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JAARVERGADERING 2020 “T.H.O.R.-ZWALUWEN” –   september 2021 

WOORD VOORAF:  Het Corona-virus beheerst ook in 2021 de Nederlandse samenleving 

waardoor ook dit jaar de in april geplande Jaarvergadering is 

uitgesteld. Hopelijk kunnen we deze vergadering in september kort 

doen plaatsvinden.  

Dames en heren, 

 

Namens het Bestuur en de Technische Leiding (TC) heet ik U allen van harte welkom op 

onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Een bijzonder welkom aan de aanwezige ereleden: 

 

--- 

 

Een bijzonder welkom ook naar de ouders/verzorgers van onze leden jonger dan 16 jaar. 

Deze vertegenwoordigers van deze ledengroep zijn niet stemgerechtigd maar we staan open 

voor hun positieve en constructieve bijdrage aan deze Algemene Ledenvergadering. 

 

----- 

 

Voor de goede orde wil ik aan onze Secretaris vragen of zij voor deze vergadering enige 

ingekomen stukken heeft ontvangen dan wel of er officiële afmeldingen zijn binnengekomen 

(e.e.a. volgens agendapunt 2). 

 

----- 

 

Ter inleiding tot deze jaarvergadering wil ik graag kort een aantal noemenswaardige 

gebeurtenissen en feiten uit het jaar 2020 met U doornemen en enkele aandachtspunten 

aangeven voor het komende jaar en de jaren daarna: 

 

■ De meeste functies binnen het Bestuur zijn het gehele jaar vervuld geweest.  

In de loop van het jaar heeft Linda Krechting de functie van Secretaris overgenomen van, ad 

interim, Esther Versteegen. Esther kan zich nu weer volop richten op haar functie voorzitter 

T.C.. 

De samenwerking tussen alle bestuursleden is over het gehele jaar goed verlopen. 

De complete bestuurssamenstelling vindt u in het jaarverslag van onze secretaris, waarin 

ook het voorgenomen besluit van onze Penningmeester en onze Ledenadministratie om zich 

niet herkiesbaar te stellen is te zien. Hierdoor wordt ons bestuur op zeer korte termijn 

ernstig onderbemand en roepen we eenieder op die onze vereniging op enigerlei wijze 

kan ondersteunen zich alstublieft direct bij ons bestuur aan te sluiten. 

 

■ 2020 is door onze vereniging financieel met een zeer klein negatief saldo afgesloten. Het 

exploitatieoverzicht toont dit jaar een tekort van € 27,71. Als belangrijkste factoren binnen dit 

financieel overzicht zijn de ontvangen Corona vergoedingen alsmede de kwijtschelding van 

de huur voor niet gebruikte accommodatie-uren. Hierdoor zijn we in staat geweest onze TC 

(d.w.z. alle trainsters en assistenten) volledig door te betalen op basis van hun uren volgens 

het lesrooster op het moment dat er nog geen Corona regels bestonden.  

Tevens is een reservering gedaan om het komende jaar ook onze leden tegemoet te kunnen 

komen.   

Al deze maatregelen worden gedaan om, in deze moeilijke verenigingstijden, onze TC en 

onze leden bij elkaar te houden zodat we na deze Corona periode op hopelijk normale 

manier met al onze leden en TC weer kunnen genieten van het gymmen.   
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Tijdens de agendapunten 6, 7 en 8 zal onze ad-interim penningmeester u verder in detail 

informeren over onze financiële situatie. 

 
■ In 2020 hebben meerdere verenigingsacties, zoals de Lotto, de Rabobank Clubkas 
Campagne, de Grote Clubactie en de eindejaars-oliebollen actie geleid tot mooie extra 
financiële middelen. 
 

■ Ons ledenaantal is in 2020 gedaald met 29 leden naar 355 op 1 januari 2021.  

 

■ De grootste uitdaging in 2020 is wel de steeds veranderende regelgeving met betrekking 

tot het uitoefenen van onze sport tijdens de Corona-pandemie geweest. Onze voltallige TC, 

onder aanvoering van de voorzitter TC en het secretariaat TC, zijn enorm creatief geweest 

met het gymnastisch benaderen en uitdagen van al onze leden ten tijde van de lockdown. 

Op het moment dat we weer, weliswaar buiten, met elkaar, en op afstand, konden sporten 

zijn ook hier weer creatieve oplossingen gevonden. Ik wil niet nalaten hierbij nogmaals ons 

bestuur, de voltallige TC, maar met name het TC-bestuur, te weten Esther Versteegen en 

Astrid Hansen, ontzettend te bedanken voor hun grote inzet voor onze vereniging in dit 

vreemde, door Covid-19 aangetaste jaar. 

