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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, 
jurycommissie, medewerkers, kascontrolecommissie, vrijwilligers, webmaster, 
wedstrijdorganisatie, wedstrijdsecretariaat 

Onderwerp: uitnodiging ledenvergadering 2017 

 Edam, maart 2017. 

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 29 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 2016 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Jaarverslag penningmeester 
5. Financieel verslag 2016 en benoeming kascontrolecommissie 2017 
6. Begroting 2017 
7. Jaarverslag Technische Commissie 
8. Jaarverslag Jeugdraad 
9. Jaarverslag leiding: gym, turnen en dans 
10. Nieuwe Gymstuif 
11. Bestuursverkiezing  
12. Vrijwilligers 
13. 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 2016 

Aanwezig: 
Bestuur: Greta Blakborn (waarnemend voorzitter), Pim Eijlander (penningmeester), Tonia Reijers (secreta-
ris).
Bianca van Raaij (wedstrijdinschrijvingen/Digimembers), Margriet Pauws (jurylid/jurycommissie), Marsha 
Bertens (assistent), Bea van Leeuwen (erelid/Pilates), Maaike van Reede (lid van verdienste), Willem Jonk 
(lid/kascommissie).

1. OPENING: waarnemend voorzitter Greta Blakborn opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen  
 hartelijk welkom. 
 De afmeldingen worden opgenoemd. Maaike van Reede haakt hierop in dat de gezondheid van lid  
 van verdienste Josée Menzo . De vergadering stelt voor haar bloemen te sturen.
  
2. NOTULEN JAARVERGADERING 2015: worden onveranderd vastgesteld.
 De Strandwandeling zal voortaan door Angelique Brom worden georganiseerd.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS: Er zijn geen vragen.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: Penningmeester Pim Eijlander meldt dat de reserves   
 achteruit zijn gegaan. Daarom wordt contributieverhoging voorgesteld.
 Er zijn perikelen bij de KNGU: de turnbond heeft boven zijn stand geleefd. Wilde dit vervolgens bij  
 de verenigingen ophalen door de bondscontributie met 70% te verhogen. Dit is tegengehouden: hier  
 zijn heel veel bijeenkomsten over geweest. Nu ligt er een voorstel vanuit de gezamenlijke verenigin- 
 gen om de recreatie van de wedstrijdsport te scheiden.

5. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE: Op 2 maart 2016 zijn de boeken gecon- 
 troleerd en in orde bevonden door William v.d. Meer en Willem Jonk. Zij verzoeken de vergadering  
 om het bestuur en penningmeester Pim Eijlander decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.   
 Aldus geschiedt. 

6. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE: William v.d. Meer neemt afscheid van de kas - 
 controlecommissie. Wim Jonk neemt nog een jaar zitting en Ineke Huisink wordt lid van de commis- 
 sie.

7. BEGROTING 2017: Voorgelegd wordt een voorstel voor het verhogen van de contributie met € 2,--  
 per kwartaal per  lesuur, ingaande 1 april. Dit is akkoord.
 Verder is er een voorstel tot het instellen van een Bijdrage wedstrijdinschrijfgeld van € 25,-- per wed- 
 strijdseizoen, per dansteam. De kosten hiervan rijzen namelijk de pan uit: voor dans 
 € 3.000,-- en voor turnen € 2.500,-- per jaar. Dit gaat in m.i.v. volgend wedstrijdseizoen. Het voorstel  
 wordt aangenomen.
 Hierna is de begroting 2017 akkoord.

8. JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE: er zijn geen vragen.

9. JAARVERSLAG JEUGDRAAD: er worden dit jaar geen eieren gezocht omdat de  jeugdraadsle- 
 den niet kunnen. Er zal wel iets anders georganiseerd worden.

