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JAARVERSLAG 2019 
G.V. SPARTA ERMELO





Van de voorzitter

Het afgelopen jaar, 2019, is voor Sparta wederom een belangrijk jaar geweest. We hebben 
veel tijd geïnvesteerd in de nieuwe locatie, te bouwen op de Zanderij. We zijn de afgelopen 
jaren zowel met de gemeente als met de politiek in goed overleg geweest. We streven er 
naar dat alle Sparta-afdelingen in één locatie gehuisvest zijn inclusief een danszaal voor 
de afdeling dans. De nieuwe zaal biedt ons een mooie kans om onze vereniging verder te 
ontwikkelen. 

We hebben onze ambities verwoord in een beleidsplan wat we de komende jaren ten 
uitvoer zullen gaan brengen. Gericht op verdere groei, professionalisering en behoud van 
leden.  Als alles gaat zoals nu gepland moeten we in 2022 onze eerste trainingen en wed-
strijden kunnen houden in de nieuwe zaal.

Over de sportieve successen leest u in de verslagen per afdelingen.

Ik bedank de vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit jaarver-
slag, in het bijzonder Petra Boeve voor het samenstellen en de opmaak.

Als vereniging kunnen we niet zonder vrijwilligers. We hebben momenteel te weinig mensen 
die zich bestuurlijk willen inzetten en dat gaat tot serieuze problemen leiden als we dat niet 
weten te veranderen. We zijn al ruim 3 jaar tevergeefs op zoek naar een secretaris en naar 
een coördinator voor de afdeling Vitaal 50+. De grens van wat we als bestuur extra kunnen 
doen is bereikt.

Willen we onze ambities de komende jaren kunnen waarmaken en de vereniging voor onze 
leden betaalbaar houden dan is het van groot belang om deze plekken ingevuld te krijgen. 
In het jaarverslag staan de functies beschreven en ik vraag u met klem er serieus naar te 
kijken. Bij vragen gaan we graag het gesprek aan.

We moeten het met elkaar doen!

Ik wens u veel leesplezier en een sportief 2020.

Jaco Cornelissen, 
uw voorzitter
G.V. Sparta Ermelo
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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen agenda
4. Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 11 februari 2019
5. Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Resultaat 2019 en vaststellen verslag 2019 penningmeester
7. Verslag van de secretaris.
8. Vaststellen begroting 2020, inclusief voorstel aanpassing contributie
9. Vaststellen afdelingsverslagen
10. Aftreedschema
11. Vacature secretaris, coördinatoren, commissies, leiding
12. Update locatieontwikkelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

Namens het bestuur van G.V. Sparta, 
Renske de Jongh

Ledenadministratie.

Het jaarverslag is 1 week van tevoren verkrijgbaar via het secretariaat:  
info@spartaermelo.nl en te bekijken op de website www.spartaermelo.nl.
 

AGENDA 106E ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Genodigden 
Ereleden
Leden van verdienste
Leden voor het leven
Leden, ouders en verzorgers van juniorle-
den van gymnastiekvereniging G.V. Sparta 

Datum, plaats en tijd 
Datum:   17 februari 2020  
Aanvang:  20.30 uur
Locatie:    Het Pakhuis,  
  Molenaarsplein 24, 
                Ermelo.
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Organisatie 2019

Het bestuur van G.V. Sparta Ermelo (opgericht 25.11.1913) bestond in 2019 uit 
Dhr. J. Cornelissen voorzitter 
Vacant    secretaris
Dhr. C. van Iersel  penningmeester, sinds augustus
Mevr. K. Schotsman penningmeester, t/m augustus
Mevr. K. Schotsman administratief medewerkster, sinds september
Mevr. R. de Jongh  algemeen bestuurslid en ledenadministratie
Mevr. B. Hazeleger algemeen bestuurslid en coördinator Dans

Coördinatoren    
Michael Hollander Freerunnen
Dhr. W. Bremer  Turnen
Mevr P. Boeve  Trampoline 
Mevr. B. Hazeleger Dans 
Vacant   Vitaal 
Beheer info@spartaermelo.nl 
Mevr. A. Bosschart

Notulist 
Mevr. H. Veldkamp, tot augustus
Mevr. G. Cornelissen, sinds september 
Ledenadministratie 
Mevr. R. de Jongh 
Website/pers 
Mevr. M. Riedeman
Mevr. J. Bouwman (Dans)
Mevr. J. Timmer (Trampoline)

Vitaal  
Dhr.  G. Weyenberg 
Mevr. N. Kruger
Mevr. J. Hamstra  

Leidinggevenden 
De vereniging bestaat uit 5 afdelingen met de mogelijkheden voor zowel recreatie- als 
wedstrijdsport. 

Gymnastiek 
Mevr. S. Rakhorst
Mevr. I. Ruis
Mevr. C. Lubbersen, t/m mei
Mevr. F. van Oeveren
Mevr. F. ten Napel 
Mevr. E. Crama
Dhr. G. Blom 
Mevr. L. van den Akker i.o.

Dans
Mevr. S. Guliker-Kuijpers 
Mevr. M. Riedeman
Mevr. J. Bouwman
Mevr. M. Japenga
Dhr. D. Raven
Mevr. A. Folmer
Mevr. R. Schalk
Mevr. A. Termaat

Trampoline
Mevr. A. Linthuis Mevr. T. de la Parra i.o. 
Dhr. R. Linthuis Mevr. G. vd Brink i.o.
Mevr. M. Schuur Mevr. T. Foppen i.o.
  Mevr. J. Hagen i.o.

Freerunnen 
Dhr. R. Loedeman 
Dhr. S. Doosje
Dhr. S. Sundermann
Dhr. T. Eykerman (assistent)
Dhr. R. Bugler (assistent)

Accommodaties  
De vereniging maakt gebruik van 
de gemeentelijke accommodaties.  
Wethouder Balverszaal 
Sporthal Calluna 
Gymzaal Groevenbeek 
Sporthal Triade
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Onderscheiden leden 

Ere Voorzitter 
Dhr. W. Roelofs - (1999)

Ere Lid    
Mevr. M.J. v.d. Weerdt
Mevr. M. Koerten -van Diermen
Mevr. J. de Ruiter
Dhr. E. Hilbrink - (1999)
Dhr. H.R. van Isselmuden - (1999)
Mevr. B. Hoeve-Smit - (2018)

Gouden speld van Verdienste 
Dhr. W. Roelofs - (1991)

Leden van Verdienste 
Dhr. H. van Diermen
Dhr. F. Nieboer
Dhr. C.R. v.d. Heuvel
Mevr. C. van Tuyl -  (1991) †

