JAARVERSLAG RETURN
SEIZOEN 2018-2019

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum en tijd:

Woensdag 29 mei 2019 vanaf 20.15 uur

Locatie:

Sport- en recreatiecomplex Wasbeek (zaal eerste verdieping), Sassenheim.
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1 Samenstelling van het bestuur
Gedurende het seizoen 2018-2019 heeft Kees Reitsma zijn interesse uitgesproken voor een rol in het
bestuur. Sinds december 2018 is hij aanwezig bij het reguliere bestuursoverleg en levert hij een
bijdrage aan de bestuurstaken. Kees zal per komende ledenvergadering dd. 29 mei officieel
toetreden tot het bestuur.
Arjan Grootendorst heeft aan het begin van het seizoen aangegeven dat hij aan het eind van het
seizoen af zal treden als voorzitter. Inmiddels vervult hij deze rol zo’n acht jaar en hij vindt het –
zowel voor zichzelf als voor de vereniging – verstandig als iemand anders deze rol overneemt.
Karin Maagdelijn heeft vanwege drukte thuis en op het werk haar activiteiten voor het bestuur al
enige tijd geleden moeten beperken. Al vroeg in het lopende seizoen meldde zij dat zij aan het eind
van het seizoen af zou treden als bestuurslid.
Al een aantal opeenvolgende seizoenen is de samenstelling van het bestuur dusdanig, dat wij nog
niet alle taken die wij als bestuur voor ogen hebben, effectief uit kunnen voeren. Wij zijn daarom nog
steeds op zoek naar de daarvoor benodigde versterking. Tevens wordt er in samenwerking met de
activiteitencommissie, die eveneens kampt met een tekort aan vrijwilligers, gezocht naar
mogelijkheden om werkzaamheden beter te verdelen over alle leden van de vereniging.
De samenstelling van het bestuur is per einde seizoen 2018-2019 als volgt.
Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

Vacant

Penningmeester:

Aad Breedijk (benoemd tot mei 2020)

Ledenadministratie:

Olga Klene

Technische zaken:

Olga Klene en Arjan Grootendorst (a.i.)

Algemeen (o.a. vrijwilligers en

Arjan Grootendorst (benoemd tot mei 2020) en Kees Reitsma

activiteiten):

(benoemd tot mei 2022)

PR en sponsoring:

Vacant
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2 Verslag technische zaken (leiding)
2.1 Samenstelling van de leiding
Medio november werd bij Julia de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Voor het herstel was voldoende
rust erg belangrijk en daarom moest zij tijdelijk stoppen met de lesuren op donderdag. Tot de
Kerstvakantie zijn de eerste twee lesuren waar genomen door Marian Knip en de laatste twee eerst
door Saskia en vervolgens door Bo. Na de Kerstvakantie heeft met name Marian de lessen
waargenomen, waarbij Julia vanaf februari langzaam de draad weer oppakte. Medio maart moest
Marian stoppen vanwege haar knie. Gelukkig kon Aldi Hauwert de lessen voor haar rekening nemen,
tot begin april Julia weer volledig beschikbaar was.
Medio januari maakte Maud bekend dat zij zwanger is. Zij is uitgerekend om in augustus te bevallen.
De lesuren van jong talent en selectie zullen volgend seizoen tijdens het zwangerschapsverlof van
Maud volledig worden gegeven door Nicky en Bo, met ondersteuning van Saskia.
Carola heeft begin maart aangegeven te willen stoppen met de lesuren op donderdag van 18:0020:00 uur. Dat geeft haar enerzijds wat meer ruimte om haar ZZP-bedrijf voor Personal Sport
Coaching op te starten en anderzijds kan zij met veel enthousiasme twee uur turnles blijven geven.
Deze stap werd makkelijker gemaakt doordat haar stagiair Merel Broekhoff te kennen gaf deze uren
graag van haar over te nemen. In mei draagt Carola de lessen over aan Merel.
Julia stopt aan het eind van het seizoen met les geven, vanwege verhuizing voor haar studie. Er moet
nog een alternatief worden gevonden voor de lesuren op donderdag.
De samenstelling van de leiding is daarmee per einde seizoen 2018-2019 als volgt:
Carola van Zeijl:

Meisjes recreanten op dinsdag 16:00-18:00

Merel Broekhof

Meisjes recreanten op dinsdag 18:00-20:00

Maud Rewijk:

Jong Talent en Selectie op maandag en vrijdag

Saskia Vink:

Meisjes recreanten op vrijdag, ondersteuning bij Jong Talent en
Selectie, jongens recreanten en recreanten 12+ op woensdag

Bo de Jong:

Jong Talent op maandag, jongens recreanten en recreanten 12+ op
woensdag, peuters en kleuters en meisjes recreanten op zaterdag

Nicky Reitsma:

Jong Talent op maandag en vrijdag, jongens recreanten en
recreanten 12+ op woensdag

Julia van Steijn:

Meisjes recreanten op donderdag (stopt)

