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 Gymnastiek- Turn-  en Dansvereniging 
 De Beukers – Edam  www.debeukers.nl

De Beukers – Dirrick Gerritszstraat 22, 1135 GX  Edam  |  KvK: 40624351  |  NL79INGB0002899771

Aan: leden, ereleden, leden van verdienste, bestuursleden, trainers, juryleden, 
medewerkers, kascontrolecommissie, clubbladmedewerkers, vrijwilligers, 
wedstrijdsecretariaat 

Onderwerp: uitnodiging ledenvergadering 2014 

 Edam, maart 2014 

Beste mensen, 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van De Beukers. 

Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 26 maart a.s. in de 
bestuurskamer van EVC aan de Keetzijde in Edam, aanvang 20.00 uur. 

Stukken voor de vergadering staan een week voorafgaand op www.debeukers.nl.

Agenda:

1. Opening / mededelingen 
2. Notulen Jaarvergadering 2013 (pag. 4) 
3. Jaarverslag secretaris (pag. 6) 
4. Jaarverslag penningmeester (pag. 7) 
5. Verslag 2013 en benoeming kascontrolecommissie 2014 
6. Begroting 2014 / aanpassen Contributies 
7. Jaarverslag Technische Commissie (pag. 9) 
8. Jaarverslag Jeugdraad (pag. 10) 
9. Jaarverslag leiding: gym, turnen en dans (pag.11) 
10. Bestuursmededelingen 
11. Vrijwilligers 
12. Rondvraag

U bent van harte welkom op deze vergadering. 

Namens het bestuur, 
Tonia Reijers, secretaris 
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NOTULEN JAARVERGADERING DE BEUKERS OP 20 MAART 2013 IN DE SINGEL
Aanwezig
Bestuur: Piet Reijers (voorzitter), Pim Eijlander (penningmeester), Tonia Reijers (secretaris), Greta Blak-
born (Technische Commissie).
Jacqueline van Dijk (commissie dans), Frieda Voorthuijzen (erelid), Marco Tol (trainer peuters en kleu-
ters), Henk Voorthuijzen (ledenadministratie), Bianca van Raaij (wedstrijd/jurycommissie), Jan Vlak 
(clubbladopmaak), ouders: Ingeborg Kuijpers, Anja Veerman, William v.d. Meer.

1.	 OPENING:		
 Voorzitter Piet Reijers heet iedereen hartelijk welkom. De afmeldingen worden opgenoemd , 
o.a. van erelid en Pilatesleidster Bea van Leeuwen en van Jack v.d. Made, beide om gezondheidsrede-
nen. Allebei zijn zij herstellende en zij willen graag doorgaan. Er volgt een Voorstelrondje.

2.	 NOTULEN	JAARVERGADERING	2012: worden onveranderd vastgesteld.

3.	 JAARVERSLAG	SECRETARIS:	
Ingeborg Kuijpers wil graag meer horen over de laagdrempelige jurycursus. Zij heeft hier belangstel-
ling voor, maar wil meer informatie.

4.	 JAARVERSLAG	PENNINGMEESTER:	
de begroting is eraf gevallen. Het plan is om de dans ook bij KNGU aan te melden. 
Jacqueline van Dijk mist de huur van De Singel: deze zit in de post zumba/streetdance.

5.	 VERSLAG	VAN	DE	KASCONTROLECOMMISSIE:	
op 19 februari 2013 zijn de boeken gecontroleerd en in orde bevonden door Bianca van Raaij en Wilf-
red Vrind. Zij verzoeken de vergadering om het bestuur en penningmeester Pim Eijlander decharge 
te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus geschiedt. 

6.	 BENOEMING	KASCONTROLECOMMISSIE:	
 Bianca van Raaij neemt afscheid van de kascontrolecommissie. Wilfred Vrind neemt nog een 
jaar zitting en William v.d. Meer komt nieuw in de commissie.

7.	 BEGROTING	2013	/	CONTRIBUTIEVERHOGING:	
De Bondscontributie wordt inmiddels ieder kwartaal voor een deel geïnd. Er volgt een uitleg over Di-
gimembers: de verplichte ledenregistratie bij de turnbond. Het voorstel is om per 1 oktober de leden 
van de dansafdeling ook aan te melden in Digimembers. Dit wordt een verzwaring voor de dansle-
den van ongeveer € 20,-- per jaar. Jacqueline van Dijk vraagt zich af wat het de dansleden toevoegt, 
zij wil het bedrag voor de leden zo laag mogelijk houden. Het is met name verzekeringstechnisch. 
Henk Voorthuijzen: hoe moet het als een lid deelneemt aan beide afdelingen dans en gym? In dat 
geval slechts 1x bondscontributie heffen. Het voorstel wordt aangenomen. Hierna is de begroting 
over 2013 akkoord.

