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Op 18 september 2017 is de Koninklijke Erepenning toegekend
VOORWOORD
Wij staan voor het begin van de zomervakantie. Hoewel wij de
afgelopen weken mooi en warm weer hebben gehad
hopen we ook op een mooie zomer.
De afgelopen periode heeft het bestuur zich onder andere beziggehouden met de privacywetgeving (AVG) en heeft inmiddels aan
de gestelde voorwaarden voldaan. Een woord van dank aan onze
secretaris is hier zeker op zijn plaats.
Ook hebben de leden (ouders) een brief gehad over het veel
besproken onderwerp (seksuele) intimidatie van onze
vertrouwenspersonen.
Zoals gebruikelijk in deze periode zijn er veel wedstrijden geweest
waaraan een fors aantal K&V’ers hebben deelgenomen met
resultaten die u elders in De Brug ziet afgedrukt.
De AC heeft het Hemelvaartkamp ook weer achter de rug.
Het was gelukkig mooi weer waardoor er extra kon worden
genoten van de buiten activiteiten.
Bij alle activiteiten hebben wij een beroep kunnen doen op een
aantal vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat deze goed zijn
verlopen. Hierbij valt te denken aan de wedstrijden,
Hemelvaartkamp etc. Allen hier nogmaals dank voor jullie
geweldige inzet. Zonder jullie geen activiteiten. Dank!!!!
Nu gaan wij een korte periode van “rust” in bouwen zodat er na
de vakantie weer met volle energie aan een nieuw seizoen kan
worden begonnen. Maar in deze vakantie periode zullen een
aantal K&V’(st)ers onze gym/turnaccommodatie schoon gaan
maken zodat er vanaf maandag 3 september 2018 weer in een
gezonde omgeving aan de conditie kan worden gewerkt.
Het bestuur en de leiding wensen alle leden een fijne,
zonnige en sportieve vakantie en hopen allen weer bij de start te
mogen begroeten.
Albert Oosterbroek
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BESTUUR C.G.V. KRACHT EN VLUGHEID
Functie

Naam

Email

Telefoonnr.

Voorzitter

Albert Oosterbroek

voorzitter@krachtenvlugheid.nl

075 – 617 59 46

Secretariaat

Joop de Boer

secretariaat@krachtenvlugheid.nl

075 – 615 74 57

Penningmeester

Albert Oosterbroek

penningmeester@krachtenvlugheid.nl

075 – 617 59 46

2e penningmeester

staf@krachtenvlugheid.nl

Ledenadministratie André van de Berg

ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

Bestuursleden:
Lid

Sabrina v.d. Graft

Lid

Ihsan Cengiz

075 – 615 83 75

CONTRIBUTIE
Gymnastiek en turnen:

Per 1 april 2018 (per kwartaal)

Jeugdleden tot 17 jaar
Jeugdlid turnt 2 uur per week
Jeugdlid turnt 3 uur per week
2e jeugdlid uit één gezin
Leden vanaf 17 jaar
Ouder-en-Peutergym en Dames 65+

€
€
€
€
€
€

Recreatief:*
Aerobic, Totall Work Out, Volleybal
Dames conditie
Heren Keep fit
*Lid van een 2e les, dan € 4,50 korting
Freerunning

32,50
45, 60, 27, 37,50
37,50

€ 37,50
€ 37,50
€ 37,50
€ 40, - (Strippenkaart)

Turnen: 1)
Jeugdtraining vanaf 5 jaar
A Jeugdselectie
B Selectie
Selectie (ouderen)
1)Hierop geen korting.

€
€
€
€

25,50
70, 45, 75, -

Per acceptgirokaart wordt € 2,50 kosten in rekening gebracht.
Eenmalig inschrijfgeld: jeugdleden € 5,00 en leden € 7,50
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VAN DE PENNINGMEESTER
Wij vragen alle leden om hun contributie op tijd over te maken, liefst per machtiging,
zodat K&V aan haar verplichtingen kan voldoen. Bij voorbaat onze dank.
De contributiebetaling dient op de onderstaande wijze voldaan te worden:
Via automatisch incasso, dat regelen wij voor u rond 1 juli 2018 wordt het
bedrag van uw rekening afgeschreven;
of
Via bijgevoegde nota. Uiterlijk dient de contributie op 1 augustus 2018 op de K&V
rekening te zijn bijgeschreven.
Wij adviseren allen die via een nota betalen over te stappen op het afgeven van een
machtiging.
Dit kunt u via een email kenbaar maken aan de: ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl
OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

