Jaarverslag SGV 2017
Van de secretaris Mariken Schuur
We begonnen in 2017 met de volgende bestuursleden:
Annet Bos
voorzitter
Esther Westerbeek
secretaris
Wieke Rensing
penningmeester
Jiska Abbing
lid
Antje Wolters
lid
Alie Hooghuis
lid
Marga Beuving
lid
Mariken Schuur
lid
We hebben in 2017 acht keer vergaderd. Bij nagenoeg alle vergaderingen waren ook Mirjam van Zon
en Jiska Abbing (leiding) aanwezig. Het aantal leden bedroeg per 1 januari 2017 71. Op 31 december
2017 waren dit er 66.
Bestuurswisseling
Na de jaarvergadering in maart zijn Annet Bos en Jiska Abbing uit het bestuur gegaan en zijn de
verschillende functies opnieuw verdeeld. In de nieuwe bestuurssamenstelling is Esther Westerbeek
voorzitter. Mariken Schuur heeft de functie van secretaris op zich genomen. Wieke Rensing is
penningmeester gebleven. Arriënne Boer en Eline de Weerd zijn toegetreden tot het bestuur.
Samenwerking met VKW
Ook in 2017 is onze samenwerking met VKW Westerbork gecontinueerd. Onze leden kunnen
deelnemen aan officiële RWS-wedstrijden door via VKW Westerbork lid te worden van de KNGU.
Daarnaast ondersteunen beide verenigingen elkaar op wedstrijden en bij het jureren. Jaarlijks zitten
we met elkaar om tafel om lopende zaken en verdere samenwerking te bespreken.
Groepsindeling
Vanaf september is de groepsindeling op de donderdag gewijzigd. In sommige groepen waren te
weinig kinderen. Dat is niet efficiënt en maakt de gymlessen ook minder gezellig. De nieuwe indeling
is als volgt:
 Groep 1/2
15.45-16.30 uur
 Groep 3/4/5
16.30-17.15 uur
 Groep 6/7
17.15-18.00 uur
 Groep 8/12+
18.15-19.15 uur
 Total Body Workout
20.00-21.00 uur
Leiderswisseling
Mirjam van Zon heeft in het voorjaar van 2017 te kennen gegeven de lessen op de donderdag (groep
7/8 en 12+) niet meer te kunnen geven. Ze blijft wel de selectielessen op vrijdagmiddag verzorgen.
Jiska Abbing en Monique Hoogeveen hebben Mirjam op de donderdag vervangen. Jiska verzorgt nu,
naast de lessen voor groep 1/2 en 3/4/5, ook de lessen voor groep 6/7. Monique ondersteunt haar
daarbij. Monique neemt de lessen van groep 8/12+ voor haar rekening. Ook vervangt Monique, als
dat nodig is, Jiska en Gerda Porsul. Gerda verzorgt de lessen Total Body Workout op de
donderdagavond.
Nieuwe website
Isabelle van der Weide heeft een nieuwe website voor SGV gemaakt: www.sgvwijster.nl We zijn erg
tevreden met het resultaat.

Familiedag
Op zaterdag 6 mei organiseerde SGV een familiedag. De familiedag was een alternatief voor de
onderlinge wedstrijden die anders in mei plaatsvinden. Ouders, grootouders en broertjes en zusjes
mochten meedoen aan een gezamenlijke gymles. Na afloop kon men genieten van een lekkere
smoothie en een fruitspies (met dank aan JOGG en fruithandel Stevens). Het was een succes: het
enthousiasme van de kinderen, ouders, en opa’s en oma’s was groot en de opkomst hoog.
RWS-wedstrijden
In 2017 kwamen onze selectieleden Emma Wever, Laura Westerbeek, Maura van Zon, Emma
Oosterloo, Ilse Kamman, Mirthe Philips, Susan Westerbeek en Mara Holthof uit op RWS-wedstrijden.
Ze behaalden allemaal prima resultaten. Susan Westerbeek, Emma Oosterloo en Laura Westerbeek
deden ook mee aan de toestelfinales.
Workshops
In 2017 hebben we weer diverse workshops aangeboden. Rita Bisschop verzorgde twee workshops
Zumba. Marcel van Zon nam twee workshops Bootcamp voor zijn rekening. Nieuw in het programma
was een workshop Freerunnen, gegeven door Melvin Greveling. We hadden twee groepen: een
workshop voor leerlingen van groep 5, 6 en 7 en een workshop voor leerlingen van groep 8 en ouder.
We hebben veel enthousiaste reacties gekregen en willen Freerunnen daarom ieder jaar gaan
aanbieden.
Uitvoering
Zaterdag 4 november stond onze jaarlijkse uitvoering in het teken van het thema circus. Het publiek,
dat weer in groten getale was gekomen, kreeg van alle groepen een spetterend optreden
voorgeschoteld. Ook de selectieleden waren van de partij. We kijken terug op een geslaagde avond.
We hebben ook veel enthousiaste reacties gekregen.
Geldinzamelacties
In het voorjaar hebben we met de collectebussen van het Oranjefonds gelopen. In het najaar deden
we weer mee met de Grote Clubactie. Op donderdag 23 november was onze jaarlijkse koekactie. Dit
keer met amandelspeculaasjes, speculaasbrokken en stroopwafels. Omdat we moeite hadden om op
zaterdag voldoende leden te krijgen om mee te helpen met de koekactie, hebben we besloten om op
donderdag in plaats van de gymlessen te lopen. Een succes: we hadden veel hulp en waren in een
mum van tijd uitverkocht. Op 7 oktober hebben we met een kraampje op de Weidemarkt gestaan.
Na het grote succes op onze familiedag, hebben we ook op deze markt smoothies verkocht.
Pietengym
Donderdag 30 november werden de kinderen verrast: er deden zomaar twee pieten mee aan de
gymlessen. Het werd een gezellige boel. Na afloop kregen de kinderen ook nog iets lekkers mee.
Turnhal
De selectieleden zijn dit jaar eenmaal naar de Turnhal geweest in Hoogeveen. Zo kunnen ze een keer
extra oefenen en breder kennismaken met het turnen. In de Turnhal is bijvoorbeeld een grote vloer,
waarop op hoger niveau de vloeroefening wordt gedaan. Maar er zijn ook dikkere en zachtere
valmatten, zodat meer geprobeerd kan worden op de trampoline.

