Jaarverslag 2021

De Christelijke Gymnastiek & Sportvereniging “KRACHT & VLUGHEID” is opgericht op 24 november 1917.
Gestart met 9 HBS-ers, nu 339 leden van 1½ t/m 90 jaar oud. In 1917 één lesuur, nu 31 lesuren per week in
5 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

Leden van verdienste

Commissie ”de Greep”
Activiteitencommissie
PR commissie
Redactie Nieuwsbrief K&V
Wedstrijdsecretariaat
Vertrouwenspersonen
Ledenadministratie
Leiding per 31-12-2021

Bestuur

Hennie Bakker-Ultee, Rina Schijf-Dekker, Wil Wiecherink, Wil van KoolwijkSlingerland , Hendrike van den Ham-v.d. Ree, Albert Oosterbroek, Eltjo
Lanting, André van den Berg, Joop de Boer.
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.
René Bult, Fred Slingerland, Albert Oosterbroek, Frank Oostrum
Asta Schipper (Interieurverzorging)
Monique Bleij, Dineke Lanting, Wil Wiecherink
Ilya Slingerland, Eric de Kruijf (website)
Margot van den Bor
Wil van Koolwijk
Wil van Koolwijk, Joop de Boer
André van den Berg
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 Andries Kohlberg
1997
Gonda Kaai
2017 Monique Bleij
2003
Chris Houtkooper
2018 Wim Fontijn
2003

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
2 vacatures, waaronder voorzitter

2

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Van de CG & Sportvereniging “Kracht & Vlugheid”
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Jaarverslag 2021 Dagelijks Bestuur
Verslag kascommissie, toelichting tijdens vergadering
Financieel overzicht 2021 & Begroting 2022
Benoeming Kascommissie 2022
Diverse verslagen van:
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situatie januari 2022
laatste
sinds herbenoeming
vacature
voorzitter
Albert
penningmeester
vacature
2e penningmeester
Margot
secretaris
Sabrina
bestuurslid