Sophie Edelaar:

Springuur op woensdag

Pieter Kersten:

Springuur op woensdag
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2.2 Samenstelling van de groep assistenten
In het seizoen 2018-2019 werden de train(st)ers geassisteerd door ondermeer de volgende
assistenten (>14 jaar):
Bliss Vida Burgerjon, Merel Dekker, Romy Deul, Sophie Edelaar, Anne Geerars, Sietske Geerars,
Amber Gordijn, Fleur Heemskerk , Isa Hollaar, Bo de Jong, Pieter Kersten, Britt Koeleman, Nicky
Reitsma, Julia van Steijn, Temba Reitsma, Saskia Vink, Suzanne Visser en Janine de Willigen.
In het seizoen 2018-2019 heeft Merel Broekhoff voor haar studie aan het CIOS stage gelopen bij
ondermeer jong talent en selectie en op dinsdag bij de recreanten van Carola.

2.3 Juryzaken
2.3.1 Achtergrond
Voor turnsters die aan (niet-landelijke) wedstrijden deel nemen, vraagt de KNGU al meerdere
seizoenen aan verenigingen om een jurylid af te vaardigen. Het niet voldoen aan deze vraag leidt
reglementair tot uitsluiting van de turnsters van de vereniging voor de betreffende wedstrijd.
Al jaren heeft Return problemen om juryleden te vinden voor deze districtswedstrijden. Dat was al
lastig toen er nog een lijst met actuele contactgegevens van juryleden was, maar dat is nog lastiger
geworden sinds de KNGU deze gegevens niet langer wil verspreiden als gevolg van de veranderde
wetgeving rond gegevensbescherming en privacy.
Er is een poging gedaan om eigen juryleden aan de vereniging te verbinden. Rond de jaarwisseling
2015-2016 hebben twee ouders en een trainer de juryopleiding Turnen Dames 1 succesvol afgelegd.
Zij hebben helaas maar een zeer beperkte bijdrage aan een oplossing kunnen leveren; geen van hen
is nog inzetbaar.
Eind 2017 – begin 2018 hebben Pien van Eck en Marian Knip deelgenomen aan de Juryopleiding
Turnen Dames 1 in Haarlem en hiervoor het diploma in februari 2018 behaald.

2.3.2 Seizoen 2018-2019
Door de beperkte inzetbaarheid van Marian en Pien, moest ook dit seizoen de hele (verouderde) lijst
van juryleden in Zuid-Holland worden afgebeld. Dit is uiteindelijk met name door Olga en Saskia
gedaan, maar met helaas geen enkele positieve toezegging. Alleen Pien was voor een enkele KNGUwedstrijd beschikbaar.
Op 22 december 2018 ontving het bestuur een e-mail van Juryzaken Turnen Dames Zuid-Holland.
Hierin werd gemeld dat de afgelopen maanden al meerdere waarschuwingen waren verstuurd, maar
dat daarop geen reactie was ontvangen (van de trainer die als contactpersoon te boek stond). Vijf
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dagen later werd deze gevolgd door een tweede mail, waarin Juryzaken aan gaf zelf een jurylid voor
19 januari gevonden te hebben en opriep om voortaan op mails te reageren.
Hierop heeft het bestuur geantwoord en gevraagd om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de
wedstrijden waarvoor geen jurylid gevonden kon worden. Helaas ontving het bestuur via de
betreffende trainer op 14 januari bericht van de District Technische Commissie, dat de turnsters voor
de wedstrijd op 3 februari werden uitgesloten. Een appel van het bestuur mocht niet baten en
daarop zijn de ouders van jong talent en selectie hierover geïnformeerd.
Vervolgens is het bestuur met de KNGU (Sylvia Bos en Juryzaken) in gesprek gegaan om een
oplossing te vinden voor de overige wedstrijden. Daarbij werd voorgesteld om een plan van aanpak
voor te leggen om duurzaam eigen juryleden op te (laten) leiden en op andere wijze bij te dragen aan
activiteiten voor KNGU-wedstrijden. Op 27 februari werd hierop positief gereageerd met daarbij de
voorwaarde dat Return de districtsfinale 3e divisie op 16 maart in Amsterdam zou organiseren en dat
inzicht in de voortgang van het plan gegeven zou worden. Return was inderdaad met de benodigde
vrijwilligers op 16 maart aanwezig en het bestuur is bezig met het opstellen van een plan.
Pien heeft van maart tot mei 2019 de Juryopleiding
Turnen Dames 2 in Zoetermeer gevolgd en het
praktijkexamen daarvan eveneens behaald. Zij moet
alleen nog het bijbehorende theorie-examen doen.

