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De Christelijke Gymnastiek & Sportvereniging “KRACHT & VLUGHEID” is opgericht op 24 november 1917.  

Gestart met 9 HBS-ers, nu 419 leden van 1½ t/m 90 jaar oud. In 1917 één lesuur, nu 41 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 , Hendrike van den Ham-v.d. Ree, Albert Oosterbroek, Eltjo 

Lanting, André van den Berg, Joop de Boer. 

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

 Jan v.d. Molen, Henk Ruitenbeek, Kees Jonker, Guido Broeders, Marco 

Bakker, Johan Kraaij, Paulien Furfaro, Wil de Bruine, Andries Kohlberg, Ilya 

den Dulk-Slingerland.  

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

 Asta Schipper (Interieurverzorging) 

Activiteitencommissie Monique Bleij, Dineke Lanting, Wil Wiecherink 

PR commissie Ilya Slingerland, Jenny Tromp, Jennifer Ramkisoen, Eric de Kruijf (website) 

Redactie Nieuwsbrief K&V Margot van den Bor 

Wedstrijdsecretariaat Wil van Koolwijk 

Vertrouwenspersonen Wil van Koolwijk, Joop de Boer 

Ledenadministratie André van den Berg 

Leiding per 31-12-2020      sinds    sinds 

 Hennie Bakker-Ultee   1961 Henny Lust  2005 

 Albert Oosterbroek  1967 Sabrina van der Graft 2007 

 Henny Zwaal-v. Roessel  1975 Nienke Schooneveld 2010 

 Janny van den Bor-Walst 1977 Guido van Beuzekom 2016 

 Margot van den Bor  1987 Wesley Oostrum 2016 

 Yathi Hadyani   1993 Naomi van Velzen 2016 

 Ilya den Dulk-Slingerland 1996 Amy Stor  2017 

 Andries Kohlberg  1997 Gonda Kaai  2017 

 Monique Bleij   2003 Chris Houtkooper 2018 

 Wim Fontijn   2003 Yara Lang  2020 

    

Bestuur    Patricia Kruijt, voorzitter sinds 15-03-2019 

  Albert Oosterbroek, penningmeester sinds 26-04-1966 

  Margot van den Bor, secretaris sinds 12-09-2020   

  Sabrina van der Graft, bestuurslid sinds 16-03-2012 
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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  
Van de CG & Sportvereniging “Kracht & Vlugheid” 

 

AGENDA 

   
1. Opening  
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Gymnastiek- en 

Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op 18 september 2020 in “De Draai”. 
 

 
Aanwezig: de bestuursleden Patricia Kruijt en Albert Oosterbroek en kandidaat bestuursleden Ron 

Breidenbach en Margot van den Bor; 27 leden. 

Afwezig met kennisgeving: bestuurslid Sabrina van der Graft en jubilaris mevr. L. de Rooij. 

  

1. Opening 

Voorzitter, Patricia Kruijt, opent de vergadering en heet iedereen welkom en voor zover aanwezig de 

ereleden en leden van verdiensten. Er wordt een moment stil gestaan bij het overlijden van Siem Schijf (lid 

van verdiensten). De vergadering is door de Corona-crisis verplaatst van 15 maart 2020 naar 18 september 

2020 en is iets anders van opzet en met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.  

 

Patricia meldt dat dit haar eerste jaarvergadering is die zij voorzit. Zij is in maart 2019 toegetreden tot het 

bestuur als voorzitter van de vereniging. Zij is hartelijk ontvangen en heeft veel geleerd van Joop de Boer en 

Albert Oosterbroek. Ze is de uitdaging aangegaan en heeft best aardig wat zaken intussen opgepakt. 

Tegelijkertijd hebben we met zijn allen een raar half jaar achter de rug maar langzamerhand worden toch 

weer zaken opgepakt en zijn de lessen weer opgestart. 

 

Patricia nodigt de commissieleden uit om bij de behandeling van hun jaarverslagen, later in de vergadering, 

een toelichting te geven.  