10. JAARVERSLAG LEIDING: er zijn geen vragen.
 Bea van Leeuwen meldt dat zij twee nieuwe leden bij de Pilates heeft.
 Susan Koning is bezig om geld in te zamelen voor het Europees Kampioenschap, o.a. door 
 € 1,-- entree bij de dansdemo te heffen. 
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11. BESTUURSVERKIEZING/JUBILEA: aftredend en herkiesbaar is penningmeester Pim Eijlander.  
 Hij wil het tot eind 2017 doen; dan is hij 70 jaar. Pim heeft gevraagd aan William v.d. Meer of hij iets  
 voor het penningmeesterschap zou voelen en William stond hier niet afwijzend tegenover. 

 Er zijn bossen bloemen voor:
 Pim Eijlander voor 10 jaar penningmeesterschap,
 Jan Vlak voor 10 jaar clubblad, jaarverslagboekje, fotograferen (bloemen worden bezorgd),
 Margriet Pauws is inmiddels 5 jaar jurylid,
 Bianca van Raaij regelt alweer 5 jaar Digimembers.

12. VRIJWILLIGERS: Kimberly Meijer-Koek gaat de Grote Club Actie organiseren voor De Beukers.  
 Bianca van Raaij merkt op dat ruim van tevoren gemeld moet worden aan leden en ouders dat de   
 vereniging meedoet aan de GCA.

13. DE NIEUWE TURNHAL: deze zal er gaan komen. Voor januari zijn er gesprekken geweest  over  
 architectkeuze. Er is een nieuwe wethouder: Albert Koning.  Hij zal zich in moeten lezen. Joop Veer- 
 man van Mauritius is bezig met de tekeningen. De Beukers willen een dansstudio.  De judovereni- 
 ging zal ook gebruik gaan maken van de turnhal i.v.m. het dekken van de kosten. Er is met de ge-  
 meente een huur van € 40.000,-- per jaar afgesproken. De selectie (Gymstuif en de zaterdag-plus)  
 komt erin en in ieder geval de demoteams van dans.
 Er moet gewaakt worden voor ruimte voor De Beukers in de turnhal.
 Is het een idee om de 5 meisjes van de 4de Divisie lid te laten worden van Mauritius? Dan is de ver- 
 eniging van de jaarlijkse bijdrage aan Mauritius af. Deze meisjes trainen (al jaren) met Mauritius   
 mee, lopen in hetzelfde turnpakje enz. Dit moet onderzocht worden.

14. RONDVRAAG: 
 Marsha Bertens voor trainster Lisette Bosscha: - de groepen op vrijdag zijn enorm gegroeid en er  
 zijn meer assistenten nodig. Heeft iemand suggesties? Margriet Pauws suggereert bijv. Puck van   
 Maanen, Josephine Pauws, Sophie Smit en Ilse de Boer van De Gymstuif. Britt van Riesen, Nina  
 Lamghari en Tessa  Bertens willen de assistentencursus misschien doen.
 Margriet zal de Gymstuifmeiden vragen.
 Marsha wil ook verder gaan met cursussen om uiteindelijk zelf les te kunnen geven.
 Simone Steijger geeft niet echt les meer op zaterdag. Misschien moet er een andere assistent.
 Er staat 1 balk scheef. Moet aan de gemeente gemeld. 
 De volleybal zit met mini’s op  zaterdagochtend soms met wedstrijden. Andere jaren kreeg Lisette  
 data door. Het lijstje is dit jaar niet gekomen.
 Bea van Leeuwen: zaal Langemeerstraat is erg vies.

 21.40 uur sluit waarnemend voorzitter Greta Blakborn de vergadering.
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VERSLAG SECRETARIS                                                  kort overzicht 2016
Het bestuur heeft in 2016 negenmaal vergaderd. 

