
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Jaarverslag 2016  



 

 

De Christelijke Gymnastiek & Sportvereniging “KRACHT & VLUGHEID” is opgericht op 14 november 

1917. Gestart met 9 HBS-ers, nu 584 leden van 1½ t/m 90 jaar oud. 

In 1917 één lesuur, nu 53 lesuren per week in 6 gymzalen, 1 sporthal en natuurlijk in onze eigen gymzaal 
“de Greep” met recreatieruimte “de Draai”. 

Kracht en Vlugheid is aangesloten bij de Koninklijk Nederlands Gymnastiek Unie.  

 
Ereleden Hennie Bakker-Ultee,Rina Schijf-Dekker, Wil Wiecherink, Wil van 

Koolwijk-Slingerland , Henrike van der Ham-v.d. Ree, Albert Oosterbroek, 
Eltjo Lanting 

 
Leden van verdienste Jetty Splinter-v.d. Stelt, Lia van Diemen, Monique Bleij, Gonnie Meertens,  

 Jan v.d. Molen, Henk Ruitenbeek, Siem Schijf, Kees Jonker, Guido 

Broeders, Marco Bakker, Johan Kraaij, Paulien Furfaro, Wil de Bruine, 
Andries Kohlberg  

 
Commissie ”de Greep” René Bult, Bert Smilde, Fred Slingerland, Albert Oosterbroek,  

 Asta Schipper (Interieurverzorging) 

 
Activiteitencommissie Monique Bleij, Paula Dam, Dineke Lanting, Wil Wiecherink 

 
PR commissie Susanne Meertens, Ilya Slingerland, Jenny Tromp, Jennifer Ramkisoen,  

 Sabine Werner, Eric de Kruijf (beheerder website), Ilonka van Galen 

 
Redactie clubblad ”de Brug” Sabrina van der Graft, Liesbeth van der Graft;  

 advertenties: Bob Zwaal, Joop de Boer; productie en verspreiding: Piet 
Smit, Ihsan Cengis, en véle bezorgers 

 
Wedstrijdsecretariaat/TC Andries Kohlberg, Sabrina van der Graft, Claudia Wieringa 

 

  Sinds 
Leiding Hennie Bakker-Ultee 1961 

 Albert Oosterbroek 1967 
 Henny Zwaal-v. Roessel 1975 

 Janny van den Bor-Walst 1977 

 Margot van den Bor 1987 
 Yathi Hadyani 1993 

 Ilya Dulk-Slingerland 1996 
 Andries Kohlberg 1997 

 Monique Bleij 2003 
 Wim Fontijn 2003 

 Henny Lust 2005 

 Anneke Bindt (tot 31-12-2016) 2006 
 Sabrina van der Graft 2007 

 Nienke Schooneveld 2010 
 Casper v. Zeelt 2013 

 Stephanie Roelofs 2013 

 Chantal Otter 2014 
 Gerda Andrea 2014 

 Wesley Oostrum 2016 
 Naomi van Velzen 2016 

 Anouk Pals 2016 
      

Bestuur    Albert Oosterbroek, voorzitter 26-04-1966 

  Albert Oosterbroek, penningmeester 26-04-1966 
  Joop de Boer, secretaris 14-03-2014   

  Sabrina van der Graft, lid   16-03-2012 
  Ihsan Cengis 05-10-2016 

  Martin van der Vlis 05-10-2016 

 
Ledenadministratie André van den Berg 2007 
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UITNODIGING 
 

VOOR ALLE LEDEN VANAF 13 JAAR EN DE OUDERS VAN ONZE JEUGDLEDEN 
 

om de JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING bij te wonen. 

 
Deze zal gehouden worden in onze recreatiezaal “de Draai”, naast gymzaal “de Greep” op 

 

Vrijdag 17 maart 2017 
 

Adres: Perzikkruidweg 2-B 1508 AW Zaandam 
 

AANVANG 20.00 uur precies. 

 
 

 
AGENDA 

  
1. Opening  
2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 18-3-2016  2  

3. Ingekomen stukken  
4. Jaarverslag 2016 Bestuur 5   

5. Verslag kascommissie  
6. Financieel overzicht 2016/Begroting 2017 7   

7. Benoeming Kascommissie 2017 

8. Jaarverslag van de: 
- Technische Commissie en Wedstrijdverslag 2016   9 

- Redactie “De Brug”      10 
- Commissie “de Greep"     11 

- Vertrouwenscommissie 11 

- Activiteitencommissie  12 
- Public Relations Commissie 13 

9. Benoeming nieuwe bestuursleden Ihsan Cengis en Martin van der Vlis  
10. Mededelingen van het bestuur 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

 
Na deze vergadering, die tot ongeveer 21.30 uur duurt, gaan we KIENEN en draaien we het Rad van 

Avontuur. Een altijd weer gezellige afsluiting van het verenigingsjaar! 
KOMT ALLEN, DE KOFFIE STAAT KLAAR EN IS GRATIS. 

 

PS. Leuke en ook bruikbare prijsjes voor de Kien en het Rad van Avontuur zijn welkom!!! 

 
 
 
Het volledige Jaarverslag 2016 staat op de website: www.krachtenvlugheid.nl 
  

http://www.krachtenvlugheid.nl/
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Gymnastiek- 
en Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op 18 maart 2016 in “De Draai”. 
 

