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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 2015 

 Edam, maart 2015. 

Beste mensen, 

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

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 16 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.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief. 

Agenda:

1. Opening / mededelingen 
2. Notulen Jaarvergadering 2014 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag 2014 en benoeming kascontrolecommissie 2015 
6. Begroting 2015 
7. Jaarverslag Technische Commissie 
8. Jaarverslag Jeugdraad 
9. Jaarverslag leiding: gym, turnen en dans 
10. Bestuursverkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar: Greta Blakborn en Tonia Reijers 
 Tussentijds afgetreden: Piet Reijers 

 Vacatures: 
 Bestuurslid Dans 
 Bestuurslid Gym 
 Voorzitter 

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 26 MAART 2014 

Aanwezig: 
Bestuur: Piet Reijers (voorzitter), Pim Eijlander (penningmeester), Tonia Reijers (secretaris), Greta Blak-
born (Technische Commissie).
Bianca van Raaij (wedstrijdinschrijvingen/Digimembers), Jacco Bertens (wedstrijdcommissie), Ilona 
Out (assistente), Margriet Pauws (jurylid/jurycommissie), Bea van Leeuwen (erelid/Pilates), Frieda 
Voorthuijzen (erelid), Lisette Bosscha (trainster), Henk Voorthuijzen (ledenadministratie), Sieuwert 
Oost (erelid), Jacqueline van Dijk (commissie dans), Jan Vlak (clubbladopmaak), Ingeborg Kuijpers 
(jurycommissie), Vanessa Heuser (Digimembers).

1. OPENING:  
 Voorzitter Piet Reijers heet iedereen hartelijk welkom. De afmeldingen worden opgenoemd. 
Voorzitter is blij met de nieuwe gezichten, de vertrouwde gezichten en de heel vertrouwde gezich-
ten, zoals daar is erelid en Pilatestrainster Bea van Leeuwen die voor het laatst 20 jaar geleden de ver-
gadering bezocht. Erelid Tante Cis Conijn is afwezig i.v.m. de ziekenhuisopname van haar man  Grad. 
 Er zijn dit jaar geen bloemen weg te geven voor lustra. Dit is wel in de dinsdagochtend condi-
tietraining o.l.v. Chiel Spaan gebeurd: Dora van Bruggen en Lida Himmelbauer zijn inmiddels 25 jaar 
lid van de vereniging en daarmee van de turnbond. Zij hebben een bondsspeldje en een bos bloe-
men ontvangen.

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2013: worden onveranderd vastgesteld.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS: Er zijn geen vragen.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: 
Penningmeester Pim Eijlander meldt dat reserves achteruit zijn gegaan. Er is iets meer uitgegeven 
omdat dingen aangeschaft moesten worden. Ook zijn er veel opzeggingen geweest. Piet Reijers: de 
kosten van zaalhuur en leiding blijven groeien.
Door het dalend aantal leden zijn er minder inkomsten en de subsidie voor jeugdleden vanuit de 
gemeente  daalt hierdoor ook. Er moet nagedacht worden: er zijn meer kapers op de kust.
Bianca van Raaij: het is misschien ook een golfbeweging. Zij ziet bijvoorbeeld nu veel meisjes  naar 
voetbal gaan. Margriet Pauws weet te melden dat Freerunning bij Mauritius uitpuilt.
Het is zaak om de uren meer te vullen, in samenwerking met de trainers.

5. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE: 
Op 12 maart 2014 zijn de boeken gecontroleerd en in orde bevonden door Wilfred Vrind en William 
v.d. Meer. Zij verzoeken de vergadering om het bestuur en penningmeester Pim Eijlander decharge 
te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus geschiedt. 

6. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE: 
 Wilfred Vrind neemt afscheid van de kascontrolecommissie. William v.d. Meer neemt nog een 
jaar zitting en op de dinsdagochtend wordt gevraagd om een nieuw lid voor de commissie.

7. BEGROTING 2014 / AANPASSEN CONTRIBUTIE: 
Voorstel: Aanpassing contributie met € 1,50 per maand en bondscontributie met € 0,50 per kwartaal, 
voor dans en gym, m.i.v. het tweede kwartaal.
Margriet Pauws: Hoe zit het voor de selectie met deze verhoging? Moet niet de hele selectie naar de 
Gymstuif  omdat die kosten toch al worden gemaakt? Voorzitter: Alle mogelijkheden moeten beke-
ken worden.
Jacco Bertens: bij De Beukers is het gemoedelijk en hij ziet graag dat de recreatie-plusmeisjes op 
zaterdagochtend in Het Bolwerck blijven.
Voorzitter: Evt. extra ledenvergadering  als dingen veranderd gaan worden.
Het voorstel tot aanpassing van de contributie wordt aangenomen. Hierna is de begroting over 2014 
akkoord.

8. JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE: 
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Anouk Breed moet Anouk Tol zijn. Voorzitter Piet Reijers zal een belronde naar trainers doen om hen 
te complimenteren met de resultaten. Hij zal het dan meteen over het werven van meer leden heb-
ben.

