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

Onderwerp: uitnodiging ledenvergadering 2016 

 Edam, maart 2016. 

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 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 maandelijkse Nieuwsbrief per mail. 

Agenda:

1.  Opening / mededelingen 
2. Notulen Jaarvergadering 2015 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Verslag 2015 en benoeming kascontrolecommissie 2016 
6. Voorstel verhoging contributie met € 2,-- per kwartaal, per lesuur en 

instellen (voor de betreffende leden) Bijdrage € 25,-- per seizoen voor 
wedstrijdinschrijvingen buiten Edam 

7. Begroting 2016 
8. Jaarverslag Technische Commissie 
9. Jaarverslag Jeugdraad 
10.Jaarverslag leiding: gym, turnen en dans 
11. Nieuwe Gymstuif 
12. Bestuursverkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar: Pim Eijlander 

 Vacatures: 
 Bestuurslid Dans 
 Bestuurslid Gym 
 Voorzitter 

13. Vrijwilligers 
14. Rondvraag 

U bent van harte welkom op deze vergadering. 

Namens het bestuur, 
Tonia Reijers, secretaris
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NOTULEN JAARVERGADERING DE BEUKERS OP 16 MAART 2015 

Aanwezig:  
Bestuur: Greta Blakborn (waarnemend voorzitter), Pim Eijlander (penningmeester), Tonia Reijers 
(secretaris).
Bianca van Raaij (wedstrijdinschrijvingen/Digimembers), Jacco Bertens (wedstrijdcommissie), 
Margriet Pauws (jurylid/jurycommissie), Bea van Leeuwen (erelid/Pilates), Sieuwert Oost (erelid), 
Maaike van Reede (lid van verdienste), Nel van Rijn (lid), Elly Elshout (lid). 

1. OPENING: waarnemend voorzitter Greta Blakborn opent de vergadering omdat er geen 
voorzitter van de vereniging meer is. Het bestuur bestaat uit nu uit slechts 3 mensen. Zij heet 
alle aanwezigen hartelijk welkom. 
De afmeldingen worden opgenoemd. 

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2014: worden onveranderd vastgesteld. 
Een voornemen was om de uren meer gevuld te krijgen. Er zijn Vrienden- en 
vriendinnetjeslessen geweest. Daar is wel iets uit voortgekomen, maar niet zoveel als gehoopt. 
Het Grote Gymfeest is gehouden in oktober. Dit was heel gezellig, al had de opkomst iets 
groter gekund. Bianca van Raaij merkt op dat het voor de eigen leden het een leuke dag was. 

3. JAARVERSLAG SECRETARIS: Er zijn geen vragen.
Greta Blakborn merkt op dat het dit jaar op 17 juni dus de 25ste keer zal zijn dat Frieda 
Voorthuijzen de Strandwandeling van Bergen naar Egmond zal organiseren. Een echte 
mijlpaal! 

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: 
Penningmeester Pim Eijlander meldt dat de reserves achteruit zijn gegaan. 
Volgend jaar zal er waarschijnlijk een contributieverhoging nodig zijn. 
Wat betreft de advertenties: dit gaat anders worden omdat alles nu digitaal is, op de website. 
Verder gaat er € 6.000,-- richting Mauritius en hier moet over gesproken worden. Het aantal 
turn(st)ers dat nog turnt in De Gymstuif is veel minder dan waar dit bedrag indertijd voor is 
afgesproken. Bianca van Raaij weet dat het nog maar 9 meisjes en 1 jongen betreft. Jacco 
Bertens: men moet zich afvragen of dit nog gehandhaafd moet blijven. Margriet Pauws vindt 
het nog steeds moeilijk aan anderen uit te leggen dat de Beukersmeisjes samen trainen met 
die van Mauritius, op wedstrijd begeleid worden door dezelfde trainster, dezelfde turnoutfit 
hebben, en tòch van twee verschillende verenigingen zijn. Greta Blakborn meldt dat 27 maart 
een gesprek is met Mauritius en de STEV. 
Margriet Pauws is benieuwd of er al een juryvergoeding door de selectieouders wordt betaald, 
waarbij de regel is dat als een ouder jurylid is, dat deze vergoeding niet betaald hoeft te 
worden. Dit kan ouders stimuleren om jurylid te worden. Dit is nog niet ingesteld. 

5. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE: 
Op 11 maart 2015 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 Ineke Huisink gaat door penningmeester Pim Eijlander gevraagd worden als 
nieuw lid voor de commissie.

7. BEGROTING 2015: deze is akkoord. 

8. JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE: er zijn geen vragen.

9. JAARVERSLAG JEUGDRAAD:   
Er is geen jaarverslag ontvangen. Lisette Bosscha en Simone Steijger hebben afgelopen jaar 
wel weer het Paasfestijn georganiseerd en er wordt geprobeerd het dit jaar ook weer door te 
laten gaan.

