Sportvereniging Veenland

Jaarverslag 2016-2017, Gymnastiek
Het aantal leden van de afdeling blijft moeilijk. Het verloop is groot en de trend laat een
lichte daling zien. Het herstel na de zomervakantie is niet zo groot als in andere jaren.
De financiële situatie van de afdeling heeft veel te lijden van de grote contributieverhoging van de Gymnastiekbond, alleen daarvoor zal er een verandering komen in de
contributie.
Met acties van de gymleden kon er opnieuw materiaal worden aangeschaft en een deel van
de wensenlijst werd vervuld.
Het materiaal in de Willisstee vertoont steeds meer gebreken, wat een veiligheidsrisico
vormt voor onze leden. Bij controle van de toestellen is gebleken dat aardig wat materiaal
gerepareerd of vernieuwd dient te worden.
De onderlinge wedstrijden van Veenland Gymnastiek zijn gehouden op 11 maart 2017. Een
gezellige ochtend, hard gestreden om de medailles en allemaal een diploma.
De wisselbekers voor de jongens en meisjes-recreatie gaan naar Jaimy Wilkes en Dorinthe
van de Kraats. De beker voor de selectie-meisjes gaat naar Julia Schröder.
De dag werd volledig gefinancierd door onze vaste sponsor, waarvoor dank!
Door de goede leiding en haar vele vrijwilligers krijgen alle turnsters met talent en inzet
voldoende aandacht en begeleiding bij de vaak moeilijke turnonderdelen. Dit resulteert in
goede prestaties op de vele wedstrijden, georganiseerd door het Rayon en de Regio.
De recreatieve leden worden niet vergeten met de “drie-en vierkamp” wedstrijd. De
voorronde was wederom in de gehele Willistee. Vele groepen gingen door naar de finale.
Onze vaste leidster Anja de Graaff geeft vele lessen aan alle groepen, jongens, meisjes en
dames. Ouder en kind gymnastiek wordt verzorgd door Mary van Eijk.
Actieve vrijwilligers zijn Karin van Zwieten, Celine de Boer, Marijke Nagtegaal, Sabine
van Egmond en Antoinette Schaaphuizen, zij ondersteunen de lessen en gaan naar vele
wedstrijden. Hiervoor worden zij allen bedankt. Celine is de leidster van de kleuterlessen,
het blijft echter een kleine groep kleuters. Vrijwilligers blijven welkom om ons te
versterken bij de vele activiteiten.
Verder rest mij nog te bedanken, alle vaste medewerkers, de juryleden en medewerkers
van de afdeling Gymnastiek en het overkoepelende orgaan van Veenland.
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