 

2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 15-3-2019 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden goedgekeurd.  

   

3. Ingekomen stukken, toelichting ter vergadering 

De ingekomen stukken worden besproken tijdens de rondvraag. 

 

4. Jaarverslag 2019 Bestuur 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag en wordt daarmee vastgesteld. 

    

5. Verslag kascommissie, mondeling ter vergadering 

De kascommissie, bestaande uit Janny van den Bor en Wil van Koolwijk, heeft de Jaarrekening 

gecontroleerd. Janny leest het verslag aan de ledenvergadering voor. De kascommissie is van mening dat 

de stukken van de Jaarrekening een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de 

financiële situatie van de vereniging. De kascommissie geeft de ledenvergadering het advies de 

jaarrekening en verantwoording over 2019 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid voor het verenigingsjaar 2019. Het advies wordt door de ledenvergadering overgenomen. 

Tot slot heeft Janny nog een opmerking. Het viel haar op dat de vereniging een verouderd 
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boekhoudsysteem heeft die niet meer in deze tijd past en geeft het advies dat te vernieuwen. De 

kascommissie wordt bedankt voor het gedane werk.  

 

6. Financieel overzicht 2019 & Begroting 2020 

De 1e penningmeester, Albert Oosterbroek, geeft aan dat Janny op haar wenken wordt bediend. Er wordt 

gewerkt aan het automatiseren van de boekhouding.  

 

Albert geeft een toelichting op de gepresenteerde overzichten. De volgende belangrijkste zaken worden 

besproken. We sluiten het boekjaar af met een voordelig saldo van afgerond € 2.500, - euro. Alle posten 

zijn globaal genomen binnen de perken gebleven. We hebben meer ontvangen dan uitgegeven en dat komt 

omdat we nooit sponsoracties begroten. Er is minder salaris betaald, de zaalhuur bedroeg iets meer 

evenals de Bondscontributie. * Vraag: van wie komt de donatie? Antwoord: Honig Laanfonds. * Vraag: 

wordt de Bondscontributie gerestitueerd als leden halverwege het jaar opzeggen? Antwoord: nee, dat 

wordt niet gedaan. De exploitatie van De Greep geeft een voordelig saldo van € 530,84. Er is een goede 

opbrengst van de verhuur geweest. Ondanks investeringen is er een voordelig saldo. * Vraag: waarom is de 

reservering voor ziektekosten zo hoog en moet het fonds blijven bestaan in deze tijd? Uitgelegd wordt dat 

het een vrijwillige verzekering is en dat bij de start van het fonds de vereniging een bepaald bedrag als 

startkapitaal heeft gestort. Het bestuur zorgt er voor dat het fonds niet te veel groeit. Inkomen en uitgaven 

van premie loopt vrij neutraal. Er wordt vanuit de leden aangegeven dat er behoefte is aan inzicht in het 

ziekteverzuim en dat op een andere manier te rapporteren. * Vraag: ik zie geen reservering bij jubileum 

staan? Antwoord: de jubileumactiviteiten kosten uiteindelijk niets en dus wordt er niet gereserveerd.  

 

Het voorstel voor de contributieverhoging wordt tijdens dit agendapunt behandeld en de ledenvergadering 

besluit na enige discussie de contributie voor alle leden met € 2,- per kwartaal te verhogen met ingang van 

1 januari 2021. Opgemerkt wordt dat ouders van jeugdleden die de contributie niet kunnen betalen 

ondersteund kunnen worden door Gemeente Zaanstad (leeftijdsgrens 18 jaar). *Vraag: wat is het minimaal 

aantal leden per lesuur om quitte te draaien? Antwoord: dat is gemiddeld 15 leden per lesuur.  