 

 

Als aandachtspunten voor de komende jaren wil ik graag het volgende melden: 

 

■ Blijft, dat ook in 2021 zal ieder lid weer geïnspireerd moeten worden om zijn/haar  

medewerking te verlenen aan de diverse verenigingsacties teneinde leuke extra dingen te 

kunnen bekostigen. 

 

■ Onze werkgroep Media doet goede zaken bij het naar buiten brengen van ons 

verenigingsnieuws via Facebook, -Instagram, -onze website, -de Clubinfo, maar ook in de 

lokale kranten. Het kader en onze leden zullen deze werkgroep moeten blijven ondersteunen 

via het aanleveren van (schriftelijk- en digitaal) materiaal.  

 

■ Ons Ledenadministratie systeem zal het komende jaar worden vervangen door het door de 

bond opgezette “Club Assistent” systeem. Dit systeem zal op termijn bij al onze leden 

worden gebruikt voor o.a. communicatie doeleinden en heeft vele voordelen voor onze 

vereniging zowel als voor onze leden.    

 

■ Het komende jaar dienen we te blijven toezien op goede invulling van de lessen en een 

compact lesrooster.  

 

■ Het sportklimaat binnen de gymnastiek ligt dit jaar hevig onder vuur m.b.t. 
grensoverschrijdend gedrag op topsport-niveau in het verleden. Er wordt een onderzoek 
ingesteld door de sportbond (KNGU) waarbij Verinorm de opdracht heeft gekregen een 
rapportage te maken naar zulks onwenselijk gedrag en eventuele aanbevelingen te doen. Dit 
rapport wordt verwacht in april 2021.  
Binnen onze vereniging is sinds 2017 begonnen met het instellen van verenigings-regels om 
grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Begonnen is met het door de KNGU aangegeven 
aspecten: Verklaringen omtrent gedrag (VOG) van bestuur en leiding, als ook het opstellen 
en verspreiden van protocollen over hoe met elkaar om te gaan. Daarnaast is er de 
afgelopen jaren tijd en energie gestoken in ‘een veilig sportklimaat’ op alle groepen, maar in 
het bijzonder de jeugdgroepen.  
Onze, veelal zelf opgeleide (jonge) trainsters zorgen op deze manier voor een veilige en 
vriendelijke turnomgeving c.q. gymcultuur met een gezond prestatieklimaat.   
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Voor alle vragen omtrent deze aspecten is binnen onze vereniging een Vertrouwens Contact 
Persoon (VCP) opgeleid en aangesteld: Astrid Hansen treedt in deze functie op als volledig 
onafhankelijke partij en bemiddelt bij klachten van zowel turnsters, ouders, trainsters als 
bestuursleden. 

 
 

Al met al voldoende werkzaamheden en zaken om op te lossen voor de nabije toekomst. 

Ik ben er echter van overtuigd, dat met de inzet van de complete vereniging, we de directe 

problemen het hoofd kunnen bieden. 

 

Wij blijven samen (Bestuur, TC, ouders én vrijwilligers) de schouders eronder zetten om 

onze vereniging een mooie toekomst te kunnen geven. 

Dames en Heren, nogmaals van harte welkom, en ik wil U graag meenemen naar 

agendapunt 3. 

 

 

 

H. Steenhuis,  

september 2021 
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Notulen van de algemene jaarvergadering van de Gymnastiekvereniging 

T.H.O.R. - ZWALUWEN ZEVENAAR 
op woensdag 30 september 2020 om 20.00 uur in 

“Zalencentrum Staring” Grietakkers 3 6905 CD te Zevenaar. 
 
 
Aanwezig: 6 bestuursleden, 3 ereleden, 4 leden, 1 ouder van lid 
Afwezig met kennisgeving: Dhr. A. Schaap, Dhr. B. Grob, Dhr. H.J. Hoitink, Dhr. W. 
Hetterschijt, Mevr. M. Perez, Mevr. A. Ansink, Mevr. E. Rutgers, Mevr. A Venhorst, 
Dhr. G. de Boer, Mevr. I. Groenewoud, Mevr. J. Kolenbrander – van Alst, mevr. C. 
van Ruiten en leiding.  
 