9. JAARVERSLAG JEUGDRAAD:  Vorig jaar was weer voor het eerst het Paasfestijn en men is 
alweer bezig met het volgende paaseieren zoeken. Lisette Bosscha heeft met Simone besproken om 
het bowlen weer op te nemen en heeft met de recreatieplusmeisjes gezwommen aan het eind  van  
het seizoen.

10. JAARVERSLAG LEIDING:
Peuter- en kleutergroepen zijn niet meer zo groot.
Jongensgroepen zijn klein, er zijn op het moment geen selectiejongens.
Meiden Lisette: gaan heel goed. 3de  competitiewedstrijd gehad: er deden er 5 mee en alle 5 wonnen 
een medaille. Tessa Bertens en Lotte Kemper zijn Rayonkampioen geworden. Heeft aan recreatiewed-
strijd meegedaan: de laagst geëindigde was achtste.
Pilates: 7 leden, de 8ste komt gauw weer. Bea wil graag elastieken aanschaffen bij Decathlon. Dat is 
toegestaan. Chiel Spaan kan deze ook gebruiken. De dames zijn trouw. 
Misschien moet er een poster met het lesaanbod opgehangen worden. 

11. BESTUURSMEDEDELINGEN: dit jaar geen aftreders, volgend jaar 3.

12. VRIJWILLIGERS: 
Afgelopen jaar zijn alle (ouders van) leden benaderd door Bianca van Raaij en Greta Blakborn  en hier 
is een groep mensen uit voortgekomen die heel veel zaken oppakken. Complimenten naar Greta en 
Bianca en complimenten aan deze vrijwilligers.

13. RONDVRAAG:
Jan Vlak: zal volgende jaar meer boekjes laten maken!.
Jacqueline van Dijk: hoe staat het met de vergunning voor het Danskamp? Piet: het loopt.
Zomerkamp gaat ook weer van start. Jacco Bertens: zijn er nog plaatsen; ja. Alleen niet meer bij de 
ouka’s.
Pim Eijlander: gaat weer met Bianca van Raaij verder overleggen. Voorzitter legt uit dat de ledenad-
ministratie nu bij Digimembers ondergebracht wordt. Het blijft nog een poosje naast elkaar draaien. 
Incasso 3de kwartaal moet op de nieuwe manier.
Henk Voorthuijzen: waarom geen presentielijsten van dansen? Daar wordt aan gewerkt, in Digimem-
bers. Er zijn soms afmeldingen van mensen die nooit lid zijn geweest.
Lisette Bosscha: wil graag een brugleggertje die je op de grond kan zetten. Zij kijkt er zelf voor en laat 
het weten.
Frieda Voorthuijzen: Zij wil graag het clubblad houden (er stond een vraag in het clubblad). Piet Reijers 
merkt op dat het clubblad kostendekkend is.
En er is weer een strandwandeling op woensdag 18 juni.
Bea van Leeuwen: spreekt haar bewondering uit voor Tonia, omdat zij het bestuurswerk inmiddels 32 
jaar doet. Applaus volgt.
Is het bekend dat Chiel Spaan 3 maanden in de zomer afwezig is.? Ja. Er moet wel  vervanging gere-
geld zijn.
Margriet Pauws:  er moeten echt juryleden bij. Margriet zelf moet nu te vaak jureren. Daar komt bij dat 
De Beukers wel juryleden levert, maar niet altijd voor het goede niveau. Er zijn nu een paar mensen 
die een basiscursus volgen, maar men valt ook snel weer af als kinderen stoppen of overstappen naar 
Mauritius. Trainster Lisette Bosscha zal het met de ouders bespreken. 
Jacco Bertens gaat proberen oud-turnster Babette Out bij  het jureren te betrekken. En zijn dochter 
Marsha  zal het in de toekomst wel willen gaan doen.
Jacco heeft nog 1 jurylid voor de Clubkampioenschappen nodig. Heeft 28 aanmeldingen tot nu. Er is 
nog een pauzeprogramma nodig.

21.24 uur sluit voorzitter Piet Reijers de vergadering.
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Van de secretaris
Het bestuur heeft in 2014 negenmaal vergaderd. 

Voorzitter Piet Reijers heeft in juni zijn functie per 
direct neergelegd om gezondheidsredenen.
Er is dringend behoefte aan versterking van het 
bestuur. Behalve een voorzitter is het wenselijk om 
een bestuurslid Dans en een bestuurslid Turnen in de 
gelederen te hebben.

De ledenadministratie heeft dit jaar parallel gelo-
pen i.v.m. de overgang naar Digimembers; Bianca 
van Raaij heeft dit op zich genomen,  met hulp van 
Vanessa Heuser. Bianca blijft Digimembers doen; dit 
betekent dat na bijna 15 jaar afscheid wordt geno-
men van ledenadministrateur Henk Voorthuijzen.

Chiel Spaan is gestopt met lesgeven.  Marco Tol heeft 
zijn lessen op dinsdagochtend overgenomen.
Lasse Bakker is gestopt met lesgeven aan de recre-
atiemeisjes op de vrijdag. Lisette Bosscha is hem 
opgevolgd en zij is gaan werken met lesmethode 
Gymmies.
Walter Dedters geeft geen les meer aan de selectie-
jongens.

