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Aan: leden, ereleden, leden van verdienste, bestuursleden, trainers,
ledenadministratie, juryleden, jurycommissie, medewerkers,
kascontrolecommissie, vrijwilligers, webmaster, wedstrijdorganisatie,
wedstrijdsecretariaat

Onderwerp: uitnodiging ledenvergadering 2020

Edam, maart 2020.

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 18 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 2019
3. Jaarverslag secretaris
4. Financieel verslag 2019 en benoeming kascontrolecommissie 2020
5. Begroting 2020
6. Jaarverslag Technische Commissie
7. Jaarverslag Jeugdraad/recreatie-plusgroep
8. Jaarverslag Jurycommissie
9. Verslag Ledenadministratie
10.  Nieuwe Gymstuif
11.  Aanstellen Vertrouwenscontactpersoon. Kandidaat: Marian van der Meer.
12.  Vrijwilligers
13.  Rondvraag

U bent van harte welkom op deze vergadering.

Namens het bestuur,
Tonia Reijers, secretaris

http://www.debeukers.nl
http://www.debeukers.nl
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OPENING/MEDEDELINGEN

NOTULEN JAARVERGADERING DE BEUKERS OP 13 MAART 2019

Aanwezig:
Bestuur: Greta Blakborn (waarnemend voorzitter), Pim Eijlander (penningmeester), Theo
Knijn (bestuurslid/jurycommissie), Esther Rossenaar (bestuurslid dans), Tonia Reijers
(secretaris).

Bianca van Raaij (wedstrijdinschrijvingen/Digimembers), Sieuwert Oost (erelid), Marsha
Bertens (trainster turnen), Ingeborg Kuijpers (wedstrijdcommissie), Anneke Hoens
(lid/kascontrole-commissie).

Afbericht van Frieda Voorthuijzen, Bea van Leeuwen, Jacco Bertens, Margriet Pauws en
Anne-Fleur Tol.

OPENING:
Waarnemend voorzitter Greta Blakborn opent de vergadering. Zij heet alle aanwezigen
hartelijk welkom.
De afmeldingen worden opgenoemd. Greta leest een bericht van Jacco Bertens
(wedstrijdcommissie) voor; de voorbereidingen voor de Clubkampioenschappen lopen
voorspoedig en men hoopt op veel aanmeldingen. Aan de Springwedstrijden deden 76
kinderen mee: een record in de 5 jaar dat de commissie actief is. Er zijn complimenten
voor de enthousiaste trainsters en trainer.
Marsha Bertens geeft hierop ook complimenten voor haar assistentes.

NOTULEN JAARVERGADERING 2018: De notulen worden onveranderd vastgesteld.

JAARVERSLAG SECRETARIS:
Marsha vertelt dat nieuwe Rayonwedstrijdorganistor Ben Knelange de ouders de keuze
van helpen tijdens de in De Wormer te organiseren Rayonwedstrijd had gegeven. Dit
resulteerde erin dat slechts een paar ouders behulpzaam waren en dat zij de hele dag
aanwezig moesten zijn. Dit is niet wenselijk. Als de ouders niet helpen, dan kan hun kind
niet meedoen aan de Rayonwedstrijden. Het bestuur zal dit met dhr. Knelange bespreken
dat de ouders van kinderen die meedoen aan Rayonwedstrijden verplicht moeten helpen
met organiseren.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER:
Penningmeester Pim Eijlander: het gaat financieel weer beter dan vorig jaar. Er zijn wat
meer leden. De incasso’s lopen prachtig.

BEGROTING 2019:
De begroting 2019 is akkoord.

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE:
Op 11 maart 2019 zijn de boeken gecontroleerd en in orde bevonden door Anneke Hoens
en Elly Elshout. Zij verzoeken de vergadering om het bestuur en penningmeester Pim
Eijlander decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Aldus geschiedt.
Anneke meldt dat de commissie zeer content was met hoe Pim de boekhouding verzorgt.
Hij heeft er veel werk aan, al zei hij van niet. De commissieleden zijn goed verzorgd door
Pim ten tijde van de controle.

http://www.debeukers.nl
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BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE:
Elly Elshout neemt afscheid van de kascontrolecommissie. Anneke Hoens neemt nog een
jaar zitting. Er moet nog een nieuw lid voor deze commissie worden gevonden.

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE:
Greta Blakborn vindt nog steeds dat er veel gedaan wordt, met dans en met gym.
De Strandwandeling gaat ook nog steeds door.