Aanwezig:   de bestuursleden Albert Oosterbroek, Joop de Boer en Sabrina van der Graft; 

  ca 44 leden 
Afwezig mb: Eltjo Lanting, Ilya Slingerland, Wil van Koolwijk-Slingerland, Susanne Meertens,  

  Ria de Wit, Frans Tol, Rina en Siem Schijf (zie punt 16, Mededelingen Bestuur).   
 

1. Opening 

Voorzitter Albert Oosterbroek opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de ereleden 
Hennie Bakker, Henrike v.d. Ham en Wil Wiecherink en het lid van verdienste Monique Bleij.  

 
Op verzoek van voorzitter gaat Ger de Ridder voor in het gebed. 

 
Algemene terugblik namens het bestuur: 
Ook in 2015 zijn er diverse wisselingen in leiding geweest. Gelukkig draait alles naar behoren maar het 

leiderscorps kan nog altijd versterking gebruiken bijvoorbeeld voor Poelenburg. 
Het aantal leden is ten opzichte van 2014 licht gedaald, maar vanaf 2016 zitten we weer in de lift: 

intussen hebben we weer rond de 600 leden. Dit is nog geen reden om achterover te leunen. De 
kersverse folder “Een leven lang bewegen” moet het ledental verder gaan opschroeven. De folder zal ruim 

worden verspreid onder scholen, buurthuizen, artsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken, sociale wijkteams 

enz. 
 

Er is door veel (jeugd-)leden met succes deelgenomen aan de diverse wedstrijden.  
Zie voor een samenvatting van de resultaten het verslag van de wedstrijdsecretaris. 

Het bestuur is bijzonder ingenomen met de activiteiten die PR en AC hebben ontplooid. Hopelijk gaat de 

PR, na het voorspoedig verloop van alle zwangerschappen weer full speed vooruit! 
Het kamp van de AC was redelijk bezocht en werd uitstekend gewaardeerd door de deelnemers. Hetzelfde 

geldt voor de Disco’s en de nieuwe activiteit: Jumping Pannekoek. 
Een uitgebreid overzicht staat in de afzonderlijke verslagen van deze commissies. 

2. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 27-3-2015 
De Notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller, Joop de Boer. 

3. Ingekomen stukken  

Verslag van de Kascommissie, wordt behandeld bij punt 5. 
4. Jaarverslag 2015 Bestuur  

Het Jaarverslag 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
5. Verslag Kascommissie  

De Kascommissie, bestaande uit André van de Berg en Hennie Bakker, heeft de boeken gecontroleerd en 

geen onregelmatigheden geconstateerd. De Commissie adviseert het Bestuur decharge te verlenen. Dit 
advies wordt met algemene stemmen overgenomen. 

Hennie Bakker adviseert een ieder eens deel te nemen aan een Kascommissie. (zie ook punt 8) 
 

6. Financieel Overzicht 2015 en Begroting 2016 

Toelichting penningmeester: de ontvangen contributie is lager dan begroot vanwege de ledendaling in het 
2de en 3de kwartaal. De donatie van € 3.000,- is besteed aan de aanschaf van trainingspakken (€ 2.814,-).  

Het boekjaar is dank zij de GCA en een ontvangen restant van Sportimpuls afgesloten met een klein 
positief resultaat: € 259,-.  Zonder deze bedragen zou het saldo negatief zijn geweest. 

De exploitatie van De Greep sloot met een positief resultaat van € 3.521,- (opbrengst uit verhuur De 
Draai). De kosten van de nieuwe toiletgroep (€ 4.089,-) is inclusief donatie(s). 

De uitkomsten voor Gas, water en licht waren door een overheidssubsidie  ca € 1.000,- lager dan begroot. 

Een dergelijke meevaller zit er voor 2016 niet in. 
De accommodatie De Greep staat bestendig voor € 40.000,- op de Balans. N.a.v. een vraag van Gerard 

Koekoek zal het Bestuur zich beraden op een herwaardering van De Greep. 
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Begroting 2016 

De contributie is weer op € 75.000,- gezet i.v.m. te verwachten aanwas ledental. Bij de uitgaven is er een 
forse stijging van de post “Contributie Bond”. NB Zonder actie van de gezamenlijke verenigingen -

waaronder K&V-  zou deze post nog veel hoger zijn uitgevallen!  
N.a.v. een vraag van Hennie Bakker: de bondscontributie wordt per kwartaal betaald, niet meer per jaar. 

N.a.v. een vraag van Piet Smit bevestigt de penningmeester dat de begroting sluit met een nadelig saldo 

van € 1.600,-. Hoeft niet tot slapeloze nachten te leiden. 
De uitgaven voor “De Brug” zijn belangrijk hoger (vraag Ger de Ridder) omdat we door ons papier heen 

zijn. Zie verder over voortbestaan papieren De Brug, punt 17 Rondvraag. 
Na behandeling van punt 7 wordt de Begroting 2016 vastgesteld. 

 

7. Contributieverhoging.  
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging per 1 april 2016, zij het dat men 

zich zorgen maakt over mensen met financiële problemen. 
 

8. Benoeming Kascommissie 
In 2016 bestaat de Kascommissie uit André van de Berg en Hilde Keuning. Janine de Wit is reserve. 

 

9. Technisch Wedstrijdverslag 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
10. Redactie “De Brug”  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
11. Commissie “de Greep"   

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

12. Vertrouwenscommissie 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

13. Activiteitencommissie   
Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
14. Public Relations Commissie   

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Naar aanleiding van: Komt er nog een Rommelmarkt? Jenny antwoordt namens de PR dat er wel een 
intentie is voor eind van 2016/begin 2017; Ger de Ridder meldt zich als vrijwilliger. 