26-4-1966 mrt-21

1-5-2020
16-3-2012 mrt-21

eerstvolgende
herbenoeming

mrt-24

mrt-23
mrt-24

10. Rondvraag
11. Sluiting
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CONCEPT Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Christelijke Gymnastieken Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op 17 september 2021 in “De Draai”.
Aanwezig: de bestuursleden Sabrina van der Graft, Margot van den Bor, Albert Oosterbroek en 16 leden.
Afwezig met kennisgeving: Monique Bleij, Hilda Keuning, Ilya den Dulk , Wil Wiecherink en jubilaris mevr. U.
de Bruin.
1.
Opening
Albert heet alle aanwezigen welkom en speciaal de ereleden, leden van verdiensten en de dames achter de
bar die bij voorbaat worden bedankt voor de koffie-/theevoorziening. Het jaar 2020 was er een met
hindernissen. Met name door de lessen die niet konden worden gegeven vanwege Corona-maatregelen.
Patricia Kruijt had eigenlijk hier aan de bestuurstafel moeten zitten maar heeft het bestuur verlaten om
persoonlijke redenen. Albert hoopt dat de vergadering akkoord gaat met zijn voorzitterschap en opent
vervolgens de vergadering.
2.
Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 18 september 2020
Een naam wordt gecorrigeerd en verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen. Deze worden
hiermee vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken, toelichting ter vergadering
Het ingekomen stuk van de kascommissie wordt behandeld bij punt 5. Een ingekomen brief van Ron
Breidenbach, die gericht is aan de ledenvergadering, wordt behandeld bij punt 9.
4.
Jaarverslag 2020 Dagelijks Bestuur
Een naam wordt aangepast en verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag en wordt daarmee
vastgesteld.
5.
Verslag kascommissie, mondeling ter vergadering
Albert leest de verklaring van de kascommissie voor. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De
commissie meldt een heldere en overzichtelijke inrichting van de boekhouding die nauwgezet worden
bijgehouden. Een punt van aandacht is de wijze waarop declaraties van leden worden geadministreerd.
Decharge wordt verleend.
6.
Financieel overzicht 2020 & Begroting 2021
Albert geeft als penningmeester een toelichting op het financieel overzicht. Er zijn in 2020 veel opzeggingen
geweest waardoor er minder contributie is ontvangen. Een bedrag van 4.000 euro aan donaties betreffen
de ontvangen Corona-vergoedingen. De leiding is deels (op eigen verzoek) niet betaald, ook vanwege
Corona. De zaalhuur aan gemeente is niet betaald en wordt ook niet teruggevorderd. Dit is aan de hand van
afspraken tussen het Rijk en Gemeenten. Ook door de Bond is er korting op de contributie gegeven. Door
de komst van de digitale Nieuwsbrief is er minder uitgegeven aan De Brug. Adverteerders hebben 738 euro
opgebracht. Per saldo is in 2020 400 euro overgehouden.
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Exploitatie:
Ook de inkomsten aan zaalhuur derden is minder. Ook derden mochten niet binnen trainen. Normaal zou
De Draai ongeveer 11.000 euro aan inkomsten opleveren. Door Corona hebben we ongeveer 9.000 euro
gemist aan inkomsten. De vaste lasten liepen gewoon door. Er zijn geen bijzonderheden bij de uitgaven te
noemen.
Balans:
De Deen-actie heeft 1.250 euro opgeleverd en moet nog besteed worden. We hebben vanwege alle
onzekerheid rondom Corona nog niets willen aanschaffen. We houden het bedrag graag nog even apart
voor een goed bestedingsdoel. Vanaf dit jaar betaalt de leiding geen ziektekostenpremie meer. Er zit
voldoende in de pot om bij ziekte uit te betalen (het is geen spaarpot). Het eigen vermogen is iets
toegenomen. Kleine posten zijn niet opgenomen en direct verrekend.
Begroting 2021:
De contributie-inkomsten zullen ongeveer 15.000 euro minder zijn in 2021. Uitgaven blijven ongeveer
gelijk. Vergoedingen zullen mogelijk meevallen. Er is geen rekening gehouden met Corona-vergoedingen
vanuit de overheid. Deze worden normaliter niet begroot. Over Q4 2020 hebben we 3.000 euro vergoeding
ontvangen. En hetzelfde bedrag is voor Q1 2021 toegezegd. Ook is een aanvraag gedaan voor Q2 2021.
Door deze subsidies kunnen we financieel gezien het ledenverlies opvangen. Financieel is 2021 geen
probleem. Opbrengsten uit de verhuur van de zaal en kantine zullen minder zijn. Er zal een nadelig saldo
volgen en dit wordt van de reserveringen afgeschreven.
Verduurzamingsproject:
Tijdens de vergadering wordt een kostenoverzicht augustus/september 2021 uitgereikt en de inhoud wordt
door Albert toegelicht. In totaal is 16.000 euro aan subsidie gekregen. We hebben hiervoor wel een btwrekening moeten openen. Deze zal na afronding van dit project weer worden gesloten anders zouden we
btw moeten gaan heffen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Resultaat: zonnepanelen, vloer- en
muurisolatie en nieuwe verwarming (regeltechniek modern en op afstand te besturen). Het kostte de
commissie erg veel moeite een bedrijf te vinden die de regeltechniek kon verbeteren. Het bedrijf HTTB
heeft dit uiteindelijk voor ons gedaan.
Vraag: complimenten voor wat er afgelopen jaar allemaal is gerealiseerd. Zonnepanelen konden eerst niet
worden geplaatst vanwege aanwezigheid hoge bomen bij de zaal? Antwoord: zonnepanelen zijn geplaatst
op het lage dak en kunnen daardoor voldoende zon vangen.
Vraag: kan de vloer in de kantine ook worden geïsoleerd ? Warmte komt op ooghoogte binnen en men
heeft vaak last van koude voeten. Antwoord: Mogelijk is dit nog niet realiseerbaar maar we nemen het
verzoek mee naar de commissie.
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7.
Benoeming Kascommissie 2021
Joop de Boer en Ria Brugman worden benoemd tot nieuwe leden Kascommissie. Janny van den Bor wordt
genoteerd.
8.
Verslagen van de Commissies:
