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Van de secretaris Mariken Schuur 

In 2019 hadden we de volgende bestuursleden: 
Mariken Schuur  secretaris 
Wieke Rensing  penningmeester 
Marga Beuving  lid 
Eline de Weerd  lid 
Pieter Both  lid 
 
We hebben in 2019 8 keer vergaderd. Bij enkele vergaderingen waren ook Mirjam van Zon en Jiska 
Abbing (leiding) aanwezig. Het aantal leden bedroeg per 1 januari 2019 66. Op 31 december 2019 
waren dit er 69. 
 
Samenwerking met VKW 
In 2019 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.  
 
Groepsindeling 
In 2019 was de indeling van de groepen als volgt: 

 Groep peuters   15.00-15.45 uur 

 Groep 1/2    15.45-16.30 uur 

 Groep 3/4   16.30-17.15 uur 

 Groep 5/6/7/8/12+  17.15-18.15 uur 

 Total Body Workout  19.30-20.30 uur 
 
Het samenvoegen van de groepen 5/6/7/8/12+ was nodig, omdat sommige groepen te klein werden 
en omdat we op zoek zijn naar een nieuwe leid(st)er die de lessen voor de groepen 7/8/12+ kan 
verzorgen. Ilse Kamman, Emma Oosterloo en Maura van Zon boden tijdens de lessen de nodige 
ondersteuning aan Jiska Abbing. Mirjam van Zon was bij het laatste uur als extra leidster aanwezig.  
 
Peutergroep gestart 
Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met gymlessen voor een nieuwe groep. Kinderen 
vanaf 3 jaar zijn welkom om onder leiding van Jiska Abbing te komen gymmen. We zijn gestart met 
een flinke groep van 9 enthousiaste peuters.  
 
Leiding 

De peuterlessen en de lessen aan de groepen 1/2 en 3/4 worden gegeven door Jiska Abbing. De les 

aan groep 5/6/7/8/12+ wordt ook verzorgd door Jiska, waarbij Mirjam van Zon ondersteuning biedt. 

Lisanne Vossebelt geeft de lessen Total Body Workout op de donderdagavond. Mirjam 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. Maura van Zon en Laura Westerbeek slaagden in 2019 voor 

de cursus Gymnastiek Assistent Leider 1.  

RWS-wedstrijden 
In 2019 kwamen onze selectieleden Laura Westerbeek, Lieke Erkelens, Mette Rensing, Hilde 
Westerbeek, Ilse Kamman, Susan Westerbeek, Emma Oosterloo en Maura van Zon uit op RWS-
wedstrijden. Ze behaalden allemaal prima resultaten. Mette Rensing en Hilde Westerbeek plaatsten 



zich voor de Drentse toestelfinales. Een hele knappe prestatie. Hilde behaalde er een bronzen plak 
op sprong.  
 
Workshops 
In 2019 hebben we weer diverse workshops aangeboden. Rita Bisschop verzorgde onze workshops 
Zumba. Giovanni Kammer nam onze workshops freerunnen voor zijn rekening.  
 
Seizoensopening 2019 
Op zaterdag 7 september hebben we het nieuwe gymseizoen feestelijk geopend met een 
avontuurlijk klauter- en klimcircuit in de sporthal. Iedereen – leden en niet-leden, opa’s en oma’s, 
vriendjes, vriendinnetjes en papa’s en mama’s – mochten meedoen. Het werd een gezellige middag.  
 
Clubkampioenschappen 
Op zaterdag 15 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. Dyon Schreur en Femke Westerbeek zijn onze clubkampioenen 2019 geworden.  
 
Uitvoering  
Zaterdag 23 november stond onze jaarlijkse uitvoering in het teken van het thema Lekker Fout. Een 
avond vol foute dansjes, foute muziek en foute kleding. Het publiek kreeg van alle groepen een 
spectaculair 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 was 
onze jaarlijkse koekactie. Beide acties hebben een mooi bedrag voor de vereniging opgebracht.  
 