8.	 JAARVERSLAG	TECHNISCHE	COMMISSIE:	
Piet Reijers meldt dat voortaan de kinderen door moeten kunnen stromen naar vervolgwedstrijden. 
Hij vindt dat Lisette Bosscha het goed doet als leidster bij de recreatie-plus meisjes: zij pakt de din-
gen goed op. Marco Tol draait ook lekker bij de peuters en kleuters, al was het in het begin wel wat 
wennen. Marco vindt het lesgeven aan de kleintjes leuk. 

9.	 JAARVERSLAG	LEIDING:
Marco Tol: peuters ong. 13, kleuters 5. Meteen na de zomervakantie moet reclame worden gemaakt.
Frieda Voorthuijzen: in de Langemeerstraat is een tekort aan matjes (zijn weggegooid) en de steps 
zijn naar De Botter. Dit moet geregeld worden.
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Jacqueline van Dijk: * de dans blijft goed gaan. De Streetdance is overvol. Zumba komt en gaat. 
* Inmiddels zijn er 4 demoteams. 
* Robbin Gedikink heeft auditie gedaan bij Junior Dance: zij zit bij laatste 12! Robbin werd in De Sin-
gel verrast door een cameraploeg van de Avro.
* Het Danskamp was succesvol: men is alweer bezig met een nieuw kamp. Piet Reijers is bezig met de 
vergunning voor het slapen in De Singel. 
* Ingeborg Kuijpers merkt op dat de kinderen effectief slechts een kwartier dansen. Er wordt veel con-
ditietraining gedaan. Ingeborg zal dit zelf terugkoppelen met Susan Koning.
Algemeen: het terugstromen van de 1e of 2de Divisie bij Mauritius weer naar De Beukers moet nog 
beter geregeld worden.

10.	 BESTUURSVERKIEZING:
Aftredend is penningmeester Pim Eilander. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld voor nog een periode 
van drie jaar. Pim wordt herkozen.

Jacqueline van Dijk krijgt bloemen omdat zij zich inmiddels al weer 10 jaar inzet voor de  vereniging. 
Bianca van Raaij ontvangt bloemen omdat zij heel veel voor de vereniging doet, zoals de juryzaken, 
het inschrijven voor wedstrijden en Digimembers, terwijl zij geen kinderen meer op gym heeft. 
Op andere tijdstippen dit jaar ontvangen bloemen: Piet Boogaard (25 jaar jurylid binnen de vereni-
ging), Chantal Konijn (10 jaar lesgeven), Chiel Spaan en  Lasse Bakker (5 jaar lesgeven) en Carla de 
Winter (5 jaar jurylid).

11.	 WERVING	VRIJWILLIGERS:	
Greta Blakborn volgt met Bianca van Raaij een cursus voor het werven van vrijwilligers. Klussen wor-
den nu in kaart gebracht om deze door meer mensen te kunnen laten doen. Er wordt een belavond 
naar alle leden georganiseerd. Bianca heeft al eerder een mail gestuurd naar de ouders van selectie-
leden, voor juryleden, website, clubblad enz. Marian v.d. Meer heeft misschien belangstelling voor 
een bestuursfunctie. Er wordt gedacht aan het vinden van 50 vrijwilligers. De bedoeling is om de lijst 
begin juni af te hebben.

12.	 RONDVRAAG:
* de foto’s voor het clubblad moeten beter. Bianca van Raaij en Greta Blakborn hebben dit al op de 
vrijwilligerslijst staan.
Bianca van Raaij: is er weer een Strandwandeling? Frieda Voorthuijzen: Ja!

21.23 uur sluit voorzitter Piet Reijers de vergadering.
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JAARVERSLAG SECRETARIS
Het	bestuur	heeft	in	2013	achtmaal	vergaderd.	

Het	jaar	2013	stond	in	het	teken	van	het	vin-
den	van	vrijwilligers	voor	het	meer	verdelen	
van	de	taken.	Hiertoe	hebben	Greta	Blakborn	
en	Bianca	van	Raaij	de	cursus	“Meer	vrijwilli-
gers	in	kortere	tijd”	gevolgd.	

Een actie was het sturen van een promotiefilm-
pje naar alle leden, via de mail. Aansluitend zijn 
vanuit het Stadskantoor op 2 belavonden alle 
leden gebeld door  een telefoonteam, met de 
vraag of men iets wilde betekenen op het ge-
bied van media, clubblad, wedstrijdorganisatie, 
kledingcommissie, jurycommissie, Digimembers. 
Een behoorlijk aantal mensen was bereid iets te 
gaan doen.

Hierna volgde in juni een Vrijwilligersavond waar 
de werkzaamheden uitgelegd werden en de 
mensen zich op konden geven voor een  bepaal-
de taak.