De vereniging is heel blij met de 3 nieuwe juryleden: 
Ingeborg Kuijpers, Karin Huber en Simone Steijger. En 
Margriet Pauws heeft het TD2 brevet gehaald. Hier-
door kan de vereniging nu een jurylid leveren voor 
de turnsters die vrije oefeningen turnen.

Er is dit jaar veel werk verzet om nieuwe leden te 
werven;  er zijn open lessen voor peuters en kleuters 
gegeven, Vrienden/vriendinnenlessen gehouden en 
in november was Het Grote Gymfeest.

De mediagroep heefteen ledenraadpleging gehou-
den over het clubblad versus een Nieuwsbrief via 
de mail, met artikelen vanaf de website. Er was bijna 
geen response, dus in oktober is het laatste clubblad 
in papieren vorm verschenen. In november hebben 
alle leden eenmalig de eerste Nieuwsbrief in hun 
mailbox gekregen. De leden moeten zich actief aan-
melden voor de Nieuwsbrief, via de site.
De rondbrengers van het clubblad hebben een pre-
sentje en een kaart ontvangen als bedankje voor hun 
jarenlange hulp.

Dora van Bruggen en Lia Himmelbauer hebben een 
bondsspeldje ontvangen omdat zij 25 jaar lid van 
De Beukers waren en daarmee ook van de turnbond 
KNGU.

Over de nieuw te bouwen turnhal nabij het zwembad 
is geen voortgang te melden: het wachten is op de 
politiek.

In februari was er een gezellige avond voor de vrijwil-
ligers.
De dansdemo was weer een hele leuke happening: 
ongeveer 100 kinderen deden mee en de tribune 
was overvol. Er werd een goede show neergezet o.l.v. 
Susan Koning.
Ook dit jaar heeft de Jeugdraad weer een Paasfestijn 
georganiseerd; een grote groep kinderen heeft druk 
naar verstopte eieren gezocht.
In mei heeft Born2Rock in Duitsland meegedaan 
aan de Udo Streetdance Europese Kampioenschap-
pen. Ze hebben een hele mooie 4de plaats gehaald 
en mochten naar de Wereldkampioenschappen in 
Glasgow, Schotland! Daar zijn zij 9de geworden, van 
54 teams.
Mevr. Frieda Voorthuijzen heeft weer de strandwan-
deling van Bergen naar Egmond georganiseerd, voor 
de 24ste keer! Het was prachtig weer tijdens een 
heerlijke wandeling naar de braderie in Egmond.
Er zijn via De Beukers 24 kinderen naar Zomerkamp 
geweest.
Er is weer een 3-daags Danskamp in De Singel gehou-
den, georganiseerd door Susan Koning en Hans en 
Jacqueline van Dijk. Ook dit jaar  is er geslapen in De 
Singel.
De vereniging had weer het geluk om geselecteerd 
te worden voor deelname aan de Deen Jeugdsponso-
ractie. Deze actie is geleid door Karin van Sikkelerus 
en heeft een mooi bedrag van  
€ 855,24 opgeleverd.
De Sint kwam in De Singel langs voor alle peuters en 
kleuters van de gym en dans.

United Flavours is in november Nederlands Kampi-
oen (HAFF) geworden!
Liza v.d. Werf, Frances Brevé, Tessa Bertens en Lotte 
Kemper zijn Rayonkampioen geworden!
Het Clubkampioenschap om de W.K.Bouwesbeker is 
gewonnen door Lean de Waart. 
De Springwedstrijden waren weer onderverdeeld in 
3 leeftijdscategorieën: drie ploegen meisjes gingen 
dit keer stralend met een mooie wisselbeker en een 
medaille naar huis. 

Alle vrijwilligers worden heel hartelijk bedankt voor 
hun inzet, het afgelopen jaar.

De vereniging telde per 31 december 2014 238 leden 
(113 gym/125 dans.

Tonia Reijers
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Van de penningmeester
Jaarrekening 2014 Begroting 2014. Realisatie Resultaat Opmerkingen Begroting 2015

 Saldi 31-12-2013 

 Giro rekening gewoon.               93,50 

 Giro Rentemeer-rekening.  € 27.919,00 

 Totaal 2008  € 28.012,50 

 Ontvangsten. 

 Contributies Gym.  € 22.000,00  € 22.026,95  € (26,95) Geen  € 22.000,00 

 Selectie  Jongens/Meisjes  € 7.100,00  € 5.884,00  € 1.216,00 Minder selectie  € 5.500,00 