10. JAARVERSLAG LEIDING: het verslag van Pilates ontbreekt helaas. 
Susan Koning geeft inmiddels vijf jaar dansles bij de vereniging. Zij is niet aanwezig, maar zal 
op een ander moment een bos bloemen overhandigd krijgen. 
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Margriet Pauws vormt nu de jurycommissie, zij is Ingeborg Kuijpers opgevolgd. We draaien 
maar net aan met de juryleden, ook al is de vereniging sinds vorig jaar drie juryleden rijker: 
Ingeborg Kuijpers, Karin Huber en Simone Steijger. Zelf heeft Margriet inmiddels het TD2 
jurybrevet; zij mag nu keuzeoefeningen jureren. Zij wordt nu heel veel (eigenlijk te veel) 
ingezet. Jacco Bertens stelt voor om turnsters niet meer door te laten stromen naar de 
vervolgwedstrijden: dit zou verlichting kunnen geven. Hij meldt dat zijn dochter Marsha 
(assistente) al eerder een jurycursus wilde volgen, maar dat zij eerst 16 jaar moest zijn. En hij 
weet van Ilona Out (assistente) dat zij ook een jurycursus wil volgen. Margriet Pauws heeft 
voor hen enkele brieven bij zich die op de laatste competitiewedstrijd zijn uitgedeeld, om 
juryleden te werven. In april start een nieuwe cursus; deze is tegenwoordig gemakkelijker te 
volgen, want veel gaat per computer. Thirza Günther (danslid dat opleiding tot 
verenigingsleider turnen gaat volgen) kan in de toekomst ook gevraagd worden. 

11. BESTUURSVERKIEZING/JUBILEA: er hebben zich geen kandidaten gemeld. De situatie is 
nijpend; drie bestuursleden is echt te weinig. Greta Blakborn laat weten wel voorzitter te willen 
worden, maar dan moeten er meer bestuursleden bij. Bianca van Raaij zit af en toe bij de 
vergadering i.v.m. Digimembers. 
Henk Voorthuijzen had deze avond in het zonnetje gezet zullen worden omdat hij bijna 15 jaar 
de ledenadministratie heeft gevoerd. Helaas kon Henk deze avond niet aanwezig zijn, maar de 
bloemen en attentie zullen nog volgen. 

Henk Voorthuijzen heeft indertijd de ledenadministratie overgenomen van Loek en Marianne 
van Raaij en nu is deze weer terug in deze familie, bij hun dochter Bianca. Greta Blakborn 
merkt op dat Bianca dit heel goed doet en dat zij een grote steun voor penningmeester Pim is 
met Digimembers. Pim beaamt dit ten volle. Bianca krijgt een bos bloemen voor haar inzet. 
Ingeborg Kuijpers krijgt op een later tijdstip een bos bloemen als bedankje voor de tijd dat zij 
de jurycommissie heeft gevormd. 

12. VRIJWILLIGERS: het loopt wel, maar niet echt storm. 

13. DE NIEUWE TURNHAL: we moeten ons ernstig afvragen of we hier in moeten stappen. Het 
zou kunnen dat er snel gestart gaat worden, omdat in november de Zeevang bij de gemeente 
komt.
Misschien moet besloten worden dat de vierde Divisie voortaan ondergebracht wordt bij 
Mauritius, dus dat kinderen bij De Beukers Divisie 5 en 6 kunnen turnen. 
School De Botter gaat sluiten en daarmee is ook de gymzaal niet meer beschikbaar. 
Als de hal er komt, zal de afdeling dans hier met de demoteams ingeroosterd gaan worden. De 
bedoeling is om de recreatieve dansuren in De Singel te laten. Deze is in handen van CBW en 
moet met dit orgaan besproken worden. 
Ereleden Bea van Leeuwen en Sieuwert Oost laten weten dat ze van één ding in hun 
bestuursperiode spijt hebben en dat is dat ze erin toegestemd hebben dat de selectie in De 
Gymstuif is gaan trainen. Dit moet zwaar meegewogen worden, vinden de aanwezigen. 
Mocht de nieuwe turnhal inderdaad gebouwd gaan worden, dan zal er eerst een 
Ledenvergadering uitgeschreven worden.

14. RONDVRAAG:
Nel van Rijn: hoopt dat De Beukers blijft bestaan, en vooral in De Botter!
Jacco Bertens: zijn er nog mensen die 19 april, op de Clubkampioenschappen, willen jureren? 
Sieuwert Oost wil dit wel. Greta Blakborn zal de gegevens van Thirza Günther aan Jacco 
doorgeven.

21.10 uur sluit waarnemend voorzitter Greta Blakborn de vergadering. 
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Verslag van de secretaris                                                                      kort overzicht 2015 
 
Het bestuur heeft in 2015 tienmaal vergaderd.  
 
Er is nog steeds dringend behoefte aan versterking van het bestuur. Bestuurslid Greta Blakborn heeft 
aangegeven voorzitter te willen worden als het bestuur uitgebreid wordt.  Het is wenselijk om een 
bestuurslid Dans en een bestuurslid Turnen in de gelederen erbij te krijgen. 
 
In januari zijn alle incasso’s geïncasseerd op de nieuwe manier, vanuit Digimembers. Penningmeester 
Pim Eijlander en Bianca van Raaij (ledenadministratie Digimembers) hebben hierbij geen 
moeilijkheden ondervonden. 
De bondscontributie wordt m.i.v. januari 2015 per kwartaal geïnd door de KNGU. In het najaar bleek 
de KNGU behoorlijke financiële problemen te hebben. Men wilde de bondscontributie met 70% 
verhogen, maar daar is met succes tegen geprotesteerd. De verhoging is nu € 4,50 per jaar. 
 
De turnsters die wedstrijden buiten Edam turnen betalen sinds dit jaar een jurybijdrage van € 25,-- 
per wedstrijdseizoen. Dit wordt gebruikt voor de wedstrijdvergoeding van de juryleden. 
 
De digitale Nieuwsbrief verschijnt sinds oktober iedere maand op  de 10de automatisch in de mailbox 
van alle leden. Ook niet-leden kunnen zich op de Nieuwsbrief abonneren via de site 
www.debeukers.nl.   
 
In juni is weer een Vriendinnetjesdag georganiseerd, voor het werven van extra leden. Ook zijn er 
weer bonnen voor gratis gymlessen bij de kinderdagverblijven, de Hummelhoek en de kleuterklassen 
opgehangen. 
 