Na de zomervakantie zijn alle taken verdeeld 
geraakt! 

Inmiddels is er een Facebookpagina voor de 
gymafdeling (de dans had al eerder een eigen 
Facebookpagina), de Springwedstrijden zijn door 
de nieuwe commissieleden georganiseerd, het 
clubblad is al tweemaal uitgekomen onder ver-
antwoording van de nieuwe redactie, de kleding-
commissie heeft het nieuwe turnpakje voor de 
selectie uitgezocht

Bianca van Raaij heeft ervoor gezorgd dat de le-
denadministratie via Digimembers, een verplich-
ting vanuit turnbond KNGU, nu ook is doorge-
voerd voor de dansleden. 

Het lesaanbod is dit jaar uitgebreid met Pilates 
door erelid Bea v. Leeuwen, Moderne Dans door 
Susan Koning en Dancehall door Qiara Veerman.

Over de nieuw te bouwen turnhal nabij het 
zwembad is geen voortgang te melden: het 
wachten is op de politiek.
De vereniging heeft het convenant “Geen alco-
hol onder de 18” ondertekend.

Dit jaar heeft de Jeugdraad gelukkig weer een 

Paasfestijn georganiseerd: ongeveer 40 kinderen 
hebben druk naar verstopte eieren gezocht.
In juni is voor het eerst Het Bolwerck afgehuurd 
voor een dansdemonstratie door (bijna) alle 
dansafdelingen. Het was een ware happening 
met een overvolle tribune.

De Sint kwam in De Singel langs voor alle peu-
ters en kleuters van de gym en dans.

Ook dit jaar heeft mevr. Frieda Voorthuijzen de 
strandwandeling van Bergen naar Egmond geor-
ganiseerd, voor de 23ste keer! Het was prachtig 
weer tijdens een heerlijke wandeling naar de 
braderie in Egmond.

Er is weer een 3-daags Danskamp in De Singel 
gehouden, georganiseerd door Susan Koning 
en Hans en Jacqueline van Dijk. Dit jaar was er 
toestemming om ook in De Singel te slapen

Robbin Gedekink heeft deelgenomen aan Junior 
Dance van de AVRO en is zelfs doorgedrongen 
tot de halve finale hiervan! 

Mijntje Reurs is Rayonkampioen geworden! 
Born2Rock en United Flavours wisten zich te 
plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschap-
pen!

Het Clubkampioenschap om de W.K. Bouwesbe-
ker is gewonnen door Eva Louise Nibbering. 

De Springwedstrijden waren weer onderver-
deeld in 3 leeftijdscategorieën: drie ploegen 
meisjes gingen dit keer stralend met een mooie 
wisselbeker en een medaille naar huis. 

De vereniging telde per 31 december 2013 
285 leden (144 gym/141 dans). 

Tonia Reijers
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VAN DE PENNINGMEESTER

Jaarrekening	2013 Begroting	‘13 Realisatie Resultaat	 Opmerkingen Begroting	‘14	

Saldi 31-12-2012 

Giro rekening gewoon. € 180,85 

Giro Rentemeer-rekening. € 34.820,63 

Totaal    31-12-2012 € 35.001,48 

Ontvangsten. 

Contributies Gym. € 16.000,00 € 15.015,00 € 985,00 Ledenverloop € 15.000,00 

Selectie  Jongens-Meisjes € 12.250,00 € 11.315,00 € 935,00 Ledenverloop € 12.000,00 

Bondscontributie  Gymn/dansen € 3.700,00 € 3.808,25 € (108,25) Plus Dans € 3.800,00 

Kleding Gymn € 300,00 € 315,00 € (15,00) Geen € 300,00 

Inschrijfgeld Gym € 400,00 € 130,00 € 270,00 Geen € 150,00 

Contributie Dans € 36.500,00 € 34.239,10 € 2.260,90 Geen € 34.500,00 

 Inschrijfgeld  Dans € 250,00 € 255,00 € (5,00) Geen € 250,00 

 Pilates € -   € 144,00 € (144,00) Nieuw 1 kwartaal € 500,00 

Donaties € 180,00 € 183,00 € (3,00) Geen € 180,00 

Subsidies € 9.000,00 € 7.238,13 € 1.761,87 Geen € 7.500,00 

Adverteerders/Sponsors € 1.300,00 € 669,93 € 630,07 1 x geen clubblad € 1.000,00 

KNGU € -   € 39,00 € (39,00) geen € -   

Lotto-Toto € 200,00 € 166,00 € 34,00 Minder loten € 150,00 

Dividend Strandbad € 20,00 € 20,40 € (0,40) geen € 20,00 

Zomerkampen. € 4.300,00 € 4.290,50 € 9,50 geen € 4.300,00 

Diversen,Porti,Cadeaus,Diversen € 250,00 € -   € 250,00 geen correcties € -   

Mutaties 2012- 2013 overloop € -   € 154,00 € -   -

Mutaties 2013- 2012 overloop € -   € 654,62 € -   -

Totaal Balans 2013 Debet € 113.638,41 

Saldi  31-12-2013 

Giro rekening gewoon € 93,50 

Giro Rentemeer-rekening € 27.919,00 

Totaal  per 31-12-2013 Credit € 28.012,50 
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	Uitgaven

