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

1917. Gestart met 9 HBS-ers, nu 512 leden van 1½ t/m 90 jaar oud. 
In 1917 één lesuur, nu 45 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, Dineke Lanting, Wil Wiecherink 
 

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

 Eric de Kruijf (beheerder website) 
 

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 Alexander Mol (Andries Kohlberg) 

  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 

 Sabrina van der Graft 2007 
 Nienke Schooneveld 2010 

 Casper v. Zeelt 2013 
 Wesley Oostrum 2016 

 Naomi van Velzen 2016 

 Anouk Pals 2016 
 Amy Stor 2017 

 Gonda Kaai 2017 
 Monique Verbeek 2017 

 Chris Houtkooper 2018 

      
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, lid 05-10-2016 
  Martin van der Vlis, 2de penningmeester 05-10-2016 

 
Ledenadministratie André van den Berg 2007 
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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  
Van de CG & Sportvereniging “Kracht & Vlugheid” 

 

Vrijdag 16 maart 2018 
 

Adres: De Draai 
Perzikkruidweg 2-B 1508 AW Zaandam 

 
AANVANG 20.00 uur precies 

 

 
 

 

 

AGENDA pag. 
  
1. Opening  
2. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 17-3-2017…………… 4  

3. Ingekomen stukken, toelichting ter vergadering  
4. Jaarverslag 2017 Bestuur ………………………………………………………………………….. 6  

5. Verslag Vertrouwenscommissie ………………………………………………………………….. 7 
6. Verslag kascommissie, mondeling ter vergadering 

7. Financieel overzicht 2017 & Begroting 2018 ………………………………………………… 8 

8. Contributieverhoging.  
Het bestuur stelt voor de contributie per 1 april te verhogen met: 

€ 2,- per kwartaal voor de senioren;   
€ 2,50 per kwartaal voor de junioren; 

€ 4,50 per kwartaal voor de selectie.   

9. Benoeming Kascommissie 2018 
10. Onderdelen van het Jaarverslag: 

- Wedstrijdsecretariaat …………………………………………………………………………… 10 
- Commissie “de Greep" …………………………………………………………………………. 11 

- Activiteitencommissie  …………………………………………………………………………. 12 

- Redactie “De Brug” ……………………………………………………………………………… 13 
- Public Relations Commissie  …………………………………………………………………. 13 

9. Mededelingen van het bestuur 
10. Rondvraag 

11. Sluiting 
 

 

 
 
 
Het volledige Jaarverslag 2017 staat ook 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 17 maart 2017 in “De Draai”. 
 
Aanwezig:   de bestuursleden Albert Oosterbroek, Joop de Boer, Ihsan Cengis en Sabrina van der 

Graft; ca 42 leden. 
Afwezig m.b: Henny en Bob Zwaal, Wil van Koolwijk-Slingerland, Sabine Werner, Jan Bos, Asta 

Schippers, André van den Berg, Gerda Andrea.  

Afwezig z.b: Martin van der Vlis, bestuurslid. 
  

1. Opening 

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

Siem Schijf en Kees Jonker.  
 

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

 
Algemene terugblik namens het bestuur: 
Ook in 2016 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 2015 gedaald, we zitten intussen rond de 550 leden. 
 

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. 

De PR is op dit moment aan het overdenken hoe de geplande rommelmarkt gestalte moet krijgen.  
Het kamp van de AC was redelijk bezocht en werd uitstekend gewaardeerd door de deelnemers.  

Hetzelfde geldt voor de Disco’s en Jumping Pannekoek. In voorbereiding: een Piratenweekend. 

Een uitgebreid overzicht staat in de afzonderlijke verslagen van deze commissies. 

2. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 17-3-2016 

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 2016 Bestuur  

Het Jaarverslag 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Verslag Kascommissie  

De Kascommissie, bestaande uit André van de Berg en Hilde Keuning, heeft de boeken gecontroleerd en 
geen onregelmatigheden geconstateerd. De Commissie adviseert het Bestuur decharge te verlenen. Dit 

advies wordt met algemene stemmen overgenomen. 
 