NIEUWE GYMSTUIF:
Omdat van de gemeente de dansuren van Inge Leeflang ook in de nieuwe Gymstuif
moeten komen en onze danstrainster Susan Koning niet perse in de nieuwe hal wil
dansen, blijft onze dansafdeling in De Singel.
De turnafdeling van de zaterdag gaat er wel naar de nieuwe hal, als hij er eenmaal staat.
De gemeente gaat de hal voor veel geld neerzetten, waardoor de huurprijs ook hoger
wordt. De gemeente wil ook de zaal inrichten, maar hier is bezwaar tegen gemaakt.
Mauritius en De Beukers willen de zaal zelf inrichten met een door de gemeente
beschikbaar gesteld bedrag.

JAARVERSLAG JEUGDRAAD:
Marsha Bertens vormt inmiddels met Tessa Bertens, Indy Reijers, Kris Huber en Britt van
Riesen de Jeugdraad. Er wordt in ieder geval weer naar eieren gezocht. Of er daarna
spelletjes worden gedaan is nog niet zeker.

JAARVERSLAG LEIDING:
Er wordt geen demonstratie met Koningsdag gegeven door de zaterdagturngroep omdat
trainster Marsha Bertens geen tijd heeft i.v.m. haar studie.
Marsha is als oud-trainster trots op Ilva Burghouts en Riva Bon. Zij turnen bij Mauritius
inmiddels op het hoogste niveau.

JAARVERSLAG JURYCOMMISSIE:
Theo Knijn heeft nog maar kort geleden deze commissie overgenomen van Margriet
Pauws. De samenwerking met de juryleden verloopt prima.

VERSLAG LEDENADMINISTRATIE:
Dit loopt allemaal goed. Bianca van Raaij moet alleen sommige personen achter de broek
aanzitten voor inschrijfformulieren en presentielijsten.

AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming):
Alle leden moeten wel of niet toestemming gaan geven of zij op de site gezet mogen
worden met een foto e.d. Bianca van Raaij: mag er gebruik worden gemaakt van een
soort presentielijst waar mensen het op kunnen aangeven, of moet er van ieder lid een
aparte brief?
Het bestuur gaat verder nadenken over de werkwijze.
Marsha Bertens stelt voor om in de kast in de sporthal een lijstje op te hangen van
kinderen die niet op de foto of een filmpje mogen.

KLACHTENREGELING EN VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP):
De klachtenregeling staat inmiddels op de site. Theo Knijn vertelt dat de vereniging een
Vertrouwens Contact Persoon moet hebben. Iemand uit de eigen gelederen, die de
vereniging dus goed kent, zou het mooist zijn. Geheimhouding is ook een belangrijk iets.

BESTUURSVERKIEZING:
Aftredend en herkiesbaar: Pim Eijlander
Toegetreden: Esther Rossenaar-Thijs

http://www.debeukers.nl
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VRIJWILLIGERS:
Greta Blakborn was begonnen te schrijven, maar is daarmee gestopt. Er zijn heel wat
mensen die zich inzetten voor de vereniging. Men wil niet altijd in een commissie, maar
als er een klus gedaan moet worden, staat men paraat.

