
Opening en mededelingen 

Jaarvergadering De Beukers op 23 maart 2022 

 

Aanwezig: 

Bestuur; Gretha Blackborn ( waarnemend voorzitter), Pim Eijlander ( penningmeester), 

Theo Knijn ( Bestuurslid/Jurycommissie), Esther Rossenaar ( bestuurslid dans). 

Leden; Tonia Reijers, Willem Jonk 

Afgemeld; Jacco Bertens, Sieuwert Oost , Bianca v Raaij en Marian vd Meer. 

 

Opening;  waarnemend voorzitter Gretha opent de vergadering. Zij heet iedereen welkom . 

Sportcamus ETB Sombroek is geopend, Gretha is nog niet geweest ivm verhindering niet aanwezig bij 

de officiële opening. 

Jaarverslag secretaris: geen onduidelijkheden 

Jaarverslag Penningmeester: wordt goedgekeurd. 

Subsidies ivm Corona gekregen over 2021. 

Er zijn wat attributen gekocht voor de gym. 

 

Jaarverslag Technische commissie: Er zijn van uit Mauritius gymattributen gekomen net als spiegels 

voor de dans. Magicbloks aangeschaft via Fonds VSB, tevens een springplank en er is danskleding 

aangeschaft voor de demo teams. De gym heeft nieuwe wedstrijdpakjes. 

Jaarverslag Jurycommissie;  Simone jureert weer. Theo vind dat de nieuwe cursussen lastig zijn er is 

veel veranderd. Basis cursus is voor als nog voldoende.  

Nu 3 categorieën: onder, midden en boven bouw. Niveau verschil van de meiden is te groot op 

wedstrijden vind Theo, ze krijgen nu stickers ipv punten. 

Jaarverslag ledenadministratie; Inkomsten qua contributie was minder dit jaar ivm Corona, ongeveer 

200 leden nu lid. Gebruikt nu club assistent voor incasso’s, we gebruiken de simpelste versie. 

Misschien toch mailfunctie erbij aanschaffen. 

Bestuursverkiezingen:  

aftredend en herkiesbaar;    Esther Rossenaar-Thijs 

aftredend en herkiesbaar:    Pim Eijlander 

Volgend jaar kijken of er voor Pim wel een vervanger kan komen, iemand van buiten de verenging die 

administratief onderlegd is?  

Secretaris functie staat ook nog steeds open is lastig om iemand te vinden. 

Rondvraag:  

Theo Knijn; Het bestuur krijg steeds meer bevoegdheden dus ook meer verantwoording. 

Er is een 2de bestuur nodig als het bestuur mocht uitvallen, is het mogelijk om dit met bv Oosthuizen 

te regelen? 

Gretha blakborn: Gym groepen worden klein. Groep van Marco is nog maar 1 uur de dames worden 



ouder. Peuters/kleuters ook klein groepje moeten er wat meedoen om leden te krijgen.  

Actie voor Berend Botje, Diedel Dumpie en de hummelhoek weer organiseren. 

Gymgroep op vrijdag is een pittige groep meiden, Patricia heeft het er soms lastig mee. 

pubers zijn moeilijk te motiveren. 

 

PX heeft nu een 60 plus gymactie, er zijn veel verenigingen met 60 plus groepjes maar zijn allemaal 

klein, hoe voeg je deze groepjes samen? 

Esther Rossenaar-Thijs; De website van de Beukers is wat vernieuwd, nieuwe teksten , nieuwe foto’s. 

ziet er nu beter uit. 

Tonia Reijers; Ze was erg verrast door haar afscheidsfeestje, ze vond het erg leuk. 

Gretha sluit de vergadering om 21.00 uur. 