“Tante Cis” Conijn-Günther , onze ere-voorzitter, is op 7 november plotseling overleden, 11 dagen na haar 
geliefde man Grard.
Tante Cis heeft heel veel betekend voor de gym in Edam; eerst bij R.K. Turnvereniging Don Bosco en, na 
de fusie met F.L. Jahn, bij De Beukers. Ze heeft les gegeven aan de jeugd, heeft gejureerd en is 38 jaar be-
stuurslid geweest. Eerst in de functie van penningmeester en secretaris, daarna heel veel jaar als voorzitter.  
Bij haar afscheid in 1985 heeft tante Cis door turnbond KNGV een Gouden speld van Verdienste uitgereikt 
gekregen en is zij tot Erelid van De Beukers benoemd.

Er is nog steeds dringend behoefte aan versterking van het bestuur. Bestuurslid Greta Blakborn heeft aan-
gegeven 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.
Penningmeester Pim Eijlander gaat zich eind 2017 beraden over zijn functie; hij zal dan 70 jaar zijn.

Het subsidiebeleid van de gemeente gaat op de schop. Het aanvragen van de subsidie gaat hierdoor een hele 
kluif worden voor het bestuur.

Per 1 juli zijn, in navolging van een idee dat op de Jaarvergadering is geopperd, de 5 meisjes van de 4de 
Divisie lid geworden van Sint Mauritius. Deze meisjes trainen al jaren met Mauritius mee, lopen in hetzelfde 
turnpakje enz. Dit betekent dat De Beukers geen bijdrage voor de Gymstuif meer afdraagt. 

De vereniging heeft meegedaan aan de Grote Clubactie. Hierbij verkopen leden de loten en is een groot deel 
bestemd voor de vereniging. Kimberley Koek heeft de organisatie rond deze actie op zich genomen met een 
prachtig resultaat: € 1.540,83 !
De vereniging had weer het geluk om geselecteerd te worden voor deelname aan de Deen Jeugdsponsorac-
tie. Deze actie is weer geleid door Karin van Sikkelerus en heeft een mooi bedrag van  
€ 1.066,-- opgeleverd.
Susan Koning heeft een wens in de wenskerstboom van de Rabobank gehangen en mocht een bedrag van € 
600,-- in ontvangst nemen voor nieuwe outfits voor dansteam The Queens.

Lisette Bosscha kan op vrijdagmiddag geen gymles meer geven. De meisjesrecreatie wordt nu ook door Sha-
ron van Scheppingen gegeven. Lisette neemt nog wel het derde uur voor haar rekening.
Het assistentencorps is uitgebreid met Josephine Pauws (turnen zaterdag) en Tessa Bertens en Indy Reijers 
(recreatiegym meisjes). Ilona Out is gestopt als assistent i.v.m. haar werk.
Sharon van Scheppingen, de trainster van de recreatie, is afgestudeerd aan de ALO.
Marsha Bertens is geslaagd voor haar diploma Assistent 2. 

Het jurycorps is uitgebreid met Theo Knijn, Josephine Pauws en Puck van Maanen. Zij behaalden het jury-
brevet Turnen Dames 1 (TD1). Margriet Pauws blijft gelukkig de jurycoördinatie doen na de Mauritiusover-
stap van dochter Josephine.

In februari 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. 
In de tassen van “welkom in de wijk” zaten dit jaar bonnen voor gratis lessen.

De digitale Nieuwsbrief verschijnt nog steeds 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  
De site heeft inmiddels een kleine make-over gekregen door webmaster Robert Gerritsen.