Sportman/vrouw van de vereniging 
Mej. Suzanne Derksen - (1989)
Mevr. M. Jansen - (1990)
Mej. Monique Pierlot - (1991) 
Mej. Annette Steenbruggen - (1992)
Dhr. H.R. van Isselmuden - (1993)
Mej. M. v.d. Leek -  (1994)
Mej. E. Kars - (1996)
Mej. C. Lubbersen - (1997)
Mevr. B. Hoeve-Smit - (1998)

Bondsonderscheidingen:
Erespeld
Dhr. W. Roelofs - (1988)
Dhr. C.R. v.d. Heuvel - (1991) 
Dhr. E. Hilbrink - (2005)

Gouden speld v. verdienste 
Dhr. C.R. v.d. Heuvel - (1987)
Mevr. M. Koerten- van Diermen 
Mevr. J. de Ruiter
Dhr. E. Hilbrink - (2002)

Zilveren speld v. verdienste 
Mevr. M.J. v.d. Weerdt 
Mevr. C. van Tuyl †  
Dhr. H. van Diermen
Dhr. W. Roelofs
Dhr. C.R. v.d. Heuvel

Bronzen speld v. verdienste 
Mej. A. Kosters - (1996)
Dhr. H.R. van Isselmuden - (2001)

Speld 50 jaar trouw lid 
Mevr. A. Jansen 
Mevr. M. Jansen

Speld 25 jaar trouw lid 
Mevr. A. Bos - (1988)
Mevr. M. Jansen - (1988)
Mevr. A. Nijhof - (1988)
Mevr. G. v.d. Vlis - (1988)
Mevr. A. Tange-Steenbruggen - (1996)
Dhr. L. van Herk - (2003)
Mevr.  A. Pul-v. Nieuwenhuizen - (2003)
Mevr. H. Siderius - (2003) 
Mevr. S. Guliker-Kuijpers - (2012)
Mevr. B. Hazeleger - (2012) 
Mevr. B. Hoeve – Smit - (2013) 
Mevr. M. vh Maalpad - (2016) 
Mevr. M. Bontan - (2016) 
Mevr. H. Verburg - (2016) 
Mevr N. van Diermen - (2016) 
Mevr. A. Mijnten - (2016) 
Mevr. J. Hoeve-van ‘t Spijker (2017)
Mevr. L. van ‘t Zand (2018) 
Mevr. C. Lubbersen (2019)
Mevr. M. Autsema (2019)
Mevr. M. Mulder (2019)

Internationale onderscheidingen FIG 
Mevr. N. Kruger - (1987) 
(Gymnaste de class du monde)
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Op 7 januari 2020 overleed op 90-jarige leeftijd ons lid van verdienste  Coos van Tuijl. 
Zij gaf jarenlang les en heeft veel voor onze vereniging betekend. Wij zijn haar daarvoor 
veel dank verschuldigd.



NOTULEN 105de  ALG. LEDENVERGADERING  
(11-02-2019)

1. Opening
De voorzitter Jaco Cornelissen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Allereerst wordt er een minuut stilte gehouden in verband het overlijden van Piet van 
der Leek op 15 maart 2018. Het overlijden van Piet is ook voor Sparta een groot gemis.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen zijn verwerkt in agendapunten.
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

4.  Goedkeuring notulen ledenvergadering d.d. 5 februari 2018
Notulen worden goedgekeurd (pagina 8 tot en met 10) er zijn geen op- of aanmerkingen 
van de aanwezigen.. 

5. Verslag kascontrolecommissie + benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De kascontrole is gedaan door de heer W. Roelofs en mevrouw A. Bosschart. Annemiek 
is onverwachts afwezig dus kan geen toelichting geven op de kascontrole. Wout Roelofs 
is helaas ook niet aanwezig. Kimberley leest het verslag voor aan de aanwezigen. De 
kascontrolecommissie heeft het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële 
beleid. 
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2019 zal bestaan uit mevrouw A. Bosschart. Een 
tweede gegadigde dient zich nog aan te melden. Zij zullen begin 2020 hiervoor bena-
derd worden.

6. Vaststellen verslag 2018 secretaris
Het verslag van de secretaris (pagina 11 tot met 13) is vastgesteld.

7. Resultaat 2018 en vaststellen verslag 2018 penningmeester
De penningmeester licht het verslag toe (pag. 14 tot en met 16)
Sparta heeft geïnvesteerd in het beleidsplan. Extra kosten zijn gemaakt door het wegval-
len van vrijwilligers. Het negatieve saldo 2018 wordt onttrokken uit de algemene reserve. 
Veel mutaties in leden. In het beleidsplan wordt hier extra aandacht aan besteed. 
Jaarcijfers 2018 zijn vastgesteld. 

8.  Vaststellen begroting  2019, incl. voorstel aanpassing contributiestructuur.
Bij de begroting voor 2019 worden geen grote wijzigingen doorgevoerd. De begroting 
is gebaseerd op realisatie 2018. Verschil begroting 2019 eindigt op nul. Externe kosten 
zullen teruggebracht worden om op nul uit te komen. Michael zal minder uren voor 
Sparta gaan maken. 
Voorstel bovengemiddelde contributieverhoging van 4% om ook extra bestuurlijke kos-
ten op te vangen.  Voor degene die meerdere uren sporten worden de kosten ook traps-
gewijs verhoogd conform eerder gemaakte afspraken. 
Begroting 2019 en voorgestelde contributieverhoging worden goedgekeurd door de 
leden.
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9. Vaststellen afdelingsverslagen
De afdelingsverslagen worden goedgekeurd (pag 18 tot met 28) met dank aan degene 
die input hebben geleverd en Petra voor het maken van het jaarverslag. 
In het verslag staat Esther Bovendorp nog als coördinator vermeld, echter zij heeft aan-
gegeven dit niet te kunnen combineren. Wout zal vooralsnog samen met een aantal 
ouders de taken op zich nemen. 

10. Aftreedschema 
Op pagina 11, in 2018 zijn Kimberley als penningmeester, Renske als algemeen bestuurs-
lid toegetreden. Esther den Herder is afgetreden als secretaris. 
Jaco staat stil bij het vertrek van Esther als bestuurslid en bedankt haar voor al haar inzet 
en betrokkenheid, zelfs na het vertrek van Nanouk. Jaco overhandigt Esther een mooie 
bos bloemen en bon. 
Aleid is teruggetreden als coördinator van de afdeling turnen, helaas kan zij niet aanwe-
zig zijn. 
Geen aftredende bestuursleden. 

11. Vacature secretaris, coördinatoren, commissies en leiding
Michael heeft de taken als coördinator van de afdeling freerunnen afgelopen jaar op 
zich genomen. Dit jaar is er geen coördinator. De leden worden hierover geïnformeerd. 
Het chronisch tekort aan vrijwilligers is nog steeds een probleem voor Sparta. Het toe-
werken naar de nieuwe locatie vraagt om vrijwilligers. Het werven van vrijwilligers is 
noodzakelijk, zonder vrijwilligers worden bepaalde activiteiten niet meer uitgevoerd en 
bestaat de mogelijkheid dat ook bestuursleden stoppen. 
Op pagina 30 tot en met 32 van het jaarverslag staan de openstaande vacatures vermeld. 