RONDVRAAG:
Anneke Hoens: * de groepen conditietrainen van de dinsdagochtend zouden graag een
andere naam voor de les willen.
* stelt voor om prijs en tijd te benoemen op de reclameposter, ter promotie. Bianca van
Raaij: misschien een poster voor alleen die dinsdagochtendgroepen?
* de groepen zijn heel tevreden over trainer Marco Tol. Hij geeft een heel afwisselend
programma, vraagt feedback en gaat ook lekker in de vakanties door.
* de groepen kunnen wel aanvulling gebruiken: 7 om 9 leden. De groepen zijn te
verschillend om samen te voegen. Ook vindt men de eigen tijd het prettigst.
Ingeborg Kuijpers: * de geluidsinstallatie in De Singel is slecht. Susan Koning zou er mee
bezig zijn. Bianca van Raaij: voor komende wedstrijd kan die van de volleybal geleend
worden.
Marsha Bertens: * geeft ook training bij Mauritius. Daar heffen ze €  1,-- toegang voor de
eigen wedstrijden. Dit kan een leuk potje worden, voor toestellen of activiteiten. Dit
voorstel wordt besproken in het bestuur.
* de uitbreiding van de zaterdaguren gaat niet. Marsha gaat opruimen om 13.00 uur
i.p.v. 12.45 uur. Dit is akkoord.
* wil kijklessen gaan doen, zodat de ouders een lesuur kunnen kijken vanaf de tribune.
* de turnpakjes voor de selectie waren eerst iets goedkoper omdat ze groot ingekocht
waren. Nu zijn ze dus iets duurder. Het bestelformulier moet daarom aangepast worden.
* is er al een pakje voor de recreatie? Dat is niet zo makkelijk. Marsha stelt voor het dan
aan de ouders over te laten. Alleen is er niet een goedkoop pakje dat gegarandeerd
leverbaar blijft.
* heeft EHBO voor baby’s en kinderen gehaald en kan inmiddels ook reanimeren.
* vindt het jammer dat Sint en Piet zijn geweest zonder dat de vrijdagkinderen hierbij
waren. Dit is eigenlijk nooit omdat er dan ook niet-gelovigen onder zijn. Het zal
besproken worden in het bestuur.
* Marsha vindt dat meisjes die in de selectie zitten dan ook mee moeten doen aan
wedstrijden.   De keuzemogelijkheid wil ze laten vervallen.
* gaat met de zaterdaggroepen altijd zwemmen aan het eind van het seizoen. Ze zou
met de vrijdag ook een activiteit willen doen. Hier wordt nog verder over gesproken.
* bij Mauritius heeft aantal trainers coach-to-coachtraining gevolgd: zij willen tips aan
Marsha geven en daar is zij heel blij mee.

Greta Blakborn vraagt of Marsha belangstelling zou hebben voor een Pegasus. Zeker!
Maar dan zou er ook een goede plank voor gekocht moeten worden.
Marsha zou eigenlijk liever blokken voor de trampoline en plofmatjes willen hebben.

21.21 uur sluit waarnemend voorzitter Greta Blakborn de vergadering.

http://www.debeukers.nl
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Verslag van de secretaris                                          kort overzicht 2019

Het bestuur heeft in 2019 tienmaal  vergaderd.

De klachtenregeling staat inmiddels op de site. Nu moet er nog een Vertrouwens Contact
Persoon gevonden worden, bij voorkeur iemand die de vereniging goed kent.
Wat betreft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): inmiddels hebben
alle leden of ouders van leden aangegeven of hun beeltenis op de site geplaatst mag
worden. Deze informatie wordt bijgehouden in het ledenbestand Digimembers.

Anne-Fleur Tol is aan het eind van het seizoen gestopt als trainster bij GymFit 3. Wesley
Meijer is haar opvolger.
Claire Nieuweboer, Hannah van der Meer en Tessa Bertens hebben de opleiding tot
assistent KSS1 succesvol afgerond.
Er is dit jaar weer veel overleg geweest rond de nieuwe turn/danshal om tot een goede
overeenkomst tussen de gemeente en de verengingen te komen. Een en ander lijkt de
goede kant op te gaan.

De Jeugdraad wordt gevormd door Marsha en Tessa Bertens, Indy Reijers, Kris Huber en
Britt van Riesen.
De dames  Ineke van Paassen en Marja Tunk hebben een KNGU-speldje uitgereikt
gekregen omdat zij inmiddels 25 jaar lid zijn van De Beukers.

De vereniging heeft weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Hierbij verkopen leden de
loten en is een groot deel bestemd voor de vereniging. Yvonne van Beusekom heeft de
organisatie rond deze actie weer op zich genomen, met een mooi resultaat: maar liefst
€  1885,60 !

De Gymmiddag in februari was weer erg leuk: er deden ongeveer 60 kinderen
mee.
Op Goede Vrijdag heeft de Jeugdraad weer het Paaseieren zoeken georganiseerd.
Een grote groep kinderen heeft hier aan deelgenomen.
Een groep peuters van Berend Botje heeft een beweegles gekregen in Het
Bolwerck, o.l.v. Marco Tol. Dit werd erg leuk gevonden is voor herhaling vatbaar,
ook voor andere kinderdagverblijven.
De Strandwandeling is dit jaar weer georganiseerd door Angelique Brom. De bus
naar Bergen zat weer bijna vol en het was lekker wandelweer tijdens de wandeling
naar Egmond.
Eind juni hebben de dansafdelingen een Eindshow gegeven in De Singel.
Susan Koning heeft met een aantal vrijwilligers weer het Danskamp in De Singel
georganiseerd. Het Danskamp duurde weer vier dagen. De jongste kinderen
bleven 1 nacht slapen.
Er zijn 11 kinderen naar de Zomerkampen in Beekbergen gegaan.
Erika Kühnemann en Gerrie Zijp hebben in de zomer weer deel genomen aan de
Wereld Gymnaestrada, die ditmaal in Dornbirn/Oostenrijk werd gehouden. Het
was weer een onvergetelijke ervaring.
Ben Knelange heeft in november weer de 1e Competitiewedstrijd (turnen) in de
Wormer georganiseerd, in samenwerking met vereniging Jahn. De dag is heel
goed verlopen.
De Sint en zijn Pieten kwamen in Het Bolwerck langs voor alle peuters en kleuters
van de gym en dans. De middag eindigde met de Pepernotenpolonaise.
In december heeft de dinsdagavondgroep GymFit 3 het jaar feestelijk afgesloten
met een hapje en een drankje.