De vereniging had weer het geluk om geselecteerd te worden voor deelname aan de Deen 
Jeugdsponsoractie. Deze actie is geleid door Karin van Sikkelerus en heeft een mooi bedrag van   
€ 1.029,05 opgeleverd. 
 
Mevr. Reina Rossenaar en dhr. Wim Jonk hebben een bondsspeldje ontvangen omdat zij 
respectievelijk 40 en 25 jaar lid van De Beukers waren en daarmee ook van de turnbond KNGU. 
 
Over de nieuw te bouwen turnhal nabij het zwembad is niet veel te melden. Door de verkiezingen 
en coalitieonderhandelingen heeft alles weer even stilgelegen. In 2016 zal er nu gestart 
worden met de selectie van architecten en bouwers, met als streven eind 2016 of begin 
2017 de nieuwe gymsporthal te kunnen opleveren. 
De Botterschool is inmiddels gesloten, de gymzaal niet meer in gebruik. De trimgroepen van de 
dinsdagochtend en Pilates trainen nu in Het Bolwerck. 
 
Lasse Bakker en Marco Tol hebben hun licentie niveau 3 Turnen gehaald. Helaas is Lasse gestopt met 
lesgeven door een hardnekkige blessure en omdat hij het niet meer met zijn werk kon combineren: 
in oktober heeft Sharon van Scheppingen de gymjongens onder haar hoede genomen en Anne-Fleur 
Tol de trimmers op de dinsdagavond. 
Thirza Günther heeft ook haar turnlicentie gehaald. 
Het jurycorps is uitgebreid met Ilona Out (TD1). 
 
o De dansdemo was weer een hele leuke happening: alle jeugddansgroepen hebben een dans laten 

zien en de tribune was overvol. Er werd een goede show neergezet o.l.v. Susan Koning. 
o Ook dit jaar heeft de Jeugdraad weer een Paasfestijn georganiseerd; een grote groep kinderen 

heeft druk naar verstopte eieren gezocht. 



o Een groep turnsters, onder leiding van Lisette Bosscha, heeft op Koningsdag een demonstratie op 
het Damplein gegeven, direct na het oplaten van de ballonen.  

o United Flavours is winnaar geworden van de talentenjacht Volendam Hot Talent! 
o Josephine Pauws (Junior E) en Sofie de Boer (Pupil 1 D1) zijn uitgenodigd om mee te doen in het 

Rayonteam, tijdens de Rayonteamwedstrijden (turnen). 
o Op 17 juni heeft Frieda Voorthuijzen de Strandwandeling georganiseerd: voor de 25ste keer! Dit 

was tevens haar afscheid. Het bestuur bedankt Frieda hartelijk voor al die jaren wandelplezier. 
o Susan Koning heeft met een aantal vrijwilligers weer het driedaags Danskamp in De Singel 

georganiseerd. 
o Erika Kühnemann en Gerrie Zijp hebben van 12-18 juli weer deelgenomen aan de vierjaarlijkse 

Wereldgymnaestrada, deze keer in Helsinki. 
o Er zijn 12 kinderen naar de Zomerkampen in Beekbergen gegaan. 
o Het team The Queens heeft € 250,-- ontvangen van Olivier Bangi, omdat zij zijn Facebookactie 

hebben gewonnen. Dit geld wordt besteed aan het Europees Kampioenschap waaraan het team 
in 2016 deel mag nemen. 

o De Sint kwam in De Singel langs voor alle peuters en kleuters van de gym en dans. 
 
De leden van United Flavours zijn in januari door de gemeente gehuldigd omdat zij in 2014 
Nederlands Kampioen Hip Hop 14+ zijn geworden. Deze prestatie hebben zij in 2015 weer neergezet! 
The Queens hebben hier een prijs voor de beste mix gekregen.  Born2Rock (Hiphop 14-17 jr) en The 
Queens (Hiphop 14 plus) zijn allebei derde van Nederland geworden in hun klasse. 
Sofie de Boer en Nina Lamghari zijn Rayonkampioen (turnen) geworden. 
Het Clubkampioenschap om de W.K.Bouwesbeker  (gym) is gewonnen door Jana Schilder. 
De Springwedstrijden waren weer onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën: drie ploegen meisjes 
gingen dit keer stralend met een mooie medaille naar huis.  
 
Alle vrijwilligers worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet, het afgelopen jaar. 
 
De vereniging telde per 31 december 2015 230 leden.  
              
Tonia Reijers 
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Jaarrekening 2015 
Begroting 
2015 Realisatie Resultaat Opmerkingen Begroting 2016 

 Saldi 31-12-2014  
 Giro rekening gewoon.                    1.924,53 
 Giro Rentemeer-rekening.   €            22.393,46    
 Totaal 2014   €            24.317,99    