12. Update locatie ontwikkelingen
Jaco geeft aan dat in de nieuwe gemeenteraad een nieuw besluit is genomen, dit gaat 
vooral om het zwembad. Door dit nieuwe besluit is er wel vertraging in de bouw opge-
lopen.
Accommodatie gaat komen naast het terrein van EFC aan de Oude Telgterweg tegen de 
spoorlijn. Kavel kent al een sportbestemming, Jaco licht de locatie toe. 
Ontwerp is onderdeel van het aanbestedingsbeleid. Parkeren aan de voorkant.
Vier zalen met erbij een multifunctionele ruimte was eerste plan. Hal 1 en hal 2 zouden 
iets groter moeten zijn, waardoor hal 3 en 4  worden samengevoegd. Voordeel is dat  
Sparta een grotere hal met vaste opstelling krijgt en basisscholen hier ook gebruik van 
kunnen maken en kosten gedeeld zouden kunnen worden voor gebruik van materiaal.  
In de tekening zijn opstellingen geplaatst waarbij er gebruik is gemaakt van Cubb mate-
riaal. Flexibele opstellingen en gebruik van materiaal en wanden. Tekeningen zullen met 
gemeente besproken worden. 
Wedstrijdopstelling regionaal en nationaal niveau worden ook besproken.
Multifunctionele ruimte heeft nu kleinere oppervlakte dan gewenst. Hans van Zetten 
heeft contacten met gemeente Ermelo en is hierover in gesprek. Voor komende periode 
een punt van aandacht. 
Tekeningen gaan mee bij volgende besprekingen. Met name om multifunctionele ruimte 
en gebruik van Sparta deel in onderwijs. Bianca wordt hierbij actief betrokken. 
Geschatte oplevering eind 2021. Bouwkosten zijn gestegen, budget gelijk gebleven, van-
daar aanpassingen in bouw en uitvoering van het zwembad. 
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13. Presentatie beleidsplan
Michael heeft beleidsplan geschreven voor de periode tot 2021. 
Missie en visie worden toegelicht en uitgelegd. Kernwaardes zijn plezier, kwaliteit, res-
pect, veiligheid en innovatief. 
Sportaanbod is gericht op ontwikkeling van de sporten om zo ook de mutaties van leden 
tegen te gaan. Behoud van een sociale vereniging en met de juiste accommodatie. Een 
gezond financieel beleid is tevens een speerpunt. 
Gewijzigd organigram wordt toegelicht, waarin nieuwe vrijwilligers van groot belang zijn 
en taken meer verdeeld worden over verschillende personen. Jaarplannen voor individu-
ele acties en ambities kunnen per afdeling voorgelegd worden aan het bestuur. 
Algemene betrokkenheid binnen de vereniging blijft een zorg. 
Beleidsplan wordt op de site geplaatst. Vraag vanuit de zaal is, hoe bereik ik de ouders 
met het beleidsplan. Jaco geeft aan dat in aparte sessies  met trainers het beleidsplan 
toegelicht wordt om zo meer ouders betrokken te krijgen bij de vereniging. 

14. Rondvraag
Alice vraagt of er aandacht wordt besteed aan 105 jarig bestaan. Hier zijn nu geen plannen 
voor. 
Bij opening van de nieuwe accommodatie zal Sparta een show geven, uiteraard zijn hiervoor 
ook veel vrijwilligers nodig. Voor het  organiseren van een show voor het 110 jarig bestaan zal 
er ook een aparte commissie opgesteld moeten worden. 
Geen verdere punten voor de rondvraag.

15. Sluiting
Jaco bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en aanwezigheid.
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BESTUURLIJK 
Afgelopen jaar hebben we gemiddeld om de drie maanden vergaderd. Tussentijds 
vindt overleg plaats via de telefoon en email. 

Aftreden bestuursleden / te (her)kiezen bestuursleden G.v. Sparta Ermelo

2019 Secretaris   Vacant
2020 Jaco Cornelissen   Voorzitter
 Renske de Jongh   Algemeen bestuurslid
 Bianca Hazeleger   Algemeen bestuurslid
2022 Chris van Iersel   Penningmeester

Voorstellen penningmeester
Mijn naam is Chris van Iersel, 50 jaar en woonachtig in Harderwijk.
Ik ben getrouwd met Anita van Iersel en heb 2 prachtige dochters Ninouk (17 jaar) 
en Marilou (14 jaar).
Voor mijn dagelijks werk ben ik supermarktmanager bij een AH gelegen in het mooie 
Apeldoorn.
In mijn vrije tijd ben ik in en rondom het huis bezig met allerlei klusjes en breng ik 
mijn dochters naar sport beide in Ermelo.
Mijn favoriete vakantieland is Frankrijk en daar proberen we toch wel 2x per jaar te 
zijn om heerlijk te genieten van het mooie weer en de rust die daar heerst.
Op dit moment sport ik bijna niet meer maar mocht ik tijd over hebben dan trek ik 
mijn hardloopschoenen aan en loop ik een rondje in de bossen. 
Ik ben in aanraking gekomen met GV Sparta mede door mijn dochter Marilou die 
trampoline springt meerdere keren per week. Omdat ik graag betrokken wil zijn in 
het verenigingsleven heb ik 1 jaar het penningsmeesterschap mogen doen voor de 
afdeling trampoline. Voor de zomer ben ik benaderd om penningmeester te worden 
voor totaal GV Sparta en na een kort moment van nadenken besloten om dit op me 
te nemen. Ben nu een paar maanden bezig en ik ben er nu wel zeker van  dat ik een 
goeie beslissing genomen heb om dit op me te nemen. 
Verder hoop ik samen met de andere bestuursleden de juiste koers te varen en even-
tueel beslissingen te nemen die GV Sparta nodig heeft om gezond te blijven. 

Aftreden bestuursleden/ (her)kiezen bestuursleden
In navolging van de statuten treedt een bestuurslid om de twee jaar af. Het aftre-
dende bestuurslid is gelijk herkiesbaar. 
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FINANCIEEL VERSLAG 2019
Resultaat 2019 en Begroting 2020

Het negatieve saldo 2019 is onttrokken aan de algemene reserve.