http://www.debeukers.nl
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Er is een nieuw muziekapparaat voor de dans aangeschaft, de Yamaha EMX-5.
Voor in Het Bolwerck is een speakertje aangeschaft.
Er zijn 2 plofmatten en een Magic Bloc aangeschaft.
De dinsdagtrimgroepen hebben op verzoek een nieuwe naam gekregen: GymFit 1,
2 en 3.
De vereniging is 6 nieuwe sponsors/adverteerders rijker!  Het totaal staat nu op
20.

Het Clubkampioenschap om de W.K. Bouwesbeker  (gym) is gewonnen door Lola Frieling.
Autobedrijf Herman Schilder heeft de Clubkampioenschappen wederom gesponsord.
Tessa Bertens is Rayonkampioen (turnen) geworden!

De Springwedstrijden waren weer onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën: een team van
het tweede uur op vrijdag 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 2019 276 leden.

Tonia Reijers

Autobedrijf Herman Schilder Oosterhuizerweg 15 Edam
De Beurs, eten en drinken Keizersgracht 6 Edam
Autoschade de Hoop en Zn. Julianaweg 129 Volendam
Dans-choreografie Susan Koning Vestaplantsoen 4 Volendam
Kivo Plastics Julianaweg 196-202 Volendam
Restaurant en pizzeria La Galera Gevangenpoortsteeg 1 Edam
LQA workwear en opleidingen Mgr.C.Veermanlaan1bc Volendam
Molenaar en Zwarthoed, Adv. BV Postbus 74 Volendam
NIVO Burg.van Baarstraat 42 Volendam
de Onderlinge, verzekeringen Raadhuisstraat 1 Oosthuizen
Pedicurepraktijk Ria Hukema Weidemolen 7 Edam
Podobrace Marconistraat 9 Volendam
Profile Tyrecenterrikkee Hamerstraat 7/E Edam
Senz bouw Beitelstraat 13-A Edam
Sierbestrating Jonk Oosterhuizerweg 14 Edam
Slagerij Taam Hoogstraat 3 Edam
Ten B Jeans and Fashion de Stient 13 Volendam
Ton Koning Tweewielers Julianaweg 149 Volendam
Tuincentrum 't Lokkemientje Lokkemientjesweg 1 Edam
WAMO Autocentrum/Nierop Oosthuizerweg 7 Edam

ONZE SPONSERS

http://www.debeukers.nl
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FINANCIEEL JAARVERSLAG en BEGROTING 2019

Jaarrekening 2019 (Begroting 2019) (Realisatie) (Resultaat) (Opmerkingen) (Begroting 2020)
 Saldi 31-12-2018
 Giro rekening gewoon. ( €  -   )  €   490,69
 Giro Rentemeer-rekening. ( €  -   )  €   33.000,00 (1-11-2019 rente 0 perc.)
 Totaal 31-12-2018 ( €  -   )  €   33.490,69

