Jaarverslag van Gymnastiekvereniging “Sparta” over de periode april 2019 tot en met
april
2020
================================================================
Tijdens de ledenvergadering van 9 april 2019 werd het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter: Karel Houtekamer
Vice-voorzitter: Karien Tramper
1e secretaris: Carolijn van den Adel
2e secretaris: Marieke Pieper
Penningmeester: Simon Rommers
Lid + notulist: Francette Koster
Ledenadministratie: Simon Rommers en Danielle Dieleman

Leiding:
Sandra de Leeuw, Maartje Rommers, Miranda van de Griek, Danielle Dieleman,
Josephine Allewijn, Francette Koster.
Van de 50+: Josephine Allewijn.
Assistenten: Sabine Lobbezoo, Joanne Haakman, Carolijn van den Adel, Anita Boogert,
Anne Boone, Mirella Koster, Thijs Hagenaars, Mattias Koeman en Veerle Dieleman.
In de afgelopen periode hebben we als bestuur 3x vergaderd, waarin vele zaken werden
besproken.

23 mei
Afscheid John Butijn: tijdens de laatste les voor de zomerstop hebben we
afscheid genomen van John.
John heeft nieuwe uitdagingen en vindt het tijd voor nieuwe doelen, maar hij heeft
samen met Sandra veel plezier beleefd bij Sparta. Carolijn en Simon verrasten John
met een bierpakket en Simon deed daar nog een woordje bij.

Ook hadden de meiden van deze groep John verrast met een pot snoep en op die pot
stonden de namen van alle meiden en ze hadden ook nog een kaart met foto’s aan hem
gegeven.
John had als dank voor de meiden een tube handcrème met een leuke sleutelhanger waar
ze zelf een foto in kunnen doen.
We willen John bedanken voor de leuke lessen, de grapjes en steun en toeverlaat tijdens
wedstrijden en demo’s en natuurlijk ook voor Sandra! We zullen John ook missen!

Nationale Sportweek
In deze week werd de nationale sportweek gehouden.
Wij als vereniging hebben daar onze eigen invulling aan gegeven door open lessen te
houden.
Dat betekent dat de ouders vrijblijvend in alle groepen konden komen kijken.
Bij de ene groep was het wat drukker dan bij de andere groepen maar het was toch een
geslaagde sportweek!

Sportakkoord Zeeland en de Zeeuwse gymverenigingen
18 november 2019

We zijn uitgenodigd voor een informatie bijeenkomst over de kansen en mogelijkheden
van het Zeeuwse Sportakkoord, de lokale uitvoeringsprogramma’s van de Zeeuwse
gemeenten en de ambities van de KNGU.
Een van die ambities is samen met betrokken partners de sportinfrastructuur te
versterken.
Alle gymverenigingen van Zeeland waren uitgenodigd maar bij lange na waren ze er niet
allemaal.
Simon en Carolijn zijn wel geweest. Het was in het gebouw van de SMWO in Goes. We
werden ontvangen met soep en broodjes.
Er wordt ingezet om verschillende typen aanbieders van sport en bewegen
toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische basis op orde te
brengen en ervoor te zorgen dat aanbieders hun vizier kunnen richten op een passend

aanbod en op passende bindingsvormen om daarmee zoveel mogelijk Zeeuwen in beweging
te brengen en te houden.
Er werd ook gekeken naar het aantal tekort komende leiding in diverse gymverenigingen
en hoe we dat kunnen oplossen in de toekomst.
Ook het Nijntje beweegdiploma is ter sprake gekomen. Dat was erg interessant maar je
hebt daar een C-licentie voor nodig en ook niveau 3.
Er wordt een aanvalsplan gemaakt en deze wordt toegestuurd. Met een nieuwe datum
voor een tweede bijeenkomst.