Omdat er al zeer lange tijd een aantal vacatures voor bestuur en afdelingscoördinato-
ren openstaan zal de vereniging net als in 2018 externe ondersteuning inhuren voor 
het beleid en de voorbereiding van de nieuwe locatie. Het gebrek aan vrijwilligers voor 
cruciale functies alsmede een gebrek aan eigen trainers leidt tot een negatief resultaat 
in de realisatie 2019. Dit resultaat zal over 2019 ten laste van de algemene reserve van 
de vereniging komen. In de begroting 2020 wordt een bovengemiddelde contributie-
verhoging doorgevoerd om deze extra kosten op te vangen.

Per ultimo jaar zijn de ledenaantallen als volgt:
  
    2019  2018
Meisjes  t/m 11 jaar  183  191
Jongens  t/m 11 jaar  77  63
Meisjes 12 t/m 18 jaar  86  90
Jongens 12 t/m 18 jaar  40  35
Dames 19 t/m 49 jaar  68  77
Heren 19 t/m 49 jaar  11  13
Dames 50 jaar en  ouder  74  85
Heren 50 jaar en ouder  9  9 
    548  563

Er zijn in 2019 160 nieuwe leden geregistreerd en 175 leden uitgeschreven. Dit houdt 
in dat ruim 25% van de leden in 2019 is gemuteerd. Het verloop van het leden is te 
verklaren uit:
- Relatief veel verloop leden die tussen de 1,5 en 3 jaar lid zijn. In 2019 zal dit  
 een punt van aandacht zijn en zal worden gekeken hoe in de lessen nieuwe  
 uitdaging kan worden gecreëerd.
- Opschonen van de bestanden, met name oud-vrijwilligers zijn uitgeschreven.

De inkomsten per afdeling uit de Grote Clubactie zijn nog niet opgenomen op de 
balans, aangezien de afrekening op het moment van schrijven van dit verslag nog niet 
ontvangen is.
 
De verhoging die de KNGU in 2020 doorvoert in de bondscontributie wordt onverkort 
doorgevoerd in de contributie van GV Sparta Ermelo. 

Daarnaast wordt voorgesteld wordt om de contributie per 1 januari gemiddeld met 
4,8% te verhogen. Dit om de stijging van de leidingkosten op te kunnen vangen, te 
kunnen investeren in een beleid en een kwaliteitsimpuls. 
   



VERSLAG KASCONTROLE
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS  
Vanwege de vacature voor de functie secretaris is er dit jaar een beperkt verslag van de 
secretaris.

Afgelopen jaar hebben we gemiddeld om de drie maanden vergaderd. Tussentijds 
vindt overleg plaats via de telefoon en email.

Penningmeester:     
In oktober is Kimberley Schotsman teruggetreden als penningmeester. We hebben 
Chris van Iersel bereid gevonden haar taken over te nemen. Chris voerde de afgelopen 
jaren de administratie van de afdeling trampoline en stelt zich in dit verslag verder 
voor.

Coördinator turnen:     
Wout Bremer heeft eind 2018 de taken van Aleid Hekstra als coördinator turnen 
overgenomen en gedurende 2019 een aantal ouders bereid gevonden om binnen de 
afdeling turnen een aantal taken op zich te nemen.

Coördinator freerunnen:     
Op het moment van schrijven van dit verslag zijn afrondende gesprekken gaande met 
een nieuwe coördinator freerunnen die dan de taken van Michael Hollander (extern) 
over kan gaan nemen.

Beleidsmedewerker:     
Sparta maakt gebruik van de diensten van beleidsmedewerker René Linthuis, waar no-
dig met ondersteuning van Michael Hollander. René richt zich op de ontwikkeling van 
het strategisch, tactisch en operationeel sportbeleid. Gericht op implementatie van het 
beleidsplan en de nieuwe sportaccommodatie in Ermelo.
Voor dit seizoen ligt de focus op ledenwerving, ledenbinding, sportaanbod (incl. aan-
sluiting op het sportaanbod WMO beleid) en afstemming met het onderwijs.

Grote Clubactie:     
In 2019 heeft G.V. Sparta Ermelo wederom meegedaan aan de Grote Clubactie. Bin-
nen 3 afdelingen is actief deelgenomen. Begin september 2019 kregen de leden van 
de afdelingen Turnen, Trampolinespringen en Dans een verkoopboekje uitgereikt om 
loten voor de Grote Clubactie te verkopen. De opbrengst wordt na aftrek van kosten 
verdeeld naar rato van het aantal verkochte loten.
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Stagiaires Landstede en Sparta Ermelo:     
Sparta begeleid elk jaar diverse stagiaires van Landstede Sport en Bewegen. 

Nieuwe sportaccommodatie Ermelo:

 

(voorlopig schetsontwerp accommodatie)

Nu het besluit van de gemeente Ermelo omtrent de nieuwe sportaccommodatie is ge-
nomen zijn door de gemeente vervolgstappen gezet en is een architect geselecteerd. 
In het eerste kwartaal van 2020 zal het ontwerp definitief worden gemaakt ter voorbe-
reiding op de aanbesteding van de bouw van de sporthal. Ook het bestemmingsplan 
zal moeten worden aangepast en nog onduidelijk is in hoeverre de actuele stikstof en 
PFAS discussie vertraging zouden kunnen opleveren.
De voorlopige planning is oplevering in de zomer van 2022.
Namens het bestuur hebben de voorzitter, de beleidsmedewerker en – in een later sta-
dium – de coördinator dans vele gesprekken met de gemeente, een door de gemeente 
ingehuurde specialist en recentelijk de architect gevoerd en de druk op het dossier 
gehouden.
Duidelijk is dat Sparta een eigen zaaldeel met vaste opstelling krijgt en basisscholen 
hier ook gebruik van kunnen maken.  Punt van zorg is nog de optionele danszaal. Ook 
daar zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd, zijn de ambities van de afdeling dans 
in kaart gebracht en zijn acties richting gemeente en politiek in voorbereiding in geval 
besloten wordt deze danszaal niet in de bouw mee te nemen. Deze unieke kans zou 
niet gemist mogen worden.

Afdelingen:     
Voor de informatie vanuit de afdeling verwijs ik naar de afdelingsverslagen.