 Ontvangsten.
 Contributie Gym. incl. bondscont.  €   16.500,00  €   24.302,15  €   (7.802,15) (Meer leden)  €   24.000,00
 Selectie Jongens/Meisjes  €   6.700,00  €   7.930,50  €   (1.230,50) (Meer leden)  €   7.900,00
 Contrib.Zumba/Steetdance  €   22.000,00  €   22.373,35  €   (373,35) (geen)  €   22.000,00
 DEMO teams dans  €   7.000,00  €   7.645,42  €   (645,42) (geen)  €   7.500,00
 Inschrijfgeld Gym.en Zumba  €   800,00  €   840,00  €   (40,00) (geen)  €   800,00
 Inschrijfgeld Wedstrijden. ( €  -   )  €   1.533,50  €   (1.533,50) (Nieuw ) ( €  -   )
 Juryvergoedingen  €   450,00  €   450,00 ( €  -   ) (geen)  €   450,00
 Contrib.  Pilatus  €   700,00  €   890,63  €   (190,63) (geen)  €   800,00
 Bondscontributie gym/dans ( €  -   )  €   27,00  €   27,00 (geen) ( €  -   )
 Donaties/sponsors acties  €   250,00  €   250,00 ( €  -   ) (geen)  €   250,00
 Kledinggeld  €   200,00  €   157,50  €   42,50 (geen)  €   200,00
 Subsidies  Gemeente Edam-Vo.  €   7.000,00  €   7.720,00  €   (720,00) (geen)  €   10.000,00
 Acties, Grote club  €   2.000,00  €   2.462,30  €   (462,30)
 Adverteerders  €   500,00  €   450,00  €   50,00 (komt nog in 2020)  €   600,00
 Lotto-Toto  €   120,00  €   96,55  €   23,45 (geen)  €   100,00
 Dividend Strandbad. ( €  -   ) ( €  -   ) ( €  -   ) (-) ( €  -   )
Diversen  €   300,00  €   220,00  €   80,00 (geen)  €   250,00
Ontv.rente Spaarekening  €   25,00  €   12,98  €   12,02 (haast niets meer.) ( €  -   )
 Mutaties 2019-2018 overloop ( €  -   )  €   412,55 ( €  -   ) (-)
 Mutaties 2020-2019 overloop ( €  -   )  €   1.773,70 ( €  -   ) (-)
 Totaal Balans 2019  Debet.  €   113.038,82 (Begroting 2020  IN)  €   74.850,00

 Uitgaven:
 Contributies Gym.  €   1.400,00  €   2.574,46  €   (1.174,46) ( meer weigeringen )  €   2.500,00
 Kleding  €   350,00  €   444,00  €   (94,00) ( geen )  €   450,00
 Bondscontributies  €   6.800,00  €   6.805,00  €   (5,00) ( geen )  €   6.800,00
 Diverse Kosten  KNGU,  €   1.000,00  €   711,25  €   288,75 ( geen )  €   750,00
 Contributie Dans.  €   1.400,00  €   995,00  €   405,00 ( geen )  €   1.000,00
 KostenZumba-Streetdance  €   3.000,00  €   2.352,15  €   647,85 ( geen )  €   2.500,00
 Pilatus  €   400,00  €   432,00  €   (32,00) ( geen )  €   450,00
 Diversen., Porti, Cadeaus.ed..  €   4.000,00  €   4.364,54  €   (364,54) ( geen )  €   4.300,00
 Salarissen Gymnastiek  €   10.000,00  €   11.369,00  €   (1.369,00) ( geen )  €   10.300,00
 Salarissen Dans  €   18.500,00  €   19.582,50  €   (1.082,50) ( geen )  €   20.000,00
 Juryvergoedingen  €   600,00  €   525,00  €   75,00 ( geen )  €   550,00
 Bestuurskosten.  €   400,00  €   600,00  €   (200,00) ( meer leden )  €   600,00
 Huur gymnastiek  €   10.000,00  €   7.302,00  €   2.698,00 ( geen )  €   8.000,00
 Huur "de Singel"  €   8.400,00  €   9.035,00  €   (635,00) ( geen )  €   9.000,00
 Bankkosten 2019  €   275,00  €   331,57  €   (56,57) ( geen )  €   350,00
 Mut. 2019-voor 2018 overloop ( €  -   )  €   3.500,98 ( €  -   ) ( €  -   )
 Saldo Girorekening 31-12-19 ( €  -   )  €   2.114,37 ( €  -   )
 Saldo Spaarekening 31-12-19 ( €  -   )  €   40.000,00 ( €  -   )
 Totaal Balans 31-12-2019 ( €  -   )  €   113.038,82 ( €  -   ) ( Begroting 2020 UIT )  €   67.550,00

( Pim Eijlander )
 Totaal Kas/Bank/giro 2019 ( €  -   )  €   2.114,37 ( Penningmeester  )
 Totaal spaarrekening 2019  €   40.000,00 ( "de Beukers" )
 Totaal saldo CREDIT  31-12-2019 ( €  -   )  €   42.114,37 ( CREDIT ) ( Edam )

http://www.debeukers.nl


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

Pagina 9 van 12

Jaarverslag Technische Commissie 2019

Januari
Trainer Marco Tol had er heel wat gymjongetjes bij: waarschijnlijk door het artikel over
hem in De Stadskrant. Leuk!
Tijdens de 2de Competitiewedstrijd turnen zijn er mooie resultaten behaald: Tessa
Bertens en Amber Schouten 1e, Helené Knijn 2de, Kris Huber, Alyssa Knijn en Lyan v.d.
Nes 3de.