De turnsters die wedstrijden buiten Edam turnen betalen, bovenop een jurybijdrage van € 25,-- per wed-
strijdseizoen, nu ook eenzelfde bedrag voor inschrijfgeld voor wedstrijden.
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Ook de dansers betalen deze bijdrage voor het wedstrijdinschrijfgeld.
Over de nieuw te bouwen turnhal nabij het zwembad is niet veel te melden. De nieuwe wethouder wil dat de 
hal op een andere plek komt. De hal loopt hierdoor wel vertraging op.

o De leden van United Flavours zijn in januari door de gemeente gehuldigd omdat zij in 2015 Neder- 
 lands Kampioen Hip Hop 14+ zijn geworden.
o Josephine Pauws, Yinglian Laan en Eva Heuser zijn uitgenodigd om mee te doen in het Rayonteam,  
 tijdens de Rayonteamwedstrijden (turnen).
o The Queens hebben de begeleidende dans verzorgd bij een avondvullend programma van Project - 
 koor Colours of Life. Ook bij het gastoptreden van Romy Monteiro.
 Ook hebben The Queens opgetreden in de pauze van een belangrijke handbalwedstrijd.
o De dansdemo was weer een hele geslaagde happening: alle jeugddansgroepen hebben een dans laten  
 zien en de tribune was overvol. Ook een groep ouders van The Queens heeft een spetterend optreden  
 gegeven. Er werd een goede show neergezet o.l.v. Susan Koning.
o Er is een geluidsapparaat aangeschaft voor in de Langemeerstraat.
o Er is een nieuw pakje voor de Bolwerckturnsters uitgezocht. De turnsters betalen deze zelf.
o Dansteams Swagg-X en Groove-X zijn samengevoegd tot The Warriors. 
o Een groep turnsters, onder leiding van Lisette Bosscha en Marsha Bertens, heeft op Koningsdag weer  
 een demonstratie  gegeven. Dit was een choreografie van maar liefst 15 minuten! 
o De vereniging kan inmiddels gesponsord worden via de site, bij Sponsorkliks.com . Dit kost voor de  
 consument niets extra en de vereniging ontvangt een bedragje aan sponsorgeld.
o De Strandwandeling is dit jaar georganiseerd door Angelique Brom en buschauffeur Jacco Swier. Zij  
 hebben het stokje overgenomen van Frieda Voorthuijzen, na maar liefst 25 jaar.
o Susan Koning heeft met een aantal vrijwilligers weer het Danskamp in De Singel georganiseerd. Dit-  
 maal duurde het Danskamp maar liefst vier dagen. Een bijdrage uit het Damslagfonds heeft het mede  
 mogelijk gemaakt dat er meerdere workshops gegeven konden worden.
o Er zijn 14 kinderen naar de Zomerkampen in Beekbergen gegaan.
o De Sint kwam in De Singel langs voor alle peuters en kleuters van de gym en dans.

Born2Rock (Hiphop, Rules 12-16 jr) en The Queens (Hiphop, Rules 14 plus) zijn allebei tweede van Neder-
land geworden in hun klasse (Soneo).
Eva-Louise Nibbering, Eva Heuser en Jana Schilder zijn Rayonkampioen geworden!
The Queens zijn 7de geworden op het EK in Duitsland.
Gelegenheidsdansteam The Fifth is 4de geworden op het WK in Glasgow.
Josephine Pauws (2de) en Eva Heuser (16de) mochten op de Districtskampioenschappen uitkomen.
Het Clubkampioenschap om de W.K.Bouwesbeker  (gym) is gewonnen door Rick Stikkelorum. Deze Club-
kampioenschappen zijn gesponsord door Boon –Edam.
  
De Springwedstrijden waren weer onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën: het team van de jonge zaterdag-
plugroep heeft de wisselbeker gewonnen. Alle deelnemers gingen 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 2016 234 leden. 
             
