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Over gebeurtenissen in de afgelopen periode 
Op de ALV van mei 2017 hebben we afscheid genomen van Marja van der Werf als 
secretaris. Karin Slot heeft Marja opgevolgd. Het bestuur bestond hiernaast uit Esther de 
Bruin als voorzitter en Leonie Hoekstra als penningmeester.  
 
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd.  Er is twee keer vergaderd samen met de leiding.  
 
In juni 2017 hebben Esther en Karin het Bestuurscongres van de KNGU in Ahoy Rotterdam 
bezocht. Het was leuk en leerzaam om besturen van andere verenigingen te ontmoeten. Bij 
het uitwisselen van ervaringen merkten we dat andere verenigingen dezelfde 
problemen/uitdagingen kennen als onze vereniging.  
 
Het sportseizoen 2017/2018 zijn we gestart met een nieuw lesrooster. Er is een 
selectiegroep bij gekomen en ook is Gym+ van start gegaan. Helaas hebben we als bestuur al 
in de tweede lesweek moeten besluiten om Dans 3 te laten vervallen, omdat de groep te 
klein geworden was. De overgebleven dansers zijn verder gegaan in Dans 2. Bovendien 
hebben we moeten besluiten om Fun & Fleane deze winter niet aan te bieden. We konden 
geen trainer vinden en ook bleken de kosten feitelijk te hoog.   
 
De vereniging heeft geïnvesteerd in nieuwe materialen, zoals een headset en vloermarkering 
voor dans, een nieuwe brug, materialen voor trim Heren en een mattenkar.   
 
Een nieuwe vorm van sponsoring vonden we in Sponsorkliks. We ontvangen via Sponsorkliks 
een commissie over de bestellingen die worden gedaan in de webshops van bij Sponsorkliks 
aangesloten webwinkels. Helaas heeft Sponsorkliks nog niet heel veel sponsorgelden 
opgeleverd, maar we blijven positief. Alles wat er binnenkomt is mooi meegenomen. 
 
In januari/februari 2018 hebben het bestuur en de leiding de cursus sportief coachen 
gevolgd. Het doel van dit traject was om binnen de vereniging te komen tot een 
gezamenlijke visie en afspraken over de begeleiding van sporters. Dit heeft mooie inzichten 
opgeleverd over onze eigen rollen binnen de vereniging.    
 

Het bestuur heeft in de afgelopen periode ook de aansprakelijkheid onder de loep genomen. 
We hebben gekeken of we binnen onze vereniging de aansprakelijkheid voor leiding en 
vrijwilligers goed hebben geregeld. We zijn ervan overtuigd dat dit het geval is.  
 
De communicatiecommissie heeft aan het begin van het seizoen de wens geuit bij het 
bestuur om een nieuwe website te maken.  Na het akkoord van het bestuur, heeft de 
commissie hier hard aan gewerkt. De nieuwe website is sinds eind maart 2018 live. We 
bedanken de communicatiecommissie heel hartelijk voor hun inzet! 
 
Over positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode 
We staan er goed voor. Het ledenaantal blijft stabiel rond de 180 leden. Daar zijn we als 
bestuur natuurlijk erg blij mee.  
 



De vereniging is volgens het bestuur één van de kernwaarden van Oudehaske. Ook steeds 
meer sporters van buiten ons dorp, weten ons te vinden. 
 
Financieel hebben we de boel ook op orde, zoals uit de toelichting van de penningmeester 
blijkt. De Grote Club Actie leverde een mooi resultaat op. De Poiesz-actie is net afgelopen, 
dus daar is uitslag nog niet van bekend.  
 
De vereniging kan ook nog altijd op voldoende vrijwilligers rekenen. Het rechtstreeks 
benaderen van mensen werkt het beste. Maria heeft gelukkig 4 vrijwilligers kunnen vinden 
die de jurycursus willen volgen. Zij zijn inmiddels met de cursus gestart. Om mee te kunnen 
(blijven) doen aan gymnastiek- en turnwedstrijden moet iedere vereniging juryleden 
aanleveren. Het bestuur vindt het heel fijn dat dit met de aanwas van nieuwe juryleden 
mogelijk blijft. Maria en Sandra kunnen dan hopelijk af en toe worden ontzien. Maria 
bedankt! 
 
Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst 
We zijn positief over de (nabije) toekomst. Al blijven er altijd uitdagingen.  
 
We zorgen ervoor dat we voldoen aan de nieuwe AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Deze nieuwe wet gaat op 25 mei 2018 in en is de opvolger van de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
 
Het bestuur vindt het hiernaast belangrijk dat alle leiding voldoende kennis heeft van EHBO, 
BHV en/of het gebruik van de AED. Voor volgend seizoen wil het bestuur verder bekijken 
hoe dit vorm gegeven kan/moet worden. 
 
Verder wil het bestuur samen met de leiding verder aan de slag met sportief coachen. We 
willen graag de verbinding met elkaar blijven houden. Vandaar dat de BV-groot 
vergaderingen –de bestuursvergaderingen waarbij de leiding aanwezig is – zeker op de 
agenda houden.   
 
Het bestuur wil graag de sponsor- en actiecommissie uitbreiden (meer mensen) zodat we 
meer initiatieven kunnen ontplooien. Bij een groter aantal mensen in deze commissie is het 
niet noodzakelijk dat één persoon zich overal mee bezig houdt zoals nu het geval is. 
De een kan zich meer bezighouden met de Grote Clubactie, terwijl een ander zich meer 
focust op de Poiesz actie. Door samen in een commissie te zitten kunnen je wel de ervaring 
met elkaar delen. Ook voor de opvolging binnen de commissie zijn meerdere personen 
noodzakelijk. Onze wens is 3-5 mensen in deze commissie te krijgen. De sponsor- en 
actiecommissie doet jaarlijks de donateurskaarten (in combinatie met de penningmeester) 
en zou de verloting tijdens de 2-jaarlijkse uitvoering ook op zich kunnen nemen. 
 
Esther de Bruin 
voorzitter 
 
 