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de verslagen van de verschillende commissies.
Vraag: sommige huurders van De Draai laten de kantine erg smerig achter. Is daar iets voor te bedenken?
Antwoord: we nemen deze vraag mee naar de commissie. Sowieso wordt De Draai niet een tweede keer
verhuurd aan mensen die de boel smerig achter laten.
Vraag: is er een oplossing te bedenken voor het ontvangen van de Nieuwsbrief als je geen computer hebt?
Jenny meldt zich aan dat zij zal zorgen voor een aantal geprinte exemplaren en die in De Greep neerleggen.
Indien gewenst kan dit ook voor De Zoeker worden gedaan. Graag melden bij Jenny.
Er wordt ook een compliment gegeven voor de leesbaarheid en uitstraling van de digitale Nieuwsbrief. Er
zal worden gecheckt of de Nieuwsbrief ook standaard naar de Zaanse pers wordt gemaild.
9.
Mededelingen van het bestuur
Albert bedankt alle commissieleden voor hun inzet en hoopt dat we straks weer meer kunnen organiseren.
De ontvangen brief van Ron Breidenbach wordt uitgereikt en de leden krijgen de tijd deze te lezen.
Vervolgens wordt de inhoud gezamenlijk doorgenomen. Antwoorden op de in de brief gestelde
vragen/stellingen:
• Aanbevelingen zijn deels opgevolgd. Het automatiseren van de financiële administratie zijn we nog
steeds van plan. Het bestuur bestaat echter maar uit 3 personen en we kunnen niet alles tegelijk.
We zoeken mensen die het bestuur komen versterken.
• Dat het bestuur uit 3 personen bestaat is statutair gezien geen probleem.
• Het bestuur heeft voor de zomervakantie (juli) via de Nieuwsbrief tijdig aangekondigd wanneer de
ledenvergadering zou gaan plaatsvinden.
• Grote uitgaven worden altijd aan de ledenvergadering voorgelegd. Zo ook de
verduurzamingsplannen.
• Het bestuur heeft besloten de leden in (het 2e kwartaal) 2020 te compenseren en hier reacties op
gekregen dat dit niet nodig is. Volleybal is een teamsport en werden extra benadeeld tijdens
Corona. De leden van het volleybal-uur hebben extra korting gekregen op de contributie (over het
3e kwartaal 2021).
• Ervaring leert dat nieuwe leden veelal met mond tot mondreclame worden geworven. Sinds de
lessen weer zijn gestart ontvangen we weer nieuwe aanmeldingen. (twee scholen hebben folders
ontvangen ter verspreiding)
• De leiding zorgt zelf voor aanvulling van de EHBO-kist. Kosten kunnen worden gedeclareerd. Alle
leiding is hiervan op de hoogte.
• Er wordt altijd een passende) oplossing gezocht bij langdurige ziekte. In dit geval is mw.
Breidenbach administratief op non-actief gezet en dit is per abuis vergeten te melden. Bij deze
gebeurt dat alsnog.
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Het bestuur zal inhoudelijk reageren naar Ron Breidenbach zoals hierboven is weergegeven.
In overleg met de leiding is buiten getraind toen het mocht en tijdens de zomervakantie een
zomerrooster opgesteld. Het bestuur hoopt dat we vanaf nu ongestoord lekker kunnen blijven trainen.
Er is een nieuwe commissie gestart die werkt aan het updaten van de Statuten als gevolg van een
wetswijziging. Fred Phlippeau, echtgenoot van een lid, heeft zich naar aanleiding van een berichtje in
de Nieuwsbrief gemeld. Het bestuur vindt het fijn dat op een oproep positief is gereageerd. Fred heeft
ervaring met dergelijke zaken en samen met Joop de Boer en Albert Oosterbroek zorgt hij voor een
concept dat aan de leden zal worden voorgelegd tijdens de volgende ledenvergadering.
Het bestuur stelt voor een bingo door de Activiteitencommissie te laten organiseren voor de jeugd en
ouderen. De leden vinden dit een goed idee. De AC zal worden gevraagd de organisatie op zich te
nemen.
Er zijn positieve reacties binnen gekomen op de digitale Nieuwsbrief. Het bestuur stelt vast dat we
hiermee op de goede weg zijn. Liesbeth en Sabrina zijn nog niet formeel bedankt voor hun inzet v.w.b.
De Brug.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft intern al afscheid genomen van Patricia als voorzitter. De vergadering gaat akkoord met
herkiezing van Albert Oosterbroek en Sabrina van der Graft voor een volgende periode. Er zijn op dit
moment 2 vacatures: voorzitter en bestuurslid (met automatiseringskennis). Albert geeft aan dat hij
waarschijnlijk niet de gehele bestuursperiode zal aanblijven. Er zal aanvulling moeten komen. Zonder
bestuursleden kan de vereniging niet draaien. Het voortbestaan van K&V staat op het spel! Het bestuur
doet een dringend beroep op de leden. Er zal in de Nieuwsbrief extra aandacht worden besteed aan de
zoektocht naar bestuursleden. Het persoonlijk benaderen van mensen werkt vaak goed en de
gewetensvraag: zou je het niet erg vinden als de club verloren gaat?
We hebben dit keer 3 jubilarissen: Gonny Meertens (ook ex-bestuurslid) is 25 jaar lid, Ursula de Bruin al 50
jaar lid maar niet aanwezig en Jeanine de Wit al 60 jaar lid. De dames ontvangen een speldje van Albert en
bloemen van Sabrina.
10.
Rondvraag
Vraag: klopt het dat onze statuten een fusie met een andere club onmogelijk maakt? Antwoord: nee, dat
klopt niet.
Vraag: wat doet K&V met leden die niet gevaccineerd zijn? Antwoord: we hebben geen apart beleid en
volgen landelijke richtlijnen en ontwikkelingen.
Vraag: op de website staan mogelijk nog oude adressen. Kunnen die worden verwijderd? Antwoord: we
zullen de website nog eens goed doornemen maar constateren op het eerste oog geen onjuistheden bij
contactgegevens.
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Vraag: kan de naam van het lesuur 65+ blijf fit veranderd worden in 65+ blijven bewegen. Antwoord: dat zal
worden aangepast.
De aanwezigen danken het bestuur en het bestuur ontvangt het applaus.
11.
Sluiting
Vergadering wordt door Albert gesloten met de mededeling dat de volgende ledenvergadering hopelijk
gewoon in maart 2022 kan plaatsvinden.