 

De begroting 2020 is voor de Coronacrisis opgesteld en er zal een bijstelling worden gedaan die tijdens de 

eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor leden inzichtelijk zal zijn. De verwachting is dat we 

ondanks subsidieregelingen en aantal genomen maatregelen uit gaan komen op een negatief saldo van 

€ 2.500, - tot € 3.000, - Uit de ledenvergadering komt nog een tip: Buma Stemra heeft terugbetaling gedaan 

aan verenigingen. Er zal bij de Bond worden geïnformeerd. * Vraag: is het loon van de leiding doorbetaald. 

Antwoord: ja, we hebben daarvoor subsidie ontvangen. Er wordt gemeld dat de verwachting is dat de 

exploitatie van de Greep quitte gaat draaien. Het is moeilijk te voorspellen wat de komende maanden nog 

gaat gebeuren als gevolg van het Corona-virus.  

 

De begroting zoals voorgelegd wordt uiteindelijk ongewijzigd vastgesteld.  
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7. Benoeming Kascommissie 2020 

Wil van Koolwijk en Joop de Boer worden benoemd tot leden van de kascommissie. Ria Brugman biedt zich 

aan als reserve-kandidaat.  

 

8. Verslagen van de Commissies: 

Er is een aantal vragen gesteld en/of opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de verslagen van de 

verschillende commissies: 

* Er zijn veel wedstrijden niet doorgegaan. Door Corona worden veel eisen gesteld door de Bond bij 

wedstrijden. * Er worden dit jaar geen activiteiten georganiseerd. De informatie op de website en de 

reserveringen zullen hierop aangepast worden.  * Wordt de opgeknapte buitenruimte gebruikt? Antwoord, 

ja deze wordt gebruikt door verschillende mensen. * Vraag: wat is stand van zaken voor de verduurzaming 

van De Greep? Antwoord: de plannen zijn on hold gezet. * Vraag: wordt er iets gedaan aan het 

ventilatiesysteem mede i.v.m. Corona? Antwoord: dat wordt in de plannen meegenomen. * Naar 

aanleiding van de integriteits-gebeurtenissen op topsportniveau kan gemeld worden dat K&V zich keurig 

aan de voorschriften van de Bond houdt.  

 

9. Mededelingen van het bestuur 

Joop de Boer is inmiddels gestopt als secretaris en is dat 10 jaar lang geweest en Patricia bedankt hem 

persoonlijk voor de begeleiding en voor zijn inzet voor de vereniging van afgelopen jaren. Na een 

persoonlijk dankwoord van Albert voor alle inzet van Joop wordt met instemming van de ledenvergadering 

Joop benoemd tot erelid van K&V. Joop is blij met de waardering en bedankt de vergadering.  

 

Bestuurssamenstelling 

Ishan Cengiz heeft bedankt als bestuurslid en Sabrina van der Graft is vanavond verhinderd. 

In maart kon er geen jaarvergadering worden gehouden en er zijn 2 mensen zo vriendelijk geweest om 

intussen taken op te pakken en die zich verkiesbaar hebben gesteld. Margot van den Bor en Ron 

Breidenbach stellen zich aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering gaat akkoord met hun 

benoeming als respectievelijk 1e secretaris en 2e penningmeester.  

 

Ron maakt van de gelegenheid gebruik en meldt dat hij een aantal acties heeft ondernomen zoals zorgen 

dat in de ledenadministratie mailadressen worden opgenomen om digitaal met leden te kunnen gaan 

communiceren, een start gemaakt met de automatisering van de financiële administratie en een aanzet tot 

de overgang naar een nieuw softwarepakket. Wat hem zorgen baart is de terugloop van het aantal leden.  

 

Het bestuur zoekt mensen die een taak op zich willen nemen. Het kan zijn dat leden persoonlijk hiervoor 

worden benaderd. Het is niet zo zeer een must om de vacature van 2e secretaris in te vullen.  