6. Financieel Overzicht 2016 en Begroting 2017 

Toelichting penningmeester: het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 1.075,- (€ 525.- 
minder dan begroot). 

De exploitatie van De Greep sloot met een positief resultaat van € 5.789,- (opbrengst uit verhuur De 
Draai).  

N.a.v. de gestelde vragen: 

• “Bosan” is de leverancier van toestellen; 

• “De Greep” staat voor €40.000,- op de balans. Hier rust geen hypotheek op; 

• jaarlijks staat er een post “Nog te ontvangen €22,89” op de balans. Debiteur in deze is de Gemeente 
Zaanstad, het gaat om statiegeld voor sleutels van de diverse locaties. 

 

De Begroting 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

7. Benoeming Kascommissie 2017 
In 2017 bestaat de Kascommissie uit Hilde Keuning en Janine de Wit. Jannie van de Bor is reserve. 
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8. Jaarverslag Technische Commissie / Technisch Wedstrijdverslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

9. Redactie “De Brug”  

Het verslag wordt goedgekeurd. 
Maar aanleiding van een vraag van Hilda Keuning zal het bestuur zich beraden op de kosten van de 

advertenties. Moeten adverteerders meer gaan betalen voor een advertentie in kleur? 
 

10. Commissie “de Greep"   
Het verslag wordt goedgekeurd. Er komt vanuit de vergadering veel waardering voor de werkzaamheden van 

deze commissie! 

 
11. Vertrouwenspersonen 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

12. Activiteitencommissie   

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

13. Public Relations Commissie   
 

14. Verkiezing Bestuursleden 
Albert Oosterbroek is vorig jaar herkozen onder voorwaarde dat het bestuur zou worden uitgebreid.  

Er hebben zich gelukkig twee kandidaten aangemeld en zij draaien intussen al enkele maanden mee. Het 

zijn Ihsan Cengis (contactpersoon voor PR en AC) en Martin van der Vlis (2de Penningmeester). Beide 
heren worden bij acclamatie officieel benoemd tot bestuurder van K&V. 

De bestuurlijke problemen zijn echter niet opgelost! Voor de continuïteit van K&V is het absoluut 
noodzakelijk dat de vereniging een opvolger vindt voor Albert Oosterbroek (reeds 18 jaar voorzitter!). 
Hoe eerder we een opvolger hebben, hoe beter. De nieuwe voorzitter kan dan op een goede manier 
worden ingewerkt. 
 
15. Mededelingen van het bestuur 
Jubileum. Namens de Jubileumcommissie brengt Hennie Bakker verslag uit: 

• de commissie heeft diverse gesprekken gevoerd, de taken zijn verdeeld; 

• jaarlijks terugkerende activiteiten krijgen nu een apart tintje; 

• bijzondere activiteit wordt een 6-kamp met teams per wijk; planning 24 juni;  

• 23 september is er een demonstratie op de Gedempte Gracht; 

• publiciteit/contact met de pers wordt aan gewerkt. 

Hennie roept de aanwezigen op te helpen adressen te verzamelen van oud-leden. 
Tevens kan de Jubileumcommissie nog wel wat handjes gebruiken. Een ieder die zich op een of andere 

manier verdienstelijk wil maken wordt verzocht zich op te geven bij Hennie Bakker. 

 
AC: heeft het de komende tijd druk o.a. met Disco en Hemelvaartkamp, dit jaar in Beverwijk. 

PR: ook bij de PR veel activiteiten in de planning, o.a. een Rommelmarkt in oktober. 
Onderlinge wedstrijden: zaterdag 20 mei, komt allen! 