Tonia Reijers
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Jaarrekening 2016 Begroting 2016 Realisatie Resultaat OpmerkingenBegroting 2017
Saldi 31-12-2015
Giro rekening gewoon. -€                  296,95€ -                  
Giro Rentemeer-rekening. -€                  19.223,41€ -€              
Totaal 2015 19.520,36€ -€

Ontvangsten.
Contributies Gym. 16.000,00€       16.146,42€       (146,42)€      geen 16.000,00€             
Selectie  Jongens/Meisjes 10.000,00€       6.652,49€         3.347,51€    meer naar M 6.500,00€
Juryvergoedingen 450,00€            325,00€            125,00€       geen 400,00€
Contrib.Zumba/Streetdance 22.000,00€       20.449,32€       1.550,68€    geen 20.000,00€             
Demo Teams 8.900,00€         10.664,01€       (1.764,01)€   geen 10.500,00€             
Inschijfgeld Zumba wedstrijden -€                  1.400,00€         1.400,00€    nieuw 1.400,00€
Diversen IN Zumba/streetdance -€                  700,00€            700,00€       prijzen etc. 700,00€
Pilatus 450,00€            553,33€            (103,33)€      geen 550,00€
Bondscontributies 4.400,00€         6.010,85€ (1.610,85)€ geen 6.000,00€
Donaties/sponsors acties 1.100,00€         1.320,96€         (220,96)€      geen 1.300,00€
Kledinggeld 550,00€            780,00€            (230,00)€      geen 750,00€
Subsidies. 7.000,00€         7.153,87€ (153,87)€ geen 7.000,00€
Adverteerders 450,00€            520,00€            (70,00)€        geen 500,00€
Lotto-Toto 175,00€            170,52€            4,48€           geen 170,00€
Kosten gymstuijf -retour- -€                  1.424,54€         (1.424,54)€ Vervallen in -€
Inschrijfgeld Gym.en Zumba 275,00€            447,50€            (172,50)€      meer nieuwe 850,00€
Inschrijfgeld Wedstrijden gym. -€                  400,00€            (400,00)€      Nieuw in 201 400,00€
Zomerkampen. 2016 2.000,00€         2.360,00€ (360,00)€ geen 2.300,00€

 Dividend Strandbad. 20,00€              20,40€              (0,40)€          geen 20,00€
Diversen 1.500,00€         1.656,70€         (156,70)€      geen 1.500,00€
Ontv.rente Spaarekening 100,00€            173,40€ (73,40)€ geen 150,00€
Mutaties 2016-2015 overloop -€                  136,84€            -€
Mutaties 2017-2016 overloop -€                  348,00€            -€
Totaal Balans 2016 Debet. 99.334,51€       76.990,00€             

Uitgaven:
Contributies Gym. 2.000,00€         1.175,35€ 824,65€ geen 1.200,00€
Kleding 300,00€            1.167,80€ (867,80)€ Meer in voor 1.150,00€
Bondscontributies 5.000,00€         5.713,17€         (713,17)€      geen 5.500,00€
Diverse Kosten  KNGU, 2.000,00€         820,50€            1.179,50€    geen 900,00€
Contributie Dans. 2.000,00€         2.299,42€ (299,42)€ geen 2.200,00€
KostenZumba-Streetdance 3.500,00€         3.962,60€ (462,60)€ geen 4.000,00€
Pilatus 200,00€            360,00€ (160,00)€ geen 350,00€
Diversen., Porti, Cadeaus.ed.. 2.000,00€         2.998,12€         (998,12)€      geen 3.000,00€
Salarissen Gymnastiek 10.000,00€       9.819,65€         180,35€       geen 10.000,00€             
Salarissen Dans 20.000,00€       19.403,80€       596,20€       geen 20.000,00€             
Juryvergoedingen 700,00€            600,00€ 100,00€ geen 700,00€
Bestuurskosten. 350,00€            400,00€            (50,00)€        geen 400,00€
Huur gymnastiek 7.500,00€         7.426,55€         73,45€         geen 7.500,00€
Huur Gymstuijf, Volendam 8.400,00€         5.698,16€ 2.701,84€ Vervallen in -€
Huur "de Singel" 9.500,00€         8.400,00€ 1.100,00€ geen 8.500,00€
Zomerkamp 2016 1.500,00€         2.350,00€         (850,00)€      geen 1.500,00€
Bankkosten 2016 300,00€            241,02€            58,98€         geen 250,00€
Mutaties 2016-2015 -€                  5.525,74€         -€
Saldo Girorekening 31-12-16 172,63€
Saldo Spaarekening 31-12-16 20.800,00€
Totaal Balans 31-12-2016 99.334,51€       67.150,00€             