 

Een aantal jubilarissen worden in het zonnetje gezet en bedankt voor het jarenlange lidmaatschap. Het 

bestuur wenst hun nog vele sportjaren toe. De aanwezige jubilarissen zijn: Frieda Puttenaar, Mirjam 

Johnston, Geke Meijer, Ria Brugman en Wil de Bruine. Mevrouw L. de Rooij kon wegens vakantie niet 

aanwezig zijn. 
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Speerpunten voor beleid 2020/2021  

Uitkomsten van de brainstormsessie van 21 januari worden toegelicht. Het is jammer te constateren dat er 

maar 12 leden van met name de workout groepen aanwezig waren. Wel een goede bijeenkomst geweest. 

Samenvattend: het is nodig om als vereniging mee te gaan met de tijd en in te spelen op behoeften van alle 

leeftijdscategorieën. Van belang om meer te doen aan verbinding, PR, lesaanbod en te automatiseren en 

digitaliseren. Een uitnodiging van het bestuur aan de leden om met ideeën te komen.  

 

Er is een mooi initiatief geweest tijdens de zomer dat door Jenny Tromp van de PR-commissie is opgepakt. 

DEEN heeft hun actie bij haar onder de aandacht gebracht. Door een gezamenlijke snelle actie van o.a. 

Jenny, Patricia en Ron en de inzet van een viertal meisjes van de turnafdeling, die ter plekke een 

demonstratie hebben gegeven, hebben we een bedrag van DEEN ontvangen van € 1.250, -. Een bedrag dat 

wij goed kunnen gebruiken. De PR is daarnaast bezig om te kijken of we met de Albert Heijn-actie kunnen 

meedoen. Bij aankoop van fruit en groeten kunnen klanten een sportvoucher krijgen waarmee ze bij 

aangesloten sportclubs een gratis les kunnen volgen. Indien interessant, dan volgt meer informatie.  

Zijn er ideeën voor de PR? De commissie is te bereiken via PR@krachtenvlugheid.nl. 

 

10. Rondvraag 

* Vraag: kan in alle zalen gezorgd worden voor handgel? Antwoord: dit is eigenlijk de verantwoordelijkheid 

van de gemeente. Maar neem geen risico als leiding. Advies: koop zelf handgel en declareer de gemaakte 

kosten bij de penningmeester.  * Vraag: kunnen de AC en Kampcommissie apart van elkaar blijven bestaan? 

Antwoord: het bestuur gaat daarover graag met beide commissies in gesprek en nodigt deze binnenkort uit 

voor een overleg. * Vraag: hoe is het met gezondheid Ger de Ridder? Antwoord: het gaat redelijk goed met 

hem. * Verzoek: aan de leiding van uren die nog nieuwe leden kunnen gebruiken om zelf contact op te 

nemen met de PR-commissie voor promotieactiviteiten. * Vraag: is het een idee om borg te vragen aan 

huurders om deze te kunnen inhouden als de schoonmaak niet in orde is? Het gebeurt te vaak dat na 

verhuur De Greep/Draai vies is. Voorstel wordt door bestuur besproken.  

 

Het bestuur wordt door de ledenvergadering bedankt voor al het werk van het afgelopen jaar. Tot slot 

meldt Asta dat zij stopt met de schoonmaakwerkzaamheden per 1 december omdat zij en haar man 

hebben besloten Zaandam te gaan verlaten.  

 

11. Sluiting 

Vergadering wordt door Patricia gesloten met dank voor ieders aanwezigheid en bijdrage. 
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Verslag Dagelijks Bestuur  

 

COVID-19 

Het onderwerp “Corona-virus” is bij iedereen wel onderwerp van gesprek geweest het afgelopen jaar en zal 

ons ook in 2021 voorlopig nog bezig houden. Ook in bestuursvergaderingen was het onderwerp van 

gesprek en zal in 2021 ook nog niet van tafel zijn.  

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in verschillende samenstellingen acht keer vergaderd. Op 1 april 2020 is een extra 

vergadering ingelast vanwege maatregelen die door de overheid waren genomen, als gevolg van de 

verspreiding van het COVID-19 virus. De geplande lessen, onderlinge wedstrijden, 

toestelkampioenschappen, jaarvergadering, hemelvaartkamp, jumping pannenkoek en alle andere 

activiteiten gingen tot nader bericht niet door.  

