
Jaarverslag bestuur 2021 

Gymnastiekvereniging Sport Vereent, gevestigd in Utrecht 

 

 Ledenbestand ھ 

 

Peildatum          31-12-2021 

Jeugdleden                       0 t/m 6 jaar:   51 leden 

    7 t/m 9 jaar:   155 leden 

                                           10 t/m 15 jaar:   111 leden 

Seniorleden     16 jaar en ouder:  84 leden  

                 

Totaal aantal leden      401 leden       

 

 Samenstelling bestuur 2020 ھ 

 

Dagelijks bestuur:  

Voorzitter  (dagelijks bestuur)   Vacant 

Penningmeester   (dagelijks bestuur)   Henri Huijting 

         (Aftredend en opnieuw verkiesbaar) 

2e Penningmeester      Vacant    

Secretaresse  (dagelijks bestuur)   Pam van Woudenberg 

 

Algemeen 

Lid PR en communicatie     Lisette Oudhof 

Bestuurslid algemene zaken     Sylvia van Woudenberg 

Lid algemene zaken met technische zaken   Vincent Gelukt 

Hoofd technische zaken     Vacant 

 

Gedurende het jaarverslag waren er 3 van de 8 functies vacant.  

Ondanks de inzet van velen om de helpende hand te bieden bij incidentele activiteiten, zitten we 

dringend verlegen om structurele invulling van de bestuursfuncties. Vanwege de vele vacatures 

worden de taken van deze vacante functies sinds 2014 onderverdeeld onder de huidige 

bestuursleden. 

Nieuw in 2021 is dat we ouders van nieuwe leden vragen of zij bereid zijn voor het verrichten van 

enig vrijwilligerswerk. In 2022 wordt er actief beleid ontwikkeld om deze vrijwilligers gericht te 

benaderen zo technisch kader en bestuur te kunnen ondersteunen. 

 

  Coronavirus  ھ

 

Ook het jaar 2021 stond in het teken van het coronavirus. “Meebewegen” was hierin het kernwoord. 

We volgden de landelijke ontwikkelingen en probeerden hierin binnen de beperkte 

(leeftijds)mogelijkheden onze eigen koers te varen. We merken dat ook leden stonden te springen 

elkaar weer te ontmoeten en samen te sporten. Dankzij het trainersteam is het gelukt om ook eind 



december in de kerstperiode tijdens de volledige lockdown ons voor te bereiden op (gedeeltelijke) 

openstelling in januari. De plannen lagen al klaar in diverse varianten zodat we nieuw beleid snel 

konden invoeren op basis van de landelijke maatregelen. Dank aan het technisch kader voor alle 

voorbereidingen en dank aan de leden voor hun geduld, maar zeker ook voor hun trouwe 

lidmaatschap! 

 Financiën ھ 

 

Voor de financiële zaken heeft het bestuur in het jaar een aantal besluiten genomen. Ondanks dat de 

KNGU adviseert om de contributie bij de leden gewoon te laten innen heeft het bestuur er voor 

gekozen om een kwartaal de contributie niet te innen.  Binnen de begroting is hier ruimte gevonden 

doordat de Gemeente Utrecht de zaalhuur niet in rekening heeft gebracht. Het bestuur heeft ook 

besloten om de TC-onkostenvergoedingen op basis van een declaratieformulier te vergoeden. 

We zijn er trots op dat we op deze manier tegemoet kunnen komen aan de leden. 

 

 Vergaderingen ھ 

 

Het bestuur is in het verslagjaar 12x bijeen geweest voor bestuursvergaderingen. Daarbij hebben wij 

vanwege de coronamaatregelen regelmatig tussendoor contact moeten hebben. Helaas is dit 

vanwege het corona virus vaak online geweest. 

Daarnaast zijn er extra vergaderingen bijgewoond voor penningmeester- en voorzitter overleggen 

van Turn4U, Sport Utrecht en uiteraard met de technische commissie. Ook hiervoor geldt dat 

contactmomenten veel online hebben plaatsgevonden. 

 Vrijwilligers ھ 

 

Veel vrijwilligers die zich al jarenlang inzetten, hebben onze vereniging groot gemaakt en 

ondersteund tot de vereniging die wij nu zijn! Ook in afgelopen seizoen waar wij veel hebben moeten 

af lassen staan onze vrijwilligers klaar om te ondersteunen!  Onze grote dank hiervoor. 

Ons jaarlijkse moment om onze vrijwilligers te danken is tijdens de nieuwjaarborrel. In 2021 hebben 

wij dit vanwege de corona maatregelen digitaal gehouden.  

Met dank aan Anouk en Vincent heeft ieder een leuk borrelpakket thuisbezorgd gekregen.  

 

 Kaderleden ھ 

 

We danken onze kaderleden voor hun structurele inzet waar we het hele jaar op kunnen bouwen. 

Ook als het allemaal niet gaat zoals het hoort, worden er oplossingen gevonden om onze leden 

tegemoet te komen. Dank jullie wel.  

In het verslagjaar is Laura Hofman aanspreekpunt geweest namens de TC. Op deze werkwijze hopen 

wij het aantal contactmomenten en de besluitvorming beter met elkaar vorm te geven. 

Voor de sportieve activiteiten en technische ontwikkelingen van dit jaar verwijzen wij u naar het 

verslag van de technische commissie. 

 

 

 



 Grote Clubactie ھ 

 

Ook dit jaar is onze vereniging weer actief bezig geweest met het verkopen van de grote clubactie 

loten.  Vanwege COVID is de verkoop van de loten voornamelijk online verlopen, aangevulde met 

lotenboekjes voorzien van een QR code. Met het opgehaalde geld kunnen er weer nieuwe materialen 

worden aangeschaft en activiteiten georganiseerd worden voor onze leden.  