Tweede bijeenkomst Sportakkoord
Op 13 januari is er een tweede bijenkomst van het Sportakkoord. Wederom zijn Simon
en Carolijn er naar toe geweest.
Aanvalsplan:
1. Groei van diversiteit, kwaliteit en aantal vrijwilligers en technisch kader.
2. Groei in-en externe samenwerkingsverbanden
3. Innovatie van aanbod- en lidmaatschapsvormen
4. Facilitering van deze hervorming door externe partijen.
Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van technisch kader, zodat de TurnGymnastieksport zo lang als mogelijk dicht bij huis kan worden aangeboden.
Actieplannen: Opstellen van een samenwerkingsmodel waarin technisch kader kan
worden ingezet.
Inventariseren van de behoeften (lesgevers, tekorten, kwalificaties etc)
Welke opleidingen aanbod is er nodig.
Nijntje beweegdiploma in overleg met de KNGU op te zetten zonder dat je een Clicentie of niveau 3 nodig hebt.
Er wordt een eenmalige cursus aangeboden in Middelburg waar we als Spart aan mee
willen gaan doen. Als dat lukt tenminste.

1 februari 2020 : Feest, 110-jarig bestaan!

Dit jaar bestaat Sparta 110 jaar! En om dit te vieren organiseren we opnieuw de
clubkampioenschappen voor onze leden van groep 3 t/m 13 jaar en ouder.
Omdat we al een draaiboek hadden van de vorige keer (april 2017) hoefden we minder
voor te bereiden.
We hadden in november een bestuursvergadering met de leiding en assistentes. Ze
waren ontzettend enthousiast! Iedereen kreeg een taak opgelegd, zodat alles goed
verdeeld was.
Op vrijdag 31 januari hadden we de zaal versierd en alles in gereedheid gebracht zodat
we zaterdag gelijk konden starten.
En zo brak de dag aan, de koffie was klaargemaakt door Ria en Karien, dus starten maar!
De zaal stroomde al lekker vol met publiek en de meisjes van groep 3/4 bereidden zich
voor.
Karel verwelkomde iedereen en hield nog een korte terugblik over 110 jaar Sparta.
Maartje vertelde nog wat huishoudelijke mededelingen en stelde de jury voor.
De onderdelen en de bij horende juryleden waren:
Sprong: Danielle en Anita
Ringen: Janet
Balk: Matty
Brug: Severien en Celie.
Om 9 uur kwamen ze met mars muziek de zaal binnen en onder luid applaus natuurlijk.
Ze kregen 1 minuut inturntijd voor ze gingen starten.
Na alle vier de onderdelen geturnd te hebben werden de punten bij elkaar opgeteld, dat
deden Francette en Carolijn aan de jurytafel. Maartje had een handig programaatje op
de computer gemaakt zodat we alles heel handig konden invoeren en optellen.
De meisjes konden even wat drinken en snoepen en voor de ouders was er gelegenheid
om koffie te nemen.
De prijsuitreiking werd gedaan door Maartje en Karien, ze kregen allemaal een bronzen
medaille en een diploma waar de punten op staan. Voor de 3 e plek een zilveren medaille,
2e plek een gouden medaille en voor de 1 e plek een beker.
En toen nog even fotosessie met alle meiden.
Om 10.30 was het de beurt aan de meiden. Ook bij de groep was er veel belangstelling
van ouders en overige familieleden.

Deze meiden deden hetzelfde als groep 3/4.
De prijsuitreiking was nu in handen van Maartje en Karel.
Halverwege de ochtend kwam Jordan van Langevelde van het Reimerwaalse jeugdwerk
langs.
Zo kon hij zien wat als gymvereniging te bieden hebben, hij enthousiast en schreef er
een stukje over op Facebook!
Om 1200u hadden we lunchpauze. Francette had voor heerlijke groente- en tomatensoep
gezorgd. Er waren broodjes knakworst en kaas. En zo konden we onderling evalueren hoe
de ochtend verlopen was. En we waren allen positief! Op naar de middag!
Om 1300u was het de beurt aan groep 7/8.
Deze groep had ook 4 onderdelen.
Voor de middag hadden we een aanpassing van de juryleden.
Ringen: John en Danielle
Sprong: Ria en Severien
Balk: Celie
Brug: Anita.
Ook bij deze groep veel publiek en enthousiasme bij de deelnemers.
De prijsuitreiking werd verzorgd door Maartje en Karel.