2.4 Overige technische zaken
−

Er is twee maal een kaderoverleg georganiseerd voor leiding, assistenten, activiteitencommissie
en bestuur:
Zondag 9 september 10:00 – 14:00 uur

lunchoverleg bovenzaal De Wasbeek

Zondag 18 november 10:00 – 12:00 uur

regulier overleg bovenzaal De Wasbeek

Beide bijeenkomsten stonden in het thema van het bepalen van de speerpunten en taken van
leiding, activiteitencommissie en bestuur. Daarnaast werden actuele ontwikkelingen met elkaar
besproken.
−

Op 27 januari startte in Nieuw-Vennep een opleiding Assistent Leider 2 van de KNGU. Hieraan
hebben maar liefst zes assistenten van Return deel genomen: Sietske Geerars, Romy Deul, Fleur
Heemskerk, Merel Dekker, Suzanne Visser en Liv Zevenhoven. De opleiding bestaat uit negen
instructiedagen van vier uur en dertien stageopdrachten met drie 'proeven van bekwaamheid'.
Op 12 mei hebben zij allemaal met succes het afsluitende examen afgelegd.

−

Bij het bestuur bestaat evenals vorig seizoen het voornemen om de mogelijkheid tot het volgen
van cursussen en opleidingen meer te promoten. Het cursusaanbod van de KNGU is te vinden
op https://opleidingen.kngu.nl/campus.
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3 Verslag activiteiten en wedstrijden
3.1 Activiteiten
29 September – Open dag
Ondanks de behoorlijke promotie die de activiteitencommissie had gemaakt, viel de opkomst bij de
open dag wat tegen. Mogelijk is de promotie wat laat gestart. Zo’n twee weken van tevoren is een
bericht op FaceBook en op de website geplaatst. Een mail naar alle leden is echter pas drie dagen van
tevoren gestuurd. Het concept was gelijk aan voorgaande jaren: voor de kinderen waren in de zaal
verschillende onderdelen uitgezet; was je bij een onderdeel geweest, dan kreeg je een sticker. Voor
alle ouders was er een kopje koffie en een stukje taart. Dit heeft geleid tot zo’n 6-8 aanvragen voor
een proefles, waarvan ongeveer de helft lid is geworden.

17 Oktober – Extra training recreanten
Training voor alle recreanten geboren in 2013 of ouder in de turnhal in Leiden. Zij werden zoals
gebruikelijk verdeeld over drie verschillende uren.
26 Oktober – Extra training JT&S
Extra training voor Jong Talent en Selectie in de turnhal in Leiden.

5 November t/m 10 november – Kijklessen
In deze week konden ouders hun kinderen komen bewonderen tijdens de kijklessen. Alle kinderen
lieten zien wat ze allemaal hadden geleerd in de afgelopen turnlessen. Bij de meeste lessen zat de
zaal helemaal vol met ouders, broertjes, zusjes en andere familie en kennissen.
30 November – Sinterklaasfeest
Op 30 november was het één groot feest in De Wasbeek. Van 15:00-17:00 uur werd de komst van
Sinterklaas gevierd. De kinderen hebben over de daken gelopen, gesprongen op de grote trampoline,
gedanst en nog veel meer. Zelfs de Pieten kwamen langs en deden enthousiast mee! Als klap op de
vuurpijl kregen alle kinderen nog een cadeautje.

3 Januari – Extra training recreanten
Training voor alle recreanten geboren in 2013 of ouder in de turnhal in Leiden. Zij werden zoals
gebruikelijk verdeeld over drie verschillende uren.
4 Januari – Extra training JT&S
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Extra training voor Jong Talent en Selectie in de turnhal in Leiden.

10 Maart – Onderlinge Wedstrijden
Met 145 aanmeldingen (een kleine vijftien minder dan vorig seizoen) was het een vol programma.
Alle kinderen hadden veel geoefend om de oefenstof in hun hoofd te krijgen en alles zo goed
mogelijk uit te voeren. Vanaf acht uur stroomden de deelnemers aan de eerste ronde binnen.
Leiding, assistenten en organisatie stonden inmiddels al klaar om alles in goede banen te leiden. De
toestellen in de zaal waren vrijdagmiddag al klaar gezet. De drie wedstrijdronden werden netjes
binnen de geplande tijd afgerond. De publieke tribune was daarbij goed gevuld; het herfstachtige
weer werkte in dat opzicht goed mee.
Gaande de dag werd duidelijk wie de nieuwe clubkampioenen werden. Voor de verschillende
categorieën waren dat:
Selectie meisjes

Britt Koeleman

Jong talent meisjes

Doortje Langeveld

Recreatie meisjes

Robin Balk

Recreatie jongens

Teun Meirink

Voor de peuters en kleuters was er een apart programma tussen de wedstrijdronden in. Onder
leiding van ‘juf’ Bo legden zij een hindernisbaan af en deden zij nog een dansje, wat beloond werd
met trotse ouders en een mooie medaille. Verder was er aandacht voor het werven van de
hoognodige vrijwilligers. Overal hingen posters en er werden flyers uitgedeeld.

