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

Onderwerp: uitnodiging ledenvergadering 2022

Edam, maart 2022.

Beste mensen,

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

Deze vergadering zal online worden gehouden via Teams  en kunt u volgen op
uw pc of telefoon. U hoeft geen app of programma hiervoor te installeren.
Graag uiterlijk twee dagen van tevoren aanmelden via een mail naar
bestuur@debeukers.nl
U ontvangt dan een mail terug met de informatie hoe u kunt meedoen aan deze
online jaar vergadering.
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 2021
3.   Jaarverslag secretaris
4.   Financieel Jaarrekening 2021 en verslag kascontrolecommissie 2021
5.   Begroting 2022
6.   Jaarverslag Technisch Commissie
7.   Verslag Jurering Seizoen 2021/2022
8.   Nieuw materiaal 2021
9.   Verslag dans
10. Jaarverslag van de Leden administratie
11.  Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Pim Eijlander en Esther Rossenaar.
12.  Vertrouwenscontactpersoon. Kandidaat: Marian van der Meer.
13.  Vrijwilligers
14.  Rondvraag

U bent van harte welkom op deze vergadering.

Namens het bestuur,
Greta, waarnemend voorzitter
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OPENING/MEDEDELINGEN

NOTULEN JAARVERGADERING DE BEUKERS OP 24 MAART 2021 d.m.v.
videobellen

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

Bianca van Raaij (ledenadministratie), Sieuwert Oost (erelid), Marsha Bertens (trainster
turnen), Ingeborg Kuijpers (wedstrijdcommissie), Gerie Buijs (kledingcommissie), Marian
van der Meer (kandidaat Vertrouwenscontactpersoon).

Afbericht van Frieda Voorthuijzen, Bea van Leeuwen en Jacco Bertens.

1. OPENING: waarnemend voorzitter Greta Blakborn opent de vergadering. Zij heet alle
aanwezigen hartelijk welkom op deze bijzondere ledenvergadering van De Beukers.
De afmeldingen worden opgenoemd.

2. NOTULEN JAARVERGADERING 2019: de notulen worden onveranderd vastgesteld.
Er zijn geen notulen van 2020 omdat die ledenvergadering niet door is gegaan i.v.m.
Covid-19.

3. JAARVERSLAG SECRETARIS: er zijn geen vragen.

4. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER: wordt goedgekeurd.

5. BEGROTING 2021: het is een rare tijd, want er wordt geen huur betaald en er wordt
niet het volledige contributiebedrag bij de leden geëind.
De gemeente heeft besloten voor 2021 geen subsidie aan de vereniging te verlenen
i.v.m. de hoogte van de reserves. Wel kan er subsidie voor evenementen
aangevraagd worden.
De begroting 2021 is akkoord.

6. VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE:
Op 18 maart 2021 zijn de boeken gecontroleerd en in orde bevonden door leden
Anneke Hoens en Diane v.d. Kaaij. De kascontrolecommissie heeft decharge verleend
aan de penningmeester.

7. VOORSTEL VERHOGEN INSCHRIJFGELD: van € 5,-- naar € 7,50 is akkoord.

8. JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE: er is alleen een turnwedstrijd geweest
in januari, de rest is gecanceld i.v.m. Covid-19. Er is alleen een wedstrijd in december
georganiseerd voor de plusgroep, voor het opdoen van wedstrijdervaring.

9. NIEUWE GYMSTUIF: de bouw is begonnen en hij gaat Sportcampus heten.

10.JAARVERSLAG JURYCOMMISSIE: er zijn geen vragen.

11.AANSTELLEN VERTROUWENSCONTACTPERSOON: Marian van der Meer licht het
een en ander toe. Zij is een aanspreekpunt voor leden en trainers, voor ernstige maar
ook niet-ernstige zaken. Afhankelijk van de ernst van de zaak moet zij een melding
maken, maar Marjan hoopt eigenlijk dat haar optreden nooit nodig zal zijn.
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12.BESTUURSVERKIEZING:
Aftredend en herkiesbaar: Greta Blakborn en Theo Knijn
Aftredend en niet verkiesbaar: Tonia Reijers

Tonia Reijers stopt na bijna 40 jaar, dus er is een nieuwe secretaris nodig. Tonia
krijgt morgen een bos bloemen overhandigd en later volgt nog een uitgebreider
afscheid.

13.TRAININGSOMSTANDIGHEDEN: er wordt i.v.m. de coronamaatregelen buiten
gegymd en gedanst. Dit is wel een gedoe en is erg behelpen. Voor de gym wordt
alleen gebruik gemaakt van kleine materialen, in de natte weersomstandigheden.
De ledenaantallen gaan door dit alles naar beneden.
Er is nog geen vervanger voor trainster Sharon van Scheppingen. Op het moment
geeft Greta Blakborn deze gymlessen op de vrijdagmiddag, maar eigenlijk draaien
assistenten Tessa Bertens en Hanna van der Meer deze groepen. Dit mogen zij alleen
nog niet zelfstandig doen. Graag melden aan het bestuur als iemand een opvolger
weet.