Verslag Dagelijks Bestuur 2021
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in verschillende samenstellingen zeven keer vergaderd. De rode draad in de
vergaderingen was Corona en het effect daarvan op onze leden, de leiding, de lessen en de financiën. In
2021 hield Corona ons in de greep.
Lessen
Zo snel als mogelijk zijn de lessen in het begin van het voorjaar voor de jeugd buiten opgestart, gevolgd
door de andere lesuren. Gelukkig hebben wij onze eigen leslocatie De Greep. Hierdoor werd het mogelijk
om met wat aanpassingen in het lesrooster les te geven. Er werd zelfs een zomerrooster in elkaar gezet en
die uren werden goed bezocht. Na de zomer konden de lessen worden hervat en in het najaar werd de QRcode door de overheid als verplichting gesteld. Hierdoor konden we blijven lesgeven totdat wederom kort
voor de kerstvakantie de deuren weer gesloten moesten worden volgens de voorschriften van onze
overheid. Een aantal leden heeft in negatieve zin gereageerd op het feit dat ook wij als vereniging de QRcode moesten gaan scannen en daarmee leden toegang konden verlenen tot de lessen. Deze leden zijn
uitgenodigd voor een gesprek. Hier is vooralsnog geen gebruik van gemaakt door deze leden.
Jaarvergadering
Het bestuur heeft ook deze keer de jaarvergadering moeten verschuiven van maart naar september. Het
aantal leden dat de jaarvergadering bezoekt lijkt ieder jaar minder te worden.
Verduurzaming De Greep
In alle vergaderingen is het onderwerp verduurzaming van De Greep aan de orde geweest. Het bestuur
kreeg regelmatig een update en het project verduurzamen is succesvol afgerond.
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Bestuurswisselingen
Het blijkt niet makkelijk om nieuwe bestuursleden te vinden en binden. Net als bijna alle verenigingen is
het lastig vrijwilligers te enthousiasmeren om wat taken of klussen voor de vereniging te doen om te
kunnen blijven voortbestaan op langere termijn. Helaas heeft Patricia Kuijt vanwege langdurige
gezondheidsklachten haar functie als voorzitter definitief neergelegd. Dat maakt dat we in 2021 nog steeds
2 vacatures voor bestuursfuncties hadden.
Commissies
Met een afvaardiging van de Hemelvaartcommissie heeft het bestuur een goed gesprek met hen gevoerd
over de samenwerking en het opheffen van hun specifieke bankrekening. Duidelijk is dat we wat gebrek
hebben aan opslagruimte om materialen van de kampcommissie op te bergen. Gezocht is naar een
oplossing. Er is ook tijdelijke een nieuwe commissie in het leven geroepen voor het opstellen van nieuwe
Staturen voor de vereniging. Via een oproep in onze digitale nieuwsbrief kregen we hulp van de man van
een van onze leden; Fred Phlippeau. Het resultaat dat hij samen met Joop de Boer en Albert Oosterbroek
heeft geboekt wordt in de jaarvergadering 2022 voorgelegd aan de leden ter instemming.
Het bestuur heeft de Activiteitencommissie gevraagd activiteiten te bedenken voor alle leden van de
vereniging om leden te binden. Kort voor het einde van het jaar hebben enkele leden zich opgeworpen een
speurtocht te organiseren als leuk kerst-uitje tot slot van het jaar 2021.
Financiën
Regelmatig stonden de subsidieregelingen, contributiegelden en deelname aan acties die de club geld
opleveren op de agenda van het bestuur. De penningmeester heeft veel werk gehad aan het regelen van
subsidies voor de verduurzaming en als gevolg van de Coronacrisis. We hebben geen zorgen gehad over de
financiën, wel over het dalende aantal leden. En die laatste zorg is nog niet weggenomen.
Tot slot
Het bestuur heeft zo goed als mogelijk geprobeerd de vereniging door het Coronajaar 2021 heen te loodsen
en een aantal projecten succesvol afgerond. We hebben niet iedereen tevreden kunnen stellen, maar we
laten ons niet kisten door een virus. We wensen iedereen een gezond en sportief 2022.
Margot van den Bor
Secretaris
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Financieel overzicht 2021 BEGROTING 2021
Ontvangsten:
Contributie
Sponsoractie Deen
SponsorKliks en Ned.lot.
Covid uitkering
Grote Club Aktie
Diversen
Nadelig Saldo