3 Mei – Extra training JT&S
Extra training voor Jong Talent en Selectie in de turnhal in Leiden.
25 Mei – Turn- en Fundag
In een ochtend- of in een middagronde doet elke deelnemer mee aan een wedstrijdgedeelte waarin
tegen andere verenigingen wordt gestreden voor een medaille en aan een ‘fun’-gedeelte met
ondermeer tumblingbaan, trampolines, acrogym en dans.
Dit jaar bleek de inschrijving, op het moment dat Return de globaal zeventig deelnemende
recreanten wilde inschrijven, al het maximum aantal van vierhonderd deelnemers te hebben bereikt.
Er waren zelfs al dertig inschrijvingen op de reservelijst geplaatst. Eind maart leek het er daarom op
dat zij niet mee konden doen. Gelukkig was de werkgroep Turn- en fundagen gevoelig voor onze
argumenten en kregen wij op 24 april het bericht dat er toestemming was om alle aangemelde
deelnemers mee te laten doen.
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De volgende activiteiten staan nog gepland voor het resterende deel van het seizoen.

29 Mei - Algemene ledenvergadering
Op de algemene ledenvergadering (ALV) staan de volgende onderwerpen op de agenda:
−
−
−
−
−

Notulen van de ALV van vorig jaar
Jaarverslag en financieel verslag seizoen 2018-2019
Contributies seizoen 2019-2020
Samenstelling van het bestuur
Informatie en zo nodig besluitvorming over de volgende thema’s:
− Vrijwilligerstekort en verdelen activiteiten over alle leden
− Voortgang met betrekking tot de privacywetgeving (AVG)
− Aanpassing huishoudelijk reglement

14 Juli – Turnvoorstelling
De jaarlijkse eindvoorstelling vindt dit jaar plaats op zondag 14 juli. Momenteel wordt nog flink
nagedacht over het thema van de voorstelling.

3.2 Wedstrijden
Hieronder volgt een zo compleet mogelijk overzicht van de resultaten die op (individuele)
wedstrijden van de KNGU door Return zijn behaald.
Datum

Wedstrijd

Naam

Uitslag

11-05-2019
11-05-2019
11-05-2019
11-05-2019
13-04-2019
13-04-2019
13-04-2019
06-04-2019
06-04-2019
06-04-2019
06-04-2019
06-04-2019
06-04-2019
06-04-2019
24-03-2019

4e divisie Senior District
4e divisie Junior District
4e divisie Pupil-2 D1 District
4e divisie Pupil-2 D1 District
Jeugd-1 D2 Rayon
Jeugd-1 D2 Rayon
Pupil-2 D2 Rayon
Instap D2 C Rayon
Instap D2 C Rayon
Instap D2 C Rayon
Pupil-1 D2 Rayon
Pupil-1 D2 Rayon
Pupil-1 D2 Rayon
Pupil-1 D2 Rayon
5e divisie Senior E Rayon

Nicky Reitsma
Merel Dekker
Doortje Langeveld
Carlijn Horeman
Cayden van Loon
Bliss Vida Burgerjon
Tess van der Lubbe
Renee Balk
Dycke Langeveld
Eefke Vink
Tilly van der Poel
Annabelle van der Horst
Renske van der Vlugt
Dagmar Kunst
Kelly Wang

afgemeld
18/18
5/21
14/27
6/27
5/27
14 /21
8 /21
7 /21
2 /21
6 /21
10
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24-03-2019
24-03-2019
24-03-2019
24-03-2019
24-03-2019
24-03-2019
24-03-2019
24-03-2019
10-03-2019
10-03-2019
10-03-2019
03-02-2019
03-02-2019
03-02-2019
20-01-2019
13-01-2019
13-01-2019
13-01-2019
13-01-2019
09-12-2018
25-11-2018
25-11-2018
25-11-2018
25-11-2018
25-11-2018
1)

5e divisie Junior F Rayon
5e divisie Junior F Rayon
5e divisie Junior F Rayon
5e divisie Junior F Rayon
5e divisie Junior F Rayon
5e divisie Jeugd-2 G Rayon
5e divisie Jeugd-2 G Rayon
5e divisie Jeugd-2 G Rayon
4e divisie Jeugd-2 F Rayon
4e divisie Pupil-1 D1 Rayon
4e divisie Pupil-1 D1 Rayon
4e divisie Junior E Rayon
4e divisie Junior E Rayon
4e divisie Junior E Rayon
3e divisie Senior C Rayon
4e divisie Senior D Rayon
4e divisie Pupil-2 D1 Rayon
4e divisie Pupil-2 D1 Rayon
4e divisie Pupil-2 D1 Rayon
3e divisie Senior C Rayon
4e divisie Senior D Rayon
4e divisie Junior E Rayon
4e divisie Junior E Rayon
4e divisie Junior E Rayon
4e divisie Jeugd-2 F Rayon

Fleur Koning
Fleur Heemskerk
Sanne van der Raad
Eva Postmus
Anouk Eikens
Jet van der meer
José Sluis
Daphne Heemskerk
Britt Koeleman
Annefien de Kruijk
Fiene van den Burg
Liv Zevenhoven
Suzanne Visser
Merel Dekker
Anouk Grootendorst
Nicky Reitsma
Yally Wang
Doortje Langeveld
Carlijn Horeman
Anouk Grootendorst
Nicky Reitsma
Liv Zevenhoven
Suzanne Visser
Merel Dekker
Britt Koeleman

afgemeld
afgemeld
18 /18
16 /18
4 /18
afgemeld
8 /15
6 /15
12 /21
10 /23
6 /23
afgemeld 1)
afgemeld 1)
afgemeld 1)
15 /18
1 /18
7 /25
4 /25
1 /25
18 /19
2 /17
afgemeld
16 /18
4 /18
8 /21

Uitgesloten van deelname, doordat Return geen jurylid voor de wedstrijd kon aanleveren.

