Sportvereniging Veenland

Jaarverslag 2018-2019, Gymnastiek
Bij de start van het seizoen is er wederom een sterke daling van het ledental te zien. Het
aantal groeit pas in oktober/november. Een echte groei blijft achterwege, het totaal
aantal leden blijft onder de honderd leden voor de gymnastiek. Het opzeggen aan het eind
van het seizoen wordt slecht gedaan door de ouders van onze jeugdleden. Dit geeft een
vertekend beeld bij aanvang van het seizoen.
De financiën van de afdeling laat echter een negatief resultaat zien, de contributie moet
meer verhoogd worden dan wat wij wenselijk vinden.
Door de vele wedstrijddagen van de Regio en het Rayon worden de Onderlinge Wedstrijd al
op 16 maart 2019 gehouden. De wedstrijd in nivogroepen werden sportief en gezellig
volbracht. Vele medailles werden omgehangen.
De verenigingswisselbekers zijn voor Eloise Muijs bij de Extra-Training, Jay Flaat bij de
Jongens en Noa Hoogendoorn bij de Meisjes.
Onze vaste sponsor wordt bedankt voor alle prijzen, medailles en attenties.
De Extra-training groepen meisjes blijven goed presteren op een hoog niveau. Hierdoor
blijft het een zeer druk seizoen voor de leidsters, assistentes, juryleden en chauffeurs.
Hiervoor bedankt. Met de hele groep komen zij tot grote prestaties bij alle voorrondes en
finales.
Vele prestaties worden vermeldt in de regionale weekbladen.
Vele wedstrijden worden door het Rayon georganiseerd. Op alle niveau’s vinden deze
plaats. Voorrondes van de recreatieve drie en vierkamp wedstrijd worden wederom
georganiseerd en in onze sporthal door Veenland in Wilnis voldaan.
Voor vele recreatie-gymleden van de vele verenigingen in het rayon wordt het weer een
drukke en gezellige wedstrijd. Het aantal deelnemers laat een wisselend beeld zien. de
verenigingen komen met minder groepen.
Toch blijft een recreantenwedstrijd zeer grote waarde behouden als enige wedstrijd voor
deze leden en verenigingen.
De leidsters Anja de Graaff en Mary van Eijk zijn de vaste kern bij de gymnastiek.
Met de sportieve vrijwilligers Celine de Boer, Marijke Nagtegaal, Sabine van Egmond,
Antoinette Schaaphuizen wordt het sportteam aangevuld tot een groot en goed
presterende afdeling.
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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.
Afdeling Gymnastiek
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