Jaco Cornelissen, waarnemend secretaris
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AFDELINGSVERSLAG DANS  
Leiding:      Coördinator:
Suzan Guliker     Bianca Hazeleger
Manon Riedeman (gestopt per 1/7)   Jonna Bouwman (assistent)
Don Raven     Assistenten:
Rhodé Schalk  (per 1/7)    Amber Beelen
Emma Schuur
Arjanne Termaat      Romée Kleefman
Annemiek Folmer     Sascha van den Hazel (per 1/9)
Jonna Bouwman (gestopt per 1/7)   Marit van den Bogaard (per 1/9)
Marlon Japenga     Eva Burgler (per 1/9)

Wedstrijden:
Oefenwedstrijd 2 februari in Harderwijk:
Recreatie 7-9 -
Recreatie 9-11 -
Recreatie 11-14 -
Jeugdselectie 1ste plaats

Oost Nederlandse Kampioenschappen 9 februari in Almelo:
Tienerselectie 1ste 
Voorselectie -
B-selectie -

Voorronde NK D niveau in Dronten:
Voorselectie 2de plaats
Jeugdselectie 1ste plaats

Voorronde NK Jazzdans C/B-wedstrijden 30 maart te Nieuwegein:
Tienerselectie 1ste  plaats 
B-selectie 1ste  plaats

NK Jazzdans D niveau 13 april in Waalwijk:
Jeugdselectie 2de plaats

NK Jazzdans 23 juni in Ahoy Rotterdam:
Tienerselectie Bondskampioen 1ste plaats 
C niveau t/m 19 jaar 
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Dance2demo:
- 23 maart te Twello, Recreatie 15+, Dames recreatie en DonModern, en deze laatste 
groep won een Dans2Impress award!
-11 mei te Deventer, Kleuters, recreatie 5-7, recreatie 7-9, recreatie 9-11, voorselectie, 
tienerselectie en Bdance.

Dansdag Putten:
Tijdens de dansdag in Putten, georganiseerd door GV Orion op 25 mei, werd er weer
volop gedanst door bijna alle groepen van Sparta, De Voorselectie en de Damesrecre-
atie mochten in hun categorie beide een beker voor de origineelste dans mee naar 
Ermelo nemen. 

Eindshow “Showtime”:
Op zaterdag 6 juli werd door alle dansers in de Dialoog de eindshow gedanst. De 
Coördinator Eindshow, Monique Autsema, haar vaste team, Annette Bouwman, Sylvia 
Lankman, de Leiding, assistenten, de vele vrijwilligers en onze sponsoren hebben 2 
uitverkochte en geweldige shows op de planken gezet waar onze dansers enorm in de 
spotlight stonden! 

Optredens:
- Op vrijdag 8 maart hebben de Tienerselectie en Bdance de opening gedaan van Pro-
ject Gender te Ermelo
- Op zaterdag 16 november dansten een aantal dansgroepen tijdens de intocht van
Sinterklaas op het plein bij de Molen.
- Op zaterdag 23 november dansten de groepen tot en met 14 jaar bij de Enk met hun
Sinterklaasdansen.
- Vrijdag 29 november was er een lichtjesfeest georganiseerd bij het Pakhuis. Hier werd
door een aantal groepen samen een dans gedaan
- Zaterdag 15 december werd er tijdens de kerstmarkt in Ermelo ‘s middags gedanst.

Bingo:

Vrijdag 29 november organiseerden wij een Pietenbingo, ’s middags een kids bingo en 
’s avonds vanaf 12+. Met de hulp van vele vrijwilligers en bedrijven kijken we terug op 
een zeer geslaagde Bingo!
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AFDELINGSVERSLAG FREERUNNEN  
Freerunning zit nog steeds in de lift bij GV Sparta Ermelo. Waar we in het vorige jaar-
verslag trots melding maakten dat 60 jongeren wekelijks als lid de trainingen bezoe-
ken, doen we daar in 2019 een schep bovenop. Inmiddels trainen ruim 80 freerunners 
in de leeftijd van 8 tot 24 jaar wekelijks in Ermelo. Op maandag, dinsdag en donderdag 
zijn er op drie verschillende locaties mogelijkheden om mee te doen met de freerun-
ning trainingen.
        
De trainingen worden verzorgd door bevoegde en goed opgeleide freeruntrainers. 
Op maandag neemt buurtsportcoach Stijn Sundermann de trainingen sinds oktober 
voor zijn rekening. Een waardevolle (tijdelijke) toevoeging van ons trainersteam, omdat 
in september bij de start van het seizoen massaal aanmeldingen kwamen van jeugd 
die wilde komen freerunnen. Er ontstond een wachtlijst en binnen no time werd het 
extra uur op maandag opgetuigd en is inmiddels ook niet meer weg te denken uit het 
lesrooster. Die wachtlijst komt voort uit de groei van met name de jongste jeugd van 
8 tot en met 12 jaar. Ook de trainingen voor die leeftijd op donderdag bij Stephan 
Doosje waren snel goed gevuld. Op dinsdag bij de trainingen van Ronald Loedeman 
en Jan-Willem Broekhoven weten jongeren vanaf 12 jaar juist goed de aansluiting 
te vinden. De trainers zijn dit jaar door sponsor Rijschool Schonewille voorzien van 
nieuwe shirts, waardoor trainers goed herkenbaar zijn tijdens de trainingen. 
Naast de wekelijkse trainingen waren de freerunners ook zichtbaar tijdens de buurt-
sportfestijnen van de gemeente Ermelo, tijdens de Nationale Sportweek, bij het 
Pietenfestijn en gingen een aantal freerunners voor een extra turnhal training naar de 
volledig ingerichte turnhal in Kampen.
 
Tijdens de informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers rondom de turnhal training 
in Kampen hebben een aantal ouders wel hun hulp aangeboden, daar zijn we heel 
blij mee. Een zorg die er namelijk nog wel steeds is, is het vinden van meer helpende 
handjes voor de freerunners vanuit de eigen geledingen. Enthousiast om samen met 
anderen wat te organiseren voor onze freerunners? Laat het ons weten.

Trainingen:
Maandagen van 16.00 tot 17.00 uur in Sportcentrum Calluna.
Dinsdagen van 18.30 tot 20.30 uur in Groevenbeek, locatie Havo/VWO.
Donderdag van 16.00 tot 19.00 uur in Sportcentrum Calluna.
Trainers:  Assistenten:   Aantal leden:  
Ronald Loedeman  Thomas Eykerman Circa 80.
Jan-Willem Broekhoven Ruben Bugler
Stephan Doosje
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AFDELINGSVERSLAG TURNEN/GYM 
(Ouder & Kind gym, peuter- en kleutergym, recreatief en selectie turnen dames/heren)

De turnafdeling heeft een goed jaar gedraaid. Een jaar met veel sportieve hoogtepun-
ten. 
Zo is er aan het einde van seizoen 2018/2019 weer een clubkampioenschap georgani-
seerd. Zowel de recreatieleden en de selectieleden hebben, verdeeld over twee wed-
strijden, meegedaan aan het deze wedstrijd. Voor een groot gedeelte van de recreatie-
leden is het meedoen aan een wedstrijd de eerste keer. Toch lieten deze turnsters veel 
moeilijke oefeningen zien. Gaaf om te zien dat er zoveel vooruitgang wordt geboekt. 
Het niveau van de recreatieleden wordt steeds hoger. 

Gedurende de pauze tussen de twee wedstrijden hebben een aantal selectieleden een 
demonstratie gegeven. Dit geeft een goed beeld waar je als turnster allemaal toe in 
staat bent, springen, evenwicht, noem maar op. 