 
Presentatie SponsorKliks  
Ondanks haar lijfelijke afwezigheid geeft Ilya Slingerland een verhelderende presentatie van 

“SponsorKliks”:  een simpele manier om K&V mee te laten profiteren van jouw aankopen. Zie verder ons 
clubblad De Brug dat eind maart 2016 verschijnt. 

 
15. Verkiezing Bestuursleden 

Aftredend: Ernst Tromp. Ernst is tot de conclusie gekomen dat zijn gezondheidstoestand het hem niet 
toestaat het bestuurslidmaatschap ten volle te vervullen. Voorzitter bedankt hem niettemin voor de inzet. 

Albert Oosterbroek wordt herkozen met dien verstande dat hij dit verbindt aan uitbreiding van het 

bestuur. Mocht dit binnen een halfjaar niet lukken wordt er een bijzondere algemene ledenvergadering 
uitgeschreven om mogelijke toekomstscenario’s (inclusief stappenplan) voor K&V te bespreken.  

Acties: 
 Het bestuur schakelt de leiding in om mogelijke nieuwe bestuursleden op te sporen. 
 Jennifer Ramkisoen zal een oproep doen op de Facebookpagina van K&V 
 Idem in de volgende De Brug. 
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16. Mededelingen van het bestuur 

 Rina en Siem Schijf zijn afwezig i.v.m. een zich ernstig aanziende ziekte van Siem. Hij is thans 

opgenomen in het AVL. De aanwezige leden wordt verzocht een beterschapskaart te tekenen. 
 Zaterdag 9 april worden er onderlinge wedstrijden gehouden in De Greep. Iedereen is welkom! 

 Alle leiding beschikt nu over een VOG! 

 De folder: “Een leven lang bewegen”: graag een stapeltje meenemen ter verspreiding bij 

relevante adressen. 

 Jubilarissen: 

25 jaar lid: Gerard Koekoek, Joop de Boer, Gre Beemsterboer.  
40 jaar lid: Henny Zwaal 

50 jaar lid: Alex Broek 

60 jaar lid: Albert Oosterbroek 
De aanwezige jubilarissen krijgen de hierbij horende versierselen opgespeld! 

We hebben afscheid genomen van Eltjo Lanting als leider van de G-groep die hij 30 jaar onder 
zijn hoede had. Eltjo heeft de gave om excellent met deze groep leden om te gaan hetgeen niet 

altijd eenvoudig was. Vóór K&V was Eltjo voorzitter van GV Simson tot deze vereniging zo’n 10 
jaar geleden overging naar K&V. Ook was (en is) hij actief in de AC. Eltjo blijft gelukkig ook actief 

voor K&V als vertegenwoordiger in het Platform Gehandicapten. Het voorstel om hem te 

benoemen tot Erelid wordt met algemene stemmen aangenomen. 

En natuurlijk voor allen een bloemetje   
 

17. Rondvraag 

Hilda Keuning: De vloer van De Zoeker vertoont gebreken (putjes niet egaal). Probleem is al 
meerdere keren doorgegeven. 

Mevrouw De Wit: worden leden van verdienste niet apart uitgenodigd? Neen, gaat via De Brug. 
  Is papieren De Brug nog nodig? De hierop volgende discussie leidt niet tot een 

conclusie. Het Bestuur zal zich beraden.  

Hennie Bakker: Er is nog meer hulp nodig bij de organisatie van activiteiten i.v.m. het 100-jarig 
jubileum. Nb Er komt geen reünie, wel een receptie en wel op 25 november 2017.  

 
Tot slot vraagt Hennie Bakker een hartelijk applaus voor het bestuur. Dit wordt in dank aanvaard. 

   
30 maart 2016, 
Joop de Boer, secretaris. 
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Jaarverslag 2016 Dagelijks Bestuur 
 

Dit is het 99ste jaar van de Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid. 
We begonnen het verenigingsjaar met 570 leden en we eindigden op 31-12-2016 met ca 545 leden.  

 

BESTUUR 
Anders dan in voorgaande jaren kan het bestuur beginnen met een positief geluid. Weliswaar hebben wij 

begin 2016 afscheid genomen van Ernst Tromp die om gezondheidsredenen moest afhaken, het bestuur 
zit nu toch ruimer in zijn jasje! De noodkreet op de laatste jaarvergadering en de daaropvolgende acties 

hebben succes gehad. Toegetreden zijn Martin van der Vlis (tweede penningmeester) en Ihsan Cengis 
(algemeen lid, contactpersoon voor PR en AC). Bovendien zijn er versterkingen en vervangingen 
gevonden voor diverse activiteiten en commissies. Zo hebben we mede door het aantrekken van Claudia 
Wieringa weer een Technische Commissie kunnen instellen. 
Ook konden we het om gezondheidsredenen wegvallen van Siem en Rina Schijf opvangen. In Piet Smit en 

Ihsan Cengis hebben we waardige opvolgers gevonden. 

 

 
Naast het bewaken – en zo nodig bijsturen – van de dagelijkse gang van zaken heeft het bestuur – in 
samenwerking met de afzonderlijk commissies- het afgelopen jaar bijzondere aandacht besteed aan: 
 

Belangenbehartiging: Contact met collega-verenigingen en de KNGU rechtstreeks over de 
organisatorische en financiële perikelen van de bond. Dit heeft uiteindelijk 

geleid tot bestuurswijzigingen en ingrijpende organisatorische veranderingen.  
Ledenwerving:  Verspreiding van de folder “Een leven lang bewegen”. Vernieuwing van “De 

Brug”, advertenties in kleur, updaten website. Dit heeft (nog?) niet geleid tot 

een ledenaanwas, waarschijnlijk wel tot het beperken van de schade.  
Technische Leiding: Herinstelling van een Technische Commissie. 