Tevens is op zaterdag 10 november deelgenomen aan de springwedstrijden niveau D in Bodegraven
en op zaterdag 17 november aan de springwedstrijden niveau C in Voorschoten. Hierbij wisten de
teams van Return weer op verschillende toestellen bekers in alle drie de kleuren te behalen.
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4 Financieel verslag
4.1 Winst- en verliesrekening 2018 en begroting 2019

Gymvereniging RETURN-Sassenheim

Begroting en exploitatie overzicht in €
Begroot

Werkelijk

Begroot

2018

2018

2019

Exploitatie 2017

ONTVANGSTEN
Contributies
Opbrengst grote clubactie
Rente/Bankkosten
Advertenties clubblad
Overige inkomsten
Wedstrijdgeld Saldo
Spelletjes-, fietsdag en schmincken Saldo
Selektie/Jong Talent in turnhal Leiden Saldo
Turnpakjes Saldo
Kampgeld
Eindvoorstelling
Organisatie Turn- en Fundag
Sponsor Warmerdam/Visser
Totaal ontvangsten

46000
2000
-225
0
200
0
0
500
-250
0
1500
0
500
50225

46374,00
3671,45
-144,90
0,00
120,40
-270,39
0,00
819,80
-47,15
240,26
2062,75
250,00
1250,00
54326,22

45000
2000
-225
0
100
-250
0
750
0
0
1500
0
500
49375

49396,20
2488,92
-213,17
0,00
586,80
-14,60
0,00
932,61
-200,65
0,00
2179,03
0,00
750,00
55905,14

UITGAVEN
Leiding
Bondscontributie KNGU
Clubblad
Zaalhuur
Vergaderingen/bestuur
Secretariaat/adm/porto
Sportartikelen / Onderhoud inventaris / Spanbrug
Jeugd/Sint/afsluiting seizoen selectie
Brand verzekeringen
Cursus leiding / jury
Algemene kosten
Onderlinge wedstrijden
Accountantskosten
Univé Gymgala
Sponsorkleding

20500
7500
0
12500
150
300
2000
500
125
500
1000
1050
250
0
1500

18967,49
7184,35
0,00
13065,34
141,21
184,38
2383,44
370,88
102,60
35,00
2360,79
1018,67
254,15
0,00
0,00

20000
7250
0
14500
200
250
2000
500
125
1500
2000
1000
275
0
250

19770,37
7425,43
0,00
12241,72
141,14
333,21
7072,18
425,39
101,16
0,00
1257,89
1039,38
228,37
0,00
0,00

47875,00
50225,00
2350,00

46068,30
54326,22
8257,92

49850,00
49375,00
-475,00

50036,24
55905,14
5868,90

totaal uitgaven
totaal ontvangsten
Resultaat
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4.2 Balans per 31-12-2018

Gymver. RETURN-Sassenheim

Kas
Rabo spaarrekening
Rabo Rek Crt
Postbank/ING
Voorraad Turnpakjes/broekjes meisjes (2 + 3)
Voorraad Turnpakjes meisjes (J-T en Sel.) 0 x
Voorraad Turnpakjes/broekjes jongens (2 + 3)
Nog te ontvangen
Nog te betalen
Vooruit ontvangen
Vooruit betaald
Kapitaal

Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2017

Aktiva in €

Aktiva in €

Passiva in €

7,40
56764,54
580,72
0,00

63,40
49755,57
1332,86
0,00

226,00
0,00
87,00

251,00
0,00
87,00

5099,59

62765,25

Passiva in €

3422,17
929,48
19524,00
0
42311,77
62765,25

54912,00

906,15
19952,00
0
34053,85
54912,00

13
Lid van de Kamer van Koophandel nr.: 40446222

Gymnastiekvereniging Return Sassenheim

5 Verslag ledenadministratie
5.1 Overzicht ontwikkeling ledenaantallen
Op 22 mei 2019 zag de verdeling van leden over de verschillende leeftijdscategorieën er als volgt uit:
Leden 16 jaar en ouder
22-5-2019 17-5-2018 10-5-2017
5
9
2
Meisjes 16 t/m 18 jaar
0
0
1
Jongens 16 t/m 18 jaar
9
12
13
Dames 19 t/m 49 jaar
2
3
3
Heren 19 t/m 49 jaar
2
2
1
Dames 50 jaar en ouder
1
1
1
Heren 50 jaar en ouder
19

