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Van de secretaris Mariken Schuur 

 
Corona 
In 2021 hadden we helaas nog steeds te maken met corona. Ondanks alle beperkingen hebben we er 
met z’n allen toch een mooi jaar van weten te maken. Een compliment aan onze leiding voor hun 
inzet.  
 
Bestuur en leden 
In 2021 hadden we de volgende bestuursleden: 
Eline de Weerd  voorzitter 
Mariken Schuur  secretaris 
Geert Drijfhout  penningmeester 
Marga Beuving  lid 
Selina Bleijs  lid 
Simone Leunge   lid 
Amber Maathuis lid 
 
In 2021 hebben we afscheid genomen van onze bestuursleden Wieke Rensing en Nathalie Tolsma. 
We bedanken beide dames voor hun werk. We konden ook drie nieuwe krachten in het bestuur 
verwelkomen: Geert Drijfhout, Amber Maathuis en Selina Bleijs. Geert heeft het 
penningmeesterschap van Wieke overgenomen. 
 
We hebben in 2021 acht keer vergaderd. Bij de meeste vergaderingen waren ook Mirjam van Zon, 
Jiska Abbing en Emma Oosterloo (leiding) aanwezig. Het aantal leden bedroeg per 1 januari 2021 65. 
Op 31 december 2021 waren dit er nog steeds 65. 
 
Groepsindeling 
In 2021 was de indeling van de groepen als volgt: 

 Groep 0/1/2   do 15.00-15.45 uur 

 Groep 3/4    do 15.45-16.30 uur 

 Groep 5/6/7   do 16.30-17.15 uur 

 Jongens   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 
 
In 2021 zijn we begonnen met een aparte jongensgroep. Alle jongens vanaf groep 3 zitten hierin. We 
hebben hiervoor gekozen, omdat we de jongens dan specifieke gymonderdelen (voor jongens) 
kunnen geven.  
 
Leiding 

De lessen aan de groepen 0/1/2 tot en met 5/6/7 en aan de jongensgroep worden gegeven door 

Jiska Abbing en Emma Oosterloo. Zij worden daarbij ondersteund door Ilse Kamman, Maura van Zon, 

Tara Steenbergen en Lieke Erkelens. De les aan groep 8/12+  en de selectielessen worden verzorgd 

door Mirjam van Zon. Bij de selectie werd ze daarbij in het begin van het jaar ondersteund door 

Susan Westerbeek. Later is dat door Maura van Zon en Ilse Kamman opgepakt. Lisanne Both-

Vossebelt geeft de lessen Total Body Workout.  

 



Assistenten 
Ilse Kamman haalde in 2021 het diploma Assistent 1. Maura van Zon haalde haar diploma Assistent 2. 

Beide dames kregen een kleine attentie en een groot applaus. 

Workshops 
Rita Bisschop verzorgde ook in 2021 onze workshop Zumba.  
 
Online beweegbingo 
Voor haar opleiding Sport en Bewegen organiseerde Emma Oosterloo in februari een online 
beweegbingo. Een leuke activiteit die ook in coronatijd door kon gaan. Onze jeugdleden (en hun 
ouders) konden thuis allemaal meedoen aan deze bingo. Aan de hand van korte beweegfilmpjes met 
daaraan een nummer gekoppeld konden de kinderen eerst de beweging nadoen en vervolgens het 
nummer aankruisen op hun bingokaart. Bij een goede bingo werden de prijsjes direct afgeleverd en 
konden de kinderen gelijk verder bewegen. Voor onze gymvereniging SGV was dit een mooie 
gelegenheid om onze leden toch weer wat beweging aan te bieden tijdens de lockdown.  
 
Paasactiviteit 
Vlak voor Pasen hebben we een buitenactiviteit georganiseerd. Er waren twee stormbanen 
neergezet waar onze leden naar hartenlust hun energie kwijt konden. In de eerste twee groepen 
hebben de kinderen het spel gespeeld van de verloren eieren. De drie groepen daarna hebben een 
estafette gespeeld. Het weer werkte geweldig mee, iedereen was enthousiast en we konden dit 
coronaproof organiseren. 
 
Nijntje Beweegdiploma 
Het halen van een zwemdiploma voor jonge kinderen is voor veel ouders de normaalste zaak van de 
wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo 
vanzelfsprekend, maar wel heel belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong 
kind. Het Nijntje Beweegdiploma biedt jonge kinderen van 2 t/m 6 jaar (bij ons vanaf 3 jaar) wekelijks 
speelplezier, terwijl ze op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leren. Het is 
een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling. Donderdag 18 november 
2021 hebben alle kinderen samen met papa, mama, opa of oma gedanst en alle onderdelen 
doorlopen tijdens een speciale ingelaste les. De kinderen van SGV Wijster hebben na deze les het 
Nijntje Beweegdiploma in ontvangst genomen. 
 
Pietengym 
Gelukkig konden we in 2021 weer onze traditionele pietengym organiseren. Dolle pret en voor 
iedereen was er na afloop iets lekkers.  
 
 