 

Jubilarissen: 
25 jaar lid: Elise Reuser en Trix v.d. Berg 

40 jaar lid: Carla Tjepkema, Ria Hekker, Irene Rensen, Thea van Maanen, Lydia Haverkate, Marjan v.d. 
Dobbelsteen en Hilda Keuning 

75 jaar lid: Hendrieke van der Ham 

De aanwezige jubilarissen krijgen de hierbij horende versierselen opgespeld! En natuurlijk voor allen een 
bloemetje  

 
16. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de Rondvraag. 
Tot slot spreekt Hennie Bakker een dankwoord uit voor het bestuur, alle commissies, de leiding en de 

voorturners. Zij spreekt de hoop uit dat de volgende keer De Draai weer helemaal bomvol zit! 

   
26 maart 2017, 
Joop de Boer, secretaris  
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Jaarverslag 2017 Dagelijks Bestuur 

 
Dit is het 100ste jaar van de Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid. We begonnen 
het verenigingsjaar met 545 leden en we eindigden op 31-12-2017 met ca 520 leden.  

 
BESTUUR 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met het bewaken en bijsturen van de 
dagelijkse gang van zaken en het volgen van de activiteiten van de verschillende commissies.  

Belangrijke documenten (Gedragsregels, Klachtenregeling, Vrijwilligersstatuut, Huishoudelijk Reglement) 

zijn nagelopen en waar nodig herzien. Deze documenten zijn in te zien op de – eveneens vernieuwde! – 
website.  

 
Voorkomen van ongewenst gedrag en bescherming van privacy blijven een belangrijk punt van aandacht. 

Intussen is de “VOG” goed ingeburgerd binnen de vereniging. In aanvulling op de hiervoor al genoemde 

documenten is er een beleid over het maken en publiceren van foto’s vastgesteld.  
Ook het komende jaar kan het bestuur aan de bak. Nieuwe Europese Privacywetgeving verplicht ook 

sportverenigingen de eigen regelingen te beschrijven en waar nodig bij te stellen. Dit kan bijvoorbeeld 
gevolgen hebben voor de manier waarop wij onze ledenadministratie voeren. De KNGU zal dit proces zo 

veel mogelijk ondersteunen.  
 

LESSEN EN LEIDING 

Er zijn in 2017 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 belangrijke wijzigingen: 

• In verband met gezondheidsproblemen is Andries Kohlberg gestopt met de selectielessen. Hij is 
vervangen door Nienke Schoonhoven. Haar “oude” lessen zijn overgenomen door Amy Stor en Ilya 

Slingerland; 

• We hebben afscheid genomen van Chantal Otter. Gonda Kaai is de nieuwe “juf” 

• Stefanie Roelofs wordt per 1-1-2018 opgevolgd door Chris Houtkooper. 
 

Het bestuur is akkoord gegaan met het instellen van een “B-selectie”.  
Tevens is besloten een dagvergoeding van €12,50 uit te keren voor het begeleiden van de kinderen 

tijdens wedstrijden. 

 
Crowdfunding bij K&V? 

Met behulp van donaties van ouders, kinderen en sponsors heeft K&V een “airbeam” aangeschaft! 
 

Verleden jaar konden wij enthousiast de hergeboorte van de Technische Commissie aankondigen. Helaas, 

het is niet gelukt. Zie het verslag van het Wedstrijdsecretariaat.  
 

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! 
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VRIJWILLIGERSAVOND  
Op 13 januari 2017 was de jaarlijkse vrijwilligersavond, aangeboden door het bestuur aan al die mensen 

die zich voor de vereniging hebben ingezet. De ruim 50 aanwezige vrijwilligers hebben genoten van een 

geweldige Surinaamse maaltijd, verzorgd door de familie Ramkisoen. Het entertainment was in handen 
van de PR. Hun idee om Wil van Koolwijk-Slingerland in te vliegen voor het geven van een “zang-clinic” 

bleek een schot in de roos. Onder Wil’s inspirerende leiding werd in de kortste tijd een heus K&V koor 
geboren. Iedereen bedankt voor een heel leuke avond!!! 