27

21

Totaal

Jeugdleden t/m 15 jaar
22-5-2019 17-5-2018 10-5-2017
32
38
57
Meisjes 12 t/m 15 jaar
2
2
0
Jongens 12 t/m 15 jaar
140
174
199
Meisjes 7 t/m 11 jaar
13
17
17
Jongens 7 t/m 11 jaar
67
44
29
Meisjes 4 t/m 6 jaar
8
12
12
Jongens 4 t/m 6 jaar
6
10
3
Meisjes t/m 3 jaar
3
2
0
Jongens t/m 3 jaar
271

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal

290 leden
326 leden
338 leden
301 leden
312 leden

299

317

Totaal

Peildatum t/m 22 mei 2019
Peildatum t/m 17 mei 2018
Peildatum t/m 10 mei 2017
Peildatum t/m 14 mei 2016
Peildatum t/m 14 mei 2015

Over de afgelopen jaren was de ontwikkeling van het aantal leden (gecorrigeerd voor kader) over de
verschillende maanden in het jaar als volgt:
350
330
310

2019
2018

290

2017
270

2016

250

2015
2014

230

2013
210

2012
2011

190
170
150
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5.2 Overzicht bezettingsgraad lessen
Op 22 mei 2019 zag de verdeling van leden over de diverse lessen er als volgt uit:
Dag

Tijdstip

Groep

Maandag

17.00-18.30 Jong Talent
18.30-20.00 Selectie

2009-2006
2005 e.o.

17
12

Maud Rewijk, Nicky Reitsma, Bo de Jong
Maud Rewijk, Isa Hollaar

Dinsdag

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

2010-2009
2009-2008
2008-2007
2006-2004

24
22
13
16

Carola
Carola
Carola
Carola

Woensdag

17.00-18.00 Springuur
2009 e.o.
18.00-19.00 Jongens
2010-2004
19.00-20.00 Senioren J/M 2004 e.o.

24
18
8

Maud Rewijk, Sophie Edelaar, Pieter Kersten
Saskia Vink, Bo de Jong
Saskia Vink, Bo de Jong

Donderdag

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

2008-2007
2009-2008
2007-2006
2005-2004

12
21
18
14

Julia van
Julia van
Julia van
Julia van

Vrijdag

16.00-17.00 Meisjes
17.00-18.30 Jong Talent
18.30-20.00 Selectie

2011-2010
2009-2006
2005 e.o.

24
17
12

Saskia Vink
Maud Rewijk, Nicky Reitsma
Maud Rewijk

Zaterdag

09.15-10.15 Meisjes
10.15-11.00 Peuters
11.00-11.45 Kleuters

2010-2009
2013-2012
2012-2011

24
17
15

Bo de Jong
Bo de Jong
Bo de Jong

Meisjes
Meisjes
Meisjes
Meisjes

Meisjes
Meisjes
Meisjes
Meisjes

Geboortejaar

Aantal

Train(st)er

v.
v.
v.
v.

Zeijl
Zeijl
Zeijl, Merel Broekhoff
Zeijl, Merel Broekhoff

Steijn
Steijn
Steijn
Steijn
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6 Verslag PR en communicatie
6.1 Taakverdeling
De taken op het gebied van PR en communicatie zijn het afgelopen seizoen als volgt verdeeld:
−

Gerard Edelaar – Webmaster (technische aspecten website). Zijn taak is sinds april 2019
overgenomen door Jaap van Beelen.

−

René van Dam – Fotografie (helaas bij geen van de evenementen beschikbaar en waargenomen
door o.a. Jacomijne en Anne)

−

Diverse personen (Maud Rewijk, Sari v.d. Vlugt e.a.) – Berichtgeving op Facebook

−

Arjan Grootendorst – Website en algemene mailbox Return (info@returnsassenheim.nl)

Evenals vorige seizoenen hadden wij ook dit seizoen te weinig mensen om de volledige ambitie op
PR-vlak waar te kunnen maken.

6.2 Soorten activiteiten
−

Digitale communicatie media
−

Website (www.returnsassenheim.nl).
Contactformulier, inschrijfformulier, wijzigingsformulier contactgegevens

−

−

Opslagmedium (Google Drive en Dropbox)

−

Social media (Facebook)

−

E-mail

Perscontacten
Nihil. Door onvoldoende capaciteit en door de afgenomen rol van de gedrukte media is het
onderhouden van contacten met de pers ook dit seizoen vrijwel nihil geweest.

−

Informatievoorziening
−

Website
Kalender, nieuwsberichten, lesrooster, algemene informatie Return

−

Facebook
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−

Digitale nieuwsbrieven.
Opmerking: Door onvoldoende capaciteit zijn er ook dit seizoen geen nieuwsbrieven
uitgebracht. Op de website en op Facebook zijn regelmatig actuele berichten geplaatst.