 

1. Opening. 
Om 20.05 uur opent voorzitter Harry Steenhuis de vergadering en heet iedereen 
welkom op deze bijzondere avond. Vanwege de corona maatregelen heeft de 
vergadering een sober karakter en zal er dit jaar geen bingo na afloop zijn. Ook een 
speciaal welkom aan de ereleden.  
De voorzitter geeft een algemene beschouwing vooraf. Hij benoemt vooral de 
wisselingen in het bestuur in 2019, geeft een financieel perspectief en een doorkijk 
naar het komende jaar. Linda Krechting wordt voorgesteld als nieuwe secretaris. Een 
dank aan iedereen die ook in 2019 weer heeft bijgedragen aan onze mooie 
vereniging. In het bijzonder het bestuur en de TC, die de communicatie in deze 
onwereldse tijd goed heeft opgepakt en heeft gezorgd voor de betrokkenheid van de 
leden. Voor het overige wordt verwezen naar zijn inleiding, te lezen in het jaarverslag 
2019.  
 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 

3. Bestuurswisseling 
Riet van Maanen is aftredend 
Harry Steenhuis is aftredend en blijft aan 
 
 

4. Notulen van de jaarvergadering d.d. 10 april 2019 
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd. 
 
 

5. Jaarverslag secretaris. 
Deze worden doorgenomen en goedgekeurd. 
 
 

6. Jaarverslag en financiële overzichten penningmeester. 
Het verslag bestaat uit:  

• Kas-Bank overzicht 

• Begroting 2019 

• Begroting 2020 
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Het kas-bankoverzicht van 2019 met een overschot van ca. 3% wordt 
doorgesproken.  
 
Mevr. van Dalen: is er extra reserve opgenomen van de spaarrekening? Ik zie 
opname maar geen uitgaven.  
 
Antw: vanwege de subsidie vanuit de gemeente moet alles op de jaarrekening staan 
en is dit opgesplitst in meerdere posten.  
 
 

7. Begroting 2020 
De begroting wordt doorgenomen. Harry geeft hierbij aan dat de begroting voor 2020  
in maart jl aan gort is gegaan door corona. De leden hebben een maand contributie 
cadeau gekregen en er zijn geen nieuwe leden bijgekomen. Tevens is besloten om 
de TC door te betalen. Dit heeft een groot gevolg voor de begroting. Wel hebben we 
een overgangsregeling van de overheid gekregen. 
 
 

8. Verslag van de kascontrolecommissie 
Mevr. M. van Dijk en Mevr. C. van Dalen hebben de kas gecontroleerd en volledig in 
orde bevonden. Zij hebben de penningmeester Anouk Staring complimenten 
gegeven, via e-mail, voor het goede werk dat zij dit jaar heeft verricht. Aldus wordt 
decharge verleend voor het jaar 2019. 
 
 
    9. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. 
Mevr. A. Hendriksen en Mevr. C van Dalen zullen de kascontrole in het jaar 2020  
uitvoeren. 
 
  

10. Jaarverslag technische commissie. 
In 2019 was de inzet van de vereniging er opnieuw op gericht om alle sport- en  
lesgroepen in de volle breedte, voor jong en oud, zo goed mogelijk aan te bieden.  
De voorzitter TC geeft een uitgebreide toelichting op het functioneren van de TC, de 

wisselingen in de leiding en de activiteiten die in 2019 zijn verricht met grote 

betrokkenheid van de TC leden. 

Vele mooie zaken passeerden de revue. Ook de voorzitter TC bedankt alle 

betrokkenen bij alle activiteiten.  

Voor het volledige verslag wordt verwezen naar het jaarverslag 2019 onder 
agendapunt 9. Hierbij kwamen verder geen nadere bijzonderheden en/of vragen 
aan de orde. 
 
 

11. Jubilarissen. 
Dit jaar zijn er vier jubilarissen te weten: Mevr. C. van Dalen - 25 jaar lid en Mevr. C. 
Weerlee – 25 jaar lid. Mevr. T. van ’t Erve: 40 jaar lid en Mevr. T. Zewald – 40 jaar 
lid.  
Mevr. T. Zewald is helaas afwezig. Zij zal de versierselen ontvangen uit handen van 
Esther Versteegen  
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De overige 3 jubilarissen ontvingen het bekende bondsspeldje en een bos bloemen. 
De 40 jarige jubilarissen ontvingen daarbij ook nog de pennenset van Thor 
Zwaluwen. 

 
 
12. Rondvraag. 

Mevr. C. van Dalen: fijn dat de jaarvergadering toch doorgang heeft kunnen vinden, 
ondanks de corona maatregelen.  
Mevr. C. van Weerlee: bedankt voor de inzet en ook voor de buitenlessen.  
 
