Bijlage 2 – Jaarverslag algemeen, sponsor en fondsenwerving en vrijwilligers.
Algemeen
In het afgelopen jaar is eindelijke overeenstemming bereikt met de gemeente Voorschoten
en Sportfondsen over de gebruiksovereenkomst van de Voorsprong.
Dat betekende ook dat er groen licht was voor de inrichting van de Verenigingsruimtes.
In overleg met Avanti zijn de plannen voor de inrichting geconcretiseerd en zijn de werkzaamheden voor de inrichting gestart. Medio 2017 worden de verenigingsruimtes in gebruik
genomen.
Het bestuur is blij dat het aantal leden is 2016 per saldo licht is toegenomen. Er waren, zoals
gebruikelijk, aanmeldingen en afmelding, maar de gymnastieksport c.q. het turnen staat,
mede dankzij de internationale prestaties van Nederlandse turners in de belangstelling.
Enkele van onze turners presteren goed op landelijk niveau in zijn uitgenodigd voor nationale trainingen. Reden voor Slank en Kwiek daar trots op te zijn en trots op trainers/trainsters
die hier veel energie in steken. In het jaarverslag Technische zaken leest u hierover meer.
Het bestuur heeft in 2016 negen keer een bestuursvergadering gehouden, waarin naast de
dagelijkse gang van zaken ook meer beleidsmatige onderwerpen zijn besproken.
Daarnaast is een aantal keren gesproken met trainers en, op hun verzoek, met ouders over
mogelijkheden de lessen te optimaliseren.
Met behulp van Hikmet Weeling, als externe coach beschikbaar vanuit de KNGU, is een traject gestart om Slank en Kwiek gereed te maken voor de toekomst. In 2017 komt er nog een
aantal bijeenkomsten.
Verder is de beloningsstructuur, die in 2015 is vorm gegeven, in 2016 verder uitgerold. Het
systeem is nog niet perfect en vraagt nog wat aanpassing. Er zal sowieso sprake zijn van een
dynamisch systeem, maar uitgangspunt is dat de beloning van trainers en assistenten uiteindelijk transparant en evenwichtig moet worden. Ook in 2017 wordt dit verder uitgewerkt.
Het is in 2016 helaas niet gelukt de secretarisfunctie te vervullen. Met de komende twee
vacatures die er dit jaar bijkomen zou er echt een probleem ontstaan. Gelukkig is voor de
penningmeester een opvolger gevonden die per 1 juli de functie van Bas van Diemen overneemt. We zijn ook in gesprek met kandidaten voor de twee nog resterende vacatures.
Sponsoren en fondsen
In 2016 is een sponsovereenkomst gesloten met Fysiotherapie Noord-Hofland. Het bestuur
is blij met deze sponsor en hoopt dat er nog meer sponsoren bereid zijn Slank en Kwiek financieel te steunen.
Slank en Kwiek heeft in 2016 meegedaan met de Grote Clubactie, de Oranjefondscollecte en
de Rabo Clubkascampagne. Met enthousiaste inzet van vrijwilligers kunnen we spreken van
een succesvol resultaat.

Verder zijn er leden die deelnemer zijn aan de Vriendenloterij en die Slank en Kwiek als begunstigde hebben opgegeven. Ook daarvan is het resultaat dat eer mooie opbrengst aan de
clubkas toegevoegd kan worden
Frank v.d. Baan is sinds 2016 coördinator voor de diverse wervingsacties
Vrijwilligers
Ook in 2016 waren er weer vrijwilligers die bereid waren een helpende hand te bieden bij
verschillende activiteiten zoals collectes, blokkenbak schoonmaken, verenigingsmarkt, enz.
Toch zoeken we nog steeds mensen die ook bereid zijn te helpen bij activiteiten, met meer
mensen hoef je minder een beroep op hen te doen, vele handen maken tenslotte licht werk.
Vooruitblik 2017
Het jaar 2017 gaan de verenigingsruimte, samen met Avanti, inrichten en in gebruik nemen.
Een hoogtepunt in het bestaan van Slank en Kwiek, een ruimte waar ja na het trainen nog
even gezellig kan chillen en ook andere activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Waar mogelijk neemt Slank en Kwiek ook in 2017 deel aan evenementen in Voorschoten,
neemt ze deel aan collectes om geld in te zamelen voor activiteiten binnen de vereniging en
probeert ze ook nog sponsors te werven.
Verder hopen we dat we eindelijk weer met een voltallig bestuur kunnen gaan functioneren
en dat we de sporters en hun trainers adequaat kunnen faciliteren.
Het gaat er uiteindelijk om dat trainers en sporters met veel plezier de kleuren van Slank en
Kwiek dragen.