   
 Ontvangsten.       
 Contributies Gym.   €   16.000,00  €        15.671,35  €       (328,65) Minder ivm opzeg  €          16.000,00 
 Selectie  Jongens/Meisjes   €   10.000,00  €        10.928,00  €        928,00 geen  €          10.000,00 
 Juryvergoedingen   €              -     €             450,00  €        450,00 nieuw  €              450,00  
 Contrib.Zumba/Streetdance   €   22.000,00  €        22.644,68  €        644,68 geen  €          22.000,00 
 Demo Teams   €    8.800,00  €          8.935,01  €        135,01 geen  €            8.900,00 
 Pilatus   €       300,00  €             471,00  €        171,00 geen  €              450,00  
 Bondscontributies   €    4.500,00  €          4.323,25  €       (176,75) geen  €            4.400,00 
 Donaties/sponsors   €    1.100,00  €          1.084,05  €        (15,95) geen  €            1.100,00 
 Kledinggeld   €       100,00  €             135,00  €         35,00  geen  €              150,00  
 Subsidies.   €    4.000,00  €          3.746,60  €       (253,40) geen  €            3.750,00 
 Adverteerders   €       400,00  €             480,00  €         80,00  geen  €              450,00  
 Lotto-Toto   €       175,00  €             176,50  €           1,50  geen  €              175,00  
 Inschrijfgeld Gym.en Zumba   €       275,00  €             282,50  €           7,50  geen  €              275,00  
 Dividend Strandbad.  €         20,00  €              20,40   €           0,40  geen  €                20,00  
Diversen  €              -     €             121,00  €        121,00 geen  €              120,00  
Ontv.rente Spaarekening  €       100,00  €              79,95   €        (20,05) geen  €              100,00  
 Zomerkampen. 2015   €    2.000,00  €          1.907,50  €        (92,50) geen  €            2.000,00 
 Mutaties 2015-2014 overloop   €              -     €             802,47  €              -      €                     -    
 Mutaties 2016-2015 overloop   €              -     €          5.525,74  €              -      €                     -    
 Totaal Balans 2015 Debet.   €      102.102,99    

     

     

Uitgaven:  

 Contributies Gym.   €    1.250,00  €          2.279,09  €     1.029,09 OA ivm opzegn  €            2.000,00 
 Selectie  Jongens/Meisjes   €    3.700,00  €          3.692,96  €          (7,04) geen  €            3.800,00 
 Kleding   €       300,00  €             347,00  €         47,00  geen  €              300,00  
 Bondscontributies   €    5.000,00  €          4.666,25  €       (333,75) geen  €            5.000,00 
 Kosten  KNGU,  €    2.000,00  €          1.478,15  €       (521,85) geen  €            2.000,00 
 Contributie Dans.   €    2.000,00  €          2.137,87  €        137,87 geen  €            2.000,00 
 KostenZumba-Streetdance   €    2.750,00  €          2.951,00  €        201,00 geen  €            2.750,00 
 Demoteams Dans   €       200,00  €             130,00  €        (70,00) geen  €              200,00  
 Pilatus   €       180,00  €             395,50  €        215,50 geen  €              200,00  
 Diversen., Porti, Cadeaus.ed..  €    2.500,00  €          1.555,59  €       (944,41) geen  €            2.000,00 
 Salarissen Gymnastiek   €   11.000,00  €          9.553,82  €    (1.446,18) minder train(st)ers  €          10.000,00 
 Salarissen Dans  €   20.000,00  €        19.866,63  €       (133,37) geen  €          20.000,00 
 Juryvergoedingen   €              -     €             700,00  €        700,00 nieuw  €              700,00  
 Bestuurskosten.   €       400,00  €             300,00  €       (100,00) geen  €              350,00  
 Huren Gymnastiek 2015   €   10.000,00  €        10.674,60  €        674,60 hoger als verwacht  €          10.000,00 
 Huur Gymstuijf, Volendam   €    8.300,00  €          8.435,52  €        135,52 geen  €            8.400,00 
 Huur "de Singel"   €    8.900,00  €          9.586,29  €        686,29 geen  €            9.500,00 
 Zomerkamp 2015   €    2.250,00  €          1.402,50  €       (847,50) minder deelnemers  €            1.500,00 
 Gymstuif Reservering  PM   P.M.    PM.    
 Bankkosten 2015   €       300,00  €             283,42  €        (16,58) geen  €              300,00  
 Mutaties 2015-2014   €              -     €          2.146,44    €                     -    

 €        82.582,63    
 Saldo Girorekening 31-12-15   €             296,95  Pim Eijlander
 Saldo Spaarekening 31-12-2015   €        19.223,41  Penningmeester   
 Totaal Balans 31-12-2015   €      102.102,99  "de Beukers"  

      Edam
 Totaal Kas/Bank/giro 2014   €        24.317,99    
 Totaal Kas/Bank/giro 2015   €        19.520,36    
 afname 2014/2015   €          4.797,63    
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Ledenadministratie

De ledenadministratie gaat nu alweer een paar jaar 
via Digimembers, een digitaal ledenadministratie-
systeem aangeboden door de KNGU. In dit systeem 
staan alle leden gekoppeld aan een lessoort en hier-
aan hangt vervolgens de contributie. 1x Per kwartaal 
bereid ik het incassobestand voor, voor de penning-
meester (altijd in de 1e week van de 2e maand van 
het kwartaal, dus februari/mei/augustus/november). 

Op het moment dat de incasso wordt aangemaakt, 
krijgen de leden een mail en gaat het incassobestand 
naar de bank, dan kunnen er dus geen wijzigingen 
meer gemaakt worden. 

Het op tijd aanmelden van nieuwe leden gaat steeds 
beter. In de toekomst zou ik graag zien dat het in-
schrijfformulier ook via de site ingevuld kan worden. 

Het ledenaantal schommelt al een paar jaar rond de 
230 leden, de verdeling gym/dans in ongeveer 50/50. 
Opvallend is dat de groep jongens op de dinsdagmid-
dag van een ernstig dieptepunt medio 2015 weer aan 
het opkrabbelen is. Er zijn, op het moment van het 
schrijven van dit bericht, circa 12 jongens, verdeeld 
over 2 groepen.