 

13. Sluiting 
Om 20.50 sluit de voorzitter de jaarvergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar 
inzet en komst.  
 
 
 
Harry Steenhuis, Voorzitter   Linda Krechting,  Secretariaat 
 
Datum:   ……………. 
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Jaarverslag secretaris over 2020 
 

Bestuurssamenstelling 

Gedurende het jaar 2020 zag de samenstelling van het bestuur er als volgt uit: 

Linda Krechting is per 1 april gestart als secretaris.  

Momenteel ziet het bestuur er als volgt uit: 

Voorzitter   : Harry Steenhuis   Aftredend 2023  

Voorzitter T.C.  : Esther Versteegen  Aftredend 2022 

Vicevoorz, mat.beheer, 

juryzaken   : René van Heugten Aftredend 2021 

Secretariaat   : Linda Krechting   Afredend  2023 

Penningmeester  : Anouk Staring  Aftredend 2021 

Ledenadministratie  : Hugo Dieperink  Aftredend 2021 

Bestuurslid                         : Riet van Maanen      Aftredend 2020 

Loonadministrateur            : Uitbesteed aan derden 

Technische Commissie (T.C.) 
De leiding bestond uit de volgende personen: 

Janneke Eijbersen, Sylvia van Londen, Lisan Sessink, Mariëtta van Dijk, Riet van 

Maanen, José Sanders, Rosan van Ophem, Floor Steentjes, Vera Verhoef, Niyati 

Meijer, Nicolette Bouman. 

In de loop van het jaar zijn vertrokken:  

Cindy Schaap en Imke Jansen 

Secretariaat T.C.: Astrid Hansen 

Lotto-agent 
Anouk Staring heeft de Lotto zaken onder beheer. 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt verzorgd door Hugo Dieperink. 

Vergaderingen 

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken en twee keer per jaar met 

de Technische Commissie. De T.C. vergadert in verschillende samenstellingen 

meerdere malen per jaar. Onderwerpen van gesprek op de bestuursvergaderingen 

betreffen: verenigingsactiviteiten, lesroosterindeling, bezetting van de lesuren, 

alsmede beleidsbeslissingen aangaande de verenigingshuishouding. De T.C. 

vergadert met name over verenigingsactiviteiten, afstemming tussen de verschillende 

lessen en les-gerelateerde zaken. 

 

Zevenaar, mei 2021      Linda Krechting  

        Secretaris 
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Jaarverslag Technische Commissie 2020 
 
Algemeen 
In 2020 was de inzet van de vereniging er opnieuw op gericht om alle sport- en 
lesgroepen in de volle breedte, voor jong en oud, zo goed mogelijk aan te bieden. 
Het doel van de vereniging is dat alle leden met plezier kunnen sporten en/of 
presteren. 
 
Als sport-/gymvereniging moeten we het doen met beperkte middelen. De 
verwachting van een professioneel en kwalitatief aanbod en goede communicatie 
blijft. Dit vraagt van onze vereniging een grote eigen verantwoordelijkheid, meer 
eigen kracht, creativiteit en een grote betrokkenheid van iedereen. We zullen een 
beroep blijven doen op onze leden, ouders en vrijwilligers. 
 
De technische commissie pakt deze trend positief en creatief op, met als doel dat de 
lessen, trainingen, wedstrijden en activiteiten optimaal kunnen functioneren en een 
groeiend aantal leden met alle plezier kunnen sporten binnen onze vereniging.  
Ook dat is ons in 2020 weer gelukt!  
 
Sport- en lesgroepen T.H.O.R.-Zwaluwen 
In 2020 zijn onderstaande lesgroepen aangeboden, volgens het daarvoor opgestelde 
lesrooster. De lessen en trainingen zijn in de gymzalen “Liemers College, locatie 
Zonegge” en gymlokaal “de Brug”. 

• Peuter- en kleutergym 

• Turnen/gym recreanten meisjes en jongens 

• Turnen selectie meisjes en jongens (2e t/m 6e divisie) 

• Turnen voorbereidingsgroep (Jong Talenten) 

• FunFit circuittraining 

• Conditietraining senioren dames en heren 

 
Leiding 
De Technische Commissie (TC) bestond dit jaar uit 13 trainsters. De volgende 
wisselingen zijn er geweest in 2020: 

• Juni 2020 heeft Imke Jansen aangegeven te willen stoppen met de selectie i.v.m. 
haar opleiding. Gelukkig konden deze lessen doorgaan, doordat er goed gekeken 
is naar de mogelijkheden met de huidige leiding en door groepen samen te 
voegen. 