Contributies  Gym € 1.500,00  € 1.019,00 € 481,00 Veel  opzeggingen € 1.000,00 

Selectie Jongens-Meisjes € 6.500,00  € 6.557,00 € (57,00) Geen € 6.500,00 

Contributie Zumba-dans € -    € 1.953,25 € (1.953,25) Incasso corr. weer ontv. € 2.000,00 

Opgezegd Zumba 2014 € -    € 2.574,30 € 2.574,30 Opzeggingen 2013 € 2.500,00 

Kleding 2013 € 500,00  € 426,70 € 73,30 Geen € 400,00 

Bondscontr. Gymn/dansen € 3.500,00  € 3.848,38 € (348,38) Moet omhoog € 6.000,00 

Kosten  KNGU € 950,00  € 267,60 € 682,40 geen € 750,00 

Kosten Zumba-Streetdance € 28.000,00  € 4.713,91 € 23.286,09 geen € 29.000,00 

Salaris Dans € 14.500,00  € 16.220,48 € (1.720,48) geen € 14.500,00 

Huur de Singelvan CBW € 8.500,00  € 8.000,00 € 500,00 geen € 8.500,00 

Pilates € -    € 84,00 € (84,00) Nieuw 1 kwartaal € -   

Donaties € 100,00  € 91,50 € 8,50 Weer minder € 100,00 

Diversen,Porti,Cadeaus € 2.800,00  € 2.356,23 € 443,77 geen € 2.500,00 

Clubblad  NIVO € 1.000,00  € 798,89 € 201,11 geen € 800,00 

Bestuurskosten € 500,00  € 283,66 € 216,34 geen € 300,00 

Bankkosten € 250,00  € 271,91 € (21,91) geen € 280,00 

Huur Bolwerck, Kreil € 7.000,00  € 5.097,30 € 1.902,70 geen € 5.500,00 

Huur Botter € 1.200,00  € 1.130,00 € 70,00 geen € 1.200,00 

Huur Langemeer € 4.000,00  € 3.854,40 € 145,60 geen € 4.000,00 

Huur Gymstuijf, Volendam € 8.000,00  € 8.107,95 € (107,95) geen € 8.000,00 

Zomerkampen € 4.250,00  € 4.270,00 € (20,00) geen € 4.300,00 

Salarissen Wedstr Gym 2013 € 12.000,00  € 10.983,76 € 1.016,24 Geen € 11.000,00 

Mutaties ‘13-’14 Overloop € -    € 2.715,69 € -   - € -   

Totaal Balans 2013 Credit  € 113.638,41 

 Totaal Kas/Bank/giro 2012  € 35.001,48 

 Totaal Kas/Bank/giro 2013  € 28.012,50 

 Afname saldo over 2013  € 6.988,98  MINDER. 

 Pim Eijlander 

 Penningm. "de Beukers" 

 Volendam 
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Maart
Op 16 maart helpt De Beukers bij de organisatie 
van de 3e competitiewedstrijd:
in de eerste wedstrijd begonnen de Instap D2: 
Neline van den Hoff, Liza van der Werf en Frances 
Breve. Neline werd 3e, Liza en Frances werden 5e. 
De tweede wedstrijd was aan Annemijn Reurs, 
Anouk Breed en Marenne Meulemans. Annemijn 
werd 1e, Anouk 2e en Marenne 3e. De derde 
wedstrijd was voor de jeugdmeiden Josephine 
Pauws en Puck van Maanen. Josephine werd 2e 
en Puck 22e. De vierde wedstrijd was de beurt 
aan Yinglian, zij werd 8e en Ilona Out werd ook 
8e. Annemijn Reurs is zelfs Rayonkampioen ge-
worden!
Annemijn Reurs en Marenne Meulemans gingen 
door naar de Finale Noord in Wervershoof en be-
haalden daar een 3e, respectievelijk 11e plaats. 