Bianca van Raaij
Ledenadministratie 
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Jaarverslag Technische Commissie 2015

Door een hardnekkige blessure van Lasse Bakker hebben we afscheid genomen van hem. 
Lasse kan niet langer lesgeven en wilde De Beukers niet langer laten wachten. 
Voor de jongens is na de herfstvakantie Sharon van Scheppingen gekomen en voor de 
senioren dames/heren Anne-Fleur Tol. We zijn met beiden erg tevreden en wat ik hoor zijn de 
jongens en de dames en heren ook blij met de "juffen". 
We willen Lasse nogmaals bedanken voor zijn inzet. 

Februari
Zondag 8 februari 2015 behaalden dansers van Susan Koning, Born2Rock een eerste plaats 
tijdens de voorrondes van de Soneo danswedstrijden. United Flavours een 2e plaats en 
Queens en 4e plaats.
Tijdens de huldiging van de kampioenen van onze gemeente werd United Flavours gehuldigd 
voor het Nederlands Kampioenschap.

Maart:
Op 7 maart 2015 was de Finale van Noord-Holland Noord in Heerhugowaard. 
Voor de Beukers deden mee: 
Jeugd 1 D1  Yinglian Laan    6 plaats 
Pupil 1 D1  Sofie de Boer    16 plaats 
   Anouk Breed    19 plaats 
Pupil 2 D1   Frances Brevé    20 plaats 
Junior E wedstr.3 Josephine Pauws    7 plaats 
Pupil 1D1 wed.2 Vienne van de Meer    28 plaats 

14 en15 maart waren er competitiewedstrijden in Wormer. 
De meiden van de Beukers deden in grote getale mee. 
Liza van de Werf, Frances Brevé, Tessa Bertens, Nina Lamghari, Eva Heuser, Anouk Breed, 
Vienne van de Meer, Sofie de Boer, Noortje Rijswijk, Kim Overmars, Yinglian Laan, Eva-
Louise Nibbering, Kris Huber en Marit Springer. 
Verder deden ook mee: Josephine Pauws, Puck van Maanen, Hannah van de Meer, Samira de 
Boer, Laura Rol, Julia Schuitemaker, Morena de Boer en Amber Schouten. 
De meiden hebben voortreffelijk gepresteerd. 
Sofie de Boer werd zondag Regiokampioen, pupil 1 D1 4e divisie. Proficiat. 

Op 23 maart 2015 veroverden Samira de Boer en Amber Schouten een 1e plaats tijdens de 3e 
competitiewedstrijd. 

April
14 en 15 april 
Nina Lamghari werd 2e, Britt 3e en Tessa 4e tijdens hun regiokampioenschappen. Nina werd 
ook Rayonkampioen omdat ze in haar categorie de meeste punten over 3 wedstrijden had 
gehaald.
Op zondag 19 april waren de clubkampioenschappen om de WK Bouwesbeker van de 
Beukers in het Bolwerck. Alle meisjes en jongens vanaf 6 jaar doen eraan mee. 
Jana Schilder werd clubkampioen van de Beukers. 

19 april 2015 
Dansteams succesvol op "Shell we Dance" in Noordwijk.
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In een rap tempo kwamen alle nummers achter elkaar aan en dat was ook wel lekker want wat 
waren er veel teams. Categorie 0B, Swagerdollz mochten als tweede al gaan knallen. Zij 
werden 2de, voor ‘t eerst een beker in handen. Ready2move zat in  
categorie 2B en werd 4de en kreeg ook een prijs, want het ging om de beste 6. 

23 april 2015 
United Flavours winnaar Volendam's Hot Talent 2015 
De streetdancegroep United Flavours van trainster Susan Koning van De Beukers uit Edam 
zijn de winnaar geworden van de eerste Volendam’s Hot Talent. Zij lieten in de finale de pas 
een half jaar bestaande Pumped nipt achter zich.
Het optreden van United Flavours kende op deze finale een paar verrassende extra’s. Was het 
in de halve finale nog alleen nog de streetdance, in deze finale zong United Flavours ook nog 
eens en aan het eind stonden er opeens 21 dansers op het podium. Met een flashmob actie 
kwam The Queens – een ander team van De Beukers – het laatste deel meedansen. Wat een 
spectaculaire finale opleverde met zoveel topdansers van de vereniging op het podium. 

Koningsdag
27 April verzorgden de meiden van Lisette een mooie demonstratie op het Damplein in Edam. 
Het was een mooie, maar koude dag, maar de meiden stonden er in hun mooie pakjes. 

Juni
In juni heeft Frieda voor de 25e keer de strandwandeling georganiseerd. Allemaal met de bus 
naar Bergen en lopen naar Egmond. Heel gezellig. 
Dit was haar laatste keer. 

Alle jeugdgroepen organiseerden 12  juni een zgn. vrienden/vriendinnetjeslesuur. 
Alle kinderen mogen dan iemand meenemen naar de les. 

Juli
24, 25 En 26 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. 
12 Kinderen hebben een week Zomerkamp in Beekbergen gevierd. 

Oktober
United Flavours Nederlands Kampioen Hip Hop
Zondag 4 oktober waren in theater De Spiegel in Zwolle de Nederlandse Kampioenschappen 
Hip Hop en Streetdance, de Soneo Dance Challange. De Beukers uit Edam deed mee met 3 
teams van coach/trainster Susan Koning. United Flavours is met een fantastische uitvoering 
Nederlands Kampioen geworden. 
Born2Rock veroverde een 3e plaats, Queens ook een 3e plaats en een 1e plaats voor de 
muziekmix en de meiden van United Flavours werden Nederlands Kampioen.  Fantastisch.

November
18 november waren de springwedstrijden van de Beukers in het Bolwerck. 

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

Greta Blakborn 
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Verslag van de Jurycommissie
 
Sinds de zomer jureren Ilona Out, Simone Steijger, 
Karin Huber en Margriet Pauws. Voor de reguliere 
competitiewedstrijden (3) jureren Karin, en vooral 
Ilona en Simone veel. 