Een ander heel mooi moment van het afgelopen jaar is de start van het wedstrijdsei-
zoen 2019/2020. Net voor de start heeft de kledingcommissie het voor elkaar gekregen 
om met de hulp van sponsoren de selectie turnsters in het nieuw te steken. Alle meiden 
hebben een trainingspak gekregen.

Tijdens de uitreiking is een mooie bos bloemen overhandigd aan de sponsoren: 

Bouwbedrijf Wallet, Schoonmaakbedrijf van Campen, Broekhuis auto’s en Scholten 
reclamestudio.
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Ook zijn er in 2019 weer een drietal jeugdleden die zich gaan ontwikkelen tot              
assistent 1.

Deze activiteiten zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van een aantal 
actieve ouders van selectieleden. Bedankt voor jullie inzet.

Ouder en kindgym:  
Ook ouder en kind gym heeft weer een leuk jaar achter de rug. Afgelopen jaar is er 
aardig geïnvesteerd in wat klein materiaal om de lessen voor de kleinste Spartanen 
uitdagend en afwisselend te houden. Dit is ook zeker gelukt aangezien er tijdens het 
seizoen zoveel aanmeldingen kwamen dat er tijdelijk met twee groepen om de maan-
dag is gewerkt. 

Peuter en Kleutergym:  
Ook peuter en kleutergym heeft een leuk jaar gehad. In het begin van het jaar zijn er 
weer veel aanmeldingen voor de peutergroepen geweest. Daarnaast loopt de groep 
van de kleuters ook goed. Deze groep is groter geworden, dit komt ook omdat de 
peuters doorstromen. Afgelopen jaren is er geïnvesteerd om de lessen afwissellend te 
houden, dit zodat de kinderen elke keer weer voor een nieuwe uitdaging staan. 

Zesde divisie:
2019 is voor deze groep turnsters een mooi en bewogen jaar geweest. Zo zijn er het 
afgelopen jaar een groot aantal jeugdleden bijgekomen. Ze hebben dit jaar met een 
aantal wedstrijden meegedaan. Het eerste toernooi was in januari in Amersfoort, het 
Keistad toernooi 2019. Ook zijn er nog jeugdleden in de prijzen gevallen, Sparta heeft 
hier twee keer goud en twee keer zilver gescoord.  

Vijfde divisie:
De vijfde divisie heeft een mooi jaar achter de rug. De turnsters hebben weer veel ge-
leerd en ook hier zijn aan de nodige wedstrijden meegedaan. In het voorjaar van 2019 
heeft de tweede  plaatsingswedstrijd in Ede plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft een van 
turnsters nog een tweede  plek weten te bemachtigen. Dit seizoen zijn er in deze divisie 
geen leden geplaatst voor de regio finales.
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Talentenselectie:
Het jaar voor de talentenselectie kenmerkt zich door 
groot succes in de wedstrijden. Dit jaar zijn er voor 
het eerst medailles op Landelijk niveau N3 in de         
plaatsingswedstrijden. Turnsters van Sparta hebben 
drie medailles gehaald, 1 goud, 1 zilver en 1 brons. 
Door deze goede resultaten hebben twee turnsters 
zich voor de districtsfinales geplaatst. Een van deze 
turnsters wist hier zo een goede score te halen dat ze 
zich voor de landelijke halve finale heeft geplaats. Ook 
hier groeit het niveau van Sparta, voor het eerst na ja-
ren komt een turnster van de talentenselectie uit in de 
2e divisie. Dit heeft in het huidige seizoen 2019/2020 
al tot een 4e plek geleid bij de plaatsingswedstrijd.



Het Trampoline Centrum Gelderland (TCG)
Het Trampoline Centrum Gelderland draait alweer 14,5 jaar. Eind 2019 zijn er 26 leden, 
komende uit Amersfoort, Lelystad, Ermelo, Garderen, Harderwijk, Putten en Heerde. 

Trainersteam 2019  
Maandag recreatie  - Tamar Foppen / Tessa de la Parra / Gina v/d Brink
Donderdag recreatie & B-selectie  - Jesper Jansen / Tessa de la Parra / Jilde Hagen
TCG, A-selectie   - René Linthuis
TCG, A-en B-selectie, 
Jong Talent, recreatie di-wo-vrij - Alice Linthuis 
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AFDELINGSVERSLAG TRAMPOLINE  
2019 leverde de trampolineafdeling weer prachtige springmomenten. Op het inter-
nationale niveau werd goed gescoord. Voor de recreatie werden een paar mooie 
diplomadagen georganiseerd die ongekend druk werden bezocht. Ook het Talenten-
centrum draaide weer prima met drie groepen! Hieronder een korte impressie van het 
jaar van de afdeling Trampolinespringen in 2019:  

Nationaal
Nationaal werden weer de reguliere wedstrijden gevolgd voor de selectie en recreatie. 
Hieronder een korte opsomming van de resultaten van de afdeling:

Districtswedstrijden – 6 deelnemers - 
Finalisten in Ahoy

Div.3-Instap: Senna Middelwijk (goud)   
Div.3 Pupillen: Liecke Koek (12e)
Div.3-Senioren: Sandra Rakhorst (14e);    Rakhorst – Fredriks (SVOD) (7e)



Landelijke Plaatsingswedstrijden – 12 deelnemers

Finalisten in Ahoy
Div.2-Pupillen: Chemène Hazelof (brons);   Hazelof – Van Beekhuizen (7e)
Div.2-Jeugdms I: Sofie van Beekhuizen (8e):  Binnerts – Brundel (RGV) (7e)
Div.1-Jeugdms II: Marilou van Iersel (5e);  Van de Kamp – Buitenhuis (RGV) (5e)
  Fleur de Rook (8e)
Div.1-Senioren: Gina van den Brink (4e); Foppen – Van den Brink (brons)
  Tamar Foppen (6e)
Erediv. Jeugdms: Eline Westhuis (goud); Westhuis – Bosschart (goud)
  Valerie Bosschart (10e)
Erediv.Juniorms: Tessa Boeve (brons); Boeve – Boeve (6e)
  Anke Boeve (4e)
Romee Pol kon haar titel bij de Eredivisie Dames niet verdedigen wegens deelname 
aan de European Games in Minsk

Districtskampioenschap Oost
Het districtskampioenschap werd in 2019 niet georganiseerd.