April
Toestelkampioenschappen op 20 april: Pre-
instapper Sofie de Boer behaalde een bronzen 
medaille, Annemijn Reurs een gouden medaille 
op balk en vloer. Bij de meisjes Pupillen 1 behaal-
de Yinglian Laan een gouden medaille op balk en 
een bronzen medaille op vloer en bij de Senio-
ren behaalde Ilona Out een zilveren medaille op 
sprong.
14 april waren de Clubkampioenschappen voor 
de recreatie van de Beukers.
Eva-Louise Nibbering werd de clubkampioen 
2013. De selectiemeisjes nemen deel aan de club-
kampioenschappen van Mauritius.

3e en 4e Divisie Rayonkampioenschappen 20 
april in Schagen.
Yassine Schneider Instap-2 klasse werd 5e, Nordin 
Schneider behaalde een bronzen medaille,
in de Pupillenklasse behaalde Joey Snijder een 
mooie 4e plaats en Jelke Hoogzaad behaalde een 
gouden medaille, dus een 1e plaats.
Tijdens de Jokerwedstrijden in Broek op Lange-
dijk behaalde Yassine Schneider een bronzen 
medaille in de categorie Instap nivo 11, Nordin 
Schneider greep net naast het podium, Joey Snij-
der behaalde in de categorie Pupil nivo 11 een 
gouden medaille, Jelke Hoogzaad behaalde een 
zilveren medaille in de categorie Pupil  nivo 10.

Mei
Bij de afdeling Dans deed Robbin Gedekink mee 
aan AVRO Junior Dance Avontuur. Het was voor 

Robbin een geweldige ervaring om daar op het 
grote podium te staan voor zoveel mensen. Zij 
ging niet door naar de finale, maar ze vond het 
echt heel gaaf.
Regiofinale 6de Divisie, 25 mei Den Helder: onze 
geplaatste turnsters zijn: Frances Breve, Neline 
van den Hoff en Liza van der Werf. 

Juni	
Voor het eerst is Het Bolwerck afgehuurd voor 
een dansdemonstratie door (bijna) alle dansaf-
delingen. Een ware happening met een overvolle 
tribune!
Mijntje Reurs heeft zich geplaatst voor Districts-
kampioenschap: een knappe prestatie!

Juli
Van 17 t/m 19 juli was er een 3-daags Danskamp 
in de Singel voor de jeugdleden van Susan Ko-
ning. Er werd ook geslapen. Het was een groot 
succes. 
Er zijn gedurende de zomer 32 kinderen naar het 
Zomerkamp in Beekbergen geweest.
 
September
Er wordt voor gekozen om de turnsters van De 
Beukers en van Mauritius die gezamenlijk in De 
Gymstuif trainen hetzelfde turnpakje  te laten 
dragen. De recreatie-plusturnsters 
houden de Beukerspakjes.
Er is een boombox (muziekinstallatie) aange-
schaft voor in de Langemeerstraat.

Oktober
Demoteams Born2Rock en United Flavours heb-
ben zich geplaatst voor de Nederlands Kampi-
oenschappen in Den Haag.

November
10 november waren de springwedstrijden van 
de Beukers in het Bolwerck. Er deden 10 groep-
jes mee. Marco Tol heeft in de pauze met zijn 
assistenten en met Richard v.d. Made een leuke 
springdemo gegeven.
23 november was de eerste competitiewedstrijd 
in de D-groep van het nieuwe seizoen in de 
Wormer. De meiden van de Beukers en Mauritius 
behaalden samen 16 medailles.  Ook deze wed-
strijd heeft De Beukers mede georganiseerd.

Greta Blakborn
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Van de jeugdraad
Het	is	alweer	een	tijdje	geleden,	maar	vorig	jaar	
hebben	wij	met	Pasen	weer	paaseieren	gezocht.	
Het	jaar	daarvoor	ging	dat	niet	door,	omdat	er	te	
weinig	leden	waren	die	mee	wilden	en	konden	
helpen. 

Gelukkig waren vorig jaar een aantal trainsters en 
wat oudere turnstertjes bereid om mij te helpen bij 
het paaseieren zoeken. Uiteindelijk hebben op 30 
maart ongeveer 40 kinderen van de meisjesrecreatie, 
jongensrecreatie, peuters en kleuters, de zaterdag-
groepen en de gemengde selectie met Mauritius 
paaseieren gezocht. 

Ook dit jaar heb ik het al met Simone Steijger over 
het paaseieren zoeken gehad en wanneer ik genoeg 
helpers kan vinden gaan we het zeker weer organise-
ren. 
Daarnaast zijn Simone en ik aan het eind van het 
vorige seizoen met de twee zaterdaggroepen gaan 
zwemmen in de Waterdam. We hebben daar een 
prachtige dag gehad en ook dat is voor herhaling 
vatbaar. 