De aankomende doorstroomwedstrijden worden 
er TD2 juryleden gevraagd van de verenigingen en 
neemt ondergetekende het deel wat de Beukers 
moet jureren voor haar rekening. 

Afgelopen winter heeft Theo Knijn de jurycursus 
gevolgd en hij is bijna klaar. Theo zal 13 maart a.s. 
als schaduwjurylid voor het eerst meedraaien bij 
de derde competitiewedstrijd. Maaike en Noortje 
Sloots hebben aan diezelfde cursus meegedaan 
en willen in de toekomst (eerst het examen halen) 
voor de Beukers en/of Mauritiuus gaan jureren.

De juryvergoeding heeft zeker een positieve in-
vloed gehad op het vinden van nieuwe juryleden. 

Met de komst van Ilona en Simone (en misschien 
de meiden Sloots?) zijn er juryleden die voor lan-
gere tijd mogelijk willen blijven jureren. 

Ouders stoppen snel als hun kind niet meer turnt 
(logisch). Ondergetekende heeft als enige een 
TD2 brevet, maar Simone Steijger wil misschien 
komend jaar ook een TD2 cursus gaan volgen, mits 
het voor haar te realiseren is qua vervoer/tijd. 

Er is dit jaar door trainster Lisette Bosscha kritisch 
gekeken wie van haar meiden mee zou doen aan 
de wedstrijden; er doen nu (op 1 na) geen recre-
anten mee. Als er volgend jaar meer meiden mee 
gaan doen zou het jurycorps dat qua TD1 juryle-
den redden, maar dan zullen bij de doorstroom-
wedstrijden ook meer turnsters meedoen en dan is 
er een TD2 brevet nodig.  In dat geval is een extra 
jurylid met TD2-bevoegdheid hard nodig. Buiten 
de bemensing is het de vraag of dit financieel te 
doen is allemaal.

 Margriet Pauws

Jongensturnen
We beginnen jong en creëren talentjes. De jongens 
van de dinsdagmiddag gymuren komen binnen met 
geen tot weinig ervaring binnen het turnen, maar 
lopen naar buiten met nieuwe ervaringen omtrent de 
leerlijnen hangen, zwaaien, klimmen, over de kop 
gaan, springen en nog veel meer. 

Deze gymuren zijn speciaal gericht op jongens vanaf 
de leeftijd van 5 jaar. Met hen wordt gewerkt naar 
het bewerkstelligen van nieuwe vaardigheden op een 
speelse en variërende manier. Om deze reden zien de 
lessen er nooit hetzelfde uit en doen zij veel beweeg-
ervaring op.

Sharon van Scheppingen

Dinsdagavond dames-
/herentrimmen

Ik heb sinds november 2015 de lessen overgenomen 
van Frieda op de dinsdagavond in de Langemeer-
straat. 

Deze lessen zijn mij heel goed bevallen en ik vind 
het heel leuk om te doen.

Wel worden de kleedkamers en de wc’s niet heel 
goed schoongemaakt door de
schoonmaakster, dit is wel heel vervelend.

Anne-Fleur Tol

Born2rock en the queens. 2015
 
In 2015 zijn er heel veel wedstrijden geweest, 
waaronder ook Nederlands kampioenschap-
pen. 

De meiden van Born2Rock en The Queens heb-
ben afgelopen jaar heel hard getraind om zo goed 
mogelijk te worden. The Queens heeft in 2015 te 
horen gekregen dat ze mee mogen doen aan het 
Europees kampioenschap. Toen ze dat te horen 
hadden gekregen waren ze heel enthousiast en 

gingen gelijk geld inzamelen: ze gingen onder 
andere langs de deuren om statiegeldflessen op te 
halen en ze hebben ook een optreden gegeven. 

De meiden van Queens mogen dan 13, 14 en 15 
mei vertrekken naar Wonderland Kalkar in Duits-
land. Born2rock en The Queens zijn ook heel hecht 
met elkaar en zijn een familie geworden. 
En dit alles onderleiding van Susan Koning.
 
Geschreven door Demi Koorndijk



Van de Peuters en de kleuters
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 jongens
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 natuurlijk be-
langrijk dat we ook nog nieuwe dingen leren zoals: 
handstanden, koprollen en ook radslagen 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 bedanken 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 conditietraining Dames

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 oppakten.

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 gezellig en ook al 
zouden ze de hele les het liefste in willen babbelen 
(praten tijdens het inlopen), zie ik dat ze echte bik-
kels zijn en meteen aan de slag willen.

Marco Tol
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Jeugdraad 
Goede vrijdag 2015 hebben we weer net als voor-
gaande jaren paaseieren gezocht op het EVC terrein. 
Dit was weer erg gezellig en de opkomst lag, net als 
elk jaar, op ongeveer 50 meiden. Het paaseieren zoe-
ken is altijd een groot succes, maar wij zijn van plan 

in 2016 rond deze periode iets anders te organiseren, 
mede omdat Ilona en Lisette op Goede Vrijdag niet 
beschikbaar zijn. Wat dit evenement precies wordt, 
weten we nog niet. We gaan dus een beetje vernieu-
wen! 

De Jeugdraad 

Rayonkampioen
Sofie de Boer



13

Recreatiemeisjes
Vorig seizoen (2014/2015) heb ik de recreatiemeisjes 
overgenomen van Lasse. We wilden het ledenaantal 
wat omhoog krijgen en daarom hebben we in 2015 
een aantal activiteiten georganiseerd om dit voor 
elkaar te krijgen. 