Jubileum:  Meedenken over organisatie van activiteiten en de financiering daarvan. 
Financiën: Zoeken naar (aanvullende) vormen van financiering: SponsorKliks, fondsen en – 

als vervanger van de Grote Club Actie – de steunactie “Varkentjes krassen”. 
 

In de verslagen van de afzonderlijke commissies wordt nader op deze zaken ingegaan. 
 

 

Helaas ontkwamen wij er niet aan om in verband met stijgende kosten de contributie per 1 april 2016 te 

verhogen. Voor 2017 verwachten wij geen contributieverhoging. 
 

Al met al zijn er ook dit jaar weer bergen werk verzet door bestuur, vrijwilligers en de diverse commissies. 
Zonder de inzet van deze mensen zou K&V niet zo draaien als het nu doet, bedankt allemaal! 

 

LESSEN EN LEIDING 
Er zijn in 2016 veel veranderingen van lessen en leiding geweest. Het is iedere keer weer een hele toer 

om (al dan niet tijdelijke) uitval van leiding op te vangen. Hiervoor doen we ook vaak (met redelijk 
succes) een beroep op leiding van andere lesuren om een bepaald hiaat op te vullen. Al deze mensen 

verdienen een pluim, ze zorgen er toch voor dat de leden zo min mogelijk last hebben van het uitvallen 
van een juf of meester!  

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 

Chantal Otter is gestopt in De Tref, Anouk Pals heeft de lessen overgenomen.  
Jacqueline Fritz is gestopt om gezondheidsredenen. Naomi van Velzen heeft de lessen in Westerwatering 

overgenomen. 
Bij het Freerunnen is Kas Kleinnijenhuis (zaterdag) opgevolgd door Casper van Zeelt. Wesley Oostrum 

verzorgt nu het Freerunen op maandag.  

Vanwege stageverplichtingen is Amy Stor niet meer beschikbaar voor de selectietraining. Henny Zwaal 
wordt nu geassisteerd door Nienke Schooneveld. 
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Anneke Bindt heeft ons verlaten om gezondheidsredenen, zij is intussen vervangen door Monique 
Verbeek. En tot slot moeten wij afscheid nemen van Gerda Andrea. Zij heeft vanaf 1 maart 2017 elders 

een nieuwe baan die niet valt te combineren met lesgeven voor K&V. Gelukkig hebben we vervangsters 
gevonden in Sabrina van der Graft en Anouk Pals. 
 
Het Bestuur spreekt zijn waardering uit voor alle leiding! Dit betreft zowel de mensen die zijn vertrokken 
als de huidige leiding. Wij hopen speciaal dat de nieuwelingen hun draai zullen vinden en dat ook zij eens 
een "oude rot" zijn. Wij wensen hen in ieder geval veel succes - en plezier- bij het begin van hun nieuwe 
(en hopelijk lange) carrière!        
 
DE GREEP  

Commissie De Greep heeft De draai nu flink onder handen genomen. Zie het uitgebreide verslag op 

pagina 11. 
 

S(TEUN) 
Dit jaar heeft K&V niet deelgenomen aan de Grote Club Actie. In plaats hiervan werken we nu met de 

actie “Varkentjes krassen” van de Stichting (S)teun. Voordelen van deze vorm van fondsenwerving is dat 
ie in gedeelten (bij voorbeeld per lesgroep)  kan worden uitgevoerd en dat er geen specifieke periode 

voor staat. Zie voor het resultaat (tot nu toe) de financiële paragraaf. (pagina 7) 

 
VRIJWILLIGERSAVOND  

Op 8 januari was de jaarlijkse vrijwilligersavond, aangeboden door het bestuur aan al die mensen die zich 
weer belangeloos voor de vereniging hebben ingezet. De ongeveer 45 aanwezige vrijwilligers hebben 

genoten van een geweldige Chinees/Indische maaltijd, verzorgd door een van onze sponsors, Restaurant 

“Canton”. Het entertainment was in handen van Ernst Tromp die ons trakteerde op hersengymnastiek. 
Iedereen bedankt voor een heel leuke avond!!! 

 
JUBILEUM 

In 2017 bestaat Kracht & Vlugheid 100 jaar en dat willen we graag vieren! Er is een Jubileumcommissie 
geformeerd die in 2016 de handen vol had met het bedenken en organiseren van activiteiten.  Het 

(voorlopige) jubileumprogramma is reeds gepubliceerd in De Brug en de website. 

 
Het bestuur zal zijn uiterste best doen om het komende (100ste) verenigingsjaar goed te 
laten verlopen. Maar…wij kunnen het niet alleen. Ook dit jaar rekenen wij weer op mensen 
die willen  meedenken, meepraten, en vooral meedoen! 
 