Totaal Kas/Bank/giro 2015 19.520,36€
Totaal Kas/Bank/giro 2016 20.972,63€

Pim Eijlander
Resultaat   2015/2016 (1.452,27)€        Positief. Penningmeester

"de Beukers"
Edam



VERSLAG JURYCOMMSSIE

JAARVERSLAG LEIDING

Werkzaamheden afgelopen jaar:
Jonge meiden aangespoord om TD1 cursus te gaan doen. Maike en Noortje Sloots hebben begin 2016 hun 
TD1 brevet gehaald. Zij kunnen zowel voor Mauritius als voor de Beukers worden ingezet. Daar heb ik al 
een keer dankbaar gebruik van kunnen maken.  
Puck van Maanen en Josephine Pauws hebben ook hun TD1 brevet gehaald. Deze twee meiden zijn sinds 
sept. niet meer in de selectie van de Beukers maar verhuisd naar Mauritius (want 4e en 3e divisie). Net als 
de meiden Sloots zijn ze voor beide verenigingen in te zetten en dat gebeurt dit seizoen ook: Josephine heeft 
al een keer voor de Beukers gejureerd, en zal dat 3e comp. wedstrijd ook doen.

Simone Steijger is veel inzetbaar, Ilona Out wat lastiger ivm werk. Karen Huber is reserve jurylid, bereid om 
in te vallen wanneer nodig.

Theo Knijn heeft afgelopen wedstrijden veel schaduw gejureerd. Ikzelf ben inzetbaar als TD2 jurylid, en zal 
waarschijnlijk 2x bij doorstroomwedstrijden in actie komen.

Al met al hebben we nu een goede poule van mensen die flexibel inzetbaar zijn. Ik heb contact met de jury-
coördinatoren van Mauritius en de inzet van meiden die voor beide verenigingen kunnen uitkomen gaat in 
goed overleg. Het zou mooi zijn als er meer TD2 juryleden bijkomen. Ik word goed op de hoogte gehouden 
door het rayon hierover. Zodra er iets bekend wordt zal de juryleden polsen en proberen ze op de TD2 cursus 
te krijgen.

Doordat we wat ruimer in de juryleden zitten en minder selectiemeiden hebben heeft Lisette dit jaar alle 
meiden die ze wilde kunnen laten meedoen.

 
Margriet Pauws

VERSLAG WEDSTRIJDCOMMISSIE
Anja Veerman, Ingeborg Kuijpers en ondergetekende komen meestal 6 tot 8 weken vóór een wedstrijd bij 
elkaar en dan worden de taken verdeeld.  

Ingeborg doet de diploma's en Anja en ik het regelen van de juryleden en begeleiders.  

Het team is goed op elkaar ingewerkt. Roland Breed doet het programma in excel.  

Het aanleveren van de oefeningen gebeurt door trainsters Lisette, Marsha en Sharon. 

Dit jaar was er maar één wisselbeker voor de Springwedstrijden (2 waren er teruggekomen, 1 is er spoorloos 
verdwenen). Vandaar dat we geïmproviseerd hebben en de hoogste groep hebben genomen  en dat waren de 
jongste meisjes. 

Verder zal dit jaar voor de Clubkampioenschappen een nieuwe beker besteld moeten worden omdat alle 
ruimte op de plaatjes van de huidige beker vol is.
 
