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Jaarverslag 2017-2018, Gymnastiek
Het ledenaantal groeide weer goed aan het begin van het seizoen in 2017.
Aan het eind van het seizoen was het aantal opzeggingen erg groot. Een aantal jongedames
die een groep vormden gingen ons verlaten. Actie voor nieuwe leden is zeer nodig. De
contributies bleven hetzelfde, maar moet aangepast worden in het seizoen 2018/2019. Dit
ook door de te verhoogde Bondscontributie van de KNGU.
In april 2018 waren de onderlinge wedstrijden van Veenland Gymnastiek.
De meisjes en jongens deden hun uiterste best en de vele medailles voor alle niveaugroepen
zijn omgehangen. De wisselbekers waren voor Sofie Plevier bij de recreatie, Senna Wilkes
bij de jongens en Danae Bader bij de selectie.
Een gezellige wedstrijddag met een grote inzet van onze leden, vrijwilligers en een
sponsor die de prijzen verzorgt.
De extra-training groepen meisjes blijven ons op de wedstrijden verbazen. De leidster
weet ze goed te motiveren met grote prestaties en sportief gedrag tot gevolg. De
assistentes zijn altijd aanwezig, dat bijdraagt tot turnen op een hoog niveau bij de Regio
wedstrijden. Door de vele wedstrijden wordt er een groot beroep gedaan op chauffeurs en
de juryleden. Bedankt.
Voor het rayon “De Vechtstreek“ werd wederom de drie– en vierkamp voorwedstrijden
georganiseerd. Voor vele recreatie-gymleden van de het rayon weer een grote happening.
Het aantal deelnemers was helaas door andere activiteiten sterk teruggelopen.
Een recreantenwedstrijd is toch een spil binnen de verenigingen en een goede indicatie.
De leiding, Anja de Graaff, Mary van Eijk zijn een vaste kern, Celine de Boer, Marijke
Nagtegaal, Sabine van Egmond, Antoinette Schaaphuizen en Karin van Zwieten zijn de
actieve medewerkers binnen de gymnastiek afdeling.
Vaste vrijwilligers blijven welkom voor alle wedstrijden en activiteiten. Verder bedanken
wij alle vaste medewerkers, de juryleden en losse medewerkers van de afdeling
Gymnastiek, en het overkoepelende orgaan van Veenland.
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