 
JUBILEUM  

Last, but not least: het hele verslagjaar stond in het teken van het vieren van het 

100-jarig bestaan. Aan alle “normale” activiteiten werd een feestelijk tintje 
gegeven, van onderlinge wedstrijden tot demonstratie op de Gedempte Gracht. 

Het hoogtepunt vormde een grootse, druk bezochte, receptie op 24 november. 
Wethouder voor Sportzaken en Locoburgemeester Jeroen Olthoff sprak lovende 

woorden, overhandigde een welkome cheque én verraste ons met een Koninklijke 

Erepenning! 
Het bestuur dankt een ieder die zijn steentje aan dit grote succes heeft 

bijgedragen! Een bijzonder woord van dank aan de dames van de 
Jubileumcommissie: Wil Wiecherink, Henrike van den Ham en Hennie Bakker!!! 

 
 

Het bestuur zal zijn uiterste best doen om het komende (101ste) 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! 
 
4-1-2018 
Joop de Boer, secretaris. 
 

 

 

 

Verslag Vertrouwenscommissie 
 

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

zij in het verenigingsjaar 2017 geen meldingen hebben ontvangen van ongewenste intimiteiten, seksuele 
intimidatie, agressie, pesterij of enige andere vorm van ongewenst gedrag. 

De documenten “Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport” en de 
“Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid” zijn nagelopen en op 

een enkel punt gecorrigeerd. 

Eind 2017 verscheen het rapport van de Commissie De Vries over seksueel misbruik bij 
sportverenigingen. De Vertrouwenscommissie zal het rapport (en de reactie van de KNGU daarop) 

bestuderen en indien nodig het bestuur adviseren over aanvullende maatregelen. 
Evenals afgelopen jaar hopen wij dat 2018 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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BEGROTING 2017 UITKOMST 2017 BEGROTING 2018

Ontvangsten:                            

Contributie 73.410€       73.116,55€  71.700€       

Rente 100€            113,89€       50€              

SponsorKliks 322,13€       pm

Donaties pm -€            pm

Varkentjes Krassen (vh GCA) 709,50€       pm

Diversen -€            pm

Nadelig Saldo 1.240€         1.748,42€    2.800€         

74.750€       76.010,49€  74.550€       

BEGROTING 2017 UITKOMST 2017 BEGROTING 2018

Uitgaven:

Vergoedingen     41.000€       42.882,38€  41.000€       

Zaalhuur Gemeente 9.900€         9.701,08€    10.500€       

Zaalhuur De Greep 8.000€         8.000,00€    8.000€         

Contributie Bond 12.500€       13.066,05€  12.000€       

Bestuurskosten 750€            802,83€       750€            

Wedstrijden/TD     500€            259,00€       500€            

Materiaal 500€            419,89€       500€            

Attenties 150€            50,00€         150€            

Saldo "De Brug”      750€            218,11€       500€            

Vrijwilligersavond    550€            575,00€       500€            

Commissies 150€            36,15€         150€            

Air Track -€                -€            pm

Diversen pm -€            pm

Voordelig saldo     -€                -€            -€                

74.750€       76.010,49€  74.550€       

Toelichting:

De Brug PR-Commissie

Papier etc. 92,39€         Saldo 1-1-2017 2.570,97€    

porti 252,72€       Verkoop T-shirts 67,50€         

Kleurendruk 700,00€       Rommelmarkt 1.684,05€    

Subtotaal 1.045,11€   Subtotaal 4.322,52€   

Opbrengst Advertenties 827,00€       Tassen 100 jr 993,41€       

Saldo 218,11€       Saldo 31-12-2017 3.329,11€    

Materiaal

Air Track Balk 15,14€         

Magnesium 43,92€         

Training Broeken 76,48€         

Hoes Landingsmat 284,35€       

Totaal 419,89€       

Financieel overzicht 2017     -     Begroting 2018
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Januari 2018, 
Albert Oosterbroek 
  