−

Fotografie
Bij een aantal van de georganiseerde activiteiten (zoals een extra training, de Onderlinge
Wedstrijden en de Turn- en Fundag) zijn foto’s gemaakt, maar het algemeen beschikbaar stellen
ervan loopt soms door omstandigheden vertraging op of vindt in het geheel niet plaats. Dit is
overigens niet gemakkelijker gemaakt door recente wetgeving (AVG).

−

PR-materiaal
Vrijwel nihil. De activiteitencommissie heeft voor een aantal activiteiten en voor het werven van
vrijwilligers bij de Onderlinge Wedstrijden posters gemaakt en deze verspreid.

−

−

Sponsoring
−

Warmerdam Installatietechniek heeft de samenwerking met Return als hoofdsponsor
verlengd

−

TT-Gymnastics heeft in november 2017 een tweejarige overeenkomst afgesloten voor het
plaatsen van een banner op de home page van Return

−

Dataiku heeft in juni 2018 via Hylke Visser eenmalig een heel mooi sponsorbedrag
overgemaakt.

Collecte Fonds Gehandicaptensport
Op voorstel van Hans Halfwerk (coördinator materiaalbeheer) heeft Return zich vier seizoenen
geleden voor het eerst ingezet voor het Fonds Gehandicaptensport. Evenals voorgaande jaren
hebben ook dit jaar weer diverse leden van Return meegewerkt aan de landelijke collecteweek.
Bij elkaar werd een bedrag van zo’n € 600 opgehaald.

6.3 Ambitie
Voor de korte termijn heeft het bestuur de volgende ambitie ten aanzien van PR en communicatie:
−

Voldoen aan de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt

−

Verder verbeteren van de nieuwe website
•

Beter georganiseerd content beheer

•

Duidelijkere informatievoorziening aan leden en ouders
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•

Extra functionaliteit (bijvoorbeeld op het gebied van inschrijvingen en betalingen)

−

Aanstellen van een vertrouwenspersoon in combinatie met het aanvragen van een VoG voor
alle kaderleden

−

Notulen van de diverse overleggen algemeen beschikbaar stellen, eventueel in een
samengevatte vorm

−

Hanteren van een communicatiekalender

18
Lid van de Kamer van Koophandel nr.: 40446222

Gymnastiekvereniging Return Sassenheim

7 Bijlage: Gedragscode Return
Begrippen
Leiding:

Train(st)er of assistent

Selectiegroep:

Jong Talent of Selectie

TURN(ST)ERS

ZIJN OP TIJD
Ben je recreant, dan ben je vijf minuten voor aanvang van de les
aanwezig. Zit je in een selectiegroep, dan ben je een kwartier voor
aanvang van de les aanwezig zodat je kunt helpen bij het opbouwen.
Je wacht in de kleedkamer, tot de leiding aangeeft dat je de zaal in mag.
ZIJN TERUGHOUDEND MET ETEN, DRINKEN EN ROKEN
Je mag drinken in de zaal, maar alleen water. Eten doe je niet tijdens de
les en roken in de zaal of in de kleedkamer doe je helemaal niet.
HOUDEN DE OMGEVING NETJES
Je helpt, indien gevraagd, mee met het opbouwen of afbouwen van
toestellen in het lesuur. Je zet toestellen en materialen voor de les
netjes en conform afspraken in het hok. Je laat de kleedkamer schoon
achter. Je maakt niets kapot en meldt dit als het onverhoopt toch
gebeurt.
ZORGEN DAT HUN KLEDING GEPAST EN VEILIG IS
Als peuter of kleuter draag je gymkleding en verder turnschoentjes met
stroeve zool of loop je op blote voeten. Ben je turnster, dan draag je
een turnpakje en verder turnschoentjes of loop je op blote voeten. Ben
je turner, dan draag je een kort sportbroekje met T-shirt of een
turnpakje en verder turnschoentjes of loop je op blote voeten.
Tijdens wedstrijden draag je het officiële turnpakje van de vereniging.
Voor de veiligheid is het dragen van sieraden (ringen, armbandjes,
kettinkjes, oorbellen waar je vinger in kan blijven haken of
hangoorbellen) in de les niet toegestaan. Lange haren draag je in een
staart en/of vastgezet met speldjes.
PROBEREN AANWEZIG TE ZIJN
De train(st)er rekent op je aanwezigheid, in het bijzonder als je in een
selectiegroep traint. Ben je recreant, dan is tijdig afmelden (bij de
train(st)er of via de algemene mail van Return) prettig, maar niet
noodzakelijk. Zit je in een selectiegroep, dan meld je afwezigheid tijdig
bij de train(st)er.
GEBRUIKEN GEEN MOBIELE TELEFOON TIJDENS DE LES
GAAN RESPECTVOL MET DE LEIDING EN MET ELKAAR OM
Je let op je taalgebruik en spreekt de leiding en andere turn(st)ers aan
met gepast respect. Je roddelt niet over anderen. Je pest anderen niet.
Je maakt geen misbruik van en respecteert verschillen in geloof,
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LEIDING