Jacco Bertens
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Dames,
 
Elke dinsdag om 9uur en 10uur zijn deze twee groepen dames hard aan het sporten.
Deze groepen bestaan ieder uit 10 dames en dit aantal staat vrij stil.
Graag zie ik dit aantal toenemen maar, met meerdere pogingen tot promoten nog niet gelukt.
De training zelf varieert van conditie tot kracht oefeningen, deze mogen op eigen tempo uit worden gevoerd 
en eventueel aangepast.
Ben erg tevreden met de dames en het is altijd gezellig, soms te gezellig.
----
Peuters en kleuters,
 
-Op woensdag om 14:00 en 15:00 uur zijn de peuters en kleuters er klaar voor, dan staat de zaal weer vol 
met toestellen en kunnen ze haast niet wachten.
-Deze groepen lopen weer aardig, vooral bij de peuters is heel wat nieuw bij gekomen en sommige moeten 
de kat nog uit de boom kijken.
-Vrij drukke groep aangezien die van alles willen doen en dan niet in een rij willen staan. Hierbij is de hulp 
van de ouders gewaardeerd en dit gaat wel.
-Bij de kleuters is de bedoeling dat ze zonder ouder de les volgen, dit zie ik soms nog moeilijk gaan bij kin-
deren die de omschakeling maken.
-Verder merk ik wel degelijk verschil tussen de kundigheid van de groepen, hier kan ik ze dan ook zelfstan-
dig oefeningen laten doen hoewel ze soms zullen afdwalen.
-Voorheen had ik assistentie van meiden uit de oudere turn groep, dit beviel mij erg goed en hoop dat er nog 
dames zijn bereid om te helpen.
-Ik denk zelf dat ik dan wat meer aandacht kan besteden in beide groepen.
-Het zijn allemaal toppers en blijf ik het moeilijk vinden als er een naar het volgende uur gaat op de vrijdag 
of dinsdag.

 
Marco Tol

VERSLAG DINSDAGOCHTEND TRIM EN PEUTERS+KLEUTERS

VERSLAG RECREATIE+

In 2016 zijn we met de wedstrijdgroepen doorgegaan waar we in 2015 mee eindigden, de rayoncompetitie 
van dat seizoen. In januari vond de tweede wedstrijd daarvan plaats en daar haalden we mooie prijzen bin-
nen, 3 gouden medailles, 3 zilveren medailles en een vierde plaats. 

In februari werden onze nieuwe wedstrijdpakjes geleverd. Dat was precies op tijd om ze te dragen tijdens het 
derde competitieweekend. De meiden hebben toen dan ook staan stralen in hun pakken. 
Eva-Louise Nibbering en Jana Schilder werden dat weekend eerste en daarnaast rayonkampioen. Verder 
werd Emma Springer eerste, Helene tweede en Amber Schouten en Amber Smits derde in hun eigen catego-
rie. Met Eva-Louise hebben we deelgenomen aan de doorstroomwedstrijden. Ze eindigde bij de eerste twee 
doorstroomwedstrijden heel knap bij de eerste 10, waardoor ze uiteindelijk de districtkampioenschappen 
mocht turnen. Ze werd daar ook heel keurig 16e. Een prachtprestatie waar we als vereniging en groep heel 
trots op mogen zijn.   

In dezelfde periode besloot Simone Steijger helaas te stoppen met assisteren op zaterdagochtend. Marsha en 
ik hebben de rest van seizoen 2015/2016 daarom met z’n tweeën lesgegeven. 
Tijdens koningsdag 2016 hebben we net als het jaar daarvoor een demonstratie gegeven in Edam, dit keer 
op de Kaasmarkt. Het was een groot succes en zowel de turnsters als het publiek waren erg enthousiast. Een 
goede reclame voor de vereniging. 

Bij de aanvang van seizoen 2016/2017 kwamen Marsha en ik tot de conclusie dat twee trainsters te weinig 
was. We hebben dit seizoen nog meer meiden met keuzeoefeningen en het aanleren daarvan is logistiek 
soms best moeilijk. Daarom is Josephine Pauws dit seizoen begonnen met assisteren. We zijn heel blij met 
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haar en ze doet het goed. Josephine heeft haar jurydiploma gehaald en kan die kennis goed toepassen in de 
lessen. Marsha heeft haar Assistent Leider 2 diploma gehaald, wat natuurlijk ook goed van pas komt tijdens 
de trainingen. 