BEGROTING 2017 UITKOMST 2017 BEGROTING 2018

Ontvangsten:

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

Zaalhuur Derden 600€              1.010,00€      750€              

Verhuur “De Draai” 4.000€           8.075,00€      5.000€           

Kantine opbrengst 2.500€           3.060,28€      2.500€           

Diversen -€                   -€               pm

15.100€         20.145,28€    16.250€         

BEGROTING 2017 UITKOMST 2017 BEGROTING 2018

Uitgaven:

Onderhoud 2.000€           1.465,96€      2.000€           

Schoonmaak 1.750€           1.340,03€      1.750€           

Gas/Water/Licht 7.000€           6.951,46€      7.500€           

Telefoon 750€              448,58€         650€              

OZB 1.250€           1.212,11€      1.350€           

Verzekeringen 850€              949,32€         1.000€           

Vernieuwen De Draai -€                   7.711,40€      1.500€           

Diversen -€                   -€               -€                   

Voordelig saldo 1.500€           66,42€           500€              

15.100€         20.145,28€    16.250€         

Exploitatie De Greep

De exploitatie van “De Greep” laat een voordelig saldo zien van € 66,42 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".  

AKTIVA:               31-12-2016 31-12-2017 PASSIVA: 31-12-2016 31-12-2017

Geldmiddelen:  Nog te betalen:   

ING Bank RC  €     13.074,34 10.448,78€        . Zaalhuur Gemeente  €          800,00 800,00€           

ING Bank Spaar  €     39.092,92 39.181,36€        .   €                  -   -€                 

Postgiro  €          551,51 1.538,51€          .  €                  -   -€                 

Postgiro Spaar  €     11.249,16 11.274,61€        . Grote Club Actie  €          500,00 500,00€           

subtotaal Geldmiddelen  €     63.967,93  €     62.443,26   . Wedstrijden  €          300,00 300,00€           

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

Inventaris en materialen pm  pm  Reserveringen: 

Accommodatie De Greep  €     40.000,00 40.000,00€       . Ziekteverzekering Leiding  €       9.312,54 9.434,30€        

 . Gymzaal “De Greep”  €     49.317,02 49.383,44€      

Voorraad Turnpakjes  €          355,00 14,50€              . Jubileum 100 jr. K&V  €       1.121,74 47,67€             

 PR Commissie  €       2.570,97 3.329,11€        

Nog te ontvangen  €            22,89 22,89€              Eigen Vermogen  €     40.434,55 38.686,13€      

 €   104.356,82 102.480,65€     €   104.356,82 102.480,65€    

BALANS 
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Jaarverslag Technische Commissie / Wedstrijdsecretariaat 2017 
In 2016 heeft de TC een vliegende start gemaakt. Met een aantal zaken zijn wij daarmee doorgegaan.  
Wij hoopten dit voort te kunnen zetten in 2017. Helaas hebben wij door diverse omstandigheden en te 

weinig draagkracht moeten besluiten om in april 2017 de TC te moeten opheffen. 
Wij vinden dit jammer, daar deze commissie toch een bron van informatie en communicatie zou kunnen 

zijn.  

Het positieve punt is dat de aangemaakte groepsapp voor de leiding prima gebruikt wordt! 

 
Technisch Wedstrijdverslag 2017 
In 2017 hebben vele K&V turnsters weer meegedaan met wedstrijden, velen van hen vielen in de prijzen. 
Hieronder een overzicht van het aantal behaalde prijzen. 