20-1-2017 
Joop de Boer, secretaris. 
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Financieel overzicht 2016      -     Begroting 2017 
 

 BEGROTING 2016    UITKOMST 2016  BEGROTING 2017  

Ontvangsten:                               
 

  
 

  
Contributie  €           75.000   €        75.428,50    €            73.410  

Rente  €               250    €            248,07    €                 100  

SponsorKliks     €            131,06   pm 
Donaties pm   €          5.000,00   pm 

Varkentjes Krassen (vh GCA)     €              88,60   pm 
Diversen     €              20,19   pm 

Nadelig Saldo  €              1.600    €          1.074,33    €              1.240   
 €            76.850    €        81.990,75    €            74.750        

 
 BEGROTING 2016    UITKOMST 2016   BEGROTING 2017   

Uitgaven:   
 

  
 

  
Vergoedingen       €            41.500    €        42.621,94    €            41.000  

Zaalhuur Gemeente   €            10.000    €          9.703,29    €              9.900  
Zaalhuur De Greep  €              8.000    €          8.000,00    €              8.000  

Contributie Bond  €            13.500    €        13.389,04    €            12.500  
Bestuurskosten  €              1.000    €            530,37    €                 750  

Wedstrijden/TD       €                 500    €            588,75    €                 500  

Materiaal  €                 500    €            585,35    €                 500  
Attenties  €                 100    €            100,00    €                 150  

Saldo "De Brug”        €              1.000    €            709,48    €                 750  
Vrijwilligersavond      €                 650    €            640,25    €                 550  

Commissies  €                 100    €              79,04    €                 150  

Air Track    €          4.893,24    pm  
Diversen  pm    €            150,00    pm  

Voordelig saldo          €                   -       

  €            76.850    €        81.990,75    €            74.750  

 
     

 

    

 
Toelichting:      
De Brug   PR Commissie   
Papier etc.  €            537,19   Saldo 1-1-2016   €          3.269,64  

porti  €            199,29   Verkoop T-Shirts   €             166,00  

Kleurendruk  €            800,00   Subtotaal    €         3.435,64  
Subtotaal  €         1.536,48   Folders   €            810,99  

Opbrengst Advertenties  €            827,00   Posters   €              53,68  

Saldo  €            709,48   Saldo 31-12-2016               €          2.570,97  

      
Materiaal      
Brug Ligger  €            554,18      
Magnesium  €              60,50      
Dumbell  €              53,92      
Foamballen  €            128,80      
Subtotaal  €            797,40      
Grote Club Aktie  €            206,65      
Bosan  €                5,40      
Saldo  €            585,35      
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Exploitatie De Greep 
      

 BEGROTING 2016   UITKOMST 2016  BEGROTING 2017 

Ontvangsten:         
Zaalhuur K&V  €              8.000    €          8.000,00    €              8.000  

Zaalhuur Derden  €                 750    €            846,00    €                 600  

Verhuur “De Draai”  €              4.000    €          5.957,50    €              4.000  
Kantine opbrengst  €              2.500    €          3.827,32    €              2.500  

Diversen     €                   -      pm  
  €            15.250    €        18.630,82    €            15.100  

      

 BEGROTING 2016   UITKOMST 2016  BEGROTING 2017  

Uitgaven:         

Onderhoud  €              2.000    €          1.282,69    €              2.000  

Schoonmaak  €              1.750    €          1.205,65    €              1.750  
Gas/Water/Licht  €              7.000    €          6.607,09    €              7.000  

Telefoon  €                 750    €            409,84    €                 750  
OZB  €              1.250    €          1.215,56    €              1.250  

Verzekeringen  €                 850    €            818,19    €                 850  
Vernieuwen De Draai  €                     -    €          1.303,24     

Diversen  €                     -    €                   -       

Voordelig saldo  €              1.650    €          5.788,56    €              1.500  
  €            15.250    €        18.630,82    €            15.100  
      

De exploitatie van “De Greep” laat een voordelig saldo zien van € 5.788,56 Dit is inclusief de kosten 

verbonden aan het vernieuwen van "De Draai" (gedeeltelijk) Het voordelig saldo is op de balans 
toegevoegd aan de reservering "Gymzaal De Greep".   

 

Balans 
 

AKTIVA:                31-12-2015 31-12-2016   PASSIVA: 31-12-2015 31-12-2016 

Geldmiddelen:       Nog te betalen:        

ING Bank RC  €   11.682,04   €   13.074,34     . Zaalhuur Gemeente  €       800,00   €       800,00  

ING Bank Spaar  €   38.900,28   €   39.092,92     . KNGU (Bondskontr.)   €    2.700,00   €              -    

Postgiro  €    1.166,58   €       551,51     . Bosan   €       150,00   €              -    

Postgiro Spaar  €   11.193,73   €   11.249,16     . Grote Club Actie   €       706,65   €       500,00  

subtotaal Geldmiddelen  €  62.942,63   €  63.967,93     . Wedstrijden   €       300,00   €       300,00  

     
   Subtotaal Nog te betalen  €    4.656,65   €    1.600,00  

Inventaris en materialen  pm   pm    Reserveringen:      

Accommodatie De Greep  €   40.000,00   €   40.000,00    . Ziekteverzekering Leiding   €    9.048,65   €    9.312,54  
       . Gymzaal “De Greep”   €   43.528,46   €   49.317,02  

Voorraad Turnpakjes  €       168,50   €       366,00    . Jubileum 100 jr. K&V   €    1.121,74   €    1.121,74  

     
  PR Commissie   €    3.269,64   €    2.570,97  

Nog te ontvangen  €         22,89   €         22,89    Eigen Vermogen   €   41.508,88   €   40.434,55  

   € 103.134,02   € 104.356,82      € 103.134,02   € 104.356,82  

 
 

Januari 2017, 
Albert Oosterbroek 
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Jaarverslag Technische Commissie 2016 
2016 gaat de boeken in als de start van de Technische Commissie onder de zeer actieve leiding van 

Sabrina en Andries. Bijgestaan door Claudia als klankbord met een frisse kijk. Een bewogen jaar waarbij 
de eerste stappen voor een stabiele commissie zijn gezet! Er is regelmatig vergaderd, veel ideeën zijn 

besproken, actielijsten gemaakt en actiepunten uitgevoerd.  