14.VRIJWILLIGERS: een van de vrijwilligers is Gerie Buijs van de kledingcommissie.
Marsha Bertens en Gerie hebben een turnpakje uitgezocht en het proefpakje komt er
bijna aan. Er zijn 2 uitvoeringen, in verschillende stoffen. Hier kan uit gekozen
worden.
Het meisje dat het pakje heeft ontworpen krijgt het tweede proefpakje cadeau.
Waarschijnlijk is er na de zomer een passessie waar de turnsters de pakjes van
tevoren kunnen passen. Voor de eerste wedstrijd in november zullen de pakjes dan
binnen zijn, als het goed is.

15.LEDENADMINISTRATIE:
Bianca van Raaij meldt dat de vereniging noodgedwongen van Digimembers af moet
omdat de KNGU hiermee stopt. Bianca heeft gekozen voor het pakket Club-assistent.
Het contributie over het tweede kwartaal zal geïnd gaan worden via dit nieuwe
pakket.

16.RONDVRAAG:
Esther Rossenaar: de opbrengst van de Grote Club Actie en Deen is ook bedoeld voor
de dansafdeling. Het plan was een workshop voor alle dansers te laten verzorgen,
maar dit kon nog geen doorgang vinden door corona.
Sieuwert Oost: bedankt Tonia Reijers voor de jarenlange prettige samenwerking op
meerdere gebieden.
Marsha Bertens: * het hele wedstrijdsysteem vanuit de KNGU is aangepast en is over
een andere boeg gegooid. De jongste meiden hebben geen wedstrijden en punten
meer, maar krijgen toernooien en stickers. Vanaf 9 jaar krijgt ieder zijn eigen
oefenstof. Hier gaat voor Marsha heel veel tijd in zitten. Eerst zijn er alleen
wedstrijden in teamverband, vanaf 12 jaar individueel. Er komen ook veel meer
wedstrijden en daarom zullen er meer mensen in de Wedstrijdcommissie van het
Rayon nodig zijn. Marsha wil graag dat het bestuur mee gaat denken hoe de
wedstrijddeelname mogelijk gemaakt kan worden.
* wil graag een extra sleutel van de sporthal voor Tessa, zodat op zaterdag de zaal in
ieder geval opengedaan kan worden. Greta Blakborn zegt dit toe.
Greta Blakborn: meldt dat Marsha inmiddels elders woont. Zij hoopt dat Marsha wel in
Edam les blijft geven.

20.32 uur sluit waarnemend voorzitter Greta Blakborn de vergadering.
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Verslag van de secretaris                                              kort overzicht 2021

Het bestuur heeft in 2021 achtmaal  vergaderd.

Veel dingen zijn ook dit jaar niet doorgegaan i.v.m. het Covid-19/coronavirus:
Jaarvergadering, Clubkampioenschappen, danswedstrijden, Danskamp, Strandwandeling,
Rayonwedstrijden, Zomerkamp.
Gelukkig hebben we wel op 28 november 2021 de springwedstrijden voor de meiden
kunnen organiseren, en op 1 december  kwam Sinterklaas met zijn opa Piet naar de
kleuters en de peuters.

Sinds half maart zijn de lessen: afgelast, online gegeven, buiten gegeven en in de zaal,
steeds n.a.v. de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de KNGU op dat moment.
Na de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen genomen van onze trainster
Sharon van Scheppingen. Tot de grote vakantie zijn de lessen waargenomen door Greta
Blakborn.

In die periode is eerst buiten op het veld gesport . In mei  mochten we weer in de zaal
sporten.

Tijdens de zomervakantie is er een trainster gevonden. Patricia van Schalkwijk heeft de
lessen overgenomen van Sharon.
Tessa Bertens heeft ook afscheid genomen van de meisjes. Zij is gaan studeren in
Utrecht.

Tijdens de online jaarvergadering in 2020 heeft Tonia Reijers afscheid genomen als
secretaris van de Beukers. Wel een aderlating na zoveel jaar .
Tijdens een intiem feestje later in het jaar hebben we afscheid van haar genomen..
Zij heeft een lintje gekregen voor al haar diensten, opgespeld door de Burgemeester
mevrouw Sievers. Ze is erelid  geworden van de vereniging en met een mooi kado is ze
in het zonnetje gezet..