Een nieuw systeem en NK Clubteams
Vanaf medio 2018 heeft de KNGU-Trampolinespringen een nieuw Divisie-wedstrijd-
systeem. 
In de 3e divisie gingen 4 teams van de 15 naar het NK. Sparta deed met 3 teams 
mee, Sparta 7, 6 en 5. Teams 6 en 7 bestond uit diverse nieuwkomers die het NK 
nog niet konden halen. Team 5 miste op een fractie na het NK, dat ten tijde van dit 
jaarverslag nog moet worden uitgevoerd (18-01-20).
Sparta 1 en 2, respectievelijk uitkomend in de ere- en eerste divisies, plaatsten zich 
wel voor het NK in januari.
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INTERNATIONAAL
De allereerste Dutch Trampoline Open
In maart werd de 23e internationale Flowercup georganiseerd in Aalsmeer. Verras-
sing van de dag was Tamar Foppen die het zilver won in de Open Dames-klasse. 
Romee Pol werd 5e bij de Elite dames. Eline Westhuis werd 10e bij de 13/14-jarigen 
en Tessa Boeve 16e bij de 15/16-jarigen. 

Ostsee-Pokal – Sörup Duitsland
Begin juni werd weer de 28e internationale Ostsee-Pokal gehouden. Sparta was met 
een klein groepje afgereisd naar Sörup. Fleur de Rook behaalde een mooie 5e plaats 
daar en Rhodé van den Brink werd 6e. Hazelof/Van Beekhuizen werden 7e in de syn-
chroonfinale, op de voet gevolgd door De Rook/Van Iersel.

EUROPEAN GAMES in WIT-RUSLAND
Van 21-26 juni werd in het prachtige Minsk de 2e European Games gehouden. 
Romee had zich hiervoor geplaatst via het Europees Kampioenschap in 2018. Ze 
mocht individueel uitkomen en tevens synchroon met Triffis Alkmaar-partner Niamh 
Slattery. Individueel verraste Pol door 5e te worden in de finale. Synchroon deden de 
dames het evenzo goed. Ze werden ook 5e in de finale.

Oldies-Cup – Grasdorf Duitsland
Medio september deden 4 Oldies mee aan de internationale Oldies-cup. Anita Visch, 
Nicole Langelaar, Erik Langelaar en onze jongste oldie Sandra Rakhorst sprongen 
allen een mooi toernooi, maar Sandra verraste door in haar debuut gelijk het zilver te 
winnen. Erik, vorig jaar nog 5e, wist nu  brons te scoren. Jesper Jansen, die een week 
later naar Australië verhuisde, ging mee als jurylid.

WK en WAGC in JAPAN
Van 28 november t/m 1 december was het WK Senioren in Tokyo, direct gevolgd 
door het WK Junioren van 5-8 december. Voor het WK had Romee Pol zich gekwali-
ficeerd als hoogste Nederlandse. In Tokyo ging het na een mooie verplichte mis bij 
de keuze (74e plaats). Synchroon zag het er ook goed uit, maar bij de keuze schoot 
Slattery naar de mat. Het werd de 23e plaats. 
Bij de junioren ging het Eline Westhuis beter af. Zij sprong beide oefeningen uit en 
behaalde de 46e plaats. Dit jaar sprong Eline synchroon met FlikFlak Den Bosch-
partner Senna van Gelder. Ze sprongen zich als 7e paar naar de finale en wisten daar 
te klimmen naar de 5e plaats. 



Juryleden en vrijwilligers
Dit hadden we al jaren eerder moeten doen, want zonder juryleden en andere vrij-
willigers kan de selectie niet aan wedstrijden deelnemen. Daarom dit jaar voor het 
eerst even jullie in het zonnetje, met een megagroot:  ALLEMAAL ENORM BEDANKT 
VOOR JULLIE INZET!!

Sponsoren In 2019
De ploeg kreeg medio 2018 prachtige nieuwe kleding en verwelkomde op de valreep 
naar 2020 nog een nieuwe sponsor voor sporttassen: V en V Personeelsdiensten
Als hoofdsponsor hebben we nog altijd De Rook Vastgoed. Hieronder staan onze 
andere sponsoren. 
- Flexi Fitness  -   Stucadoors- en Afbouwbedrijf Schuit
- Brink BV   -   Bedruk Textiel
Wij bedanken alle sponsoren hartelijk voor wat ze allemaal mogelijk maken voor 
onze ploeg!!  

Alice Linthuis
Hoofdtrainster Trampolinespringen
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AFDELINGSVERSLAG VITAAL  
 Vitaal bij G.V. Sparta Ermelo kent 6 groepen. 

Maandag
09.00 - 10.00, Keep Fit 50+ in de Weth. Balverszaal
09.45 - 10.45, Lekker bewegen 30+ in Sporthal Triade
10.00 - 11.00, Keep Fit 50+ in de Weth. Balverszaal
Donderdag
09.15 - 10.15, Gym Fit 50+, in Sporthal Triade
10.15 - 11.15  Gym Fit 50+, in Sporthal Triade

Iedereen die regelmatig aan lichaamsbeweging doet voelt zich fitter, houdt de conditie 
op peil of verbetert die. Sparta Vitaal is voor alle volwassenen vanaf 30 jaar.
De lessen worden gegeven door de enthousiaste en ervaren trainers Natascha Kru-
ger, Jeannette Hamstra en Gert Weijenberg. Allen uiteraard in het bezit van de KNGU 
licentie. 

Sparta biedt meer en minder actieve lessen. Je kunt jezelf uitdagen en in de les van 
Jeannette mee doen. Daar komen wekelijks alle belangrijke spieren stevig aan de beurt 
voor buik, rug, bovenbenen, heupen en billen. Er wordt flink gerekt en gestrekt. En 
de les wordt vaak afgesloten met een balspel dat door de deelnemers fanatiek wordt 
gespeeld. 
Maar er zijn ook lessen waar je geen uitgesproken sportfiguur of trimmer hoeft te zijn. 
De lessen houden  rekening met ieder individu. Leeftijd speelt dus geen rol, of je nu 
50 of 75 bent, voor iedereen is een passende les bij Sparta Vitaal voor volwassenen en 
binnen de lessen doe je mee op jouw eigen niveau.
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JE HOEFT NIET ALLES ZELF TE DOEN!

Twee jaar geleden tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij met elkaar het 
inspirerende filmpje over de vereniging en vrijwilligerswerk gezien. Deze werd met 
groot enthousiasme ontvangen en de aanwezigen waren het er over eens: Als ieder-
een wat doet, dan komt de vereniging nog nadrukkelijker in bloei. 
En toch bleef het daarna stil. Ouders/verzorgers van jeugdleden melden zich niet 
massaal aan, de volwassenen binnen de vereniging komen voor het sporten en nog 
steeds hebben we vacatures niet ingevuld.
Gelukkig zijn er een paar nieuwe vrijwilligers gevonden, waar wij onwijs blij mee zijn. 
Een noodkreet is daarom niet direct nodig en zeker niet wenselijk. Een noodkreet 
wekt het signaal dat het niet goed gaat met de club. Dat is niet het geval, maar de last 
van vrijwilligerswerk ligt nu wel op de schouders van een zeer select gezelschap. Dat 
selecte gezelschap stuurt mailtjes, benaderd mensen persoonlijk, benut het eigen net-
werk, gaat naar speciale netwerk/vrijwilligersbijeenkomsten en doet er alles aan om 
vacatures op te vullen, maar helaas nog niet met een volledig resultaat. Het nieuwe 
beleidsplan ligt klaar, we willen vooruit. Op naar die gewenste ledengroei, op naar een 
geweldige nieuwe locatie. Maar voor deze trouwe en hardwerkende vrijwilligers geldt 
wel “Je hoeft niet alles zelf of alleen te doen!”. 