 Zumba/Streetdance  € 29.000,00  € 29.422,23  € (422,23) Geen  € 29.000,00 

 Demo Teams  € 2.700,00  € 2.860,00  € (160,00) Geen  € 2.800,00 

 Pilatus  € 300,00  € 324,00  € (24,00) Geen  € 300,00 

 Bondscontributies  € 5.500,00  € 5.611,99  € (111,99) Geen  € 5.500,00 

 Donaties/sponsors  € 1.500,00  € 1.147,74  € 352,26 Geen  € 1.100,00 

 Kledinggeld  € 100,00  € 90,00  € 10,00 Geen  € 100,00 

 Subsidies.  € 5.000,00  € 5.770,85  € (770,85) Geen  € 5.500,00 

 Adverteerders  € 850,00  € 871,47  € (21,47) Geen  € 850,00 

 Kosten KNGU  € -    € 30,00  € (30,00) correctie  € -   

 Lotto-Toto  € 170,00  € 172,50  € (2,50) Geen  € 175,00 

 Ontvangen rente 2014  € 250,00  € 347,11  € (97,11) Geen  € 300,00 

 Inschrijfgeld Gym.en Zumba  € 200,00  € 175,00  € 25,00 Geen  € 175,00 

 Dividend Strandbad.  € 20,00  € 20,40  € (0,40) Geen  € 20,00 

Ontv.rente Spaarekening  € 150,00  € 143,46  € 6,54 Geen  € 100,00 

 Zomerkampen. 2014  € 3.300,00  € 3.310,00  € (10,00) Geen  € 3.300,00 

 Mutaties 2014 - 2013overloop  € -    € 2.146,44  € -   -  € -   

 Totaal Balans 2014 Debet.  € -    € 108.366,64  € 76.720,00 
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 Uitgaven: 

 Contributies Gym.  € 1.000,00  € 1.233,50  € (233,50) Meer weg  € 1.250,00 

 Selectie  Jongens/Meisjes  € 6.000,00  € 6.426,00  € (426,00) Mauritius.  € 6.500,00 

 Bondscontributies  € 5.000,00  € 4.708,90  € 291,10 Geen  € 5.000,00 

 Kosten  KNGU,/ Bondcontrib,   € 1.850,00  € 2.024,71  € (174,71) Geen  € 2.000,00 

 Zumba-Streetdance  € 3.000,00  € 2.761,00  € 239,00 Geen  € 2.750,00 

 Demoteams Dans  € -    € 190,00  € (190,00) Geen  € 200,00 

 Pilatus  € 200,00  € 184,90  € 15,10 Geen  € 180,00 

 Diversen., Porti, Cadeaus.ed..   € 2.500,00  € 2.232,24  € 267,76 Geen  € 2.500,00 

 Kosten Dans Diversen  € 2.500,00  € 2.348,30  € 151,70 Geen  € 2.500,00 

 Salarissen Gymnastiek  € 11.000,00  € 10.978,52  € 21,48 Geen  € 11.000,00 

 Salarissen Dans  € 20.000,00  € 19.809,03  € 190,97 Geen  € 20.000,00 

 Kosten Clubblad. NIVO  € 1.000,00  € 838,55  € 161,45 Geen  € -   

 Bestuurskosten.  € 600,00  € 600,00  € -   Geen  € 600,00 

 Huren Gymnastiek 2014  € 8.000,00  € 8.503,90  € (503,90) Geen  € 8.500,00 

 Huur Gymstuijf, Volendam  € 8.000,00  € 8.270,12  € (270,12) Geen  € 8.300,00 

 Huur "de Singel"  € 8.000,00  € 8.822,00  € (822,00) Geen  € 8.900,00 

 Zomerkamp 2014  € 3.000,00  € 3.250,00  € (250,00) Geen  € 3.250,00 

 Gymstuif Reservering  PM  € 10.000,00  € -    € 10.000,00 P.M.  P.M. 

 Bankkosten 2014  € 300,00  € 289,50  € 10,50 Geen  € 300,00 

 Mutaties 2009-2010  € -    € 577,48  € -   -  € -   

 € 84.048,65  € 83.730,00 

 Saldo Girorekening 31-12-14  € 1.924,53  € -   -  € -   

 Saldo Spaarekening 31-12-
2014 

 € 22.393,46 

 € 24.317,99 

 Balans 31-12-2014  € 108.366,64 

 Totaal Kas/Bank/giro 2013  € 28.012,50  Pim Eijlander 

 Totaal Kas/Bank/giro 2014  € (24.317,99)  Penningmeester  

 "de Beukers" 

 afname 2013/2014  € 3.694,51  Volendam. 
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Van de jury

Van de ledenadministratie
Tot 1 juli 2014 is de ledenadministratie ge-
daan door Henk Voorthuijzen. Maar met de 
(verplichte) invoering van Digimembers is een 
nieuw tijdperk aangebroken.

Per  1 juli 2014 is de ledenadministratie van De 
Beukers dus definitief overgegaan op Digimem-
bers, het digitale ledenadministratiesysteem 
van de KNGU. De KNGU stelt dit systeem gratis 
beschikbaar voor verenigingen. Vanuit dit sys-
teem kan de KNGU zelf de bondsstaat voor de 
bondscontributie genereren en hoeft dit niet 
meer handmatig gedaan te worden. 

Ook biedt Digimembers de mogelijkheid om een 
incassobestand aan te maken voor het incasse-
ren van de contributie. De penningmeester kan 
nu eenvoudig een batch uit Digimembers inle-
zen in de bank. Met de invoering van SEPA/IBAN 
per 1-8-2014 was dit een welkome aanvulling. Ui-
teraard zijn er een paar kleine opstartproblemen 

geweest, maar over het algemeen is de invoering 
soepel verlopen.

De leden krijgen op het moment dat het incasso-
bestand wordt aangemaakt een mail met daarin 
een specificatie van de te incasseren contributie. 
Dit alles wordt automatisch gegenereerd (bijge-
werkte database is dus uitermate belangrijk).