2016 heeft in het teken gestaan om de TC een gezicht te geven en dat heeft geresulteerd in diverse nog 
onzichtbare maar zeker ook meerdere zichtbare acties en activiteiten:  

Oprichting TC 
o Doelstellingen zijn geformuleerd 

o Bestuur is gesetteld en de eerste leden zijn aangesloten 

o Vergaderingen zijn gepland  
o Communicatie met andere commissie verloopt inmiddels soepel 

o Actiepunten zijn geformuleerd en in uitvoering 
Communicatie 

o De TC communiceert op verschillende manieren 

 Face to Face: Sabrina en Andries zijn primaire aanspreekpunt voor de leiding 
 WhatsApp: alle leiding zit inmiddels in de groep om zo eenvoudig iedereen te kunnen bereiken 

 Nieuwsbrieven: De eerste TC nieuwsbrief is in oktober verstuurd! Via nieuwsbrieven wordt de 
leiding regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen en vanuit de TC. 

Bijeenkomsten leiding 
o K&V heeft veel nieuwe leiding. Elkaar leren kennen, nauw samenwerken, van en mét elkaar leren 

zijn de primaire doelstellingen.  

o Een start is gemaakt met bijeenkomsten voor de leiding. De eerste bijeenkomst stond in het teken 
van elkaar leren kennen en twee aspecten rondom “wat gaat goed” en “wat kan beter” -over de 

leiding zelf als ook de omgeving van gymzalen en voorzieningen. 
o Inventarisatie van behoefte en kennis en kunde waar de leiding beter in wil worden of wil leren. In 

2017 gaan we de bijeenkomsten combineren met trainingen 

Bijscholingen 
o Vanuit de TC wordt gecommuniceerd welke nascholingen door de KNGU in de buurt georganiseerd 

worden. Hierdoor hoeft de leiding niets te missen of kunnen gezamenlijk afstemmen wie waar naar 
toe gaat 

Een greep uit de vele activiteiten in 2016 - de TC is nu al niet meer weg te denken binnen K&V! We zijn 
er nog niet en er zijn nog veel meer ideeën die uitgewerkt zullen gaan worden. Wil je ook meewerken, 

heb je turnervaring en interesse? Meld je graag aan bij Sabrina of Andries! Met meer mensen kunnen we 

meer opzetten en nog meer voor de vereniging betekenen! 

 
 
 
Technisch Wedstrijdverslag 2016 

 
  Resultaten 

Wedstrijd Datum 1ste 2de 3de 4de 5de Totaal 

2e competitiewedstrijd 16-17 januari 3 2 2   6 

3e competitiewedstrijd 12-13 maart 2 4 1   7 

Toestelkampioenschappen 11 april 1  1 3  5 

Ringenwedstrijd 23 april 7 5 1   13 

Regiokampioenschappen 24 april   1   1 

Springwedstrijden 11 juni 2      

1e competitiewedstrijd 7-8 november 3 1 1   6 

Totaal  18 12 7 3  38 
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Onderlinge Wedstrijden 

Zaterdag 10 april 2016 werden de jaarlijkse onderlinge wedstrijden gehouden in gymzaal De Greep.  

De zaal was lekker vol met (groot-)ouders en andere belangstellenden. Op de toestellen Brug, Balk, Lange 
Mat en Sprong werden de mooiste kunsten vertoond en was er soms nog tijd om naar bekenden te 

zwaaien! 
Tijdens de pauze waarin alle resultaten werden verwerkt op de computer gaven een aantal dames een 

leuke demonstratie. 

Hierna konden de prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt: 18 1ste, 14 2de en 4 3de prijzen. 
Natuurlijk kreeg een ieder een diploma met de behaalde cijfers en een medaille voor de goede prestaties!  

De volledige uitslagen staan op de website van K&V. 
 
Andries Kohlberg 

 
 
Redactie De Brug 
 
We vergaren nog elk kwartaal nieuws voor ons clubblad en dat doen we met veel plezier.  
De Redactie is er ook dit jaar weer in geslaagd 4 edities van "De Brug" samen te stellen. 

Alle schrijvers van stukjes en foto's hiervoor bedankt! 

 
Siem en Rina Schijf hebben jarenlang het clubblad gedrukt en rond gebracht naar de bezorgers. Wij 

danken hen voor deze jarenlange inzet voor het clubblad “De Brug”.  
Piet Smit is nu onze “drukker” en Ihsan Cengis zorgt ervoor dat de clubbladen bij de bezorgers komen. 

Voor deze heren ook een dank voor jullie werk en natuurlijk de vele bezorgers voor het rondbrengen van 
het clubblad.  

 

In september heeft clubblad “De Brug” een nieuwe lay-out gekregen. Daarnaast worden de voor- en 
achterbladen nu in kleur gedrukt. Ook de opmaak van de advertenties zit in de nieuwe lay-out.  

 
“De Brug” wordt nog steeds voor een belangrijk deel gefinancierd uit de opbrengsten van advertenties. 

Voorheen was dit (bijna) kostendekkend, door het gebruik van kleur lukt dit niet meer (Zie ook het 

financiële verslag). 
 