 
  Resultaten 

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

2e competitiewedstrijd 28-29 januari 3 1 3   7 

3e competitiewedstrijd 4-5 maart 2 4 3 1  10 

Toestelkampioenschappen 14 mei 2 1 4   7 

Ringenwedstrijd 1 april 3 3 1   7 

1e competitiewedstrijd 25-26 november 2 3 4 3  12 

Totaal  12 12 15 4  43 

Rayonkampioen bij de Junior G: Mandy Holwedel 
 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN  

Zaterdag 20 mei 2017 werden de jaarlijkse onderlinge wedstrijden gehouden in gymzaal De Greep.  
De zaal was weer stampvol met (groot-)ouders en andere belangstellenden. Op de toestellen Brug, Balk, 

Lange Mat en Sprong werden de mooiste kunsten vertoond en soms was er nog tijd om naar bekenden 
te zwaaien! 

Tijdens de pauze werden alle resultaten verwerkt. 

Hierna konden de prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt: 15 1ste, 13 2de en 3 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. 
 

Persoonlijke noot: 
Helaas heb ik moeten besluiten om na jarenlang het Wedstrijdsecretariaat gedaan te hebben, het stokje 
over te dragen aan een ander. Ik heb het Wedstrijdsecretariaat met veel plezier gedaan en gelukkig zie ik 

K&V nog steeds op wedstrijden winnen. 
Degene die het stokje inmiddels heeft overgenomen is geen onbekende binnen K&V: Alexander Mol.  

Alex, veel succes en plezier! 
 

Jury bedankt! (en wees welkom!!!) 

Wedstrijden zijn niet mogelijk zonder jury. Dus deze vrijwilligers van K&V wil ik op deze manier ook nog 
even ontzettend bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar! Dank zij hun mogen de turnsters 

meedoen. 
Per jurylid mogen er namelijk 3 kinderen aan een wedstrijd meedoen. Er zijn vaak meer turnsters die aan 

een wedstrijd wel mee willen doen, alleen hebben we daar helaas niet altijd genoeg jury voor.  

Dus ouders,  geef je op voor een jurycursus! Dan kunnen we nog meer deelnemers blij maken met 
misschien wel veel meer medailles. Moeilijk is het niet, je wordt heel goed begeleid. En het kost ook niet 

veel tijd. De cursus zelf is een paar uurtjes, op de wedstrijd is het hooguit een middag of ochtend. Wil je 
opgeven? Dat kan via het secretariaat of het wedstrijdsecretariaat. De gegevens staan in het clubblad en 

op de website. 
We zien graag jullie opgave tegemoet! 
 
december 2017, 
Andries Kohlberg 
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Commissie “De Greep” 
 
De commissie bestaande uit Fred Slingerland, Bert Smilde,  Rene Bult en Albert Oosterbroek is inmiddels 
drie 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 entree is bijgewerkt zodat deze presentabel blijft. 

• kapotte TL-lampen (in de gymzaal) zijn vervangen.  

• het onkruid achter De Greep is verwijderd  

• toestellen (springkasten, landingsmatten) zijn hersteld 

• Lekkage bij de nooduitgang van de gymzaal is opgespoord en verholpen. 

 
Nieuw 
• “De Draai” is volledig gerenoveerd, inclusief de bar en keuken. 

• In de gymzaal zijn vier turnfiguren op de wanden geschilderd door artiest Neal. 

  
Het opknappen van “De Draai” is natuurlijk zo uitgevoerd dat de zaal beschikbaar bleef voor activiteiten. 

Dat was niet altijd makkelijk maar is prima gelukt.  
Er zijn elektriciteitsleidingen boven het plafond gelegd en er zijn spots in het plafond aangebracht. 

Tezamen met de al aangelegde “feestverlichting” een sprankelend eindresultaat! 

 
De bar en de keukenkastjes zijn volledig vernieuwd. Dat staat er simpel maar het ging echt niet vanzelf. 

De “bouwvakkers” hebben zowel onder de grond (afvoer) als boven de grond uitstekend werk geleverd. 
Deze werkzaamheden hebben veel tijd in beslag genomen namelijk van januari tot juli 2017. Daarna 

moest er nog het één en ander worden afgewerkt maar het is nu klaar. 