Ook hebben wij het vorig jaar gehad over het orga-
niseren van andere leuke uitjes zoals bowlen, alleen 
is Simone een paar maanden niet aanwezig geweest 
omdat zij moest bijkomen van haar operatie. Geluk-
kig is ze nu weer net een paar weken geleden terug-
gekomen en we zullen het binnenkort zeker nog over 
het organiseren van leuke activiteiten hebben.   

Lisette Bosscha
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JAARVERSLAGEN LEIDING

Van de Kleuters & Peuters

Een	jaar	gaat	snel!	Aan	het	begin	van	dit	seizoen	
hebben	we		helaas	afscheid	genomen	van	Marenne	
en	Neline,	maar	hebben	gelukkig	ook	een	hele-
boel	nieuwe	Beuker	turnsters	verwelkomd	in	de	D	
groep,	die	samen	trainen	met	de	Mauritiusmeisjes.	

De Beukersselectie bestaat op dit moment uit:
Instap D2: Noortje, Eva, Vienna en Anouk
Instap D1: Sofie 
Pupil 1 D2: Liza en Frances
Pupil 1 D1: Annemijne
Pupil 2 D1: Yinglian en Kim
Jeugd 2 4e Div: Josephine
Junior 5e Div: Puck 

Alle vijf de turnsters die konden doorstromen naar de 
finale Noord zijn doorgestroomd: ontzettend goed! 
Waar ik vorig jaar sprak over een jurytekort spreek ik 
daar op dit moment eigenlijk nog steeds over, alleen 
zie ik de toekomst nu een stuk positiever tegemoet. 
Er zijn op dit moment een aantal ouders bezig met de 
jurycursus die gegeven wordt in Volendam. Ontzet-
tend fijn dat het zo dichtbij is en ook fijn dat er een 
aantal ouders vanuit de Beukers zich hebben opge-
geven. Toch blijft het misschien wel een punt van 
aandacht, want hoe meer juryleden des te meer kans 
wij hebben dat we gewoon aan wedstrijden kunnen 
deelnemen. Juryleden kunnen elkaar dan wat meer 
afwisselen. Dus mocht je ook geïnteresseerd zijn laat 

het weten! De trainsters, maar ook huidige juryleden 
helpen u graag. 

Het is mooi om te zien hoe turnsters elkaar in deze 
groep motiveren. 
Wij hopen dat dit zo blijft. De turnsters presteren 
goed op wedstrijden en halen naar ons weten ook 
veel plezier en lol uit de trainingen. 
Mooi hoogtepunt: Mijntje Reurs is Rayonkampioen 
geworden en won daarmee naast een medaille ook 
een mooie beker! 

Sandra Rein, Marianne Zwarthoed, Mariëlle Schilder 
en Marieke Schilder

Van de selectie meisjes

Training	elke	woensdag	van	Marco	en	assistentes:	
Indy,	Tessa,	Esmee	en	Lisa.

Kleuters om 14:30 uur met 10 kinderen en Peuters om 
15:30 tot 16:15 uur met 11 kinderen.

De eerste les begint met de kleuters; deze les gaat 
heel soepel. De kinderen weten wat er van ze wordt 
verwacht en luisteren ook goed naar de instructies. 
Het betreft oefeningen als hebben ze een soepele 
koprol, kunnen op hun handen blijven staan en be-
heersen sommigen al goeie spanning bij de sprong in 
de trampoline. Sommige kunnen al een koprol vanuit 
de trampoline en met hulp zelfs een tipsalto.

Bij de tweede les hou ik een vaste start en een vast 
einde aan en dit slaat goed aan. De kinderen weten 
waar ze naar toe moeten in de les, alleen sommige 

zijn nog een beetje snel afgeleid. Ik zet altijd veel toe-
stellen neer en dat is nogal verleidelijk voor sommige 
peuters.
De les draait door op de zelfde toestellen als de kleu-
terles, alleen dan wat makkelijker gemaakt. 
Ik merk dat de afmeldingen die ik krijg vooral komen 
door de zwemlessen; dit is jammer maar het is altijd 
nog hopen dat ze terugkomen bij de kleuterlessen.

Het aantal kinderen in de lessen mag van mij wat 
groter worden, de kleuterles gaat bijna vanzelf en bij 
de peuters zijn de ouders heel behulpzaam. 
Ook heb ik veel hulp van mijn assistentes waarvan Es-
mee mij heeft verteld dat zij binnenkort gaat stoppen.
Verder gaat het heel goed. Ik zie veel potentie in de 
kinderen en zie dat ze veel plezier hebben.

Marco Tol
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Jongens en Meisjes recreatie

SELECTIE JONGENS

MEISJES

Het	is	een	mooi	jaar	geworden	voor	de	
meisjes.	