Het clubblad wordt ook telkens op onze website www.krachtenvlugheid.nl gezet.  
Hier kunt u ook nog de oude nummers van "De Brug" inzien.  

 
De Redactie spreekt de wens uit dit verenigingsjaar (nog) meer bijdragen te ontvangen van de leden. We 

staan open voor uw nieuws, verslagen van activiteiten, wedstrijdverslagen (ouders, jeugdleden!), ideeën 

en - wie weet - een kritische noot. 
 

Sabrina & Liesbeth van der Graft 
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Commissie “De Greep” 
 
De commissie bestaande uit Fred Slingerland, Bert Smilde, Rene Bult en Albert Oosterbroek is inmiddels 

twee jaar in deze samenstelling werkzaam. 

Het afgelopen jaar is er weer het nodige werk verzet door een aantal K&V mensen. Een bloemlezing: 
 
Onderhoud 

 de technische ruimte is wederom grondig geschoond;  
 de entree is bijgewerkt zodat deze presentabel blijft; 

 kapotte TL-lampen zijn vervangen door LED lampen (ook de noodverlichting); 

 het onkruid achter De Greep is verwijderd (tot in de sloot!); 

 toestellen (springkasten, landingsmatten) zijn hersteld. 

Nieuw 
 Er is een begin gemaakt met het opknappen van “De Draai”. 

  

Het opknappen van “De Draai” moet natuurlijk zo gebeuren dat de zaal beschikbaar blijft voor activiteiten. 
Dat is makkelijk gezegd maar is niet altijd even makkelijk te realiseren. 

Je ziet het niet, maar er zijn elektriciteitsleidingen boven het plafond gelegd en ook de spots in het 
plafond zijn aangebracht terwijl de nieuwe “feest verlichting” ook kan worden ontstoken. Een werk dat 

erg veel tijd in beslag neemt maar met een resultaat dat het licht kan verdragen. 

Verder is er een begin gemaakt met het schilderwerk. Daarna zal de bar geheel worden aangepakt. 
Kortom, er is nog voldoende werk aan de winkel voor de commissieleden. 

  
Op zoek: Wij zoeken iemand die de achterzijde van de Greep vrij houdt van ongewenst groen, dus 

iemand die (niet al te subtiel) tuinieren leuk vindt.   

 

Dat er in een schone zaal wordt gesport vinden wij "gewoon" maar zonder de inspanning van Asta -La 
Pasta! -  Schippers zou dit niet mogelijk zijn. Asta, uitstekend! 
Ook enkele vrijwilligers doen regelmatig schoonmaakwerkzaamheden, denk maar eens aan de grote 

schoonmaak in de vakanties, waardoor het daarna weer aangenaam sporten is. 
  

Wij willen allen hartelijk bedanken die zich op wat voor manier dan ook hebben ingespannen om onze 

accommodatie in een topconditie te houden. Bedankt !!! 
  

Commissie De Greep 
 

 
 
Verslag Vertrouwenspersonen 
 

Ondergetekenden, vertrouwenspersonen van de CG- en SV Kracht en Vlugheid te Zaandam, verklaren dat 

zij in het verenigingsjaar 2016 geen meldingen hebben ontvangen van ongewenste intimiteiten, seksuele 
intimidatie, agressie, pesterij of enige andere vorm van ongewenst gedrag. 

Graag willen wij hierbij vermelden dat het bestuur van K&V in 2016 er in geslaagd is om voor alle 
trainers/trainsters en bestuursleden een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te verkrijgen. 

Samen met onze omgangsregels en klachtencommissie voldoen wij ruimschoots aan de norm die gesteld 
is voor sportverenigingen. 

Evenals afgelopen jaar hopen wij dat 2017 voor de vertrouwenscommissie weer rustig zal verlopen. Maar 

als je ergens mee zit waarover je met iemand vertrouwelijk wilt praten… wij zijn er voor je! 
De vertrouwenspersonen: 
Wil van Koolwijk – Slingerland 0649634929 
Joop de Boer   0614287752 
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Activiteitencommissie 
 
De A.C. bestond in 2016 uit de volgende leden: 

Wil Wiecherink  (voorzitter en penningmeester), Dineke Lanting, Paula Dam en Monique Bleij. 
 

Dit jaar hebben we als activiteiten commissie weer 5 activiteiten georganiseerd te weten: 
 

Disco 9 april. 

De 24 deelnemers in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar hebben zich vermaakt op de muziek die werd verzorgd 
door DJ Melanie Okkerse. 

Hemelvaartskamp 5 mei t/m 8 mei. 
Dit jaar was het kamp in België met als thema “Superhelden”. 36 deelnemers inclusief leiding hebben zich 

prima vermaakt met alle activiteiten die werden gedaan. 

Film slaapweekend 2 en 3 juli. 
Dit jaar een nieuwe activiteit: gezellig met elkaar film kijken en slapen in de gymzaal. Dit werd met veel 

enthousiasme ontvangen. Er hebben 42 deelnemers samen film gekeken en daarna heerlijk geslapen. Het 
komende jaar gaat dit zeker herhaald worden. 

Jumping pannenkoek  24 september. 

Dit jaar zeker weer een succes gezien de deelname van 78 kinderen, die zich konden uitleven op de 

trampoline, trampoline, pegasus en de tumblingbaan. Na dat alles was het tijd voor de pannenkoeken die 
heerlijk werden verorberd. 

Disco 5 november. 

Tijdens  de disco hebben 41 deelnemers zich wederom prima vermaakt. Ook deze keer werd de muziek 
verzorgd door Melanie Okkerse. 