We doen daarom een beroep op u! We vragen u niet zelf persé de vacatures die hier 
staan in te vullen. De opdracht is eenvoudiger: vraag in uw omgeving of netwerk 
één tot drie mensen of ze het leuk vinden om voor GV Sparta wat te doen en wat ze 
vervolgens zouden willen doen of waar ze goed in zijn. Is er iemand enthousiast? Geef 
zijn of haar naam en gegevens door aan voorzitter Jaco Cornelissen (voorzitter@spar-
taermelo.nl) of aan beleidsmedewerker Michael Hollander (info@hollandersport.nl of 
06-18153006). Wij komen dan graag in contact met die mensen om samen te kijken 
welk vrijwilligerswerk er is en bij diegene past. SAMEN zijn wij GV SPARTA. 

We rekenen op u, zodat wij volgend jaar tijdens de Algemene vergadering u kunnen 
informeren over de successen. 
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VACATURE
BESTUURDER/SECRETARIS
TIJDBESTEDING: 2 - 4 UUR PER WEEK

Sparta Ermelo telt ongeveer 600 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, 
dans, freerunning, trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen. 
Voor deze laatste afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator. 

Werkzaamheden:
• Samen met de voorzitter en penningmeester ben je het gezicht van onze  
 bloeiende vereniging;
• Ontwikkelen van- en sturing geven aan het beleid van de vereniging;
• 5 à 6 keer per jaar voorbereiden van bestuursvergaderingen;  
• Monitoren van ontwikkelingen binnen de (gym)sport; 
• Onderhouden van contacten met gemeente, sportverenigingen, sportfuncti 
 onarissen en  andere samenwerkingspartners; 
• Nemen van initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, finan 
 cieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen.
 Het Sparta bestuur en de coördinatoren van alle gymsporten werken nauw  
 samen. Ondersteunen elkaar en vormen zo samen een sprankelende en   
 enthousiaste club. Een club in beweging.
Profiel:
• Enthousiast en betrokken;
• Bestuurlijke ervaring is een pré; 
• Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wilt betekenen.

Wij zouden het heel fijn en leuk vinden u te ontmoeten. Neemt u contact met ons op? 
U kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via 06-49881786 of voorzitter@spar-
taermelo.nl. Wij geven u graag meer informatie en beantwoorden al uw vragen met 
plezier.
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VACATURE
COÖRDINATOR VOOR DE AFDELING VITAAL (VOLWASSENEN)
TIJDBESTEDING: 1-2 UUR PER WEEK

Sparta Ermelo telt ongeveer 600 leden. Sparta Ermelo verzorgt lessen in gym, turnen, 
dans, freerunning, trampolinespringen en sportaanbod voor volwassenen en ouderen. 
Voor deze laatste afdeling zijn wij op zoek naar een enthousiaste coördinator. 

Werkzaamheden:
• Contactpersoon voor bestaande en nieuwe leden;
• Contactpersoon voor- en ondersteunen van de trainers;
• Organiseren van activiteiten voor de afdeling in samenwerking met de trai 
 ners en bestuur;
• Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bewegen voor volwassenen en  
 ouderen in de gaten houden en daar waar mogelijk integreren binnen de  
 vereniging;  
• Creatief meedenken ten aanzien van ledenbehoud- en werving.

Het Sparta bestuur en de andere coördinatoren werken nauw samen. Ondersteunen 
elkaar en vormen zo samen een sprankelende en enthousiaste club. Een club in bewe-
ging.

Profiel:
•        Enthousiast en betrokken;
•        Vrijwilliger die graag iets voor de inwoners van Ermelo wilt betekenen.
 
Wij zouden het heel fijn en leuk vinden u te ontmoeten. Neemt u contact met ons op? 
U kunt bellen of e-mailen met Jaco Cornelissen via 06-49881786 of voorzitter@spar-
taermelo.nl. Wij geven u graag meer informatie en beantwoorden al uw vragen met 
plezier.



VACATURE
ALGEMEEN BESTUURSLID COMMUNICATIE
TIJDBESTEDING: 1 UUR PER WEEK

Sparta bestaat al 106 jaar en is een begrip in Ermelo. Wekelijks volgen ruim 550 leden 
trainingen binnen een van onze vijf afdelingen; dans, freerunnen, trampoline, turnen 
en vitaal. Met lessen voor de allerkleinsten tot ver boven de 65 jaar zet Sparta zich in 
voor een leven lang plezier in bewegen.
Door de komst van de nieuwe sporthal ontstaan er mooie kansen om de vereniging 
qua ledenaantal flink te laten groeien. Om deze ambitie waar te maken zijn we op 
zoek naar een algemeen bestuurslid die zich bezig gaat houden met communicatie, 
ledenwerving en ledenbehoud.
 
Wat zijn de taken?
• in samenwerking met de afdelingscoördinatoren zoeken naar mogelijkheden  
 op het gebied van ledenbehoud- en werving;
• activiteiten organiseren waar verschillende afdelingen aan meedoen om zo  
 het verenigingsgevoel te versterken. Bijvoorbeeld sportieve evenementen,  
 maar ook het jaarlijkse Sinterklaasfeest;
• het versturen van mailings aan onze leden betreffende acties en
 evenementen;
• het onderhouden van contacten met de gemeente, sportverenigingen, en  
 andere samenwerkingspartners om Sparta binnen Ermelo nog meer op de  
 kaart te zetten;
• aansluiten bij de bestuurs- en coördinatorenvergadering (5x per jaar). Het  
 bestuur en de andere coördinatoren werken nauw samen, ondersteunen  
 elkaar en vormen zo samen een enthousiaste club. 

Wie zoeken we?
Als algemeen bestuurslid communicatie zoeken we een creatief iemand met een 
vlotte pen. Je vindt het een mooie uitdaging om het ledenaantal de komende jaren 
flink te laten groeien. De verwachte tijdsbesteding bedraagt 1 uur per week.
Meer informatie?
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Renske de 
Jongh, via ledenadministratie@spartaermelo.nl
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