€

65.000
pm
pm
pm
pm

€
€

200
65.200

BEGROTING 2021
Uitgaven:
Vergoedingen
€ 35.000
Zaalhuur Gemeente
€
8.000
Zaalhuur De Greep
€
8.000
Contributie Bond
€ 11.000
Bestuurskosten
€
1.000
Wedstrijden/TD
€
500
Materiaal
€
500
Attenties
€
100
Saldo "De Brug” (Nieuwsbrief) €
250
Vrijwilligersavond
€
750
Commissies
€
100
reservering Deen en GCA
pm
Diversen
pm
Voordelig saldo
€
€ 65.200

Begroting 2022

UITKOMST 2021
€
€
€
€
€

€

54.943,52
1.250,00
183,31
9.000,00
1.680,00

67.056,83

UITKOMST 2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.374,00
3.978,75
8.000,00
9.980,45
816,23
-60,00
868,96
52,35
-35,71
62,91
2.930,00
217,44
8.871,45
67.056,83

BEGROTING 2022
€

52.500
pm
pm
pm
pm

€
€

7.450
59.950

BEGROTING 2022
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

32.500
8.000
8.000
8.500
1.000
500
500
100
250
500
100
pm
pm
59.950

Toelichting:
De Brug
Papier etc.
verz.nieuwsbrief
Kleurendruk
Subtotaal
Opbrengst Advertenties
Saldo 31-12-2021