 
Verder willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de activiteiten om deze tot een succes te 

laten zijn en hopen dat we volgende jaar weer op hen kunnen rekenen. 
 

Namens de AC, Monique Bleij 
 
 
FINANCIEEL   VERSLAG   A.C.   2016 
     

ONTVANGSTEN   UITGAVEN  
     

 Beginsaldo Kas   €        251,26    Diversen   €          58,72  
 Disco   €        195,00    Disco   €        116,41  
 Fietspuzzeltocht   €                -      Fietspuzzeltocht   €          11,00  
 Film- en slaapweekend   €        127,00    Film- en slaapweekend   €          70,00  
 Jumping Pannenkoek   €        234,00    Jumping Pannenkoek   €          55,10  

    Donatie kamp   €        300,00  
    Eindsaldo Kas   €        196,03  

 Totaal   €        807,26    Totaal   €        807,26  
     

 FINANCIEEL  VERSLAG  HEMELVAARTKAMP  2016  
     

 ONTVANGSTEN     UITGAVEN   
     

 Beginsaldo Kas   €            9,00    Boodschappen   €        381,58  
 Beginsaldo Giro   €          53,97    Pretpark   €        847,50  
 Deelname  €     2.956,00    Zwemmen   €        185,48  
 Donatie   €        300,00    Verblijf   €        426,49  

    Tanken   €        252,15  
    Diversen   €          97,65  
    Huur Bus   €        336,20  
    Terugbetaling Lening   €        240,00  
    Betalingsverkeer   €          82,40  
    Eindsaldo Giro   €        125,78  
    Eindsaldo Kas   €        343,74  

 Totaal   €    3.318,97    Totaal  €     3.318,97  
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Jaarverslag PR commissie 
 

De PR commissie is in 2016 versterkt met de komst van Ilonka van Galen. We bestaan nu uit 6 leden, te 
weten: Ilya Slingerland, Jenny Tromp, Susanne Meertens, Jennifer Ramkisoen, Sabine Werner en Ilonka 

van Galen. Eens in de zes weken vergaderen wij en ook zijn we (indien mogelijk) aanwezig bij de 

bestuursvergadering. 
 

Het vernieuwen en up to date houden van de facebookpagina is een doorgaand proces waarin wij ook 
afgelopen jaar veel aandacht aan hebben besteed. Bijna elke week plaatsen wij een nieuw bericht zodat 

de leden over zoveel mogelijk aspecten binnen K&V worden ingelicht. Zo hebben wij met Sinterklaas een 

mooie actie gehouden wie de leukste foto van een gymmende piet had. De prijswinnaar heeft een mooi 
K&V pakket gekregen. 

De website van K&V is helemaal in een nieuw jasje gestoken zodat deze overzichtelijker en toegankelijker 
is voor iedereen. Ook hebben wij een nieuw digitaal evaluatieformulier gemaakt bij het uitschrijfformulier 

wat ook online is gegaan. Ja, ook K&V gaat mee met het digitale tijdperk ;). 

 
Begin 2016 hebben we K&V aangemeld bij SponsorKliks. Dit is een sponsorprogramma via internet. Als je 

iets online bestelt kun je de vereniging sponsoren door via SponsorKliks naar je webpagina te gaan in 
plaats van rechtstreeks. Veel K&V leden hebben dit afgelopen jaar gedaan en op deze manier is er al € 

131,06 opgebracht. 
 

Dit jaar hebben wij eindelijk de voorpagina van de krant gehaald! Het stuk “Turnen; betaalbare sport voor 

alle leeftijden” stond er mooi in met grote foto erbij! Ook stond dit stuk op dichtbij.nl. 
Om nieuwe leden te krijgen hebben wij ook brieven gestuurd naar verschillende buitenschoolse opvangen 

waar wij naast lesgeven. Op die manier is de drempel erg laag om lekker te komen gymmen. Het heeft 
minimaal 5 nieuwe leden opgeleverd. 

 

Om leden te behouden hebben wij de zogeheten KEWIK lessen opgezet: “Kijk eens wat ik kan!”. Familie 
en vrienden mogen komen kijken en zo hopen wij de betrokkenheid bij K&V te vergroten wat wellicht 

meer vrijwilligers oplevert. De eerste week is net geweest en we hebben al veel enthousiaste geluiden 
gehoord. In 2017 gaan we hier mee door en hopelijk nog vele jaren daarna. Op dit moment zijn wij bezig 

met het evalueren van de KEWIK-week via een digitaal evaluatieformulier naar de leiding van de 
jeugdleden. 

 

Vanwege ons 100 jarig bestaan heeft de PR commissie tasjes laten maken met daarop “K&V 100 jaar!” 
Deze worden dit jaar bij verschillende activiteiten uitgedeeld aan de leden.  

 
 

2017: 

 
Dit jaar staat in het teken van ons 100 jarig bestaan en ook wij zullen ons steentje hieraan bijdragen. 

Zo gaan wij helpen met de organisatie van het zeskamp en de demonstratie op de dam. En ja, dit jaar 
komt dan ook echt een rommelmarkt :). 

Natuurlijk gaan wij door met onze dagelijkse bezigheden en zullen wij als het nodig is stukjes schrijven 

voor in de kranten. We houden de facebookpagina en website up to date. Ook zullen wij dit jaar meer 
bekendheid gaan geven aan het kamp van de AC zodat deze nog vele jaren met plezier gehouden kan 

worden. 
 