• Juni 2020 heeft Cindy Schaap, na vele jaren, de vereniging helaas verlaten. We 
hebben in de persoon van Niyati Meijer een goede vervanging gevonden. 

De leiding maakt dankbaar gebruik van veel vaste of wisselende assistenten en/of 
(tijdelijke) stagiaires. Zij zijn onmisbaar om een veilige en goede les of training te 
garanderen. Wij danken daarom ook al onze assistenten voor hun inzet. 
Ook trachten we zoveel mogelijk de selectie- en seniorleden bij de activiteiten van de 
vereniging te betrekken. 
 
Bevlogen jaar 
Verder was 2020 ook voor onze vereniging een bevlogen jaar, want ook voor ons 
was daar ineens Covid 19 en moesten we alternatieven gaan bedenken voor het 
binnen sporten. 
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Alle groepen zijn vanaf het moment dat de overheid groen licht gaf buiten gaan 
sporten, op diverse locaties. Steeds moesten er de nodige aanpassingen worden 
gedaan: beperkt aantal sporters, een coronacontroleur, kiss and ride zones. Het is 
allemaal voorbij gekomen.  
Toen we in juni 2020 eindelijk groen licht hadden om weer binnen te gaan sporten 
kwam de volgende uitdaging; gymzaal de Brug zou gerenoveerd worden en dat zou 
tot in de zomervakantie gaan duren. 
We hebben voor 24 uur per week aan lessen een oplossing moeten bedenken. 
Gelukkig dacht Ataro (gemeente) met ons mee en konden we voor de selectie de 
zaal huren in Angerlo. 
Helaas moesten de recreantengroepen nog steeds buiten sporten, maar ter 
compensatie zijn we in de zomervakantie een aantal weken langer doorgegaan. 
Toen in december een tweede lockdown werd afgekondigd, hebben we met online 
lessen, activiteitenmails en betrokkenheidsacties geprobeerd onze leden te bereiken 
en hen toch een (helaas minimaal) bewegingsaanbod te geven. 
 
Onze seniorenleden hebben heel kort weer binnen mogen sporten met beperkte 
mogelijkheden i.v.m. de maatregelen rondom corona. Vanaf oktober 2020 hebben 
we deze leden geen lessen meer kunnen aanbieden. Vanuit de vereniging hebben 
we deze leden geprobeerd actief en betrokken te houden door verschillende 
activiteitenmails en betrokkenheidacties. 
 
Activiteiten (tijdens de lessen) van 2020 
Onze selectie- en recreantenleden hebben in het begin van het jaar nog mee mogen 
doen aan een wedstrijd. 
Onze jeugdleden hebben ook allemaal genoten van een feestelijke carnavalstraining. 
We hebben diverse acties opgezet om onze leden betrokken te houden bij de 
vereniging, bijv een Turnpakjes ontwerpwedstrijd met als winnares Anouk Luitjes. 
Op de achtergrond is er hard gewerkt om, samen met de KNGU, het Nijntje 
Beweegdiploma voor de peuter- en kleutergroepen op te zetten. Door de 
coronamaatregelen is het echter nog niet gelukt om alle betrokken leiding hier voor 
op te leiden. In 2021 gaan we hiermee verder. 
 
Geen Clubkampioenschappen 2020 
Het hoogtepunt van het jaar is altijd weer de uitvoering van de 
Clubkampioenschappen in zaal Lentemorgen. Wegens corona kon deze uitvoering 
voor 2020 helaas niet doorgaan. Dit betekent dat we voor 2020 hier geen 
clubkampioenen kunnen benoemen, waarop we onder normale omstandigheden zo 
trots zijn !! 
 