Dank aan alle leden voor jullie grote inzet met de verkoop van de loten.   

Henri Huijting, Laura Hofman en Wil Hofman dank voor de organisatie. 

 Clubblad ھ 

 

Het digitale clubblad is in 2021 niet verschenen. Over de voortgang rondom de lessen is continu 

gecommuniceerd via digitale nieuwsbrieven om leden continu op de hoogte te stellen van de actuele 

maatregelen.  In 2022 hopen we na de corona-periode de verspreiding van het clubblad weer op te 

pakken. 

 

 Kamp ھ 

Vanuit de kampcommissie lagen er al verschillende scenario’s klaar in de hoop dat het kamp, in 

welke vorm dan ook, wel door kon gaan. Gelukkig konden wij als vereniging, weliswaar op een 

andere wijze dan normaal, in het weekend van 17 – 18 – 19 september 2021 onze leden toch een 

geweldig kampweekend bieden.   

Voor de manier waarop dit jaar ons jaarlijkse kamp is gehouden, verwijzen wij u door naar het 

jaarverslag van de kampcommissie. Wederom veel dank aan de organisatie! 

 

 Een veilig sportklimaat  ھ

 

We vinden het belangrijk dat leden veilig en met plezier kunnen sporten bij onze vereniging. In het 

verslagjaar hebben we hiervoor beleid ontwikkeld en zijn er twee leden bereid gevonden 

als  vertrouwenscontactpersonen te fungeren. Corrie Arreman en Karen Gantevoort-Bals hebben 

hiervoor de training gevolgd bij de KNGU. In 2022 wordt het beleid concreet inhoud gegeven door 

actief met trainers, leden en ouders hierover het gesprek te voeren en de bewustwording van het 

belang van een veilig sportklimaat te vergroten.   

 Nieuwe website  ھ

 

Bij een moderne vereniging hoort een moderne en overzichtelijke website... Omdat de oude website 

beheer technisch niet gebruikersvriendelijk meer was voor beheerder Laura Hofman, is in een 

projectgroep gekeken naar de eisen waaraan een nieuwe website moet voldoen: overzichtelijk, 

toegankelijk met korte, heldere teksten, een goede navigatie en waarin minder dubbelingen rond 

nieuwsbrieven en sociale media nodig is. Het resultaat is een mooie nieuwe website die altijd in 

ontwikkeling blijft. Dank aan websitebouwer Patrick Bals en beheerder Laura Hofman die samen met 

een delegatie vanuit het bestuur de website hebben ingericht. 

 

 

 

 

 



  Ledenpakket en ClubApp  ھ
 
De KNGU is gestopt met het eigen Ledenadministratiepakket (DiGi-members). Middels een keuze uit 

twee commerciële aanbieders van Ledenadministratiepakketten heeft SV gekozen voor de 

leverancier AllUnited. De kosten van dit Ledenpakket wordt in de basis door de KNGU betaald, maar 

elke extra wens wordt door de leverancier in rekening gebracht.  

In het Ledenpakket van AU zit een module om via een App de presentielijsten bij te houden. Ook 

deze CliubApp verder worden ontwikkeld om met onze leden via de ClubApp contact te kunnen 

onderhouden. 

Gedurende de installatie en het overzetten van de leden uit DiGi-members zijn er in het nieuwe 

pakket onvolkomenheden aan het licht gekomen. Met de helpdesk van AllUnited zijn de meeste 

zaken nu juist ingeregeld. Veel werk is er door Ans gedaan, hiervoor veel dank. Het lijkt allemaal zo 

vanzelfsprekend, maar het is echt monnikenwerk. 

 

  Turn4U ھ 

 

Ook in 2021 was Corona weer een bepalende factor binnen de turnsport met al zijn veranderende 
regels, beperkingen en uitdagingen. Dit had ook in 2021 weer zijn weerslag op de aandacht die de 
verschillende besturen konden vestigen op andere dan hun eigen interne uitdagingen.  
Concreet heeft dit ertoe geleid dat de onderlinge contacten met Turn4U en de zusterverenigingen 
ook in 2021 zeer beperkt waren.  
Eind 2021 heeft Turn4U nog wel haar ALV gehouden waar wij als SV bij vertegenwoordigd waren en 
ook de kascontrole hebben uitgevoerd, waar overigens decharge op verleend is.  
Eind 2021 begin 2022 hebben wij onderling wel weer de draad opgepakt om gezamenlijk toe te 
werken aan de lang gekoesterde wens om collectief bijscholing/ clinic momenten te faciliteren voor 
onze trainers. Dit zal verder in 2022 tot uiting moeten komen. 
 

 

 …En verder dank voor ھ 

 

• De ledenadministratie, Ans Dirks, die al meer dan 10 jaar de ledenadministratie verzorgt en 

waarin wel eens wordt vergeten hoeveel vrijwillige uren dit in beslag neemt. Vooral in deze 

coronaperiode waardoor er extra veel informatie brieven onder de leden verspreid moeten 

worden en daarbij ook nog eens gestart is met een nieuw ledenpakken, waar heel veel tijd in 

is gaan zitten, en nog steeds. Dank daarvoor!  

• Al onze leden… zonder jullie enthousiasme en lidmaatschap kunnen wij geen vereniging 

vormen! Dank voor jullie steun en vertrouwen in deze moeilijke tijd.  

 

 

 

 