Inmiddels worden ook de presentielijsten uit 
Digimembers gebruikt.

Het is dus belangrijk om de ledenadministratie 
up to date te houden, dus alle wijzigingen, zoals 
adres, e-mail en bankrekeningnummer graag 
tijdig doorgeven via: ledenadministratie@debeu-
kers.nl

Bianca van Raaij
Ledenadministratie 

Ik heb de afgelopen twee seizoenen de jury-
zaken mogen coördineren en ben daar tegen 
dingen aangelopen.

Met name dat we juryleden tekort kwamen. Ge-
lukkig zijn daar positieve ontwikkelingen.
Er zijn het nieuwe turnseizoen drie nieuwe jury-
leden bijgekomen. Dit zijn Karin Blom, Simone 
Steijgers en Ingeborg Kuijpers.
Zij hebben hun TD1 brevet gehaald en mogen 
verplichte oefenstof jureren bij de selectie en 
recreatie (plus)meisjes.
Daarnaast hebben we Margriet Pauws die inmid-
dels alweer een paar jaar voor onze vereniging 
jureert. Zij heeft nu haar TD2 brevet gehaald, 
zodat ze nu ook bij de doorstroomwedstrijden 
de hogere en keuze-oefenstof mag jureren. 
Edwin van der Werf is op dit moment bezig met 
de jurycursus.
Hopelijk haalt hij ook snel zijn brevet.
 
Maar nog steeds zijn we op zoek naar nieuwe 
juryleden. Hoe meer juryleden je hebt hoe beter 
je de wedstrijden onder elkaar kunt verdelen.
Bij de indeling van het aantal juryleden dat nodig 
is, wordt gekeken naar het aantal inschrijvingen.
Voor het aantal ingeschreven wedstrijdturnsters 
van de Beukers hebben wij momenteel eigenlijk 

te weinig juryleden.

Dit hebben we tot nu toe kunnen oplossen door 
de juryleden ‘dubbele dienst’ te laten draaien.
De juryleden hebben echter ervaren dat twee 
wedstrijden (rondes) op een dag jureren wel het 
maximum is. Dan ben je een halve dag aan het 
jureren.

Er zijn inmiddels verschillende pogingen gedaan 
om nieuwe juryleden te werven maar dit is toch 
vrij lastig.
Toch zullen wij weer een nieuwe poging moeten 
doen, wil de Beukers volgend jaar weer genoeg 
leden kunnen inschrijven bij de wedstrijden.
Met name bij ouders van kinderen die wedstrijd 
turnen zullen we moeten doordringen dat er bij 
deze sport ook juryleden nodig zijn.
 
Ik heb inmiddels twee seizoenen de juryzaken 
geregeld, volgend seizoen geef ik het stokje door 
aan Margriet Pauws.
 
Ingeborg Kuijpers
Coördinator Juryzaken
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Van de technische commissie
Februari
Op 15 februari was in Oostzaan een recreatiewed-
strijd waar een aantal meisjes van de Beukers aan 
hebben deelgenomen. De meisjes doen mee op 
verschillende niveaus. De meisjes die deelnemen 
waren: Eva-Louise Nibbering en Fiene Kemper. Zij 
zaten in de eerste wedstrijd en voor hen was het 
de eerste wedstrijd buiten de vereniging. Bij de 
tweede wedstrijd kwamen aan de beurt Amber 
Schouten, Julia Schuitenmaker en Kris Huber. Alle 
meiden hebben goed gepresteerd en juf Lisette 
was heel trots op haar meiden. 
 
Maart
Liza v.d. Werf, Frances Brevé, Tessa Bertens en 
Lotte Kemper zijn Rayonkampioen geworden!

April
Op 6 april waren de clubkampioenschappen om 
de WK Bouwesbeker van de Beukers in het Bol-
werck. Alle meisjes en jongens vanaf 6 jaar doen 
eraan mee. Lean de Waart werd de clubkampioen 
van de Beukers.
Zondag 13 april werden de toestelkampioen-
schappen gehouden in Wormer voor de meiden 
D1 en pupil 2 N3. De meiden van de Beukers 
en Mauritius haalden samen 33 medailles. Een 
enorme prestatie.
De dansgroep Born2Rock van Susan Koning had 
zich geplaatst voor UDO Streetdance EK in Duits-
land. 
Op 12 april is er een benefietoptreden georgani-
seerd om geld op de halen om naar Duitsland te 
kunnen gaan.

Juni
Marco Tol heeft de lessen op dinsdagochtend 
dames overgenomen van Chiel Spaan.
Van Chiel is afscheid genomen met een bon en 
van zijn dames heeft hij bloemen gehad.
Frances Brevé, Mijntje Reurs en Sophie de Boer 
hebben zich via Rayon- en Regiowedstrijden we-
ten te plaatsen voor de Districtskampioenschap-
pen. Een goede prestatie!

Juli
30 juli was er een 3 daags danskamp in de Singel 
voor de jeugdleden van Susan Koning.
Er werd ook geslapen. Het was een groot succes.
Er zijn via De Beukers 24 kinderen naar Zomer-
kamp geweest.

