Gym n as t iek ver en i g in g S LA N K EN K WI E K - Voor s ch oten

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 mei 2019 is het
Jaarverslag 2018 van der vereniging als geheel, besproken en
vastgesteld. De belangstelling voor deze ALV-bijeenkomst van
GV S&K was aan de minimalistische kant en zou van de zijde
van de leden op zeker méér waardering mogen rekenen. Een
terugblik op 2018 en (beperkte) een compilatie van ALV 2019.
Aan het jaarverslag zitten twee kanten, een ‘bestuurlijk’ deel met twee componenten: algemeen en
financieel, en een ‘technisch deel’.
In het bestuurlijk deel ‘algemeen’ wordt gesproken over een ‘bewogen jaar’. Immers twee leden van
het bestuur treden uit, maar gelukkig zijn twee nieuwe kandidaat-bestuursleden bereid in te treden.
Een herschikking van taken onderling, is daarna geregeld. Echter, niet alle beoogde doelstellingen zijn
hiermee verwezenlijkt. Enkele functies blijven onvervulbaar. Zoals, bijvoorbeeld, sponsor- en
fondsenwerving. Gelukkig is er een groep mensen, ‘ondersteuners’, die de nodige bijstand verlenen
aan het bestuur. En toch blijft het zoeken naar nieuwe bestuursleden. Zo is recent, de vacature
ontstaan voor bezetting van het secretariaat.
In het bestuurlijk deel ‘financieel’ gaat het om de centen in de vereniging. En het gaat goed. Het
boekjaar 2018 is met een klein gunstig resultaat afgesloten. In de toelichting op dit deel van het
verslag wordt gemeld dat de contributie-inning met gebruikmaking van het systeem ‘Clubcollect’, na
een introductieperiode nu goed is ingeburgerd in de vereniging. De commissie die de financiële
boekhouding van de vereniging onderzoekt, de Kascommissie, heeft een positief advies afgegeven.
Tezamen met een goedkeuring door de ALV ten aanzien van het gevoerde bestuur, is het bestuur
gevrijwaard van verdere verantwoordelijkheid over 2018: decharge is verleend.
In het deel ‘technisch’ van het jaarverslag 2018, worden de uitgevoerde activiteiten beschreven. En
dat waren veel. Als voorbeelden worden hierna, uiteenlopend, genoemd:
-

-

Sinterklaasfeest, niet alleen voor leden
Vrijwilligersmarkt Voorschoten, levert naamsbekendheid en nieuwe leden op
Clubkampioenschappen S&K 2018 met 6 nieuwe kampioenen: Junior Jeugd: Frederieke
Spruijt (meisjes), Ben Guldenmund (jongens); Jeugd: Wies Jansen (meisjes), Niek Oliver
(jongens); Verenigingskampioen: Baowei Mooren (meisjes), Ricardo Vermeulen (jongens)
Strandwandeling, aan het einde van het gymseizoen
Een Movie Night, een filmavond voor de jeugdige leden
Turninstuiven, aan het einde van een vakantieperiode
Gymlessen recreatief, turnen dames, turnen heren, conditietraining en aerobics dames
Deelnemen aan wedstrijden KNGU, regionaal en via selectie, landelijk tot en met de ‘Dutch
Gymnastics The Finals 2018 (in Ahoy-Rotterdam) met 6 keer een Nederlands Kampioenschap
De Turn en Fundagen in Sassenheim, Zoetermeer en Leiden
Het Sommelsdijk turntoernooi
Trainingskamp TH in het Pinksterweekeinde in Beekbergen
Nationale Teamkampioenschappen TH

Dit was in een notendop het verleden, 2018. In het heden, 2019, is de vereniging wederom actief op
vele fronten. Nieuwe uitdagingen worden aangegaan en op vraagstukken een antwoord worden
gevonden.
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