De ledenadministratie
Tuinstraat 60
1506 VZ Zaandam
Tel. 075-6165857
of e-mailadres:
ledenadministratie@krachtenvlugheid.nl

Mocht u door omstandigheden uw
lidmaatschap willen opzeggen of gaat u
verhuizen, geef dit dan schriftelijk door
met ingang van het volgende kwartaal:
dat wil zeggen uiterlijk vóór
1 maart (2e kwartaal)
1 juni (3e kwartaal)
1 september (4e kwartaal)
1 december (1e kwartaal)

Als de opzegging op de juiste wijze,
via e-mail, plaatsvindt zal de
automatische machtiging ook
vanzelf worden gestopt.

De contributie voor het lopende kwartaal blijft verschuldigd.
Let op, als u niet tijdig schriftelijk opzegt dan blijft u gewoon lid!
TURNKLEDING
K&V heeft evenals alle verenigingen een eigen turnpakje voor de diverse afdelingen.
Bij deelname aan wedstrijden is de voorgeschreven kleding verplicht.
Meisjes/dames:
Het K&V turnpakje is uitsluitend op
bestelling leverbaar via
Mevr. Esther van de Vooren.
Tel. 075 – 6125545
E-mail: evdv2812@hotmail.com
Zij kan u ook verder helpen indien de
maten afwijkend zouden moeten zijn.
De kosten bedragen, afhankelijk van de
maat, vanaf € 42,50 de levertijd is kort.
Afbeeldingen van de pakjes staan op de
website van K&V www.krachtenvlugheid.nl

Selectie meisjes/dames:
Het K&V turnpakje met bijbehorend
trainingspak voor deze groep is
verkrijgbaar via de leiding.
Ook hier geldt dat de levertijd ongeveer 4
weken is. Tevens behoort een korte zwarte
broek tot de uitrusting.
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DE REDACTIE
We zitten nu in de maand juni en het is inmiddels zomer geworden en hebben al wat
mooie en zonnige dagen gehad, zeker als je met de avondvierdaagse hebt meegedaan
van 4 t/m 7 juni, een wandelevent van 5, 10 en 15 km door de Zaanstreek.
De laatste dag wordt ook beloond met een medaille of speld en een wandeldiploma met
het aantal gelopen km als herinnering.
Nog een paar weken om te trainen voor de welverdiende zomerstop ingaat, waarbij we
ons lichaam en de spieren laten ontspannen en relaxen, genieten van de zon, die ons
tevens voorziet van de nodige vitamines en als het even mee zit een mooi egaal
kleurtje!
Het tweede kwartaal van ons clubblad “De Brug” staat ook nu weer boordevol met
nieuws! Zoals; in en om “De Greep”, grote clubactie, volleybalspelers gezocht, AVG,
gebruik van foto’s, notulen van de algemene ledenvergadering, uitslagen van wedstrijden
en nog veel meer!!
De Redactie
Sabrina en Liesbeth
Mocht u nog iets missen of het leuk vinden om een keer een stukje te schrijven, schroom
u dan niet en laat het ons weten of stuur iets op naar clubblad@krachtenvlugheid.nl
Kijk voor de kleurenversie op www.krachtenvlugheid.nl onder menu voor leden vervolgens naar clubblad.
Vier woorden
Laten we gelukkig zijn dat we in een wereld van zoveel gewauwel met vier woorden
kunnen zeggen dat we van iemand houden

Toon Hermans

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomerstop en vakantie toe!

Kijk voor de nieuwste informatie op onze website: www.krachtenvlugheid.nl

Kopij inleveren voor 21 september 2018
GEBRUIK VAN FOTO’S
Op alle wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op alle media van de
vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de website, sociale media en folders.
De vereniging maakt graag gebruik van foto’s als illustratie bij verslagen van wedstrijden, maar natuurlijk ook om te laten z ien hoe leuk de verschillende activiteiten bij de vereniging zijn.
Bij het gebruik van foto’s proberen we zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De in beeld gebrachte personen mogen geen hind er of
schade ondervinden van plaatsing van een foto.
Ondanks dat wij uw privacy of die van uw kinderen zo goed mogelijk proberen te bewaken, kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet
heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.
Vanaf heden kunt u op elk inschrijfformulier voor een wedstrijd, evenement of activiteit te kennen geven dat uw bezwaar maak t tegen het gebruik
van foto’s.
Namens het bestuur, Joop de Boer, secretaris