 

Lessen 

In het voorjaar zijn de jeugdlessen buiten bij De Greep weer opgestart. Ook de workout lessen van Janny en 

Margot werden in het Jagersveld en bij de eigen gymzaal met wat aanpassingen hervat. Het weer zat hen 

gelukkig enorm mee. Na de zomer zijn alle lessen weer normaal gestart met inachtneming van de 

voorschriften van het RIVM. Dat werd voortgezet tot half december toen Nederland weer in volledig 

lockdown moest.  

 

Jaarvergadering      

Het bestuur heeft de jaarvergadering moeten verschuiven van maart naar september. De jaarvergadering 

was zonder bingo en met veel minder leden dan gebruikelijk, vanwege de beperkingen die het RIVM ons 

had opgelegd. Een digitale vergadering bleek voor onze leden geen goede optie. Door de vele discussies en 

vragen werd het een levendige en positieve vergadering, onder goede leiding van Patricia. 

 

Interne communicatie 

Belangrijk was ook de interne communicatie tussen het bestuur en de leden en leden onderling. App-

groepjes ontstonden en de digitale nieuwsbrief werd ontwikkeld, nadat de vorige redactie in het voorjaar 

had aangegeven te willen stoppen met De Brug. Met de digitale nieuwsbrief kan nieuws snel en direct bij 

de leden worden gebracht. Juist in deze tijden waarin je elkaar nauwelijks ziet, is binding met leden en 

informatievoorziening vanuit de vereniging van enorm groot belang. Voorwaarde is natuurlijk wel dat leden 

een emailadres hebben om de digitale nieuwsbrief te kunnen ontvangen. Uiteraard zijn nieuwsberichten 

ook op de website terug te vinden.  

 

Bestuurswisselingen   

Het bestuur heeft ook te maken gehad met veranderingen in samenstelling. Met de komst van Ron 

Breidenbach als kandidaat 2e penningmeester en Margot van den Bor als kandidaat secretaris in het begin 



 

9 

 

van het jaar, konden werkzaamheden van bestuursleden worden verdeeld. Hun aanstellingen werden door 

de ALV op 12 september jl. bekrachtigd. Joop de Boer heeft het secretariaat aan Margot overgedragen in 

februari. In het voorjaar is Ishan Cengiz gestopt als bestuurslid vanwege te drukke werkzaamheden. En 

uiteindelijk heeft Ron in oktober toch zijn functie weer neergelegd. Hij had andere verwachtingen, 

waarover natuurlijk binnen het bestuur is gesproken. Ook Patricia heeft aangegeven te willen gaan stoppen 

met het voorzitterschap per maart 2021. Dat betekent dat er vacatures zijn voor bestuursfuncties. We 

zoeken een nieuwe voorzitter en een bestuurslid dat affiniteit heeft met automatiseringsvraagstukken. 

 

Automatisering 

Ron heeft een aanzet gegeven tot automatiseren van de financiële administratie en dat project is in het 

najaar overgedragen aan René Bult. Het project is nog niet geheel afgerond. Verder heeft de KNGU 

aangegeven de applicatie Digimembers in 2021 niet meer te ondersteunen en verenigingen werden 

gevraagd een keuze te maken uit twee andere applicaties. Ook hiertoe heeft Ron voorwerk verricht samen 

met Andre van de Berg. Dit project is ook overgenomen door René Bult en Wil van Koolwijk sloot zich aan 

bij de projectgroep. Intussen is een keuze gemaakt voor een applicatie. We zullen begin 2021 overgaan 

naar ander pakket voor de ledenadministratie.  

 

Commissies 

Het bestuur heeft een extra overleg gehad met een aantal commissies om nader met elkaar kennis te 

maken. Vervolgens is ook gesproken over onderlinge samenwerking en plannen die door commissies 

worden bedacht.  

