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Van de secretaris Mariken Schuur 

 
Corona 
Een leeg gymjaar. Zo kunnen we terugkijken op 2020. Door de coronabeperkingen konden heel veel 
dingen niet. Geen clubkampioenschappen, geen uitvoering en geen geldinzamelacties. En heel veel 
lessen die niet door konden gaan. Een compliment aan onze leden die zonder morren de contributie 
wilden blijven betalen. En een compliment aan onze leiding die van iedere les die wél door kon gaan 
een feestje wist te maken! 
 
Bestuur en leden 
In 2020 hadden we de volgende bestuursleden: 
Eline de Weerd  voorzitter 
Mariken Schuur  secretaris 
Wieke Rensing  penningmeester 
Marga Beuving  lid 
Nathalie Tolsma lid 
Simone Leunge   lid 
 
Begin 2020 heeft Pieter de Both besloten te stoppen met het bestuurswerk. Hij kon de 
werkzaamheden niet meer combineren met zijn werk. We bedanken Pieter voor zijn inzet. Gelukkig 
konden we ook twee nieuwe krachten in het bestuur verwelkomen: Simone Leunge en Nathalie 
Tolsma. 
 
We hebben in 2020 zes keer vergaderd. Minder dan normaal als gevolg van de coronapandemie. Bij 
de meeste vergaderingen waren ook Mirjam van Zon en Jiska Abbing (leiding) aanwezig. Het aantal 
leden bedroeg per 1 januari 2020 69. Op 31 december 2020 waren dit er 65. 
 
Vacature penningmeester 
Omdat onze penningmeester Wieke tijdens de ALV van 2021 had willen stoppen met haar 
bestuurstaken, hebben we in 2020 herhaalde oproepen gedaan voor een nieuwe penningmeester. 
Ook hebben we diverse mensen persoonlijk benaderd. Helaas nog zonder succes. Wieke heeft 
toegezegd om nog een jaar (2021) door te willen gaan. Om haar alvast wat te ontlasten zijn een deel 
van haar taken elders in het bestuur belegd. Deze situatie is uiteraard niet ideaal. We hopen in 2021 
alsnog een nieuwe penningmeester te vinden (eventueel in een constructie zonder bestuursfunctie). 
 
Korting op contributie 
Omdat voor ons de kosten gewoon door bleven lopen (waaronder als grote kostenpost de zaalhuur), 
waren we genoodzaakt de contributie te blijven innen. Om onze leden enigszins tegemoet te komen, 
hebben we ze in het tweede kwartaal van 2020 eenmalig een korting van 50% op de contributie 
gegeven.  
 
Samenwerking met VKW 
In 2020 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. Als gevolg van de 
coronapandemie zijn er echter geen wedstrijden geweest. In 2020 hebben we verkennende 
gesprekken met VKW gevoerd over een intensievere samenwerking. Voorstel is om VKW-leden met 
onze selectie te laten meetrainen op de vrijdag. Onze jongere leden kunnen dan op de maandag 



meegymmen met VKW. We verwachten dat deze intensievere samenwerking in 2021, nadat de 
coronabeperkingen zijn opgeheven, in zal gaan. 
 
Groepsindeling 
In 2020 was de indeling van de groepen voor de zomervakantie als volgt: 

 Groep 0/1/2   do 15.00-15.45 uur 

 Groep 3/4    do 15.45-16.30 uur 

 Groep 5   do 16.30-17.15 uur 

 Groep 6/7   do 17.15-18.00 uur 

 Groep 8/12+   do 18.00-19.00 uur 

 Total Body Workout  do 19.30-20.30 uur 

 Selectie   vr  16.00-18.00 uur 
 
Na de zomervakantie werd de indeling: 

 Groep 0/1   do 15.00-15.45 uur 

 Groep 2/3    do 15.45-16.30 uur 

 Groep 4/5   do 16.30-17.15 uur 

 Groep 5/6   do 17.15-18.00 uur 

 Groep 7/8/12+   do 18.00-19.00 uur 

 Total Body Workout  do 19.30-20.30 uur 

 Selectie   vr  16.00-18.00 uur 
 
Groep 5  hebben we na de zomervakantie gesplitst, vanwege de grootte en de bewerkelijkheid van 
deze groep. 
 
Leiding 

De lessen aan de groepen 0/1 tot en met 5/6 worden gegeven door Jiska Abbing en Emma Oosterloo. 

Zij worden daarbij ondersteund door Ilse Kamman, Maura van Zon en Tara Steenbergen. De les aan 

groep 7/8/12+  en de selectielessen worden verzorgd door Mirjam van Zon. Bij de selectie wordt ze 

daarbij ondersteund door Susan Westerbeek. Lisanne Vossebelt geeft de lessen Total Body Workout.  

Na de herfstvakantie ging Lisanne met zwangerschapsverlof. Wij feliciteren haar en Pieter met de 

geboorte van zoon Thijmen. Lisanne werd vervangen door Linda Veldman.  

Workshops 
Rita Bisschop verzorgde ook in 2020 onze workshop Zumba. Giovanni Kammer nam onze workshop 
freerunnen weer voor zijn rekening. Helaas konden niet alle workshoplessen als gevolg van de 
coronabeperkingen doorgaan.  
 
Sinterklaas 
Door de coronabeperkingen mochten de pieten dit jaar niet op bezoek komen. Sint had gelukkig iets 
anders bedacht. Samen met Jiska en Emma was door Sint een spel bedacht met gluurpieten. Na 
afloop kreeg iedereen een cadeautje mee.  
 