Omdat wij dit seizoen nieuwe juryleden tot onze beschikking hebben, konden we alle meiden inschrijven 
voor de competitie. Een behoorlijke luxe! Dit jaar doen er 16 meiden mee aan de wedstrijden, weer meer 
dan vorig seizoen. Een groot gedeelte van deze meisjes hebben we een divisie hoger ingeschreven dan vorig 
seizoen. Een hele stap, maar tot nu toe met goed resultaat. Tijdens de eerste competitie in november hebben 
alle meiden prachtige oefeningen geturnd en zijn er uiteindelijk zes medailles mee naar huis genomen. We 
hopen deze goede lijn door te kunnen zetten in 2017. 

VERSLAG PILATES
Op donderdagmiddag, een keer in de 2 weken, is een aantal dames actief  met Perfect Pilates. De groep 
groeit gestaag, maar een paar nieuwe leden verwelkomen wij van harte.
De lessen worden gegeven in Het Bolwerck.
 
Waarom Perfect Pilates:
 
- Versterking van de rug en bekkenbodemspieren
- Versterking van buikspieren
- Versterking van onderrug en bovenbenen
- PP is goed voor de bloedcirculatie

Kom eens een keertje, geheel vrijblijvend,  mee trainen.
 
Tot ziens
Bea van Leeuwen

De dinsdag 20:00 - 21:00 uur les is een fijne les met gezellige deelnemers. 
Ik hoop na de open dag (van 24-01-2017) nog 2 nieuwe deelnemers binnen te halen. 

Anne-Fleur Tol

VERSLAG TRIMGROEP DINSDAGAVOND

VERSLAG RECREATIE MEISJES
In het seizoen 2015/2016 is het ledenaantal van de recreatiemeisjes gegroeid. Iets waar we als trainsters erg 
blij mee waren. 
De meiden hebben we onder andere tijdens de clubkampioenschappen, die in het voorjaar georganiseerd 
worden, in actie kunnen zien komen. 
Helaas hebben we voor de zomervakantie afscheid moeten nemen van onze geweldige assistente Ilona Out, 
die jaren bij ons lesgegeven heeft. Zij kon het lesgeven niet meer combineren met haar werk. 
Naast het afscheid van Ilona heb ik (Lisette) na de zomervakantie de recreatielessen van 16:00 en 17:00 uur 
overgedragen aan Sharon van Scheppingen. 
Momenteel geef ik nog wel de les van 18:00 tot 19:00 uur (dit zijn de oudste recreatiemeiden). Na het 
vertrek van Ilona heb ik voor deze les twee nieuwe assistenten mogen verwelkomen: Tessa Bertens en Indy 
Reijers versterken het team van Marsha en mij. Ik ben erg blij met deze meiden en het assisteren gaat goed. 
Meestal bestaat de les van 18:00-19:00 vooral uit meisjes die doorstromen uit de jongere groepen, maar dit 
seizoen hebben we al twee nieuwe leden mogen verwelkomen in de groep. 
Voor zover ik van Sharon en Marsha heb begrepen is bij de twee andere meisjesrecreatielessen voornamelijk 
het ledenaantal van de meisjes uit groep 4 en 5 flink aan het groeien sinds de zomervakantie van 2016. Deze 
toename van leden was onder andere zichtbaar tijdens het springfestijn in november waarbij het aantal deel-
nemende meisjes groter was dan tijdens de wedstrijden in voorgaande jaren. 

Lisette



12

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 
6 Molenaar en Zwarthoed, Adv. BVPostbus 74 1130 AB Volendam 
7 Onderlinge, de 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 
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 
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