Na een geslaagd gymfeest in november 2014, heb-
ben we in 2015 een aantal vriendinnetjesdagen 
georganiseerd. Zowel het gymfeest als deze vrien-
dinnetjesdagen hebben ons een aantal nieuwe leden 
opgeleverd. Een succes dus! Daarnaast zorgen deze 
activiteiten ervoor dat meisjes die al lid zijn van de 
vereniging het leuk blijven vinden om te turnen en 
dus ook minder snel stoppen. Een activiteit dat daar 
ook zeker aan bijdraagt is het gymmieturnen. Deze 
methode hebben wij vorig seizoen weer opnieuw 
ingevoerd. De meisjes verdienen muntjes (gym-
mies) wanneer ze nieuwe elementen hebben geleerd 
en deze gymmies kunnen ze bewaren in een mooie 
gymmiemap. De reacties van de meiden hierop zijn 
zeer positief en we zijn daarom in het nieuwe sei-
zoen (2015/2016) verder gegaan met deze methode. 

Na wat nieuwe aanwinst in de eerste helft van 2015 
begonnen we het huidige seizoen met groepen van 
ongeveer 10-12 meiden. Onze kleinste groep op dat 
moment, de meisjes uit groep 3 en 4 is vanaf de zo-
mervakantie explosief gegroeid. Een aantal meisjes 
uit deze groep hebben we door moeten schuiven naar 
de oudere groep omdat het teveel werd voor twee 
trainsters (Marsha en ondergetekende). Deze jongste 
groep is momenteel bijna 20 meiden groot en groeit 

nog steeds. De oudere groepen, 14 en 11 deelnemers, 
zijn iets kleiner. Mogelijk moeten we binnenkort 
daarom nog maar een keer wat meiden doorschui-
ven. 
Op het moment van schrijven is de gymmiddag 2016 
net achter de rug en ik ben zeer benieuwd of dit ook 
weer nieuwe leden heeft opgeleverd. Over een aantal 
weken organiseren we de eerste vriendinnetjesdag 
van het jaar. 

In oktober 2015 hebben we met de recreatiemeisjes 
in Deen gegymd voor de Jeugd Sponsoractie. We 
hebben toen ontzettend veel muntjes opgehaald. Het 
totaalbedrag dat de Beukers bij elkaar heeft gespaard 
is € 1029,05. 

De samenwerking tussen de trainsters (Marsha, 
Ilona en ik) gaat erg goed. We proberen de meiden 
op een leuke en gezellige manier te laten turnen. 
Toch proberen we ze ook allemaal individueel uit te 
dagen. Een aantal van de oudste meisjes (groep 6 en 
ouder) is momenteel bijvoorbeeld de salto, flikflak 
en overslag aan het leren. Met de jongste groep is 
het het lastigste om de meiden allemaal evenveel uit 
te dagen. Door het plotselinge grote aantal meiden 
in deze groep is het soms nog een beetje puzzelen 
hoe we de les gaan organiseren. Dat is even wennen, 
maar het gaat steeds beter. 

We hopen dat alle meiden aankomend jaar met net 
zoveel plezier blijven turnen als ze in 2015 gedaan 
hebben. 

Lisette Bosscha 
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Van de D-groep

Dit seizoen zijn we gestart met Puck, Josephine, Yin-
glian, Kim en Eva. Een klein groepje Beukersmeis-
jes binnen de gemengde selectie D groep Mauritius/
Beukers. 

Voor de vakantie hebben we proeftrainingen gehou-
den om te kijken wie er net als bovenstaande meiden 
het niveau binnen de D groep aankan. Dit betekent 
de oefenstof van de D1. Helaas is hier geen nieuwe 
aanwinst uit gekomen. 

Wij hopen dat dit in de toekomst wel zal plaatsvin-
den. In mei starten wij weer met proeftrainingen. 
Lisette zal een aantal meisjes uitnodigen en voorzien 
van meer informatie. 

De D groep is een gezellige gemengde groep van 
Beukers en Mauritiusmeiden. Alle meiden trainen 
vijf uur en komen uit in de D1 bij de verplichte oe-
fenstof en 4e/5e divisie bij de keuze meiden. 

We trainen hard en gaan er vol voor, maar houden 
ook van lachen! Plezier staat voorop. 

Ben je 8, 9 of 10 jaar oud en wil je komen proeftrai-
nen? Laat het je trainer/trainster weten dan nemen zij 
contact met ons op! De proeftrainingen starten weer 
in de maand mei.
 

Puck, Josephine, Yinglian, Kim en Eva hebben vorig 
jaar een mooi seizoen gedraaid! Eva is in het nieuwe 
seizoen beide competitiewedstrijden eerste gewor-
den en niet met 1 punt, nee wel vier punten verschil 
met nummer 2! 
Eva gaat binnenkort twee keer in de week bij een 
andere groep trainen om te kijken of ze misschien de 
stap naar een niveau hoger kan maken. Wij wensen 
Eva veel succes en zullen haar steunen waar kan en 
mogelijk.
 

Wij hopen dat er snel weer nieuwe kinderen komen 
via de proeftrainingen, zodat het evenwicht binnen 
de gemengde groep langzamerhand weer terug komt. 
 

Trainsters D groep

            Rayonkampioen  Nina Lamghari



15

Een verslagje van 
de Pilateslessen

 
De dames die de Pilateslessen volgen, vinden de les-
sen heerlijk om te doen. Je kunt aan ze merken dat ze 
gewend raken aan de specifieke Pilatesoefeningen. 
De balans en het lichaam worden veel sterker.

