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Over gebeurtenissen in de afgelopen periode
Op de ALV van april 2018 hebben we afscheid genomen van Leonie Hoekstra als
penningmeester. Karin Slot heeft deze positie overgenomen en we hebben Dagmar Dijkstra
welkom geheten als nieuwe secretaris. Het bestuur bestond verder uit Esther de Bruin als
voorzitter.
Op 7 juli hadden we onze 2-jaarlijkse uitvoering in het Kulturhûs. In 2 uitvoeringen hebben
de leden hun kunsten laten zien. SHELL was in juli ook vertegenwoordigd bij It
Haskerpompke.
Het bestuur heeft periodiek (4- tot 6-wekelijks) vergaderd. Waar nodig is er tussentijds
overleg geweest, soms met (een deel van) de leiding erbij. Dat moest ook wel want we
hadden de nodige uitdagingen. Op 8 maart 2019 was er een etentje met de leiding. Helaas
kon niet iedereen aanwezig zijn.
Een van de uitdagingen was het op orde brengen van ons AVG-dossier. Dit vanwege de
nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 inging. In
ons AVG-dossier houden wij verschillende zaken bij, waaronder een AVG-verklaring, privacy
verklaringen, geheimhoudingsverklaringen van medewerkers, verwerkersovereenkomsten
met derden/leveranciers en een verwerkingenregister. Het heeft heel wat voeten in de
aarde gehad om dit voor elkaar te krijgen, maar het is uiteindelijk gelukt.
Verder heeft Karin het boekhoudprogramma op orde gebracht. We hebben daarmee als
bestuur een grote digitaliseringsslag gemaakt. Vanuit het boekhoudprogramma verrichten
we nu niet alleen al onze financiële zaken, maar versturen we ook de e-mails naar de leden
en houden we een digitaal archief bij voor alle belangrijke zaken. Bijvoorbeeld de notulen
van de (bestuurs)vergaderingen, facturen/bonnetjes en een inventarisatielijst van onze
materialen.
De administratie is nu voor alle bestuursleden inzichtelijk, waardoor er minder e-mailverkeer
tussen de bestuursleden nodig is. Ook hebben alle bestuursleden makkelijker inzicht in de
inkomsten en uitgaven. Hier en daar hebben we nog wat besparingen kunnen doen op o.a.
verzekeringen en een aantal kleine overige kosten.
Een andere uitdaging was het vinden van vervanging voor Sandra. De eerste periode hebben
de andere trainsters, Maria Woudstra, Savannah van der Wal en Larissa van der Woude de
lessen overgenomen. Fleur Hingst heeft bijgesprongen bij dans, zodat Savannah extra
gymlessen kon geven. We waren gedwongen sommige gymlessen te verplaatsen van
dinsdag naar maandag.
Vanaf half november 2018 kregen we hulp van Manon de Vries, één van de trainsters van
Arena uit Wolvega. Zij heeft tot eind januari 2019 lesgegeven aan de gymgroepen. Vanaf 22
januari 2019 is Brenda Huitema erbij gekomen. Zij heeft vanaf februari de gymgroepen voor
haar rekening genomen. Brenda geeft ook les bij Enjoy in Sneek. Inmiddels is Sandra aan het

re-integreren en is de verwachting dat zij vanaf juni haar uren weer volledig kan draaien
naast Maria en Brenda. We zijn erg blij met iedereen die heeft bijgesprongen.
Op 16 oktober 2018 heeft het voltallig bestuur het Bestuurscongres van de KNGU in Thialf
Heerenveen bijgewoond. Net als het bestuurscongres van juni 2017 in Ahoy Rotterdam, was
het nuttig om afgevaardigden van het KNGU en besturen van andere verenigingen te
ontmoeten en informatie en ervaringen uit te wisselen.
Het bestuur heeft alle leiding de gelegenheid geboden om deel te nemen aan een 2-tal
workshops over EHB(S)O en reanimeren/AED. Deze werden aangeboden door Sport Fryslân
in samenwerking met Veilig Ouder. Een aantal trainers heeft hieraan deelgenomen.
Wat is er nog meer gebeurd in de afgelopen periode:
➢ De volwassengroepen hebben per 1 januari 2019 nieuwe namen gekregen. De oude
namen waren gedateerd en sloten niet aan op de lesinhoud. De namen zijn als volgt
gewijzigd:
Trim Dames werd Fit-mix dames 1
Dans 4 werd Fit-mix dames 2
Dans 5 werd Fit-mix dames 3
Trim Heren werd Fit-mix Heren
➢ We hebben moeten besluiten om Fit-mix dames 3 per 1 maart 2019 op te heffen. De
leden overgebleven leden hebben zich aangesloten bij Fit-mix dames 2
➢ We hebben een nieuw logo gekregen
➢ We hebben nieuwe materialen aangeschaft (onder andere een balkmatje, 2 hellende
modules en danskleding) en een nieuwe lesmethode (Kleuren Turnen)
➢ We hebben een Instagram-account gekregen
➢ We hebben een samenwerking met Personal Dutch opgezet. Een deel van de
opbrengst van de webshop komt ten goede aan SHELL
Over positie van de vereniging aan het einde van de verslagperiode
Ons ledenaantal ligt rond de 184 leden. Richting het einde van het sportseizoen verwachten
we nog wel wat opzeggingen, maar de ervaring leert dat er ook altijd weer nieuwe leden
bijkomen.
Op financieel vlak gaat het naar behoren. De penningmeester heeft ons een toelichting
gegeven. Om de financiën in de hand te houden, ontkomen we alleen niet aan een
contributieverhoging.
De Sponsor- en actiecommissie is uitgebreid met Baukje van der Meulen. Zij heeft zich
ingezet voor onder andere de superloten van de GCA. Mede door de superloten was de GCA
met een opbrengst van E 3.693,10 + nog een aantal losse sponsorbedragen een groot
succes. Verder hadden we het geluk dat we opnieuw mee mochten doen met de
sponsoractie van de Poiesz. Dit heeft een mooie opbrengst opgeleverd van E 1.041,-. De
vereniging heeft geen winstoogmerk en daarom blijven we investeren, bijvoorbeeld in
nieuwe materialen.