Augustus
Op 21 augustus deden de meiden van Born2Rock 
mee aan het WK Streetdance in Glasgow, Schot-
land. Ze behaalden de 8e plaats. Onder leiding 
van Susan Koning een uitstekende prestatie. De 
meiden Floor Huber, Charissa Bouman, Donatella 
Krielaart, Joelle Bakker, Demi Koorndijk, Maaike 
van Dijk en Robbin Gedikink mogen apetrots zijn.

September 
In de week van 26 september hadden alle groe-
pen een vrienden of vriendinnetjesdag. Iedereen 
mocht vrienden of vriendinnetjes meenemen. Bij 
de meidengroepen kwamen de meesten met een 
vriendje of vriendinnetje.

November
Zaterdag 1 november heeft de Beukers het Grote 
Gym Feest georganiseerd voor de jeugd van onze 
vereniging van 0 tot 15 jaar en iedereen die ken-
nis wilde maken met de turn/gym sport.
De dag is gehouden in het Bolwerck. We waren 
tevreden over de opkomst. We hopen dat er de 
volgende keer nog meer jeugd op af komt.

Op 2 november is United Flavour Nederlands 
Kampioen (HAFF) geworden, in Steenwijk! Born-
2Rock behaalde een 2de plaats en  Swaggerdollz 
de zesde.
De 1e competitiewedstrijd was 8 en 9 november. 
De meisjes die meededen waren:
Eva-Louise Nibbering, Tessa Bertens, Josephine 
Pauws, Sofie de Boer, Nina Lamghari, en Frances 
Brevé, Liza van der Werf, Vienna van der Meer, 
Anouk Breed, Eva Heuser, Noortje Rijswijk, Yin-
glian Laan, Kim Overmars, Britt van Riesen, Marit 
Springer, Puck van Maanen, Hannah van der 
Meer. Bij de recreatiewedstrijd: Laura Rol, Morena 
de Boer, Amber Schouten en Julia Schuitemaker.
Alle meiden hebben het goed gedaan
24 November waren de Springwedstrijden van 
de Beukers in het Bolwerck. Er deden 10 groepjes 
mee.

December
Op 3 december kwam Sinterklaas met z'n Pieten 
naar de Singel voor de kleinsten van onze vereni-
ging. Dat is altijd een gezellig feest.

Greta Blakborn
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JAARVERSLAGEN LEIDING

Van de damesselectie
Alweer een jaar voorbij en dus weer een nieuw 
stukje voor het jaarverslag! 

Wij hebben een mooi jaar gehad met mooie 
resultaten. Vorig jaar hadden wij heel veel wed-
strijden doordat wij veel meisjes in veel verschil-
lende categorieën hadden ingeschreven. Voor 
het nieuwe seizoen hebben wij gekeken hoe we 
dit in de toekomst anders kunnen indelen/orga-
niseren. 

Wij hebben begin november alle meisjes inge-
schreven in de categorie D1. Dit scheelt ons een 
hoop verschillende wedstrijden en wij merken 
dat de meeste turnsters goed meekomen in dit 
niveau. 
Zo hebben de pupillen 1 meisjes van Mauritius 
en de Beukers al twee keer het podium goed 
gevuld, de 2e competitie wedstrijd was deze 
volledig blauw! Een heleboel turnsters zijn door-
gestroomd naar de finale Noord . Een knappe 
prestatie. 
Op 7 maart zullen deze turnsters deze wedstrijd 
turnen wij zijn benieuwd of sommige meiden 
doorstromen naar de regiofinale. 

Wij hebben helaas ook afscheid genomen van 
twee turnsters. Mijntje moest kiezen want het 
werd een beetje teveel; tennis, hockey en gitaar-
lessen. Laatst heb ik haar moeder nog gesproken. 
Mijntje hockeyt nu met veel plezier, maar ze mist 
het turnen nog wel af en toe.  Wij wensen haar 
veel succes met haar hockey, tennis en gitaar car-
rière. 

Noortje Rijswijk heeft onze groep na de 2e com-
petitie wedstrijd verlaten. Zij gaat zich meer fo-
cussen op de andere sporten waar zij ook goed in 
is. Wij wensen haar daarin natuurlijk veel plezier 
en succes toe. 

September 2014 zijn wij helaas niet gestart met 
nieuwe Beuker meisjes binnen de selectie. Wan-
neer het bestuur van Mauritius ons aangeeft hoe 
groot de groep volgend jaar kan/mag/moet zul-
len wij jonge talenten uitnodigen. Wij hopen na-
tuurlijk dat een aantal jonge talentjes onze groep 
willen komen versterken volgend seizoen! 

Sandra, Marianne en Marieke
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Meisjes recreatie

Recreatie jongens
In dit jaar ben ik gestopt met het lesgeven bij 
de recreatie meisjes in het Bolwerck i.v.m. met 
mijn andere werk omdat ik daar meer uren 
kon draaien. De meisjesgroep heeft Lisette 
met haar assistenten overgenomen. 