PS. Ouders, leden en toeschouwers kunnen natuurlijk de door henzelf gemaakte foto’s ook zelf aanbieden voor publicatie. Als u ons een foto aanlevert geeft u de vereniging automatisch het recht deze te allen tijde te gebruiken.
Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto vermelde persoon en/of bed rijf.
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IN en OM “De Greep”
Er is een nieuwe ophang mogelijkheid voor de evenwichtsbalken aan de muur gemaakt.
Deze vernieuwde “hanginstallatie” voorkomt , bij goed gebruik, beschadiging van de
balken. Hierbij is een woord van dank aan Renè zeker op zijn plaats.
Ook zijn de beugels aan de muur voor het Freerunnen nagekeken en daar waar nodig
opnieuw “vastgezet”. Achter De Draai is buiten het ongewilde groen weer tussen de
tegels vandaan gehaald zodat het er voorlopig weer netjes uitziet en men gebruik kan
maken van deze mogelijkheid.
Commissie
OVERLEDEN
Op 28 maart 2018 is op veel te jonge leeftijd (54 jaar) ons “oud” bestuurslid
Nelly Prinsze overleden. Nelly was een aantal jaren secretaresse en heeft ook de verkoop
van turnpakjes voor haar rekening genomen.
Wij wensen haar man Rob en de kinderen Daniëlle en Samantha de komende tijd heel
veel sterkte.
Grote Club Aktie.
Dit jaar zal K&V weer meedoen met het verkopen van loten
via de Grote Club Aktie. De verkoop (inteken lijsten) gaat
beginnen op maandag 10 september 2018.
Bij de ouderenuren zullen via de leiding direct loten kunnen
worden gekocht en afgerekend terwijl bij de jeugduren de
kinderen intekenlijsten meekrijgen om loten te verkopen.
Wij hopen op een goede inzet van alle leden waardoor de opbrengst zo is dat wij
materiaal kunnen vernieuwen en eventueel nieuw materiaal kunnen aanschaffen.
CLUBBLAD DE BRUG

NIEUWE VOLLEYBALSPELERS GEZOCHT

Ons clubblad De Brug staat ook nu
weer op de website.
Dus heeft u het clubblad niet meer
voorhanden dan is het altijd op de
website van K&V nog te lezen.

Voor de woensdagavond zijn wij opzoek
naar volleyballers. Zowel bij de beginners, die
van 19.00 tot 20.00 uur trainen, maar vooral bij
de gevorderden is plaats voor een aantal spelers,
waar er een paar door omstandigheden hebben
moeten opzeggen.
Deze training is van 21.00 tot 22.30 uur.
Kom en speel mee om te kijken of het wat is.

Het is de bedoeling om elk
komend clubblad ook op de
website te plaatsen zodat het altijd
voor een ieder is te raadplegen.

Tot ziens in de gymzaal van de
Zoekerschool aan de Fortuinweg
in Rooswijk Zaandijk.

Dus in het vervolg twee
mogelijkheden eenmaal in de
brievenbus en eenmaal via de
website: www.krachtenvlugheid.nl

Hilda Keuning
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming en Kracht & Vlugheid.
Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze AVG
heeft ook gevolgen voor K&V. Immers K&V verzamelt en gebruikt persoonsgegevens -uw
persoonsgegevens!
Het Bestuur heeft geïnventariseerd welke persoonsgegevens we verzamelen, met welk doel en hoe lang we
ze bewaren. De uitkomsten van deze inventarisatie en de afspraken die we daarover gemaakt hebben zijn
vastgelegd in een “Privacy-overeenkomst”.
De Privacyovereenkomst is in zijn geheel in te zien op onze website krachtenvlugheid.nl
Hieronder een beperkte samenvatting.
Doelen. Waarvoor verzamelt en gebruikt K&V persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door K&V alleen gebruikt:

voor het vaststellen en innen van de contributie

voor het versturen of bezorgen van het cluborgaan

voor het inschrijven van deelname aan wedstrijden

voor deelname aan activiteiten

voor oproepen van vrijwilligers

voor de betaling van onkostenvergoedingen
De gegevens die men aan K&V geeft, kan K&V aan derde partijen verstrekken maar alleen als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van deze doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan een deelnemerslijst voor
de organisator van een wedstrijd.
Een bijzonder persoonsgegeven: afbeeldingen van uzelf of uw kind
Op wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s
kunnen gebruikt worden op alle media van de vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de website,
sociale media en folders. Als u liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden gebruikt
houden wij daar rekening mee. (Zie ook het stukje elders in De Brug)
Rechten
Leden van K&V hebben (onder andere) recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens.
Ook kan men bezwaar maken tegen verwerking van de eigen persoonsgegevens.
Klachten
Klachten over de verwerking van de eigen persoonsgegevens kunnen worden gericht aan het bestuur van
K&V (secretariaat@krachtenvlugheid.nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

juni 2018
J. de Boer, secretaris

Gebruik van foto’s

Op alle wedstrijden en activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Deze foto’s
kunnen gebruikt worden op alle media van de vereniging, zoals het Clubblad De Brug, de website,
sociale media en folders.
De vereniging maakt graag gebruik van foto’s als illustratie bij verslagen van wedstrijden, maar
natuurlijk ook om te laten zien hoe leuk de verschillende activiteiten bij de vereniging zijn.
Bij het gebruik van foto’s proberen we zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. De in beeld gebrachte
personen mogen geen hinder of schade ondervinden van plaatsing van een foto.
Ondanks dat wij uw privacy of die van uw kinderen zo goed mogelijk proberen te bewaken, kan het
zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er foto’s van u of uw kinderen worden
gebruikt. Uiteraard respecteert de vereniging deze keuze.
U kunt daarom op elk inschrijfformulier voor een wedstrijd, evenement of activiteit te kennen geven
dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van foto’s.

juni 2018
J. de Boer, secretaris
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de
Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht & Vlugheid, gehouden op
16 maart 2018 in “De Draai”.
Aanwezig:

de bestuursleden Albert Oosterbroek, Joop de Boer, Ihsan Cengis en Sabrina van
der Graft; ca 40 leden

1. Opening
Voorzitter Albert Oosterbroek opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de
ereleden Hennie Bakker, Hendrike v.d. Ham, Rina Schijf, Wil Wiecherink en de leden van
verdienste Monique Bleij, Gonny Meertens Siem Schijf, Kees Jonker, Andries Kohlberg en de
aanwezige leiding.

Algemene terugblik namens het bestuur:

Ook in 2017 zijn er diverse wisselingen in leiding geweest. Gelukkig draait alles naar behoren
maar het leiderscorps kan nog altijd versterking gebruiken om de continuïteit te waarborgen.
Het aantal leden is ten opzichte van 2016 licht gedaald, we zitten intussen rond de 520 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.
De Jubileumcommissie heeft erg veel werk verzet en we kunnen terugkijken op een geslaagde
receptie wegens het 100-jarig bestaan. Dat K&V de Koninklijke Erepenning heeft gekregen is de
kroon op het werk van vele (oud-)bestuursleden.
Het bestuur is daarnaast bijzonder ingenomen met de activiteiten die de verschillende andere
“vaste” commissies hebben ontplooid. Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van hun
activiteiten.
2. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 17-3-2017
De Notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller, Joop de Boer.
3. Ingekomen stukken
Verslag van de Kascommissie, wordt behandeld bij punt 6.
Er zijn verschillende berichten van afmeldingen gekomen o.a. van 7 jubilarissen.
4. Jaarverslag 2017 Bestuur
Het Jaarverslag 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Verslag Vertrouwenscommissie
Het verslag van de Vertrouwenscommissie wordt ongewijzigd vastgesteld.
De Vertrouwenscommissie heeft het rapport van de “Commissie Seksuele intimidatie en misbruik
in de sport” bestudeerd. Gekeken is naar de maatregelen die K&V al genomen heeft ter
voorkoming van intimidatie etc. en wat we als vereniging nog meer kunnen doen.
De Vertrouwenscommissie zal hierover binnenkort een advies uitbrengen aan het bestuur.
Ook komt er een brief naar alle leden.
Joop de Boer deelt mee dat, zoals in zijn geval, de combinatie Vertrouwenspersoon - Bestuurslid
niet wenselijk is. Aangezien hij voorlopig nog wel secretaris wil blijven zal de vereniging op zoek
moeten naar een nieuwe vertrouwenspersoon.
Naar aanleiding van een vraag van Hennie Bakker merkt hij op dat er inderdaad zelfs stemmen
opgaan of een Vertrouwenspersoon wel een lid van de vereniging kan zijn.