Veel jonge meisjes hebben kunnen doorstro-
men naar de plusgroep op zaterdag. En de 
groepen zijn mooi vol gebleven. Ik merk wel 
dat er na de zomervakantie minder meisjes 
zich hebben aangemeld, waardoor nu de 
eerste groep een stuk kleiner is geworden, be-
staande nu uit 5 meisjes. In de 2e en 3e groep 
zijn er nog genoeg meisjes.

In het Bolwerck hebben ze nieuwe dikke mat-
ten gebracht en een paar kleine matjes.

Na een gesprek met iemand van het Bolwerck 
en de KNVB hebben we de na ons komende 
voetbalwedstrijden een kwartiertje later kun-
nen laten beginnen. Dat was i.v.m. met de 
drukte die ontstaat met het klaarzetten van 
spullen en het inspelen van de jongens en het 
bezetten van de kleedkamers. Nu beginnen 
ze 19:15 uur en daardoor hebben we geen 
last meer van elkaar.

Lasse Bakker

JONGENS

In	het	afgelopen	jaar	zijn	er	weinig	dingen	veran-
derd.	Er	zijn	weer	iets	meer	aanmeldingen	bijge-
komen	bij	de	jongste	jongens. 

De groep bestaat nu uit 5 en er zijn er een paar afge-
gaan. Er is er een doorgestroomd naar de volgende 
groep. De 2e groep bestaat nu 7 jongens. De plus-
groep is iets gekrompen. Van 3 naar 2 jongens. 

De leeftijdsverschillen zijn nog aardig groot in de 
groepen, maar omdat er niet veel jongens zijn is het 
even niet anders. Het differentiëren in het lesgeven 
wordt zo wel steeds moeilijker. Maar volgens mij lukt 
dat nog altijd aardig.

Er nieuwe toestellen bijgekomen in de gymzaal aan 
de Langemeerstraat. We hebben er een nieuwe dikke 
mat en een paar kleine matjes bij gekregen en een 
nieuwe springplank (was echt nodig). Ook hebben ze 
het oude rek mechanisme weggehaald en daarvoor 
nieuwe gaten gemaakt voor de palen die het rek nu 
moet vervangen. Werkt top.

Lasse Bakker

2013	is	het	jaar	geweest	dat	vrijwel	alle	
Beukersturners	om	diverse	redenen	zijn	
gestopt	met	(wedstrijd)turnen	in	de	"D"	
en	"C"	selectie	in	de	Gymstuif.	 

" Geen tijd meer; school; geen zin meer in 
turnen, andere sport; vind het niet leuk 
meer" enz. Dus er is eigenlijk (helaas) niets 
te melden wat de moeite (nog) waard is.
 
Walter Dedters

Bij	de	trimclub	is	er	niet	veel	veranderd.	

Op een paar afmeldingen en nieuwe bij gekomen 
mensen, is het in die groep heerlijk hetzelfde geble-
ven. 
Het lesgeven gaat goed. De mensen zijn tevreden en 
vinden het leuk om op mijn manier les te krijgen.

Lasse Bakker

Van de Dinsdagavond Trimgroep
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We	zijn	alweer	over	de	helft	van	turnseizoen	
2013/2014.	Bij	de	start	van	dit	seizoen	stopte	
helaas	een	aantal	meisjes	uit	de	oudste	zater-
daggroep	met	turnen.	Hierdoor	is	deze	groep	
wat	kleiner	geworden. 

Jammer natuurlijk, maar hierdoor kunnen Simo-
ne Steijger en ik wel extra aandacht besteden aan 
de meiden. 
Dit jaar doen 5 meisjes van deze groep ook mee 
aan de competitiewedstrijden. Dit zijn er 3 per 
jaar en tot nu toe zijn er 2 geweest. 

Hierbij hebben de meisjes prachtige resultaten 
behaald. Hannah v.d. Meer doet voor het eerst 
mee met deze wedstrijden en turnt op Pupil1 D3 
niveau. Zij is de eerste wedstrijd 3e en de tweede 
5e geworden. Lotte Kemper doet het heel erg 
goed in de Jeugd1 D3. Beide wedstijden is zij 
1e geworden met een grote voorsprong op de 
nummer 2. Volgend jaar kan zij dus makkelijk een 
niveau hoger! Tessa Bertens werd de eerste wed-
strijd 3e en de tweede wedstrijd 1e. 

Deze tweede wedstrijd werd het Pupillen 2 D3 
podium volledig gevuld met de Beukers, aange-
zien Nina Lamghari 2e werd en Britt van Riesen 
3e (beide deden zij de eerste wedstrijd niet mee). 
We hopen natuurlijk de 2e wedstrijd nog meer 
medailles binnen te halen. 
De jongste zaterdaggroep is momenteel best 
groot. Er zijn aan het begin van het jaar weinig 
meiden doorgestroomd naar de oudere groep. 
Dit door een relatief groot leeftijds- en niveauver-

schil, maar meisjes 
uit de recreatie-
groepen die talent 
blijken te hebben 
worden wel in deze 
groep geplaatst. 
Daarom ben ik van 
plan een aantal 
meiden van deze 
groep toch aan-
komende weken 
te benaderen om 
naar de oudere 
groep te gaan. Van 
deze jongste groep 
gaan een aantal 
meisjes meedoen 
met de recreatie-
wedstrijd op 15 
maart. 