Het was de bedoeling om tijdens de Algemene Ledenvergadering een Vertrouwens
Contact Persoon te laten kiezen en Marian van der Meer had zich hiervoor kandidaat
gesteld. De verkiezing is niet doorgegaan, maar Marian is wel al per mail en via de
website voorgesteld aan de leden van de vereniging.

De nieuwe Turn/danshal is inmiddels  gerealiseerd, het heeft nu de naam : Sportcampus
ETB Sombroek

De Kledingcommissie  heeft nieuwe pakjes aangeschaft voor de selectiemeiden.
Gerie Buijs heeft daarbij Marsha geassisteerd.

De vereniging heeft een afwijzingsbeschikking subsidieaanvraag 2022 van de gemeente
ontvangen i.v.m. het positieve saldo van de vereniging. Er kan nog wel subsidie worden
aangevraagd voor de Springwedstrijden en Clubkampioenschappen.

De vereniging heeft weer meegedaan aan de Grote Clubactie. Hierbij verkopen leden de
loten en is een groot deel bestemd voor de vereniging. Bestuursleden Greta Blakborn en
Esther Rossenaar hebben de organisatie  rond deze actie op zich genomen, met hulp van
Manon en Raymond Eggink. Met een mooi resultaat:: maar liefst € 2545,80.
Ook kregen we van het ministerie een tegemoetkoming in de kosten voor de gederfde
inkomsten mbt corona.
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De vereniging telde per 31 december 2021 210 leden.

Greta Blakborn

Autobedrijf Herman Schilder Oosterhuizerweg 15 Edam
De Beurs, eten en drinken Keizersgracht 6 Edam
Autoschade de Hoop en Zn. Julianaweg 129 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
de Onderlinge, verzekeringen Raadhuisstraat 1 Oosthuizen
Pedicurepraktijk Ria Hukema Weidemolen 7 Edam
Profile Tyrecenter Frikkee Hamerstraat 7/E Edam
Senz bouw Beitelstraat 13-A Edam
Sierbestrating Jonk Oosterhuizerweg 14 Edam
Slagerij Taam Hoogstraat 3 Edam
Tuincentrum 't Lokkemientje Lokkemientjesweg 1 Edam

ONZE SPONSORS
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FINANCIEEL JAARREKENING 2021 en BEGROTING 2022
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Jaarverslag technische commissie 2021

Veel zaken zijn dit jaar niet doorgegaan i.v.m. het Covid/coronavirus.
Dat geldt zowel voor de gym als voor de dans.

Tot eind maart zijn de lessen buiten gegeven.
Daarna mochten we weer binnen sporten.
Na de zomer vakantie kregen de meiden van vrijdagmiddag een nieuwe trainster, Patricia
van Schalkwijk.

Half november moesten we de tijden aanpassen, omdat de sportzalen om 17.00 uur dicht
moesten zijn. Dat betekende voor de vrijdag dat er lessen werden samengevoegd, om
om 17.00 uur klaar te zijn.
Daarna gingen half december de sportzalen en sporthallen weer op slot.

28 november hebben we de springwedstrijden kunnen organiseren.
Wel zonder publiek, maar met een live-stream.
De meiden vonden het heerlijk en spannend om weer een wedstrijd te kunnen turnen.

Op 1 december kwam Sinterklaas met een opa Piet op bezoek bij de kleuters en de
peuters. Ook dit met één ouder per kind. Maar dat deerde de kinderen niet. Zij vonden
het heerlijk en spannend.

De uren van de Gymfit dames zijn weer naar de dinsdagochtend.Nu weer in de
Langemeerstraat.
In 2021 is er in november competitiewedstrijd van het rayon gehouden in Wormer.
Daar werden geen medailles gehaald. Niet zo gek in een jaar dat je niet optimaal kunt
trainen.