Bij de jongens is het ledenaantal nagenoeg gelijk 
gebleven aan vorig jaar. Ondanks dat er in het 
jaar een open dag en een “neem een vriend(in) 
mee dag” is geweest om nieuwe leden te wer-
ven. Graag deze wervingsdagen in 2015 ook 
doen. Als er iets meer bekendheid (in Edam) 
komt dat deze lessen gegeven worden, kan het 
echt aanslaan om zo nieuwe leden te krijgen.  

Vorig jaar hebben de jongens geen wedstrijden 
gedaan en kunnen doen omdat er geen bekende 
oefenstof was die de jongens moesten kunnen 
uitvoeren. De oefenstof komt in 2015 weer naar 
ons toe en zo willen we dit jaar de jongens weer 
mee laten doen.
Wel is er weer een aantal leden overgestapt 
naar het trainingscomplex in Volendam, om nog 
beter te worden. Ik heb vernomen dat een aantal 
jongens het daar echt heel goed doet. Ze zijn 
ondergebracht in de groep voor de jong- talen-
ten en hebben al een aantal prijzen in de wacht 
gesleept. 

Lasse Bakker

Afgelopen jaar heeft Lasse besloten om te 
stoppen met het lesgeven aan de recreatie-
meisjes. 

Sinds de zomervakantie geef ik les aan deze 
groepen met hulp van Ilona en Marsha. Vanaf 
september zijn wij meteen begonnen met Gym-
mieturnen. Deze methode wordt door de KNGU 
aangeboden. De meisjes verdienen een muntje 
wanneer ze diverse nieuwe onderdelen leren. 
De meiden waren hier direct erg enthousiast 
over en regelmatig krijgen wij de vraag wanneer 
de volgende “gymmieles” is. 

Tussen twee schoolvakanties houden wij onge-
veer twee gymmielessen. Naast het gymmietur-
nen zijn wij dit jaar ook gestart met het houden 
van vriendinnetjeslessen. De meisjes mogen dan 
een vriendinnetje meenemen. 

Ook hebben wij in november het Grote Gymfeest 
gehad. Aan de vriendinnetjesles en het Grote 
Gymfeest hebben wij bij de recreatiemeisjes on-
geveer vijf nieuwe leden overgehouden. 
Ik ben dit jaar van plan om zeker nog één, mis-
schien wel twee, vriendinnetjeslessen te organi-
seren. 

Vooral bij de jongste meisjes, groep 3 van de 
basisschool, is dit jaar een grotere groep gestart 
dan voorgaande jaren (ongeveer 12 meer dan 
vorig jaar). Hopelijk blijven deze meiden lekker 
doorgymmen volgend jaar.  Wanneer de nieuwe 
aanwas vanaf september weer zo groot is, groeit 
de recreatie bij de meiden lekker door.  

Lisette

Van de Dinsdagavond Trimgroep
Bij de trimclub is weinig veranderd. 

In dit jaar is er bij de trimclub een aantal 
leden bijgekomen en weggegaan en is het 
ledenaantal bijna helemaal gelijk gebleven. 

De leden zijn enthousiast over de lessen en 
alles verloopt eigenlijk nog keurig.

Lasse Bakker
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Van de zaterdaggroepen

Afgelopen jaar was een goed wedstrijdjaar 
voor de meiden van de zaterdag. 

In maart zijn Tessa Bertens en Lotte Kemper 
rayonkampioen geworden. Alle andere meiden 
die meededen aan de competitiewedstrijd (Han-
nah van der Meer, Britt van Riesen en Nina Lamg-
hari) hebben toen ook een erg mooi wedstrijdsei-
zoen afgesloten. Alle meiden hebben minimaal 
bij één van de drie wedstrijden op het podium 
gestaan en iedereen is doorgestroomd naar de 
regiokampioenschappen waar ze ook een mooie 
prestatie hebben neergezet. 

In november is het nieuwe wedstrijdseizoen be-
gonnen en dit jaar hebben wij veel deelnemers 
aan de rayonwedstrijden. Voor het eerst zijn de 
competitie- en de recreatiewedstrijden samenge-
voegd in één weekend en dat zijn vooral voor mij 
en Simone lange dagen. Aan de competitie doen 
dit jaar zeven meiden mee. 

Tessa Bertens, Nina Lamghari, Britt van Riesen, 
Hannah van der Meer, Marit Springer en Kris Hu-
ber turnen momenteel op D3 niveau in hun eigen 
leeftijdscategorie. Afgelopen twee wedstrijden 

hebben zij al goed laten zien wat ze kunnen en 
in totaal hebben ze vijf medailles mee naar huis 
genomen. 

Eva-Louise Nibbering is het eerste meisje van de 
zaterdaggroepen dat meedoet aan de competitie 
in niveau D2. Zij turnt in de leeftijdscategorie pre-
instap en is bij de eerste twee wedstrijden eerste 
en derde geworden. Een hele prestatie!

Aan de recreatiewedstrijden doen dit jaar vier 
meiden mee. Amber Schouten, Morena de Boer, 
Julia Schuitenmaker en Laura Rol hebben afge-
lopen twee wedstrijden ook heel erg goed ge-
presteerd. Bij elkaar hebben zij al vier medailles 
gewonnen. Heel goed, aangezien het deelne-
mersveld bij deze wedstrijden erg groot is.