Om 14.15 was het de beurt aan de meiden van brugklas 13+
Zij hadden 5 onderdelen. De Tumblingbaan kwam erbij. Daar zaten als juryleden John en
Danielle bij.
Ook hier veel publiek.
Toen alle toestellen gedaan waren werden de punten opgeteld, de meiden konden even
wat drinken en de ouders konden koffie nemen.
Ondertussen werd de zaal wat leger geruimd want de jongens van groep 5/6, van
Josefien en Anita hielden een demonstratie op de tumblingbaan.
De jongens (11 in totaal) kwamen op als piraten met de bijbehorende piratenmuziek. Ook
hadden ze een spandoek gemaakt. Ze deden allerlei oefeningen op de tumblingbaan.
Daarna kwamen de trampolines aan de beurt. 2 trampolines naast elkaar zodat de
jongens met z’n tweeën tegelijk konden springen. Dat zag er erg goed uit!

Toen kwam er nog een kast achter de trampoline waar ze dan overheen sprongen.
Wat hebben ze dit ontzettend goed en leuk gedaan!
Ook voor deze jongens was er een medaille en een oorkonde. Dat was zeker verdiend!!
Na deze demonstratie was er nog de prijsuitreiking van de meiden 13+.
Verzorgd door Maartje en Karel.
Voor de juryleden en de BHV-er (Kees Lagendijk) kregen een bloemetje voor hun inzet
deze dag!

Karel deed nog een bedankwoordje en zo kwam er einde aan deze dag. Samen hebben we
de zaal weer spik en span gemaakt.
Wij als bestuur willen iedereen nogmaals bedanken voor hun inzet. Zonder jullie had
deze dag niet tot stand gekomen!!

8 februari
Maartje is naar de trainingsdag geweest van het Nijntje beweegdiploma van de KNGU.
We zouden eigenlijk met zijn 4-en gegaan zijn (Carolijn, Danielle, Francette). Maar door
de strenge eisen van de KNGU mocht alleen Maartje omdat zij een C-licentie heeft.
Hierbij haar verslag:
Van 11.00 - 16.30 uur heb ik (Maartje) de opleiding Nijntje Beweegdiploma gevolgd. Wat
houdt dit in? Het heeft de ambitie om alle jonge kinderen in heel Nederland de kans én
de mogelijkheden te geven om gevarieerd te bewegen met nijntje.
Het nijntje Beweegdiploma bestaat uit twee series van 20 lessen voor kinderen van 2
t/m 5 jaar. Na het doorlopen van de lessen ontvangt het kind het nijntje Beweegdiploma.
In de 20 lessen komen de tien basisvormen van bewegen aan bod:
balanceren, stoeien, springen, kruipen, klimmen/klauteren, zwaaien, samen spelen,
balvaardigheid, rollen/draaien en bewegen op muziek. Beweegdiploma 1 is voor 2/3 jaar,
en ze leren o.a. Omgooien van een pion met een voorwerp. Beweegdiploma 2 is er voor
4/5 jaar, en ze leren o.a. Het gooien van een pittenzak in een mand. De lessenserie
wordt afgesloten met een beweegfeest. Tijdens dit feestje krijgt je kind het diploma
en een cadeautje.
Ook zijn er mogelijkheden om een Nijntje pleintje te organiseren. Een nijntje pleintje
bestaat uit minstens 10 oefeningen en spelletjes, gebaseerd op de tien basisvormen van

bewegen. Kinderen spelen zelf –met hun ouder(s)- op het nijntje pleintje. Een Nijntje
pleintje kan o.a. plaatsvinden;
in de speeltuin
op een schoolplein
in een buurthuis of bibliotheek
op de nationale buitenspeeldag
Tevens maken de kinderen/ouders kennis met de vereniging en levert dan evt weer
nieuwe leden op.
Aan het einde van deze dag, kwamen er een aantal peuters/kleuters, om lekker te gaan
bewegen met Nijntje. We hadden een aantal opdrachtjes uitgezet, en deze opdrachten
hebben we tijdens de les aangepast naar niveau. Na deze dag gevolgd te hebben, ben ik
bevoegd les te geven hierin. Later moet ik na de praktijkscholing van 1 dag, ook nog
theorielessen online volgen. Maar deze waren nog niet gereed. Het is een erg leuk
concept, kant en klaar (met voorbeelden beweeglessen), maar verder stelt het ook niet
al te veel voor. Erg jammer dat van de KNGU, Danielle, Francette en Carolijn niet
mochten deelnemen aan deze dag. Het is hetgeen waar hun wekelijks al jaren aan
lesgeven. Tevens heeft onze vereniging nu het officiële keurmerk Nijntje
Beweegdiploma!