€
€
€
€
€
€

129,29
28,00
500,00
657,29
693,00
-35,71

Materiaal
Airtrack springplank
trapeze en gewichten
reparatie valmat
bands rekstok
Ultimate Ears
verkoop brug (oud ijzer)
Saldo 31-12-2021

€
€
€
€
€
€
€

456,50
240,96
50,00
24,10
159,00
-61,60
868,96

Ondanks corona hebben wij een fors voordelig saldo kunnen realiseren.
Dit komt o.a. door het opheffen van een aantal lesuren, Covid uitkering, niet uitgekeerde vergoedingen,
maar ook de zaalhuurkorting van gemeente Zaandstad.
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Exploitatie De Greep
BEGROTING 2021
Ontvangsten:
Zaalhuur K&V
Zaalhuur Derden
Verhuur “De Draai”
Kantine opbrengst
Subsidies
BTW
nadelig saldo

8.000,00
1.000,00
6.000,00
2.000,00
pm
pm
pm
17.000,00
BEGROTING 2021

Uitgaven:
Onderhoud
Schoonmaak
Gas/Water/Licht
Telefoon
OZB
Verzekeringen
Vernieuwen De Draai
Verduurzaming
Voordelig saldo

2.500,00
2.000,00
7.000,00
600,00
2.100,00
1.150,00
1.000,00
650,00
17.000,00

UITKOMST 2021
8.000,00
339,00
4.805,00
839,38
12.965,87
5.067,00
6.705,81
38.722,06
UITKOMST 2021
1.889,47
1.437,52
3.997,19
532,47
1.931,76
1.111,48
1.120,00
26.702,17
38.722,06

BEGROTING 2022
8.000,00
750,00
5.750,00
1.500,00
pm
pm
pm
16.000,00
BEGROTING 2022
2.500,00
2.000,00
6.000,00
600,00
2.100,00
1.150,00
1.000,00
650,00
16.000,00

De exploitatie van “De Greep” laat een nadelig saldo zien van € 6.705,81 . Het nadelig saldo is op de balans in
mindering gebracht van reservering "Gymzaal De Greep".
Toelichting Verduurzaming:
Vloerisolatie
€ 8600,00
Muurisolatie
Zonnepanelen
Regeltechniek Verwarming
Sub. Totaal
Subsidie:
Provincie NH
Min.Volksgez.heid
BTW
AF
Totaal kosten

6.000,00
6.965,87
5.067,00
→

8.600,00
1.326,00
10.705,21
6.070,96
26.702,17

18.032,87
8.669,30
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BALANS
31-12-2020

AKTIVA:
Geldmiddelen:
ING Bank RC
ING Bank Spaar
Postgiro
Postgiro Spaar
subtotaal
Inventaris en
Accommodatie De
Voorraad Turnpakjes

31-12-2021

25.991,27
39.231,07
777,39
11.288,91
77.288,64

27.783,44
39.231,07
4.228,81
11.288,91
82.532,23

pm
40.000,00

pm
40.000,00

217,00

572,50

117.505,64

Toelichtingen:
Grote Club Actie:

31-12-2020

PASSIVA:
Nog te betalen:
. Zaalhuur Gemeente
Sponsoractie Deen
Bondskontr.KNGU
. Grote Club Actie
. Wedstrijden
Subt. Nog te betalen
Reserveringen:
. Ziekteverzekering Leiding
. Gymzaal “De Greep”
Kamp commissie
PR Commissie
Eigen Vermogen

123.104,73

31-12-2021

800,00
1.250,00
491,10
1.822,51
300,00
4.663,61

800,00
2.500,00

9.895,76
56.948,51

9.589,76
50.242,70
1.300,55
3.270,11
51.599,10
123.104,73

3.270,11
42.727,65
117.505,64

3.502,51
300,00
7.102,51

Ziektever. Leiding:

Saldo 31-12-2020
Opbrengst 2020
Saldo 31-12-2021

1.822,51
1.680,00
3.502,51

Kamp commissie
Saldo 31-12-2020
resultaat Herfstkamp
Saldo 31-12-2021

758,12
542,43
1.300,55

Saldo 31-12-2020
Premie
Sub.saldo
AF: Uitkeringen
Saldo 31-12-2021

9.895,76
9.895,76
306,00
9.589,76
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Verslag Commissie “DE GREEP”
De commissie bestaande uit Fred Slingerland, Frank Oostrum, René Bult en Albert Oosterbroek, zijn
inmiddels alweer geruime tijd werkzaam. In dit jaar is Frank toegetreden omdat Bert Smilde wegens ziekte
moest stoppen met deze werkzaamheden. Bert ook vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor jouw inzet
in de afgelopen periode en wij wensen je een goede en gezonde toekomst.
Het afgelopen jaar is er ondanks de coronapandemie door de commissieleden, veel werk verzet .
Verduurzaming:
Het verduurzamen van onze sportaccommodatie is voortvarend ter hand genomen met het plaatsen van
Zonnepanelen op het dak van de kantine. Meer zon/licht ontvangst dan op het hoge dak vanwege de hoge
bomen. Daarnaast zijn de vloeren en muren geïsoleerd. Ook is het elektronische gedeelte van de
verwarming vervangen, zodat deze optimaal warmte geeft met een minimale CO2-uitstoot.
Al deze aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat het gebruik van gas en elektra is geminimaliseerd met
een kostenbesparing voor dit jaar van zo’n € 2.300,==. Terwijl ook in de komende jaren besparingen zullen
worden gerealiseerd.
Naast het bovenstaande zijn de “normale” onderhoudswerkzaamheden natuurlijk gewoon doorgegaan.
Hierbij valt te denken aan:
▪
▪
▪
▪
▪

Voegen van onderste voeg in toestelruimte gymzaal
Elektra aanpassen bij muziekinstallatie
Nieuw gordijn aanbrengen voor kast muziekinstallatie
Opruimen kast opbergruimte zodat de Kampcommissie haar spullen kwijt kan
Licht in Wc’s geautomatiseerd

Is er nog iets te doen in 2022 ?? Ja zeker wat dacht u van:
•
•
•

Schilderen buitenkant van het gebouw
Push bar monteren op deuren
Ventilatie aanbrengen in verwarmingsruimte

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
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Verslag Redactie Nieuwsbrief K&V
Er zijn 6 reguliere nieuwsbrieven verzonden in 2021 en een extra nieuwsbericht is verschenen in het najaar
vanwege aanpassingen in Coronamaatregelen door onze overheid. De redactie vindt het leuk te ervaren dat
een oproep in de nieuwsbrief een vrijwilliger heeft opgeleverd om de Statuten te herschrijven. Ook de
reportage over de treinenbeurs is goed bevallen volgens de organisatoren. De redactie roept dan ook
andere leden op om nieuws of informatie met andere leden te delen. Een aandachtspunt is wel het aantal
mailadressen dat niet bereikbaar is of niet juist is. Heeft u afgelopen jaar geen nieuwsbrief via de mail
ontvangen? Dan is er waarschijnlijk iets mis met het emailadres of de instellingen van uw mailbox. Laat het
ons weten!
De Redactie
Margot van den Bor