Over de visie van het bestuur op de nabije toekomst
Er zijn veranderingen op komst. Eén van die veranderingen zit in het donateurschap. We
schaffen namelijk het gratis kaartje voor de 2-jaarlijkse uitvoering af. De reden hiervoor is
de extra administratieve last die dit voor onze vereniging met zich meebrengt. Ook het
financiële resultaat van het donateurschap in combinatie met het gratis kaartje speelt mee.
De donateursbijdrage is € 5,00 per jaar. In ruil daarvoor kreeg iedere donateur een
vrijkaartje voor de eerstvolgende uitvoering. Maar, ook de entree van de uitvoeringen die
we in de afgelopen jaren hebben gehad was € 5,- per kaartje. We hebben bij onze laatste
uitvoering in 2018 dan ook gemerkt dat het overgrote deel van onze donateurs, enkel
donateur is (geworden) vanwege het gratis kaartje bij de uitvoering. We moeten hiervoor
echter wel iedere uitvoering een hele administratie van bijhouden.
Verder speelt de veranderde privacywetgeving een rol. Onder de nieuwe AVG mogen wij
alleen personen langs de deuren laten gaan voor het innen van de donateursbijdrage als zij
een verklaring hebben getekend. Dit geeft ook weer een extra administratieve last.
Natuurlijk is het niet onze bedoeling om het donateurschap af te schaffen. We kunnen als
vereniging iedere financiële bijdrage goed gebruiken. Vanwege de verandering, gaan we wel
alle donateurs per brief vragen of zij donateur willen blijven of niet. Daarbij willen we het
mogelijk maken voor donateurs om SHELL voor een ander bedrag te sponsoren.
Het nieuwe sportseizoen gaat meer veranderingen brengen. Want we nemen afscheid van
een aantal trainers. Allereerst nemen we afscheid van Sandra Wind. Zij zet haar carrière
voort bij Pegasus Lemmer.
Ook Gerrit de Boer heeft aangegeven met lesgeven te willen stoppen. Het liefst helemaal,
maar als er geen nieuwe trainer gevonden kan worden, dan is Gerrit bereid om deels (1 x per
2 à 3 weken) te blijven lesgeven. De vacature ter vervanging van Gerrit staat open. Hopelijk
vinden we op korte termijn een opvolger.
En tot slot hebben deze week gehoord dat Savannah en Fleur SHELL aan het einde van het
seizoen gaan verlaten. Dat betekent dat we voor de dansgroepen en fit-mix dames 2
eveneens op zoek gaan naar 1 of meer nieuwe trainers.
We bedanken Sandra, Gerrit, Savannah en Fleur voor alles wat zij voor de vereniging hebben
gedaan!
Hier staat tegenover dat we een nieuwe trainer verwelkomen: Peter Spies. Peter gaat samen
met Maria lesgeven aan de turnselecties.
Verder blijft Brenda volgend seizoen binnen SHELL lesgeven aan de (meer) recreatieve
groepen.
De namen van de groepen zullen aangepast worden. Alle gymgroepen, van peuter/kleuter
tot gym 2 gaan ‘Turnen” heten. De naamswijziging houdt verband met het nieuwe concept
waar we na de zomervakantie mee gaan werken: Kleuren Turnen.

Binnen de vereniging was al langer de wens voor een soort van leerlijn. Die we nu hebben
gevonden. In februari 2019 hebben we een voorlichting gehad over Kleuren Turnen. Deze
voorlichting hebben we als positief ervaren en heeft ons doen besluiten dit concept aan te
schaffen (eenmalige investering).
Het Kleuren Turnen start bij de basis van bewegen en biedt steeds zogenaamde “beterbeweeg-stapjes” aan. Het Kleuren Turnen werkt met 3 aspecten: lesstructuur, tools en
toetsingsconcept. Er wordt per beweegniveau (de kleuren van de regenboog) gewerkt
binnen hetzelfde thema’s. Er zijn veel tools (handvatten voor de trainers, waaronder een
totaaloverzicht van de lesdoelen, uitleg en filmpjes en doelenboekjes). Het toetsingsconcept
van Kleuren Turnen bestaat uit diploma turnen, bijvoorbeeld 2 keer per jaar. Dit kan ook het
moment zijn waarop een turn(st)er naar een volgende kleur opschuift. Samen met de leiding
wordt hier nog nadere invulling aan gegeven. Ik geef het woord aan Maria om bij een aantal
sheets nog wat nadere toelichting te geven.
We hopen op korte termijn ons concept lesrooster van volgend jaar rond te kunnen maken,
zodat we dat met andere gebruikers van het Kulturhûs kunnen afstemmen.
Een uitdaging blijft nog het vinden van een nieuwe voorzitter. Hopelijk kunnen we op korte
termijn iemand voordragen.
Volgend jaar wordt wel een bijzonder jaar; S.H.E.L.L. bestaat dan 75 jaar. Uiteraard zullen we
dat groots gaan vieren met een spectaculaire uitvoering.
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voorzitter