7

De Brug, juni 2018

6. Verslag Kascommissie
De Kascommissie, bestaande uit Hilda Keuning en Janine de Wit, heeft de boeken gecontroleerd
en geen onregelmatigheden geconstateerd. De Commissie adviseert het Bestuur decharge te
verlenen. Dit advies wordt met algemene stemmen overgenomen.
7. Financieel Overzicht 2017 en Begroting 2018
Na een korte toelichting op de gepresenteerde overzichten beantwoordt penningmeester de
volgende vragen:

de post “Zaalhuur gemeente” is verhoogd i.v.m. een tariefstijging

OZB (bij exploitatie De Greep) staat begroot op € 1.350,-. Inmiddels is echter een aanslag
ontvangen van € 1.800,- . Uiteraard wordt deze verhoging aangevochten!

op de balans staat de “voorraad turnpakjes 2016” op € 355,-. Dit moet zijn: € 366,-.

er staat nog een opbrengst van de GCA op de balans terwijl we hier in 2017 niet aan
hebben meegedaan. Het betreft hier echter een nog niet bestede opbrengst 2016.

Overigens gaan we in 2018 wél weer meedoen aan de GCA. Hilda Keuning coördineert.
De Begroting 2018 wordt (na bespreking van punt 8) ongewijzigd vastgesteld, inclusief begroot
tekort van € 2.800,-.
8. Voorstel contributieverhoging
Het voorstel om de contributie te verhogen wordt overgenomen. De juniorencontributie stijgt
hierbij iets meer dan de seniorencontributie omdat de eerstgenoemde uren minder rendabel zijn.
9. Benoeming Kascommissie 2018
In 2018 bestaat de Kascommissie uit Janine de Wit en Jannie van der Bor. Reserve:
Wil van Koolwijk-Slingerland.
10. Onderdelen van het jaarverslag:

Wedstrijdsecretariaat
Het is niet aan iedereen bekend dat een vereniging per 3 deelnemende kinderen aan een
wedstrijd een jurylid moet leveren. Een reden te meer om een jurycursus te volgen!

Commissie “de Greep". Iedereen is heel blij met deze groep noest werkende mannen!

Activiteitencommissie. In het financieel jaarverslag van de AC is bij de verwerking een fout
geslopen. Het “saldo kas 31-12-2017” moet zijn: € 377,28. (en niet € 337,28)
Het Hemelvaartkamp zal dit jaar (2018) worden gehouden in Bergen.

Redactie “De Brug” . S.v.p. al verlopen vakanties niet meer opnemen.

PR. De PR is om diverse reden flink uitgedund. Het bestuur sluit zich graag aan bij de
oproep lid te worden van deze voor de vereniging zo belangrijk commissie!
11. Mededelingen van het bestuur
Helaas moet voorzitter meedelen dat bestuurslid Martin van der Vlis om persoonlijke redenen
moet stoppen. Het bestuur hoopt op korte termijn enkele ouders te kunnen interesseren.
Tevens deelt Albert mee dat dit zijn laatste jaar is als voorzitter van K&V. Hij/het bestuur gaat
niet zelf actief op zoek naar een nieuwe voorzitter, dat is een taak voor de leden.
Het afgelopen jaar stond natuurlijk in het teken van ons 100-jarig bestaan. Een speciaal woord
van dank aan de jubileumcommissie: Hennie Bakker, Wil de Bruine, Hendrike van den Ham!
Wedstrijden: de eerstvolgende wedstrijden zijn op 7 april (Ringen) en 14 april (Onderlinge).
Een ieder is welkom deze wedstrijden bij te wonen!.
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Jubilarissen:
25 jaar lid:T. Bruinink, E. Groot, J. Maas, R. Nijburg, M. Riet, Y de Jong, N. Meijer en L. Witbaard.
75 jaar lid: G. de Ridder
De aanwezige jubilarissen krijgen de hierbij horende versierselen opgespeld! En natuurlijk voor
allen een bloemetje.
Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming tot Lid van Verdienste
van Ilya den Dulk-Slingerland.
Ilya is al heel lang lid van K&V en gedreven voorvrouw van de PR. Ze heeft zich buitengewoon
voor de vereniging ingespannen door (onder andere) het organiseren van de Rommelmarkten, de
contacten met de Pers en het verzorgen van onze facebookpagina.
Maar bovenal kennen wij haar als een uitstekend turnster die verschillende kampioenschappen op
haar naam heeft geschreven. Zij was onder andere Bondskampioen toestellen.
Met algemene stemmen gaat de vergadering tevens akkoord met de benoeming tot Erelid van
André van den Berg. André is voormalig bestuurslid en heeft daar vele taken verricht. Maar ook
nu is hij van onschatbare waarde voor de vereniging: wij kunnen altijd een beroep op hem doen
als lid van de kascommissie, lid van de telcommissie bij wedstrijden, bij het schoonmaken van De
Greep, het bezorgen van De Brug enz. Maar Andre is natuurlijk vooral onze ledenadministrateur,
een functie die hij al 10 jaar op voortreffelijke wijze vervuld!
16. Rondvraag
Hennie Bakker vraagt zich af of ereleden/leden die geen les volgen wel uitnodigingen krijgen voor
jaarvergaderingen e.d. Ja.
Verder wijst zij op het feit dat de Zaankanter graag foto’s van sportverenigingen opneemt.
Wij zullen er meteen een opsturen met zojuist gelauwerden!
Pagina 2 van het Jaarverslag vereist een aantal correcties:

oprichtingsdatum m.z. 24 november 1917,

de vertrouwenspersonen ontbreken;

een naam verkeerd gespeld.
Tot slot spreekt Hennie Bakker een dankwoord uit voor het bestuur, alle commissies, de leiding
en de voorturners.

maart 2018,
Joop de Boer, secretaris
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WEDSTRIJDEN
Competitie wedstrijden te Wormer.
In het weekend van 25 en 26 maart 2018 werd de derde competitiewedstrijd gehouden
in de sporthal te Wormer. De organisatie had niets aan het toeval overgelaten waardoor
de wedstrijden , zoals van ouds, een feilloos verloop hadden.
De volgende turnsters gingen met een medaille naar Zaandam:
Zaterdag 25 maart 2018
Pré-instap

D2

Emilie Weesie

52,90

Instap

D2

Isabelle Gnimavo

50,05

Jeugd 2

F

Tessa Mouwen

43,85

Junior

G

Denise Berendonk

36,73

Senior

D

Floor Eline Zilver

43,85

Instap

D1

Sanne Mouwen

53,65

Pupil 1

D2

Kiki v.d. Vlis

51,65

Pupil 1

RV

Megan Clijdesdale

51,50

Jeugd

RK

Denise Antoni

41,40

Demi Man

40,78

4e
4e

Zondag 26 maart 2018
4e

Meiden en leiding van harte gefeliciteerd met deze resultaten!!

Floor Eline Zilver:
Rayonkampioen Senior D

Emilie Weesie:
Rayonkampioen Pré-instap D2
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WEDSTRIJDEN
Ringenzwaai wedstrijden te Zaandam
Zaterdag 7 april 2018 werden deze historische wedstrijden gehouden in onze gymzaal
De Greep. De organisatie was in handen van Rayon Zaanstreek Waterland en K&V.
Het liep als een trein dankzij de inzet van de nodige vrijwilligers waarvoor onze dank.
Door de K&V meiden werden verschillende medailles gewonnen namelijk:
In de verschillende categorieën:
Leeftijdscat.