Februari
De Gymmiddag was erg leuk; het was een heel gezellige, drukke middag, met ongeveer
60 kinderen. De kinderen hebben genoten. Juf Marsha en de assistentes hielpen bij de
tumbling baan alle kinderen die moeilijke sprongen wilden maken.
Tijdens een Soneowedstrijd werden de volgende plaatsen behaald: United Flavours 2de,
Born2Rock 3de,Ready2Move 5de, The Originals 7de en The Warriors 10de.

Maart
Marsha Bertens vormt inmiddels met Tessa Bertens, Indy Reijers, Kris Huber en Britt van
Riesen de Jeugdraad.
Er is een nieuw muziekapparaat voor de dans aangeschaft, de Yamaha EMX-5.
Het team The Queens heeft in België gedanst bij dansorganisatie World of Dance. Er
waren meer dan 200 voorinschrijvingen. The Queens hebben een mooie 15de plaats
behaald.
Tijdens de 3e competitiewedstrijd zijn Amber Smits en Kris Huber 1e geworden, Tessa
Bertens, Amber Schouten en Alyssa Knijn 2de en Fien Klein 3de. Tessa Bertens is, over 3
wedstrijden berekend, Rayonkampioen geworden!

April
De clubkampioenschappen zijn gewonnen door Lola Frieling. Zij behaalde het grootste
verschil met de zilveren medaillewinnaar uit haar groep en mocht daarom het hoogste
podium beklimmen en kreeg de wisselbeker overhandigd.
Bij de 4 Dance competitie waren de resultaten: The Originals en The Warriors 3de.
Op Goede Vrijdag was het weer Paaseieren zoeken voor de kinderen, georganiseerd door
de Jeugdraad. Er waren veel eieren verstopt en die konden ingewisseld worden voor een
chocolade-ei. Het was een heel gezellige activiteit. Ook is de Passapas gedanst (dans van
de Koningsspelen 2019) en zijn er nog wat spelletjes gespeeld.

Mei
De dinsdagtrimgroepen hebben op verzoek een nieuwe naam gekregen: GymFit 1, 2 en
3.
Het Kledingreglement turnen + dansen is opgesteld en op de site geplaatst. De
gymrecreatie heeft vrije keuze, maar wel met een voorkeur voor de kleur blauw.

Juni
11 Juni kwamen er 10 peuters/kleuters van Berend Botje met 2 leidsters naar het
Bolwerck om te bewegen in een grote zaal. Marco Tol had een leuk parcours uitgezet
zodat ze de hele zaal door konden rennen, koprollen, springen, klimmen en klauteren. De
kleintjes hebben genoten en het is voor herhaling vatbaar, misschien ook voor andere
kinderdagverblijven.
Eind juni hebben de dansafdelingen een Eindshow gegeven in De Singel.
Dit jaar op de vierde woensdag in juni is de jaarlijkse Strandwandeling van Bergen naar
Egmond geweest. Een bijna volle bus vertrok om 18.00 uur vanaf de gymzaal aan de
Langemeerstraat. De wandelaars werden afgezet in Bergen en vanaf daar was het een
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heerlijke wandeling over het strand naar Egmond. Het was lekker weer en de braderie
was weer gezellig.

Juli
Erika Kühnemann en Gerrie Zijp hebben weer deelgenomen aan de Wereld
Gymnaestrada, die ditmaal in Dornbirn/Oostenrijk werd gehouden. Het was weer een
onvergetelijke ervaring.
11 Kinderen zijn naar het Zomerkamp in Beekbergen geweest voor een heerlijke
kampeerweek in de bossen. Het was een fantastische week met veel kinderen uit het
hele land.
Susan Koning heeft met een groep vrijwilligers weer 4 dagen Danskamp georganiseerd,
met overnachtingen in De Singel. De jongste kinderen bleven 1 nacht slapen.