Ledenwerfacties 
Nadat we in september weer konden lesgeven in de zaal, durfden we het aan om 
een heuse Springdisco te organiseren. Onze assistenten hebben, met ondersteuning 
van Esther Versteegen en Astrid Hansen, zelfstandig een leuke dag neergezet. 
Geheel coronaproof konden leden en niet-leden genieten van verschillende 
springarrangementen. De zaal werd met swingende muziek en flitsende lampen een 
echte discozaal.  
In oktober konden we geïnteresseerde basisschoolleerlingen via Sjors Sportief drie 
gratis proeflessen laten doen. Op verschillende groepen hebben kinderen 
meegedaan en daarvan zijn er ongeveer tien leden ‘blijven hangen’.  
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Financiële ondersteuning 
Dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Rabo Clubsupportactie. Bij deze actie 
kunnen leden van de Rabobank stemmen op verenigingen die ze een warm hart 
toedragen. Het aantal voorkeursstemmen bepaald daarna voor de vereniging de 
hoogte van de financiële steun die de Rabobank uitkeert. Dit heeft ons het mooie 
bedrag opgeleverd van €879,22. 
We hebben tevens een flessenactie georganiseerd, om zo materialen voor buiten 
aan te kunnen schaffen. Hierdoor is ons aanbod tijdens de buitenlessen sterk 
verbeterd.  
Net als ieder jaar hebben we ook dit jaar meegedaan aan de Grote Clubactie. Deze 
actie ging door Coronamaatregelen totaal anders dan andere jaren. De leden 
moesten Coronaproof loten gaan verkopen. Door de organisatie was dit voortreffelijk 
voorbereid, waardoor er veel loten verkocht konden worden. Kopers konden via het 
scannen van de QR code het aantal loten aangeven en hun gegevens achterlaten. 
We hebben (misschien wel juist door deze manier) een top bedrag opgehaald 
€4730,30 
Aan het einde van het jaar hebben we als klap op de vuurpijl nog een oliebollenactie 
op touw gezet. Ondanks het feit dat er in de aanlevering wat vertraging zat, is het 
toch nog een succes geworden en zijn er veel leden die hebben kunnen genieten 
van een lekkere versnapering op Oudjaarsdag. Deze actie heeft ons € 400,00 
opgeleverd. 
 
Aanschaf nieuwe Materialen 
In 2020 heeft Ataro groot onderhoud gepleegd aan gymzaal De Brug. Dit betrof met 
name zeer noodzakelijk onderhoud. Dit heeft onder ander geleid tot een nieuwe 
sportvloer. Tevens zijn enkele materialen voor het basisonderwijs (bijvoorbeeld 
valmatten) vernieuwd, waarvan ook T.H.O.R. gebruik kan maken. 
 
In overleg met Ataro hebben wij in 2020 een ‘nieuwe, gebruikte’ damesbrug 
gekregen. Deze damesbrug was ‘over’ in een andere zaal in de gemeente Zevenaar. 
Het betreft een damesoefenbrug die zowel zonder als met verspanning is te 
gebruiken, ook voor het oefenen van de reuzenzwaai door de selectie (enkele ligger). 
Dit betekent dat we de oude damesbrug in de valkuil konden vervangen door de 
damesbrug die normaliter in de zaal stond (met de juiste benodigde verspanning).  
 
Verder is er in overleg met de gehele TC en vanuit de middelen van de grote 
clubactie, in september 2020 een ‘open eind mini trampoline’ aangeschaft. Deze 
trampoline was van harte welkom om met de trainingsmogelijkheden (voor zowel 
selectie als recreanten) te verbreden. 
 
In 2020 heeft geen keuring van materialen plaatsgevonden, vanwege de 
coronasituatie en feit dat er niet of nauwelijks binnen gesport kon worden. De 
komende jaren blijft de vervanging van materialen en het overleg met Ataro van 
belang. Dit geldt ook voor de accommodatie/zaal de Brug.  
 
Juryzaken 
In 2020 beschikten we over totaal 8 juryleden. Eric Huetink was weer actief binnen 

de vereniging als coördinator juryzaken en als jurylid. Enkel begin van 2020 hebben 

onze (nieuwe) juryleden zich nog kunnen inzetten voor enkele wedstrijden, totdat de 

corona-situatie zich voltrok. Er hebben zich verder geen wedstrijden meer 

voorgedaan, waardoor de juryleden in 2020 verder niet meer in actie hoefde te 
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komen. Het komend jaar zullen juryzaken bijzondere aandacht gaan vragen wegens 

wijzigingen in de het jurysysteem en de oefenstof (nieuwe cyclus). 

Tot slot bedanken we iedereen die zich, op welke manier dan ook, voor de 
vereniging heeft ingezet. Wij vertrouwen ook voor 2021 op ieders inzet en 
betrokkenheid. We gaan stevig verder met de goede dingen en leren van zaken die 
een uitdaging bleken. Samen maken we de vereniging mooier, sterker, beter en nog 
sportiever! 
 
Esther Versteegen, voorzitter TC,  
Astrid Hansen, secretariaat TC 
Rene v. Heugten, bestuurslid materiaal en juryzaken  
08-04-2021 
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