OUDERS

afkomst en uiterlijk.
IS OP TIJD
Je bent een kwartier voor aanvang van de les aanwezig om de komst
van de turn(st)ers in goede banen te leiden en zo nodig het opbouwen
voor de les te coördineren.
IS TERUGHOUDEND MET ETEN, DRINKEN EN ROKEN
Als je meerdere uren achter elkaar moet lesgeven, zijn gezonde
tussendoortjes geen probleem. Je mag drinken in de zaal, maar alleen
water. Roken in de zaal of in de kleedkamer doe je helemaal niet.
HOUDT DE OMGEVING NETJES
Je zet toestellen en materialen voor de les netjes en conform afspraken
in het hok. Je houdt de kasten netjes en legt spullen uit de kast weer
terug. Je zorgt ervoor dat de turnvloer veilig (niet glad) en redelijkerwijs
schoon wordt achtergelaten. Je meldt het als er onverhoopt iets kapot
wordt gemaakt.
ZORGT DAT DE KLEDING GEPAST IS
Je draagt sportkleding – indien beschikbaar een T-shirt of trainingsjas
van de vereniging – in de les en bij andere gelegenheden waarbij je de
vereniging vertegenwoordigt.
PROBEERT AANWEZIG TE ZIJN
Afwezigheid bij het lesuur waarvoor je staat ingeroosterd, is een
uitzondering. Kan je door ziekte of andere vormen van overmacht toch
niet aanwezig zijn, dan zorg je in eerste instantie zelf voor vervanging.
Als dit niet lukt, stel je het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte en help je mee om de leden hierover zo goed mogelijk te
informeren. Je doet oprecht je best om aanwezig te zijn bij activiteiten
of overlegmomenten waarvoor je wordt gevraagd.
GAAT ZORGVULDIG OM MET INFORMATIE
Je gaat vertrouwelijk om met informatie indien dat van je wordt
gevraagd, nadat je hebt afgewogen of je dit kunt toezeggen. Mogelijk
gevoelige informatie deel je alleen met de overige leiding, het bestuur
of eventueel betrokken ouders als de ernst van de situatie hier om
vraagt. Je bent alert op (waarschuwings)signalen en aarzelt niet om
deze te delen met collega-leiding of bestuur als de ernst ervan hier om
vraagt.
GEBRUIKT GEEN MOBIELE TELEFOON TIJDENS DE LES tenzij deze
duidelijk herkenbaar wordt gebruikt om de les te ondersteunen.
GAAT RESPECTVOL MET DE TURN(ST)ERS EN MET ELKAAR OM
Je let op je taalgebruik en spreekt de turn(st)ers en overige leiding aan
met gepast respect. Je roddelt niet over anderen. Je pest anderen niet.
Je maakt geen misbruik van en respecteert verschillen in geloof,
afkomst en uiterlijk. Je beschikt aantoonbaar over een actuele
Verklaring Omtrent Gedrag.
ZIJN OP TIJD
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Je zorgt ervoor dat je kind op tijd aanwezig is voor de les, voor de
wedstrijd of voor een andere activiteit van de vereniging en op tijd weer
wordt opgehaald.
ZIJN TERUGHOUDEND MET ROKEN
Roken in de zaal of in de kleedkamer doe je helemaal niet.
GAAN RESPECTVOL MET DE LEIDING EN MET ELKAAR OM
Je let op je taalgebruik en spreekt de leiding en overige ouders aan met
gepast respect. Je roddelt niet over anderen. Je pest anderen niet. Je
maakt geen misbruik van en respecteert verschillen in geloof, afkomst
en uiterlijk.
STOREN DE LEIDING ZO MIN MOGELIJK BIJ DE VOORBEREIDING
Je geeft de leiding de gelegenheid om de les op een verantwoordelijke
manier te organiseren. Vóór en na de les is er (kort) gelegenheid tot het
aanspreken van de leiding. Heb je langer de tijd nodig, dan kan je beter
een (telefonische) afspraak maken. Bij klachten is het bestuur in
principe het eerste aanspreekpunt.
ZIJN NORMALITER NIET BIJ DE LES AANWEZIG
De les is normaliter niet toegankelijk voor ouders. Uitzonderingen zijn:
• De eerste van de twee proeflessen; je mag bij deze les aanwezig zijn
• De kijklessen die in principe twee keer per jaar worden
georganiseerd; hier ben je natuurlijk van harte welkom
Bij reguliere lessen mag je de laatste tien minuten vanuit de kleedkamer
toekijken, mits dit geen overlast voor de les veroorzaakt.
BLIJVEN BIJ OUDERE TURN(ST)ERS UIT DE KLEEDKAMER
Bij turngroepen vanaf 10-11 jaar blijf je uit de kleedkamer, omdat je
snapt dat dit vervelend kan zijn voor jongeren in de puberteit.
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8 Bijlage: Oproep versterking bestuur met profielen
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