 

Financiën 

En dan nog de financiën. De ledenvergadering heeft besloten dat de contributie wordt verhoogd per januari 

2021. Dat heeft grotendeels te maken met de financiële gevolgen van de crisis die COVID-19 heeft 

veroorzaakt. Door het ontvangen kortingen, subsidies en opbrengsten van een tweetal acties is het voor de 

vereniging financieel toch een redelijk jaar geweest. We hebben inkomsten misgelopen doordat: leden het 

lidmaatschap hebben opgezegd; we kortingen op contributie hebben gegeven en de kantine niet verhuurd 

kon worden.  

 

Tot slot 

Het bestuur vertrouwt er op dat leden zich verbonden blijven voelen bij K&V en hoopt uiteraard dat we 

snel kunnen terugkeren naar het normale leven, zoals we dat gewend waren en weer lekker kunnen gaan 

trainen. En zoals je de meeste mensen ook hoort zeggen “het was een raar jaar”. 

 

Margot van den Bor 

Secretaris 
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Verslag Commissie “DE GREEP”  

 
De commissie bestaande uit Fred Slingerland, Bert Smilde,  René Bult en Albert Oosterbroek zijn inmiddels 

zes jaar  in deze samenstelling werkzaam. Het afgelopen jaar is er vanwege de coronapandemie, maar ook 

wegens ziekte van een paar commissieleden, weinig werk verzet. Maar enkele werkzaamheden hebben 

uiteraard wel plaatsgevonden zoals: 

 

Onderhoud 

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

• Toestellen (o.a. Airtrack) zijn hersteld. 

• Lekkage boven de keuken en toilet is na diverse pogingen nu definitief opgelost.   

• Er is een boiler geplaatst onder de kraan in de draai wegens verduurzaming.  

• Rondleiding warmwater met 20 meter ingekort (energiebesparing).  

• Storing in de verwarming via een tijdelijke ingreep voorlopig opgelost.  

• Ook het inlaad- en uitblaassysteem van de verwarming grondig schoongemaakt . 

• Luik gemaakt in de gymzaal om onder de vloer te kunnen komen. 

• In verband met de komende verduurzaming zijn er vele offertes aangevraagd voor o.a. Isolering van 

de vloer van de gymzaal en het isoleren van de Oostmuur. 

• Deze offertes zijn beoordeeld en na advies is opdracht gegeven voor realisatie. 

• Warmte scan uitgevoerd door experts. 
. 

Wat te doen in 2021 

Ten eerste zal de isolatie van de vloer in de gymzaal worden gerealiseerd. Daarnaast zal ook de Oostmuur 

worden geïsoleerd met speciale isolatie korrels. 

Ook zullen er offertes worden aangevraagd voor zonnepanelen 

Warmwatervoorziening douchruimte.                     (besparing van CO2-uitstoot + energie  

Aanpassing verwarming gymzaal. 

 

Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden dit jaar ook daadwerkelijk worden gerealiseerd in verband 

met een subsidieregeling die beschikbaar is. Ook zal het onderste gedeelte van de Greep aan de buitenzijde 

moeten worden geschilderd. Wat ook onze aandacht heeft zijn de op- en aanmerkingen naar aanleiding 

van de warmtescan. Kortom er is voorlopig voldoende werk aan de winkel !!  

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. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GullBrace.svg
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Wij willen allen hartelijk bedanken die zich op wat voor manier dan ook hebben ingespannen om onze 

accommodatie in een topconditie te houden. Bedankt !!! 

  
Verslag Redactie “De Brug”  

Afgelopen jaar is er helaas maar één keer het clubblad uitgebracht en dat was de maand maart.  

Door de 1e lockdown is er geen clubblad verschenen in de maand juni omdat alle lessen en wedstrijden 

waren afgelast. In de maand september hebben Liesbeth en Sabrina besloten om geen redactie meer te zijn 

van het clubblad. Dit betekende dat er iemand anders gezocht moest worden. Of zoals nu is gebeurd, het 

clubblad is een nieuwsbrief geworden wat regelmatig verschijnt en wordt gemaakt door Margot van den 

Bor. Vanaf oktober 2020 zijn de nieuwbrieven verschenen. Wij willen alle vrijwilligers bedanken die aan het 

clubblad hebben meegewerkt. Maar we stoppen niet, want de nieuwsbrief verschijnt nog welke maand.  

