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De start van seizoen 2019-2020 gaf een matige groei van de leden. Bij extra training 

verlieten de oudste meisjes voor de studie/werk wat onoverkomelijk is. Echter werden de 

ploegen snel aangevuld met nieuw talent. Het totaal aantal leden is rond de 85 leden voor 

de afdeling gymnastiek.

De financiën van de afdeling laat geen verlies zien. Helaas ook geen groei, de nullijn blijft.

Daar wij geen extra kosten verwachten zetten wij de huidige koers voort. 

De wedstrijden voor de extra training hebben in 2019 een goed verloop gehad. Onze vaste 

wedstrijden "Onderlinge Wedstrijden en Drie/Vierkamp" zijn gepland in 2020. De voorronde

Drie/Vierkamp verliep zeer goed, hoewel er minder deelnemers waren dan voorgaande 

jaren.

In februari 2020 kwamen wij in een moeilijke situatie terecht. Wat een feestjaar moet 

worden (50 jaar bestaan) werd abrupt gestopt door een virusepidemie. Wereldwijd werden

bijna alle sporten en sportevenementen stil gelegd. Zaalsporten werd door de overheid 

verboden. Na enkele maanden werd er weer iets meer ruimte gegeven aan de 

buitensporten. Anja stelde voor om buiten te turnen en de leden waren zeer enthousiast 

na een periode van thuis blijven en stil zitten. De gemeente gaf ons toestemming dit te 

gaan doen binnen enkele dagen. Met vereende krachten werd een vloer buiten gelegd en 

de materialen buiten gezet. Landbouwplastic beschikbaar gesteld door de ouders van een 

gymnastieklid. Alle leden konden trainen op één dag met in acht nemen van alle 

voorzorgsmaatregelen. Door het goede weer een zeer groot succes.

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.

Marijke Nagtegaal heeft aangegeven te stoppen met assistentie bij het turnen. Bij de 

eindbarbecue van de extra training groepen werd zij gehuldigd door onze voorzitter. Zij 

werd "Lid van verdienste" .

Vrijwilligers blijven welkom voor alle activiteiten. Verder bedanken wij, alle vaste 

medewerkers, de juryleden en losse medewerkers van de afdeling Gymnastiek en het 

overkoepelende orgaan van Veenland.

Een zeer moeilijk seizoen werd afgesloten, maar het virus “Corona" zet zich nog voort in 

het volgende seizoen.

Aartje Verkaik
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