 
Nu verder, de plannen voor 2018. 

De gymzaal zelf zal onderhanden moeten worden genomen. Op de agenda staan o.a. (nood-) verlichting 
en het voegwerk. Tevens zal het buiten, achter De Draai, opgehoogd en geëgaliseerd moeten worden en 

dan is er uiteraard nog het standaardonderhoud. Kortom, er ligt nog genoeg werk te wachten. 

 
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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Activiteitencommissie   
 
De A.C. bestond in 2017 uit de volgende leden: 
Wil Wiecherink  (voorzitter en penningmeester), Dineke Lanting, Paula Dam en Monique Bleij. 

Paula heeft aangegeven te stoppen met de AC. Paula bedankt voor je inzet! 
 

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

 
Disco 25 maart. 

De 54 deelnemers in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar hebben zich vermaakt op de muziek die werd verzorgd 
door DJ Melanie Okkerse. 

Hemelvaartskamp  25 mei t/m 28 mei. 
Dit jaar was het kamp in Beverwijk met als thema “Piraten”. 45 deelnemers inclusief leiding hebben zich 

prima vermaakt met alle activiteiten. 

Film slaapweekend 8 en 9 juli. 
Begonnen in 2016, nu geprolongeerd: gezellig met elkaar film kijken en slapen in de gymzaal. Dit werd 

weer met veel enthousiasme ontvangen. Er hebben 21 deelnemers samen film gekeken en daarna 
heerlijk geslapen. Het komende jaar gaat dit zeker herhaald worden. 

Jumping pannenkoek  30 september. 

Dit jaar zeker weer een succes gezien de deelname van 85 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 18 november. 

Tijdens de disco hebben 25 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 we hopen dat we volgende jaar weer op hen kunnen rekenen. 

 
Namens de AC, Monique Bleij, Wil Wiecherink 
 
Financieel verslag AC 2017 
 
ONTVANGSTEN   UITGAVEN  

Saldo Kas 1-1-2017  €     196,03    Disco  €      81,95  

 Disco   €     162,00    Film- en slaapweekend   €      27,15  

 Film- en slaapweekend   €       63,00    Jumping Pannenkoek   €      49,60  

 Jumping Pannenkoek   €     195,00    Disco  €      93,40  

Disco  €       75,00    Diversen  €      61,65  

       Saldo Kas 31-12-2017  €    337,28  

Totaal   €     691,03    Totaal   €    691,03  
     

 FINANCIEEL  VERSLAG  HEMELVAARTKAMP  2016  
     

 ONTVANGSTEN     UITGAVEN   

 Saldo Kas 1-1-2017  €     343,74    Boodschappen   €    628,55  

 Saldo Giro 1-1-2017  €     125,78    Pretpaleis  €    249,00  

 Deelname   €   2.660,00    Zwemmen   €    123,00  

 Donatie   €     100,00    Diversen  €    108,85  

 Borg  €     150,00    Verblijf   €    756,00  
    Tanken   €      35,00  
    Bijdrage etentje  €    240,00  
    Bus   €    100,00  
    Materiaal   €    658,79  
    Betalingsverkeer   €      84,70  
    Saldo Kas 31-12-2017   €      20,39  
    Saldo giro 31-12-2017   €    375,24  

 Totaal   €   3.379,52    Totaal   € 3.379,52  
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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, maar niet te 

vergeten ook nog de jubileum editie 100 jaar K&V! Alle schrijvers van stukjes en foto's hiervoor bedankt! 
 

Piet Smit en Albert Oosterbroek zijn onze “drukkers” en Ihsan Cengis zorgt ervoor dat de clubbladen bij 

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

 
In maart heeft het voorblad van “De Brug” een nieuwe feestelijke  lay-out gekregen i.v.m. het 100 jarig 

bestaan van de vereniging.   
 