September
Het lesrooster is bijna ongewijzigd. Alleen Pilates is verhuisd naar Het Bolwerck omdat de
gemeente het rooster niet rond kreeg. En Wesley Meijer is de opvolger van Anne-Fleur
Tol bij GymFit 3. GymFit 3 begint nu om 19.00 uur, op last van de gemeente.
Voor de Gym- en Turngroepen zijn 2 plofmatten en een Magix Bloc aangeschaft. Een
plofmat is een mat met extra hoge demping. Een Magix Bloc kan gebruikt worden om
diverse oefeningen zoals salto of overslag te leren. Ook kan het als opstapje worden
gebruikt bij brug.
Voor Dans is er een professionele muziekmixer aangeschaft. Het genoemde materiaal
kon aangeschaft worden dankzij de opbrengsten van de Grote Club Actie.
De jongensgym is voortaan de ene week Gym en de andere week Freerunning.

November
Ben Knelange heeft voor de tweede keer de Rayonwedstrijd in Wormer georganiseerd
namens De Beukers. De dag is heel goed verlopen en er zijn goede resultaten behaald op
deze 1e Competitiewedstrijd: Anouk Plat, Eva-Louise Nibbering en Kris Huber 1e, Amber
Schouten en Frances Brevé werden 2de.
De Sint en zijn Pieten kwamen in Het Bolwerck langs voor alle peuters en kleuters van de
gym en dans. De middag eindigde met de Pepernotenpolonaise.
Ook is dit de maand van de Springwedstrijden. Met alle deelnemers, een goed gevulde
tribune en de hulp van vele vrijwilligers, kunnen organisatoren Jacco Bertens, Ingeborg
Kuijpers en Yvonne van Beusekom terugkijken op een mooie ochtend.
Alle deelnemers zijn met eremetaal naar huis gegaan! En tot slot mocht er nog één groep
nogmaals plaatsnemen op het hoogste podium om de wisselbeker in ontvangst te
nemen. Een team van het tweede uur op de vrijdag had de beste overall prestatie
geleverd, beoordeeld op hun eigen niveau, en wonnen daarmee de springtrofee van
2019.
Op het einde werd er ook nog een vrijwilliger in het zonnetje gezet. Anja Veerman nam
afscheid en werd met een bloemetje bedankt voor haar inzet van de afgelopen 5 jaar in
de wedstrijdorganisatie.
Tijdens een voorwedstrijd van UDO, voor een uiteindelijke plaatsing op het E.K.
Streetdance, zijn goede resultaten behaald: Born2Rock 3de, United Flavours 4de, The
Warriors 5de en Ready2Move 7de.

December
De leden van GymFit 3 op dinsdagavond hebben het jaar in gezelligheid afgesloten.
Na de gym en het volleyballen is er een gezellig zitje gecreëerd. Onder het genot van een
hapje en een drankje heeft men samen 2019 afgesloten.

Tonia Reijers
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De Nieuwe Gymstuif

Het gaat er komen!
Na vele jaren van overleggen, tekeningen maken, weer overleggen, weer nieuwe
tekeningen maken is nu eindelijk de kogel door de kerk.
Meer dan 10 jaar is er gewerkt, geschaafd, bewerkt, om tot een goede overeenkomst te
komen tussen de gemeente en de verenigingen.
Met name Joop Veerman van Mauritius verdient veel credits voor zijn tomeloze inzet voor
het nieuwe gebouw.
Donderdag 30 januari jl. ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel van de
gemeente om ruim 7 miljoen Euro beschikbaar te stellen voor de nieuwe turnhal. In de
hal krijgt Mauritius de zeggenschap over de permanente turnhal. Zij gaan de hal ook
inrichten.
De selectiegroepen van de Beukers, die op zaterdagochtend trainen, gaan ook naar de
nieuwe turnhal.
Verder komt er een gymnastiekzaal in de hal. Er komen gymnastiekuren in van Mauritius
en de judovereniging Fit en Fun komt erin.
De dansschool van Inge Leeflang (CBW) gaat de dansruimtes vullen.
We hopen dat de hal in 2021 klaar zal zijn voor gebruik.

Greta Blakborn

Jaarverslag 2019: jeugdraad/recreatie-plusgroep

Afgelopen jaar met Pasen is weer het paaseieren zoeken geweest. Dit was een groot
succes! Veel kinderen kwamen om spelletjes te spelen en om eieren te zoeken. In ruil
voor elk ei dat ze vonden kregen ze een chocolaatje. Ook waren er drie gekleurde eieren
verstopt, dat was natuurlijk het allerleukste om te vinden. Ook is de plusgroep onder
leiding van Marsha voor de zomervakantie weer wezen zwemmen bij het zwembad in
Volendam. Ook heeft de recreatie als laatste les buiten allemaal waterspelletjes gedaan,
dit was ook een groot succes!