 

Sabrina en Liesbeth 

 

Verslag Redactie Nieuwsbrief K&V 

In een bestuursvergadering na de zomervakantie is besproken hoe het nu verder moest met “De Brug” en 

nu in tijden van crisis communicatie met de leden zo belangrijk is en face to face communicatie met leden 

er niet of nauwelijks is. Communicatie speelt een belangrijke rol in het werven en behouden van leden. Met 

succesvolle communicatie kunnen wij onze vereniging op de kaart blijven zetten, mensen enthousiast 

maken voor turnen, conditietraining, workout, freerunning, volleybal, peutergym etc. en leden betrokken 

houden bij de vereniging. De digitale nieuwsbrief werd razendsnel gecreëerd. 

 

Uiteraard snappen wij dat er ook leden zijn die graag een boekje in de hand hebben of het rondje fietsen 

langs alle brievenbussen nu moeten missen. We zijn continu aan veranderingen onderhevig en laten we 

echter niet vergeten dat we enerzijds ook aan het milieu moeten denken en papieren documenten eigenlijk 

niet meer kunnen. Het is een kwestie van wennen en zoals professor Scherder zegt: “je moet jezelf blijven 

uitdagen en nieuwe dingen blijven leren om je hersenen gezond te houden”, zie onze nieuwsbrief van 

november over wat hij nog meer vertelt. De overstap naar digitale informatievoorziening levert nu ook een 

kleine kostenbesparing op voor de vereniging.  

 
In 2020 zijn er 2 digitale nieuwsbrieven uitgebracht. Heb je er eentje gemist? Ze zijn ook nog te vinden op 

onze website. Heb je nog helemaal geen mail ontvangen? Wat jammer! Het kan zijn dat we geen of een 

verkeerd emailadres hebben. Stuur dan een mail naar ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl. 

 

mailto:ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
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Verslag PR-Commissie 

2020 

De PR-Commissie bestaat al jaren uit Jenny Tromp, Jennifer Ramkisoen, Ilonka van Galen en Ilya den Dulk-

Slingerland. De commissie heeft in 2020 op een redelijk laag pitje gestaan. Aan het begin van het jaar is er 

op de vrijwilligersavond door de PR-Commissie een leuke pubquiz georganiseerd. Halverwege het jaar heeft 

de PR-Commissie zich bezig gehouden met de Deen actie. Hierbij is K&V op een hele mooie 2e plek 

geëindigd. We hebben van de Deen een cheque ontvangen van maar liefst € 1250,00! 

Iedereen die voor ons sponsormunten mee gespaard heeft, heel erg bedankt!  

 

2021 

Als Corona het toelaat wordt er in 2021 weer een “Kijk eens wat ik kan!” lesweek 

georganiseerd en een vriendjes en vriendinnetjes lesweek na de zomervakantie. We 

hopen meer opbrengst te genereren uit Sponsorkliks door hier meer bekendheid aan te geven. 

 

 

 

Technisch Wedstrijdverslag  
Hierbij een superkort jaarverslag van het wedstrijdsecretariaat. Zoals u hieronder ziet zijn vrijwel alle 
wedstrijden afgelast vanwege COVID-19. 
 
 

 2020 Resultaten 

Wedstrijd Datum 1ste 2de 3de 4de Totaal 

2de wedstrijdronde competitie 18-19 januari '20 1 2     3 

3de wedstrijdronde competitie 14-15 maart '20 AFGELAST 0 

Ringenzwaai wedstrijd 4 april '20 AFGELAST 0 

Toestelkampioenschappen 17 mei '20 AFGELAST 0 

1ste wedstrijdronde competitie 14-15 november '20 AFGELAST 0 

Totaal   1 2 0 0 3 

 
 
 

De 1ste prijswinnaar bij Pupillen ½ RV was Alyssa de Wit 
De 2de prijswinnaar bij Pupillen ½ RV was Mylou v.d. Ven  
De 2de prijswinnaar bij Pupillen 1 D1 was Emilie Weesie   
 
Ook de Ringenzwaai wedstrijd van 4 april werd afgelast. 