De overige leden van de zaterdaggroepen gaan 
ook goed vooruit. Begin dit jaar is er weer een 
aantal jonge meisjes doorgestroomd vanuit de 
recreatie. Zij zijn momenteel hard aan het trainen 
en kunnen volgend seizoen dan hopelijk ook 
meedoen aan wedstrijden.  

Lisette
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Elke woensdag is het weer zover, dan staan de 
kleuters om 14:30 en de peuters om 15:30 in 
het Bolwerck in Edam klaar om weer lekker te 
gymmen.  

Beide groepen bestaan nu uit ongeveer 9 jon-
gens en meisjes en hebben veel plezier samen. 
 Elke les staan er weer allemaal toestellen 
in de zaal van banken tot trampolines, balken, 
kasten en nog meer leuks. 
 Buiten dat de lessen leuk zijn is het na-
tuurlijk belangrijk dat we ook nog nieuwe dingen 
leren zoals: handstanden, koprollen en ook rad-
slagen en zelfs salto's. Ben heel erg trots op de 

kinderen van mijn lessen en ook op mijn oudere 
kinderen die nu verder zijn gegaan met turnen in 
de andere groepen. 
 Ik wil Indi, Tessa en Lissa nog even bedan-
ken voor hun inzet, zij waren mijn assistentes en 
wens ze veel succes met hun school en dans. Zij 
zijn altijd welkom om nog eens langs te komen, 
denk dat de jongens en meiden dat heel leuk 
zouden vinden.
 En dan kom ik bij Tessa en Marsha, deze 
toppers zijn mijn nieuwe assistentes, ben heel 
tevreden met ze en de kinderen natuurlijk ook.

Marco Tol

Van de Peuters en de kleuters

Van de conditietraining Dames

Van Born2Rock

Elke Dinsdag om 9 en 10 uur zijn de dames 
weer aan het bikkelen in de Botter in Edam.

Heb nu een tijdje de lessen aan ze gegeven en 
heb het erg naar m’n zin. 
 Kan zeggen dat Chiel het getroffen had 
met deze groepen en ik erg blij ben dat ik het 
van hem kon overnemen. 
 Heb al verschillende oefeningen van ze 
gevraagd en ook al waren sommige oefeningen 

in het begin zwaar, ik zag dat ze het snel oppak-
ten.  Ieder weet haar grens en haar kwalen en ik 
ben heel blij om elke week weer iedereen zijn 
uiterste best te zien doen. 
 Het is ook elke week weer enorm gezel-
lig en ook al zouden ze de hele les het liefste in 
willen babbelen (praten tijdens het inlopen), zie 
ik dat ze echte bikkels zijn en meteen aan de slag 
willen.

Marco Tol

In het weekend van 22/23/24 augustus heb-
ben de meiden van Born2Rock gestreden op 
het WK streetdance in Glasgow in Schotland. 
 Onder leiding van trainster Susan Koning 
kwamen Floor Huber, Charissa Bouman, Dona-
tella Krielaart, Joelle Bakker, Demi Koorndijk, 
Maaike van Dijk en Robbin Gedikink op vrijdag in 
actie tijdens de voorronden.
 De dans ging goed en het team wist zich 
direct te plaatsen voor de finale op zondag. Wel 
kon Mischa Schilder thuis in Edam-Volendam 

nog achter de montagetafel kruipen. Want er 
kwam een aantal ongepaste woorden voor in de 
muziekmix van Born2Rock en daarmee zouden 
ze in de finale strafpunten kunnen oplopen. Hier-
mee werd dat gelukkig voorkomen.
 In de finale op zondag werd de dans weer 
opgevoerd en die ging heel erg goed. Echter, de 
concurrentie was ook in topvorm en dat maakte 
dat de 8e plaats het hoogst haalbare was voor 
Born2Rock. Een fantastische prestatie en herin-
nering voor het team en Susan Koning.
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SPONSORS
1 Autobedrijf H. Schilder  Oosterhuizerweg       15 1135 GH Edam
2 Beurs, de    Keizersgracht              6 1135 AZ Edam
3 de Hoop en Zn. 2014   Hamerstraat               20 1135 GA Edam
4 Kemme/S. Koning    Vestaplantsoen             4 1131 NR Volendam
5 Kivo Plastics    Julianaweg            196-202 1131  DL Volendam
6 Knijn, C.    Lingerzijde                    66 1135 AS Edam
7 Molenaar en Zwarthoed, Adv. BV Mgr. Veermanlaan        2 1131 KH Volendam
8 Onderlinge, de   Oosterhuizerweg        12 1474 HG Oosthuizen
9 Pedicurepraktijk Ria Hukema Weidemolen                 7 1135 KK Edam
10 Profile Tyrecentrer, Frikkee     Hamerstraat              7/E 1135 GA Edam
11 Sierbestrating Jonk          Oosterhuizerweg       14 1135 GH Edam
12 Sporthuis "de Bierkaai"2013-2014? Bierkade                      1 1135 WS Edam
13 Ton Koning Tweewielers  Julianaweg                149 1131 DH Volendam
14 Tuincentrum 't Lokkemientje Lokkemientjesweg      1 1135 VZ Edam
15 WAMO Autocentrum/Nierop     Oosthuizerweg             7 1135 GH Edam