We hebben in de groep een flink verschil in leeftijd, 

maar iedereen doet op zijn eigen niveau mee. De 
oefeningen worden telkens iets zwaarder gemaakt.
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/he-
ren, bijkomen.
Ik hoop tot ziens

Bea van Leeuwen



Recreatie +

In 2015 hebben de recreatie+-groepen ontzettend goed 
gepresteerd. In het seizoen 2014/2015 deden we met 
maar liefst 12 meiden mee aan de drie competitie- en 
recreatiewedstrijden, georganiseerd door het rayon 
Zaanstreek-Waterland. Al deze meiden hebben toen 
ontzettend goed hun best gedaan en tijdens alle drie 
deze wedstrijden nam zeker de helft van de groep een 
medaille mee naar huis. Nina Lamghari werd uiteinde-
lijk zelfs Rayonkampioen bij de Jeugd 1 D3. 

Tijdens Koningsdag 2015 hebben beide recreatie+-
groepen een spetterende demonstratie gegeven bij 
de Dam in Edam. Wat was dat een groot succes! We 
kregen vele complimenten en zijn uitgenodigd om op 
Koningsdag 2016 weer zo’n mooie demonstratie te 
geven. 

Seizoen 2015/2016 is momenteel in volle gang en op 
het moment van schrijven turnen er zo’n 20 meisjes in 
de recreatie+-groepen. Ook in deze groepen proberen 
we de meiden individueel uit te dagen. Dat gebeurt 
momenteel vooral omdat zeker de helft van de groep 
dit schooljaar een divisie hoger turnt dan vorig jaar. 
Britt, Nina en Tessa zijn dit seizoen daarnaast ook nog 
eens begonnen met de vrije keuzeoefenstof. Dat was 
ook voor de trainsters een grote uitdaging omdat we 
alle oefeningen zelf moesten maken. Toch kunnen de 
meiden goed meekomen met hun tegenstanders. Erg 
knap! 

In totaal hebben we 14 meiden die dit seizoen mee-
doen aan de competitie- en recreatiewedstrijden. Een 
recordaantal. De eerste competitiewedstrijd vond 
plaats in november 2015 en de meiden hebben laten 
zien dat ze goed meekomen op hun (nieuwe) niveau. 
We zijn dan ook ontzettend trots. Wat ik ontzettend 
leuk vind, is dat de meiden naar elkaar toe ontzettend 
lief en sportief zijn. Ze moedigen elkaar aan tijdens de 
wedstrijden, maar ook in de les bij bijvoorbeeld het 
aanleren van een nieuw element. 

De jongste meisjes die nog niet meedoen met wed-
strijden zijn hard aan het werk om volgend seizoen 
op wedstrijdniveau te turnen. Deze meiden zijn heel 
gemotiveerd en gaan met sprongen vooruit. 
Eind 2015 zijn we met Greta en Marlies van de kle-
dingcommissie bij elkaar gekomen. We hebben toen 
overlegd over het overstappen naar een nieuw wed-
strijdturnpakje. Bij onze leverancier Sportemotion heb-
ben wij een prachtig pakje uitgekozen waar de meiden 
aankomende jaren in kunnen schitteren. 

Lisette Bosscha 
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1 Autobedrijf H. Schilder   Oosterhuizerweg 15  1135 GH Edam

2 Beurs     de Keizersgracht 6  1135 AZ Edam

3 de Hoop en Zn. 2015    Hamerstraat 20   1135 GA Edam

4 Kemme/S. Koning    Vestaplantsoen 4   1131 NR Volendam

6 Kivo Plastics     Julianaweg 196-202  1131 DL Volendam

5 Knijn, C.      Lingerzijde 66   1135 AS Edam

6 Molenaar en Zwarthoed  Adv. BVPostbus 74  1130 AB Volendam

7 Onderlinge    Oosterhuizerweg 12  1474 HG Oosthuizen

8 Pedicurepraktijk Ria Hukema  Weidemolen 7   1135 KK Edam

9 Profile Tyrecentrer, Frikkee   Hamerstraat 7/E   1135 GA Edam

11 Sierbestrating Jonk    Oosterhuizerweg 14  1135 GH Edam

12 Sporthuis "de Bierkaai   Keizersgracht 2   1135 AZ 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

Onze sponsors
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Nieuwe Gymstuif
 
De her-bestemming/ontwikkeling van het terrein 
"Maria Goretti" is door de gemeenteraad vastgesteld. 
Dit betekent dat De Gymstuif als onderdeel van dat 
besluit gaat verhuizen naar de Broeckgouw.
 
Er is een gesprek geweest tussen de STEV, verte-
genwoordigers van de Beukers en Mauritius en de 
gemeente op ambtelijk niveau. Daarin zijn afspraken 
gemaakt om samen op te trekken in de aanbesteding 
en bouwfase.
 
In dat gesprek is gesproken over architecten voor het 
ontwerp van het gebouw. 3 Of 4 architecten zul-

len worden benaderd om een ontwerp in te dienen. 
Qua inrichting zal er voor De Beukers – naast het 
verhuizen van de uren in De Gymstuif - ruimte zijn 
voor de selectielessen uit Het Bolwerck en krijgen 
we de beschikking over een eigen dansstudio voor 
het verhuizen van het grootste deel van de dansuren 
uit De Singel. Daarnaast komen er nog twee studio’s 
waarvan er één waarschijnlijk (deels) onderverhuurd 
zal gaan worden aan de judovereniging.
 
Door de verkiezingen en coalitieonderhandelingen 
heeft alles weer even stilgelegen. In 2016 zal er 
nu gestart worden met de architecten- en bouwers-
selectie met als streven eind 2016 of begin 2017 de 
nieuwe gymsporthal te kunnen opleveren.
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