Voor deze meiden 
is het de eerste 
wedstrijd buiten de 
vereniging en we 
zijn heel benieuwd hoe ze dat vinden en hoe zij 
het daar gaan doen. 
De samenwerking tussen Simone en mij gaat 
heel goed. Daarnaast hebben wij om de week 
extra hulp van junior-assistente Julia Reukers en 
Chantal Konijn komt ook heel af en toe nog langs 
om te kijken en te helpen.

Lisette Bosscha

Van de Recreatie Plus
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JAARVERSLAG CONDITIETRAINING “DE BOTTER”
Vanaf	september	2013	worden	er	twee	lessen	
conditietraining	voor	dames	gegeven	op	de	dins-
dagochtend.	

Er wordt les gegeven in de gymzaal van S.B.O. “De 
Botter“ Hendric Dirckszstraat 27, 1135 HL Edam.

Het eerste uur is van 9.00 tot 10.00 en het tweede uur 
is van 10.00 tot 11.00. Beide uren zijn geschikt voor 
dames van alle leeftijden.

Beide lessen bestaan uit een warming-up van onge-
veer 10 à 15 minuten, een hoofddeel van 40 minuten 
en een cooling-down van rond de 5 minuten.

De inleiding bestaat uit oefeningen die in omgangs-
vorm worden uitgevoerd: vormen van gewone pas, 
looppas, huppelpassen, kleine sprongetjes, combi-
naties hiervan, waaraan ook wel armbewegingen 
worden toegevoegd. Het doel van deze inleiding is 
het opvoeren c.q. houden van het uithoudingsver-
mogen en het voorbereiden van het lichaam op het 

hoofddeel van de les. 
Het hoofddeel van de les bestaat uit een opeenvol-
ging van kracht- en lenigheidsoefeningen, waarbij 
in iedere les het gehele lichaam doorgewerkt wordt. 
Armen, borst- en buikspieren, rug, billen en benen 
worden afwisselend aangesproken om ze te verster-
ken, maar ook om ze lenig te houden.

De dames krijgen aanwijzingen hoe ze het beste de 
oefeningen kunnen uitvoeren, hoe ze tijdens de oe-
feningen hun ademhaling kunnen regelen, eventueel 
worden persoonlijk correcties gegeven. 

Eén keer per maand bestaat de les uit oefeningen, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van steps, ook dan 
eenvoudige combinaties van stapjes, huppel- en 
armbewegingen, gevolgd door kracht- en lenigheids-
oefeningen. 

Tijdens het afsluitende deel van beide lessen maken 
de dames weer wat rek- en strekoefeningen.

PILATES
Sinds	september	2013	wordt	1	x	in	de	2	weken	
Pilates	gegeven	in	De	Botter.

De dames die hier aan meedoen zijn heel erg blij 
met deze lessen. Ze slaan eigenlijk nooit een
les over. 

Je kunt aan ze merken dat ze gewend raken aan 
de specifieke Pilatesoefeningen. De balans en 
het lichaam worden veel sterker.

De oefeningen worden iedere keer iets zwaarder 
gemaakt, maar iedereen blijft op zijn eigen
niveau meedoen.
Er zijn dames die een proefles komen meedoen 
en het te zwaar vinden en andere vinden
het heerlijk.
Ik zou graag willen, dat er nog een paar dames/
heren bijkomen.

Ik hoop tot ziens
Bea van Leeuwen
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SPONSORS

Knijn Huishoudelijke artikelen, stomerij, diervoeding, sleutels
Molenaar & Zwarthoed Adviseurs b.v.

Kivo Plastic Verpakkingen
Autobedrijf Herman Schilder Edam

Onderlinge Zeevang-Edam verzekeringsmaatschappij
Vetos WAMO Autocentrum Edam

Autoschadebedrijf De Hoop en Zn.
Sierbestrating Jonk

Sporthuis De Bierkaai
Tuincentrum ‘t Lokkemientje

Profile Tyrecenter Frikkee
Pedicurepraktijk-Edam Ria Hukema Voetenspecialist

Thomas Café
Ton Koning Tweewielers

Karen van der Velde  voetreflexzone-therapie
Susan Koning Dans-Choreografie

De Beurs eten & drinken
Drukkerij Nivo

Basseleur Optiek