Dit jaar gaat de plusgroep samen met zijn alle bowlen. Gezellig met de twee groepen en
alle nieuwe meisjes om elkaar goed te leren kennen en elkaar een keer te zien buiten de
gymzaal (op eigen kosten). Ook staat het paaseieren zoeken weer op het programma
voor 10 april.

Marsha Bertens

Verslag Jurering Seizoen 2019/2020

Dit jaar is het jureren vooral waargenomen door Theo Knijn (TD2), Yvonne van
Beusekom (TD1) en Simone Steijger (TD1).
Momenteel neemt Theo Knijn de TD2 jurering voldoende waar. Wel is in Wormer het
aantal TD2 wedstrijden toegenomen en is de onderlinge concurrentie van de vrij keuze
klasse F, G en H toegenomen.
Voor andere wedstrijden hebben we genoeg TD1 juryleden. Hierbij vervullen diverse
juryleden hun taken goed en zijn onderhand zeer ervaren, waardoor alle selectieturnsters
met alle wedstrijden mee kunnen doen. Daarbij moeten we 1 jurylid in reserve gaan
krijgen, die we hopelijk volgend seizoen kunnen inzetten, als de selectiegroepen groter
kunnen worden.
Het TD2 jurylid hoeft in November 2019 maar 4 wedstrijden te jureren. In januari was
dat al 7 wedstrijden van TD2, doordat er die dag weinig juryleden van andere
verenigingen kwamen. De meeste wedstrijden vallen onder de TD1, die door Yvonne en
Simone zijn waargenomen.. Geschat is dat nu 60% van selectie TD1 is en rest is TD2.
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We houden nog contact met Puck, Josephine, Noortje en Maike. Daarbij zijn er nog 2
meiden van Sloots ook TD1-jurylid geworden. Zij zijn voor zowel Mauritius als de Beukers
inzetbaar tijdens wedstrijden. Helaas konden we dit seizoen weinig beroep op hun doen.
Dat kwam dat Mauritius deels problemen had met inzet van hun eigen juryleden. Vooral
de bovengenoemde meiden van Sloots werden vooral ingezet voor Mauritius.
Voorlopig hebben we voldoende ruimte om aan onze juryleden-verplichting tijdens de
competitiewedstrijden (en doorstroomwedstrijden) te voldoen.
Kortom: het is erg fijn dat er vanuit de ouders ook belangstelling is. De communicatie
met het rayon is goed, alles loopt.

Wel zullen we dit jaar een oproep moeten doen voor TD1 jurylid, om aan de reserve-
verplichting te voldoen.

Theo Knijn

Jaarverslag van de Ledenadministratie 2019

Voor de ledenadministratie van De Beukers wordt gebruik gemaakt van Digimembers:
een systeem dat beschikbaar is gesteld door de KNGU. Alle leden die in dit systeem
worden aangemeld, worden automatisch lid van de KNGU. De inning van de
bondscontributie voor de KNGU wordt ook via dit systeem geregeld.

Vanuit Digimembers wordt elk kwartaal het incassobestand van de contributie voor de
penningmeester gegenereerd. Dit gaat, op een paar handelingen na, bijna automatisch.
Het is dus van groot belang dat de gegevens in Digimembers juist zijn. Het tijdig
aanmelden van nieuwe leden is dus belangrijk, maar het opzeggen van het lidmaatschap
ook (dit wordt helaas nog wel eens vergeten). Op het moment dat het incassobestand
wordt aangemaakt, ontvangen de leden een mail met een specificatie van de te
incasseren contributie. Doorgaans wordt de contributie 5 dagen na ontvangst van deze
mail geïncasseerd bij de leden.

Verder zijn alle leden in Digimembers gekoppeld aan een les. Op deze manier worden de
presentielijsten samengesteld voor de train(st)ers.

Op 31 december 2019 had De Beukers 276 leden verdeeld over 25 verschillende lessen,
de dansafdeling heeft 13 verschillende lesgroepen, waarvan 6 demoteams en de gym
heeft 12 verschillende lesgroepen, waarvan 2 selectie groepen.

Bianca van Raaij
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