10 februari
We kregen een uitnodiging van wethouder Dhr Verburg voor een bijeenkomst :het
‘Reimerswaalse begweegakkoord’ in het dorpshuis in Waarde.
Ook Jordan van Langevelde is hierbij aanwezig.
Simon en Carolijn zijn hier naar toe geweest. De bijeenkomst was voor alle
sportverenigingen in Reimerswaal. Het was behoorlijk druk met verenigingen. Fijn dat de
opkomst hoog was.
Wat houdt een lokaal sportakkoord in?
Afspraken tussen gemeentes, sportaanbieders en maatschappelijke partners, zoals
onderwijs en gezondheidszorg. Met visie en onderbouwing, prikkeling tot lokale
samenwerking en verbinding. En het is gericht op ambities uit het Nationaal
Sportakkoord en het Zeeuws Sportakkoord.
Wat is het doel?
Meer mensen laten sporten en bewegen met plezier. Duurzame versterking van de sport.
Hogere organisatiegraad lokale sport.

Er waren thema’s samengesteld waar iedere vereniging een doel kon opschrijven.
Daarna zijn we alle thema’s gaan bespreken. Daar kwamen verrassende ideeën uit.
Deze ideeën worden in een volgende bijeenkomst verder uitgewerkt.
We hopen 16 maart weer bij elkaar te komen.

18 februari
Ricardo en Maartje hebben een zoontje gekregen! Ze noemen hem Mees.
Hij was alleen 5 weken te vroeg, dus moeder en zoon verbleven nog een aantal weekjes in
het ziekenhuis. Van het bestuur en de leiding hebben de kersverse ouders een Nijntje
bestek-set gehad met de naam Mees erop gegraveerd. Ook door de meisjesgroepen zijn
ze verrast met leuke cadeautjes.
We kregen op 2 maart bericht van Maartje dat ze lekker naar huis mag met de kleine
Mees. Heel veel geluk en liefde toegewenst met zijn drieen.!

9 maart
Vanavond weer een bijeenkomst van het Zeeuws sportkkoord.
Wederom in Goes. Simon en Carolijn zijn hierbij aanwezig.
OP deze avond werden de kaders van de desbetreffende gymverenigingen
voorgesteld. Voor de rest is hier nog niet veel over te vertellen.
Er is een nieuwe datum gepland om alles nog verder uit te werken naar aanleiding
van de kaders.

13 maart
Het corona-virus treft ook de gymvereniging. Er zijn gelukkig nog geen zieken
gemeld bij ons maar de premier heeft besloten dat alle sportactiviteiten
stopgezet moeten worden. Wij waren nog even in dubio maar we hebben toch het
besluit moeten nemen dat wij ook alle gymlessen stopzetten tot in ieder geval 31
maart.
Daarna zien we weer verder.
We konden gelukkig de meeste ouders bereiken via social media.

We hopen dat het corona-virus niet te lang meer duurt en dat we de gymlessen
weer kunnen starten.

Mei 2020
Helaas zijn alle binnen sporten gecanceld tot 1 sept. We hopen dat we na de
zomervakantie weer van start kunnen gaan.

Het ledenaantal van Sparta bedroeg per:

01-01-2019
01-01-2020

172 leden

125 jeugdleden t/m 15 jaar
44 leden van 16 jaar en ouder

Of wel een huidig aantal van

169 leden.

Door deze korte terugblik wil ik dit jaarverslag beëindigen met eenieder te bedanken
voor zijn of haar inzet en enthousiasme in het afgelopen jaar.

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van november 2020

K. Houtekamer, voorzitter

C. van den Adel, secretaris

