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De start van seizoen 2021-2022 is met een stabiel aantal leden. Hoewel het aantal gering was. 
De keurploegen worden elk jaar aangevuld met nieuw jong talent.  
Het totaal aantal leden groeide dit seizoen door tot bijna 90 leden.  
De jongens bleven echter achter in het aantal.  
Een combinatie-uur(jongens en meisjes) wordt na het seizoen gestart. 
  
De financiën van de afdeling hebben een normaal verloop.  
Er is een stabiel resultaat hoewel dit niet begroot was. Door financiële meevallers werd er  
geen verlies geleden.  
De wedstrijden zijn weer gestart maar nog niet in volle omvang.  
In december en januari zijn de lessen stil gelegd door de pandemie “Corona”. 
Het blijft een vreemd jaar met de dreiging van de pandemie en de gezondheid van leden en leiding. 
Een lichte contributie verhoging is na jaren echter noodzakelijk, maar niet in lijn met de huidige 
problemen met de prijsstijgingen van het levensonderhoud. . 
   
De wedstrijden voor de extra training hebben in 2021/22 een goed verloop. Er zijn weer vele prijzen 
door onze deelnemers ontvangen, dat laat het hoge nivo wel zien.  
Adhoc in planning door het rayon en regio toch voldaan. Waarvoor dank. 
  
Onze vaste wedstrijden "Onderlinge Wedstrijden en Drie/Vierkamp" zijn goed verlopen, 
hoewel deze ook verlaat zijn ingepland. 
  
De Veenland-Clubkampioen bekers voor de jongens en meisjes-recreatie gaan naar  
Timo en Syl. De beker voor de selectie-meisjes gaat naar Izzy. 
Een grote inzet van onze leiding, leden, vrijwilligers en sponsor die de prijzen verzorgt. 
 
De leidsters  Anja en Mary zijn de vaste kern bij de gymnastiek. 
  
De afdeling is blijvend zeer tevreden met hun enthousiasme op recreatief en competitief sporten. 
De sportieve vrijwilligers zijn Celine, Sabine, Antoinette. 
Het sportteam is een zeer hechte vriendinnengroep en zijn een goede aanvulling voor de begeleiding 
bij evenementen en alle gymnastieklessen. Allen worden bedankt door de afdeling. 
 
 
Vrijwilligers blijven welkom voor alle activiteiten. Alle vaste medewerkers, de juryleden en losse medewerkers 
van de afdeling Gymnastiek worden bedankt, en natuurlijk het overkoepelende orgaan van Veenland. 
 
 
Wederom geen eenvoudig jaar, maar de jeugd is blijvend enthousiast voor de turnsport. 
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