 
Voor alle turners en turnsters hoop ik dat ze in de loop van 2021 weer volop bezig kunnen zijn met hun 
sport. 
 
Wil van Koolwijk – Slingerland, 06 4963 4929 
Wedstrijdsecretaris 
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Verslag Hemelvaart Kampcommissie  

Helaas heeft er door de uitbraak van Corona dit jaar geen kamp plaats gevonden.  
De getroffen voorbereidingen nemen we mee naar het nieuwe jaar en willen er dan een mooi en geslaagd 
kamp van gaan maken. Dit alles is nog wel onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona. 
 
Namens de Hemelvaart Kampcommissie,                       
Monique Bleij  

 

 
 
 

Jaarverslag Activiteiten Commissie  
 

De A.C. bestond in 2020 uit de volgende leden: Wil Wiecherink  (voorzitter en penningmeester), Dineke 
Lanting en Monique Bleij. Dit jaar hebben we als activiteiten commissie maar 1 activiteit georganiseerd, 
namelijk: 
 
Disco 29 februari                                                                                                                                    
De 53 deelnemers in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar hebben zich vermaakt op de muziek die werd verzorgd 
door DJ Menno Müller.     
 
Helaas is dit de enige activiteit die we hebben kunnen laten doorgaan, waarna de Corona uitbrak en alles 
werd stop gezet. 
 
Verder willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de activiteit om deze tot een succes te laten 
zijn en hopen dat we volgende jaar weer op hen kunnen rekenen. 
 
  

Financieeloverzicht hemelvaartskamp.

Inkomsten: Uitgave:

Saldo giro        01-01-20 266,59 Borg accommodatie 150

Saldo spaarrekening 750,03 Betalingsverkeer 83,42

Saldo giro 31-12-2020 33,17

Saldo spaarrekening 750,03

Totaal: 1016,62 Totaal: 1016,62
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Activiteiten planning 2021. 
voor 2021 is er nog geen planning i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Zodra het weer mogelijk is gaan 
we weer van start met de activiteiten. 

      
  
 
Namens de AC  
Monique Bleij 
 

 
 
Verslag vertrouwenscommissie 
Ondergetekenden, vertrouwenscontactpersonen van de CG- en SV Kracht en Vlugheid te Zaandam, 
verklaren dat zij in het verenigingsjaar 2020 geen meldingen hebben ontvangen van ongewenste 
intimiteiten, seksuele intimidatie, agressie, pesterij of enige andere vorm van ongewenst gedrag. 
 
Evenals afgelopen jaren hopen wij dat 2021 voor de vertrouwenscommissie rustig zal verlopen. Maar als je 
ergens mee zit waarover je met iemand vertrouwelijk wilt praten… wij zijn er voor je! 
Wil je echter liever met een persoon van buiten de vereniging in contact komen, stuur dan een mail naar  
veiligsportklimaatzaanstad@ggdzw.nl. 
 
Wil van Koolwijk – Slingerland   06 4963 4929 
Joop de Boer     06 1428 7752   

FINANCIEEL VERSLAG A.C.

INKOMSTEN UITGAVEN

Saldo per 01-01-2020 580,50€                   

Disco 159,00€                   Disco 191,95€                   

Film- en slaapweekend Disco verlichting 161,90€                   

Jumping Pannenkoek Film- en slaapweekend

Disco Jumping Pannenkoek

Disco

Diversen 25,20€                     

Saldo per 31-12-2020 360,45€                   

739,50€                   739,50€                   

mailto:veiligsportklimaatzaanstad@ggdzw.nl

