Jaarverslag van Gymnastiekvereniging “Sparta” over de periode nov 2020
tot en met nov 2021
================================================================
De ledenvergadering werd in april niet gehouden vanwege het coronavirus.

Voorzitter: Karel Houtekamer
Vice-voorzitter: Karien Tramper
1e secretaris: Carolijn van den Adel
2e secretaris: Marieke Pieper
Penningmeester: Simon Rommers
Lid: ? namens T.C.
Ledenadministratie: Simon Rommers en Danielle Dieleman

De samenstelling van de T.C. is:
Voorzitter: ??
Secretaris: ??
Hoofleiding: contactpersoon ??
Leiding: Sandra de Leeuw, Maartje Rommers, Miranda van de Griek, Danielle Dieleman, Josephine
Allewijn.
Van de 50+: Josephine Allewijn.
Ouder en kindgym: Francette Koster
Assistenten: Mirna Burger, Sabine Lobbezoo, Carolijn van den Adel, Anita Boogert, Thijs Hagenaars,
Lisanne Lagendijk en Sharon Meeuwsen.
In de afgelopen periode hebben we als bestuur 6 x vergaderd, waarin vele zaken werden besproken.

November 2020

Omdat we vanwege het corona virus niet bij elkaar mogen komen hebben we de ledenvergadering die
plaats zou vinden op 2 nov 2020 moeten cancellen. We hebben het jaarverslag op de website gezet.

Januari 2021

We kunnen nog steeds niet gymmen. Alles is sowieso tot medio mei verboden om binnen te sporten.
Een optie om buiten te gymmen is niet haalbaar.

Januari 2021

Als bestuur van Gymnastiekvereniging Sparta Krabbendijke hebben wij het
lidmaatschap bij de KNGU opgezegd per 31-12-2020. Dit na 110 jaar
lidmaatschap.

Grondslag van ons besluit;

Wij zijn steeds meer een recreatieve vereniging, die niet deelneemt aan
wedstrijden e.d.

Wij hebben nog maar 1 trainster met een geldige licentie en er komen ook
geen nieuwe gelicenceerde trainers bij.

We hebben in het jaar 2020 erg ons best gedaan om onze kleuter lesgevers
op de cursus Nijntje in beweging te krijgen, deze werd gehouden in
Middelburg.

Dat is ons niet gelukt omdat ze niet aan de KNGU inschrijf eis voldeden
en er was geen coulance.

Al meer dan 8 jaar vragen wij aan de KNGU een plan voor lesgevers die
bij verschillende verenigingen les kunnen geven, waardoor het
voorbestaan van de gym verenigingen gewaarborgd blijft.

Het faciliteren van lesgevers aan kleine dorps verenigingen komt niet
van de grond en daardoor stoppen er steeds meer gymverenigingen.

Voorbeelden hiervan, in onze gemeente Reimerswaal zijn WIK Rillandia,
Gym ver. Kruiningen, Gym ver. Hansweert en sinds augustus ook VZOS
Yerseke ( zij hadden in juni nog 60 meisjes). Wij als Sparta zijn nog de
enige gymvereniging hier in Reimerswaal met 182 leden.

Wij betalen rond de 4500 euro per jaar aan bondscontributie en wij zien
daar veel te weinig voor terug.

Het doet ons pijn om na zoveel jaar afscheid te gaan nemen van de bond,
maar het is niet anders.

Hieronder de reactie van KNGU, deze is niet eens meer met een naam
ondertekend, maar met Service Unit Manager Support. Is ook al een teken
aan de wand over hoe ze tegenwoordig, zo algemeen mogelijk, reageren.
Alleen van Gijs Naus heb ik nog een whatsapp ontvangen.

Geacht bestuur,

Tot onze spijt ontvingen wij op 27-11-2020 de brief met betrekking tot
het beëindigen van het lidmaatschap bij onze organisatie.

Wij vinden dat jammer, maar respecteren dit uiteraard.

Per 31-12-2020 wordt de club uitgeschreven als lid van de KNGU mits aan
alle financiële verplichtingen is voldaan.

Indien jullie als bestuur ingestapt zijn in de collectieve
bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering van de KNGU (VCB0101487),
houdt er dan rekening mee dat deze verzekering vervalt per 31-12 van het
lopende jaar.

Dit omdat het lidmaatschap van de KNGU dan is beëindigd.

Tevens zal het nijntje keurmerk komen te vervallen met het opzeggen van
het KNGU lidmaatschap.

Zonder lidmaatschap van de KNGU zijn er mogelijkheden om het keurmerk
nijntje Beweegdiploma aan te vragen. De mogelijkheden hiervoor kun je
opvragen door te mailen naar serviceteam@kngu.nl.

Hartelijk dank voor de samenwerking.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE

6 mei
Op 6 mei zijn Sandra en Maurits zijn ouders geworden van Sara Ellivia Nory.
Roepnaam Sara. 3340 gram. Alles gaat goed!

Karien heeft namens Sparta een kado gegeven, een koffertje met de naam Sara erop met
allerlei hebbedingetjes erin.

Mei 2021
We mogen in principe weer binnen sporten op 1,5 meter.
We hebben als bestuur besloten om niet meer op te starten voor de zomervakantie.
Het is zo dat er teveel kinderen van verschillende scholen bij elkaar zitten, dus dan heb je geen
bubbel meer. De kans op eventuele besmettingen is dan groot.
Ook als leiding onder elkaar is het bijna niet mogelijk om 1,5 mt afstand te houden. En leiding is ook
niet gevaccineerd.
We starten met het nieuwe seizoen op maandag 6 sept. 2021.

Augustus 2021

Marieke Pieper heeft aangegeven direct te stoppen met haar bestuursfunctie bij Sparta.
Ze heeft het te druk met haar gezin, administratie van het werk van haar man, haar eigen werk
en nog wat andere verplichtingen.
Ze blijft wel de verkoop doen van de kleding van Sparta.
We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid.

September 2021

Op 6 sept zijn we weer begonnen met de lessen! Met zoveel onderbrekingen vanwege Corona
is het weer fijn om te mogen sporten.
Ook de ouder-en kindgym is weer opgestart.
Ook op de donderdag avond is Max gestart met de jongensgym voor kinderen tot de brugklas.

Dat zijn 12 lessen tot het eind van het jaar.
Max is vorig jaar begonnen met het lesgeven aan deze groep maar vanwege alle maatregelen
heeft hij ook maar weinig les kunnen geven.

Oktober 2021

Koos Schwartz, erelid van Sparta, is op 3 oktober 90 jaar geworden.
Karel is naar haar toe geweest om haar te feliciteren en een bloemetje te brengen.
Dat werd zeer gewaardeerd door Koos!

November 2021

We moeten nu per 6 november de QR code checken bij onze leden van 18 jaar en ouder.
De niet-gevaccineerden moeten een negatieve test kunnen aantonen.

Het ledenaantal van Sparta bedroeg per:

01-01-2020

169 leden

01-01-2021

155 jeugdleden t/m 15 jaar

33 leden van 16 jaar en ouder

Of wel een huidig aantal van

178 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 2021

K. Houtekamer, voorzitter

C. van den Adel, secretaris

Het ledenaantal van Sparta bedroeg per:
01-01-2019 172 leden

01-01-2020 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 april 2020

K. Houtekamer, voorzitter C. van den Adel, secretaris