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

 
Het clubblad wordt 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 

 
 
 
 
 
PR-commissie 2017 
 
De PR-commissie bestond aan het begin van 2017 uit maar liefst 6 leden: Ilonka van Galen, Susanne 

Meertens, Ilya Slingerland, Jenny Tromp, Jennifer Ramkisoen en Sabine Werner. Ilonka van Galen is er 

echter begin 2017 uitgestapt en eind 2017 is Sabine Werner ook gestopt. Susanne Meertens heeft de 
helft van het jaar gemist vanwege zwangerschapsverlof.  

De PR-commissie vergadert iedere 6 weken en ook zijn we (indien mogelijk) aanwezig bij de 
bestuursvergaderingen. 

 
Afgelopen jaar heeft de PR-commissie het vanwege het jubileumjaar heel druk gehad.  

 

We zijn voornamelijk bezig geweest met de organisatie van de volgende activiteiten: 
 

• In week 5 van 2017 hebben we de eerste K&V brede “Kijk eens wat ik kan!” -week (KEWIK) 

georganiseerd. Nadien is er een enquête gehouden. Zowel de leiding, de leden als het publiek 
van de uren die hier aan meededen vonden het ontzettend leuk. De KEWIK-week wordt daarom 

een jaarlijks terugkerende K&V activiteit. Doel van de KEWIK-week is ledenbehoud.  

 

• Wij hebben op 23 september 2017 een turn- en freerun-demonstratie georganiseerd in het 
centrum van Zaandam. Deze was zeer geslaagd. Het weer was mooi, dus er was ontzettend veel 

publiek. Nadien is er een prachtig stuk in de kranten geplaatst met mooie foto’s. 
 

• En op 7 oktober natuurlijk de rommelmarkt! Daar gaat toch altijd weer ontzettend veel tijd 

inzitten. Maar samen met de andere leden van de rommelmarktcommissie en alle helpers op de 
dag zelf hebben we er weer iets fantastisch van weten te maken. De opbrengst was maar liefst  

€ 1.684,05! 
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• De PR-commissie wilde graag een online inschrijfformulier op de website. Uiteindelijk heeft het 
bestuur gekozen voor een online uitschrijfformulier en een te downloaden inschrijfformulier om 

uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar de les. Dit uitschrijfformulier hebben wij 
afgelopen jaar vervaardigd in Google forms en ingebouwd in de website. 

 

• Het vernieuwen en up to date houden van de Facebookpagina en de (vernieuwde) website is een 
doorgaand proces waaraan wij ook afgelopen jaar veel aandacht hebben besteed. We plaatsen 

regelmatig nieuwe berichten zodat de leden over zoveel mogelijk aspecten binnen K&V worden 

ingelicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aankondigen van K&V activiteiten, wedstrijden, 
vakanties, enzovoort. Ook blijven we www.Sponsorkliks.com regelmatig onder de aandacht 

brengen. Inmiddels heeft Sponsorkliks K&V meer dan € 450,00 opgeleverd. Toch weer mooi 
meegenomen! 

 

 
2018 

 
Aangezien we het afgelopen jaar wat uitgedund zijn gaan we op zoek naar circa twee nieuwe 

enthousiaste leden voor de PR-commissie. We hopen binnenkort weer uit 5 man/vrouw te bestaan. 

Onze doelen voor dit jaar zijn afhankelijk van de bezetting. In ieder geval zijn de voorbereidingen voor de 
KEWIK-week alweer in volle gang. Deze wordt gehouden in de week van 12 februari 2018.  

Verder blijven we natuurlijk de Facebookpagina beheren en zo af en toe proberen we een artikel naar de 
kranten te sturen. 

 
Er zijn gedurende het jaar contacten geweest met Sportbedrijf Zaanstad. Wellicht dat K&V in 2018 op 

school turn- en/of Freerunlessen gaat verzorgen. Ook hebben wij het Rabofonds aangeschreven voor 

geld voor het kamp voor 2018. Dus wordt vervolgd… 


