
Jaarverslag SGV 2018 

Van de secretaris Mariken Schuur 

In 2018 hadden we de volgende bestuursleden: 
Esther Westerbeek voorzitter 
Mariken Schuur  secretaris 
Wieke Rensing  penningmeester 
Marga Beuving  lid 
Eline de Weerd  lid 
Arriënne Boer  lid 
 
We hebben in 2018 zes keer vergaderd. Bij nagenoeg alle vergaderingen waren ook Mirjam van Zon 
en Jiska Abbing (leiding) aanwezig. Het aantal leden bedroeg per 1 januari 2018 66. Op 31 december 
2018 waren dit er ook 66. 
 
Samenwerking met VKW 
Ook in 2018 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 het najaar is de groepsindeling op de donderdag weer gewijzigd naar de ‘oude’ indeling van 
2017. De indeling is als volgt: 

 Groep 1/2    15.45-16.30 uur 

 Groep 3/4   16.30-17.15 uur 

 Groep 5/6   17.15-18.00 uur 

 Groep 7/8   18.15-19.00 uur 

 Groep 12+   19.00-20.00 uur 

 Total Body Workout  20.00-21.00 uur 
 
De oudste leerlingen van groep 4 gymmen met groep 5/6 mee. Groep 3/4 werd te groot om nog een 
leuke en efficiënte gymles te kunnen geven. Nu zijn beide groepen ongeveer even groot. 
 
Leiding 

Monique Hoogeveen heeft door een operatie de gymlessen aan de groepen 5/6, 7/8 en 12+ vanaf 

september niet meer kunnen geven. Giovanni Kammer, die voor ons al de workshops freerunning 

verzorgt, heeft haar lessen overgenomen. Hij wordt daarbij ondersteund door Emma Oosterloo. De 

lessen aan de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 worden gegeven door Jiska Abbing. Lisanne Vossebelt heeft de 

lessen Total Body Workout na de zomervakantie van Gerda Porsul overgenomen. Mirjam van Zon 

verzorgt de lessen van onze selectieleden op de vrijdagmiddag.  

We zijn er erg blij mee dat we een aantal jonge leden hebben die cursussen volgen om onze leiding 

tijdens de lessen te kunnen assisteren. In december slaagde Emma Oosterloo voor de cursus 

Gymnastiek Assistent Leider 2. Maura van Zon en Laura Westerbeek zijn gestart met de cursus 

Gymnastiek Assistent Leider 1.  

RWS-wedstrijden 
In 2018 kwamen onze selectieleden Emma Wever, Laura Westerbeek, Maura van Zon, Emma 
Oosterloo, Ilse Kamman, Mirthe Philips en Susan Westerbeek uit op RWS-wedstrijden. Ze behaalden 
allemaal prima resultaten. Susan en Laura Westerbeek hadden zich in april geplaatst voor de Drentse 



Kampioenschappen RWSb in Meppel. De kampioenschappen gingen over vier toestellen. Beide 
meiden hebben het heel goed gedaan. Susan werd knap vierde. Laura mocht zich aan het einde van 
de dag zelfs Drents Kampioen noemen.  

Turnstage Vries 
In februari werd een 'turnstage' georganiseerd door Turngirl (een tijdschrift over turnen). De stage 
was voor meiden van alle niveaus en vond plaats in de turnhal in Vries, mét schuimblokkenkuil en 
wedstrijdvloer. Een aantal van onze leden had zich hiervoor opgegeven. Ze hebben het erg naar hun 
zin gehad. De meiden hebben flink geoefend op onderdelen die ze moeilijk vinden en hebben veel 
geleerd. 

Turnhal 
De selectieleden zijn 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.  
 
Workshops 
In 2018 hebben we weer diverse workshops aangeboden. Rita Bisschop verzorgde twee workshops 
Zumba. Giovanni Kammer nam een workshop freerunnen voor zijn rekening (2 groepen).  
 
Clubkampioenschappen 
Zaterdagmiddag 2 juni organiseerden we onze onderlinge wedstrijden. Er werd door onze leden 
geturnd op eigen niveau. De kinderen turnden hun oefeningen netjes en geconcentreerd, wat 
resulteerde in goede cijfers. Na afloop van elke ronde konden de kinderen hun eigen smoothie 
fietsen op de door JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) beschikbaar gestelde smoothiefiets. Dyon 
Schreur en Susan Westerbeek zijn onze clubkampioenen 2018 geworden.  
 
Uitvoering  
Zaterdag 10 november stond onze jaarlijkse uitvoering in het teken van het thema Wild Wild Wijster. 
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 en kregen veel enthousiaste reacties. 
 
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 15 november was onze jaarlijkse koekactie. Alle 
acties hebben een mooi bedrag voor de vereniging opgebracht.  

Pietengym 
Eind 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.  

Privacyverklaring 
Om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen, hebben we een privacyverklaring opgesteld. De 
privacyverklaring staat op onze website.  