Verslag PR-Commissie
Afgelopen jaar hebben Jenny Tromp en Ilya den Dulk–Slingerland enkele werkzaamheden in het kader van
PR uitgevoerd. Het was een rommelig jaar vanwege de wisselende maatregelen rondom COVID-19. De
geplande “Kijk eens wat ik kan!” -lesweek kon in 2021 niet doorgaan.
• Deen-actie: De PR-Commissie heeft Kracht & Vlugheid in 2021 weer opgegeven voor de Deen-actie.
Gelukkig mochten we voor het tweede jaar op rij meedoen, deze keer bij de Deen bij winkelcentrum
Gibraltar. We zijn net als verleden jaar 2e geworden. Dit heeft K&V € 1250,00 opgeleverd! Iedereen die ons
geholpen heeft met het sparen van sponsormunten: heel erg bedankt!
• Herfstkamp: De PR-Commissie heeft mede geholpen met de organisatie van het herfstkamp voor onze
jeugdleden dat in de herfstvakantie heeft plaatsgevonden.
• Vriendjes en vriendinnetjes lesweek: Begin november is er op de jeugduren van Kracht & Vlugheid een
vriendjes en vriendinnetjes lesweek georganiseerd. Gelukkig kon deze week wél doorgaan.
2022
In 2022 willen we weer een “Kijk eens wat ik kan!” -lesweek proberen te organiseren, als de maatregelen
omtrent COVID-19 dit toelaten. Ongeveer de 3e week na de zomervakantie staat weer een vriendjes en
vriendinnetjes lesweek op het programma. Verder willen we in de nieuwe wijk aan de overkant van het
spoor posters ophangen en folderen. Facebook gaat meer gebruikt worden. We willen daar bijvoorbeeld
een “weekly challenge” in het leven roepen, waarin leden elke week een andere foto-opdracht krijgen. We
hopen op een Corona vrij jaar waarin we weer wat kunnen gaan opbouwen.
Namens de PR Commissie
Ilya Slingerland
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Technisch Wedstrijdverslag
Na 1,5 jaar wachten konden in het najaar in de sporthal van Wormer rayonwedstrijden worden gehouden.
Helaas wel zonder publiek. Ook moest eenieder, alle medewerkers en juryleden, gevaccineerd zijn anders
kregen zij geen toegang tot de sporthal. Gelukkig waren er voldoende juryleden en vrijwilligers die aan de
voorwaarden voldeden. De turnsters konden weer hun oefeningen tonen aan elkaar en aan de jury. Door
de K&V turnsters werden twee prijzen in de wacht gesleept door.

Verslag (Hemelvaart) Kampcommissie
Dit jaar hebben ondanks de terugkerende Corona maatregelen toch een kamp kunnen organiseren.
Alleen zijn we niet met hemelvaart gegaan, maar in het eerste weekend van de herfstvakantie.
We hadden voor dit kamp niet echt een thema dus is het een kamp geworden van de “best of”.
Dit betekent dat we de leukste spelen van de voorgaande jaren hebben gedaan, met als afsluiting een
bonte avond met een casino. Iedereen die mee geweest is heeft genoten van het kamp.
Hopelijk kunnen we in 2022 weer een gewoon super tof kamp organiseren met hemelvaart. Wij als
kampcommissie hebben er in elk geval weer heel veel zin in.

Jaarverslag Activiteiten Commissie
De A.C. bestond in 2021 uit de volgende leden: Wil Wiecherink (voorzitter en penningmeester), Dineke
Lanting en Monique Bleij. Dit jaar hebben we als activiteiten commissie geen activiteiten kunnen
organiseren. Dit was niet mogelijk door alle beperkingen die er waren vanwege Corona.
Voor 2022 hopen we dat de volgende activiteiten doorgang kunnen vinden:
➢ Disco in het voorjaar en najaar
➢ Jumpingpannenkoek
➢ Bingo voor de jeugd en volwassenen
➢ Film slaapnacht
Namens de Kamp- en AC Commissie
Monique Bleij
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Verslag vertrouwenscommissie
Ondergetekenden, vertrouwenscontactpersonen van de CG- en SV Kracht en Vlugheid te Zaandam,
verklaren dat zij in het verenigingsjaar 2021 geen meldingen hebben ontvangen van ongewenste
intimiteiten, seksuele intimidatie, agressie, pesterij of enige andere vorm van ongewenst gedrag.
Wel heeft de Corona pandemie bij een aantal leden gezorgd voor onvrede over de vereniging. Zij konden
zich niet vinden in het QR beleid bij de deur, maar uiteraard waren wij verplicht ons te houden aan de door
de Overheid opgestelde regels.
Na dit hectische Corona jaar hopen wij dat 2022 voor de vertrouwenscommissie, eigenlijk voor iedereen,
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 onafhankelijk 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
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