Verslag Jurering Seizoen 2021/2022

In 2021 is alleen op de rayon wedstrijden in november en op de springwedstrijd op 28
november 2021 november gejureerd. Die wedstrijd werd zonder publiek gedaan i.v.m.
Corona maatregelen.
De jurering werd die dagen in Wormer op 21 en 22 november waargenomen door mij. Ik
constateerde dat vele turnsters heel blij waren dat ze eindelijk weer meekonden doen
met de turnwedstrijden. Wel is tijdens de wedstrijden gezien dat het wedstrijdniveau van
diverse verenigingen bij de ene omhoog is geklommen en bij de andere juist omlaag is
gegaan, vergeleken met de voorgaande seizoenen.
In voorjaar van 2021 heeft de jury-coördinator 2 keer een oproep gedaan. De eerste keer
gaf 1 reactie en de 2e keer ook 1 reactie.
Daarbij is de jurering methode in turnseizoen 2021-2022 drastisch veranderd. De opzet is
geheel anders geworden. Het is nu verdeelt in Onderbouw (geboren in 2013/2014/2015
voor 2021/2022), Middenbouw en Bovenbouw. Middenbouw is TD1 met deels TD2.
Bovenbouw is TD2. In middenbouw mogen de turnsters kiezen tussen 7 supplementen
waaraan een D-score is gekoppeld. Alleen hier kunnen ze ook bonus halen. Supplement 7
is de makkelijkste oefening tot supplement 1 wat tegen de bovenbouw aanschurkt.
Een voorbeeld is Brug ongelijk, supplement niveau 5... een gesloten opzwaai minimaal
45° onder horizontaal geeft een D-score van 0,5. Is de gesloten opzwaai gelijk aan of
boven horizontaal dan is de bonus 0,3. Wat een D-score geeft van 0, 8. E-score en
Neutrale aftrek blijven wel steeds op dezelfde manier als voorheen van toepassing.
Bij Onderbouw mogen de turnsters zelf een oefening kiezen. Als ze aan 3 of 5 vereisten
voldoen dan krijgen ze een sticker. Bij 3 vereisten is het voldoen aan 1 eis, wat een
bronzen sticker geeft, bij 2 vereisten een zilveren sticker en bij 3 vereisten een gouden
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sticker. Dit noemen ze geen wedstrijd meer, maar een meetmoment. Bij 5 vereisten is 2,
4 en 5 voor stickers.

Begin 2022 is Simone weer teruggekomen als jurylid. Ik ben blij met een ervaren jurylid.
Daarbij is Hannah begonnen met de basisopleiding voor Onderbouw. Gerie Buijs is ook
begonnen.

Theo Knijn
Jury-coördinator de Beukers

Materiaal 2021

In 2021 zijn we flink bezig geweest met upgrading en uitbreiding van het materiaal.
Het volgende materiaal hebben we kunnen aanschaffen, nml. :

Pegasus (springtafel) voor turnen en gym, overgenomen van gymvereniging in De
Weere.
Balk voor turnen en gym, overgenomen van Mauritius.
Grondbalk voor turnen en gym, overgenomen van Mauritius.
Verrijdbare spiegels voor dans, overgenomen van Mauritius.
Springplank zonder kaats voor turnen en gym, overgenomen van Turnz Amsterdam.
Magic Blocks voor turnen en gym, aangeschaft dankzij VSB-fonds Beemster.

Doelstelling van het verwerving van bovengenoemde materiaal is om de turngroepen op
wedstrijdniveau veiliger te laten oefenen en voor de gymgroepen meer variatie in de
trainingsmogelijkheden te brengen.
Voor de Magic Blocks zijn 2 handige karretjes gemaakt. Hiermee kunnen de train(st)ers
de blokken makkelijk verplaatsen en wordt eventueel de slijtage van die blokken
vermindert, wat veelal gebeurt bij het verslepen daarvan.
Daarbij neemt de vereniging het onderhoud van het materieel wat meer in eigen beheer,
zodat er minimaal uitval is. Vooral de turngroepen op zaterdag maken wekelijks gebruik
van hun trainingsbenodigheden.

Theo Knijn

Verslag dans

Namens alle dans docenten willen we iedereen bedanken die in de corona tijd bij ons zijn
gebleven.

Van online lessen, naar buiten, binnen, buiten en weer naar binnen, zijn we blij dat jullie
nog steeds gezellig met ons dansen.

Nu alles weer mag, is het ook weer tijd voor een dansshow.
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 15 april om 18.30 uur in de Singel te Edam.
Hier zal later nog verdere informatie over gedeeld worden.

Ook zullen de wedstrijden voor de demoteams eindelijk weer starten en dit in een nieuwe
wedstrijd outfit, deels gesponsord door de Beukers.

Susan Koning
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Jaarverslag van de Ledenadminstratie

Sinds 1 april 2021 is de Beukers overgestapt op een nieuw systeem voor de leden-
administratie Club Assistent . Het oude systeem van deKNGU (Digimembers) is gestopt.
Club Assistent heeft ook een koppeling met de KNGU, dus de aan- en afmelding van de
leden bij de KNGU blijft hiermee gewaarborgd.

Omdat de Beukers heeft gekozen voor de light (gratis) versie van de Club Assistent, is
het niet meer mogelijk om vanuit het systeem de leden te mailen. Hiervoor moet een
aparte mailmodule worden aangeschaft, tegen betaling. Mocht in de toekomst blijken dat
hier wel behoefte aan is, dan zullen we deze aanschaf alsnog overwegen.

Op de site van de Beukers staat nu een digitaal inschrijfformulier voor nieuwe leden. Na
invullen van dit formulier worden de gegevens automatisch doorgezet naar Club
Assistent. De afgelopen maanden is gebleken dat dit goed werkt. Het afmelden moet nog
steeds door een mail te sturen naar ledenadministratie@debeukers.nl