Niveau

Naam

Cijfer

Plaats

Pré-instap 2

17

Kimberley Sap

8.9

1e

Pré-instap 1

15

Zoë de Jong

8.6

1e

15

Alanna Pannell

8.3

2e

Pré-instap 2

14

Mira den Dulk

9.5

1e

Pupillen 1

15

Senna Looman

8.7

2e

Pupillen 1

14

Anne Konijn

8.9

2e

Jeugd 1

14

Dana van Vliet

9.5

1e

Jeugd 2

14

Meya van Bentum

9.0

1e

14

Maxine Pinkse

8.3

2e

Junioren

15

Naomi van Steijn

8.5

1e

Junioren

11

Mandy Holwedel

9.0

1e

11

Esther Nieuwenhuizen

8.9

2e

Junioren

12

Mela Nazimi

8.7

3e

Senioren

10

Ilya den Dulk

9.3

1e

Allen gefeliciteerd met deze mooie medailles.
Toestelkampioenschappen
Op 27 mei 2018 werden bovengenoemde kampioenschappen gehouden. De organisatie
was in handen van K&V in samenwerking met het Rayon ZW. Wij kunnen niets anders
concluderen dat het organisatorisch , dankzij de inzet van velen, geweldig liep.
Voor K&V werden de volgende turnsters met een medaille beloont:
Pre-Instap: Jemmelly Poeteki 1e bij Sprong 13,35 en 2e op Balk 13,00
Instap:
Sanne Mouwen
3e bij Sprong 14,18 en 5e op Brug 14,05
Sen D/C: Floor Eline Zilver 1e op Vloer 11,20, 3e op Balk 11,30 en 2e bij Brug 10,90
Alle meiden en leiding gefeliciteerd met de prijzen.
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WEDSTRIJDEN
Onderlinge wedstrijd
Zaterdag 14 april 2018 werden deze wedstrijden gehouden in onze gymzaal De Greep.
Voor veel kinderen was dit de eerste wedstrijd in hun nog prille leventje. En dat was ook
best te merken want zo hier en daar kwamen de zenuwen naar boven. Ook al was er op
de lessen de laatste weken flink geoefend tijdens deze wedstrijden bleek dat sommige
kinderen hun oefening volledig waren vergeten. Rara hoe zou dat komen??
Maar gelukkig was daar de leiding die hun kon vertellen wat ze moesten doen en dan zag
je opeens van Oh ja nu weet ik het weer.
De reden kan natuurlijk ook liggen in de grote belangstelling van het thuisfont want de
zaal was zeer goed gevuld met familieleden.
Maar na de wedstrijd kwam toch wel de opluchting want elke deelneem(st)er ontving een
medaille ter herinnering aan deze (eerste) wedstrijd.
Maar ook gingen veel leden met een beker naar huis omdat zij eerste, tweede of derde
waren geworden in hun groep. Meiden en jongens gefeliciteerd!!
Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan de vrijwilligers die het weer mogelijk
hebben gemaakt om deze wedstrijden te laten plaatsvinden.
Het was een fijne, gezellige en sportieve happening die volgend jaar hopelijk een vervolg
krijgt.
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DE

LESUREN VAN KRACHT & VLUGHEID

CENTRUM: gymzaal Parkstraat (bij basisschool “Et Buut”)
Maandag
19.30 — 20.30
Aerobic met yoga
Dinsdag
16.30 — 17.30
Kleutergym van 4 t/m 7 jaar
17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar
HOORNSEVELD: gymzaal Panneroodstraat (bij basisschool “Het Dok”)
Donderdag 17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens van 5 t/m 8 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes en jongens van 9 t/m 11 jaar
19.00 — 20.00
Turnen meisjes vanaf 12 jaar
POELENBURG: gymzaal hoek Schaarsven (bij basisschool “Tamarinde”)
Maandag
17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens vanaf 5 jaar
WESTERWATERING: gymzaal “P. van Meverstraat” (bij de basisscholen)
Maandag
18.00 — 19.00
Turnen meisjes van 4 t/m 7 jaar
19.00 — 20.00
Turnen meisjes vanaf 8 jaar
KALF: sporthal “De Tref” (Drielsewetering)
Dinsdag
16.00 — 17.00
Kleutergym 3 t/m 5 jaar
17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens 6 t/m 9 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes vanaf 10 jaar
Woensdag 19.00 — 20.00
Bodyshape workout op muziek
KOOG a/d ZAAN: gymzaal “Pinkstraat” nr. 25
Woensdag 17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes 8 en 9 jaar
19.00 — 20.00
Turnen meisjes vanaf 11 jaar en ouder
KOGERVELD: gymzaal “De Greep” (Perzikkruidweg 2-B)
Maandag
09.00 — 10.00
Dames conditie-training 60+
13.30 — 14.30
Dames conditie-training
15.30 — 17.00
Free Running
17.30 — 18.30
Turnen meisjes en jongens 4 t/m 7 jaar
18.30 — 19.30
Turnen meisjes en jongens 8 en 9 jaar
20.00 — 21.00
Workout op muziek van deze tijd
Dinsdag
17.00 — 19.30
Selectie training jeugd 9 t/m 13 jaar
19.30 — 21.00
Selectie training dames vanaf 14 jaar
Woensdag 16.00 — 18.00
B-selectie
18.30 — 20.00
Recreatief turnen dames vanaf 14 jaar
20.00 — 21.00
Workout op muziek van deze tijd
Donderdag 11.00 — 12.00
Dames 65+ blijf fit
18.30 — 19.30
Turnen jongens 8 t/m 13 jaar
20.00 — 21.00
Conditie-training heren met brugbal
Vrijdag
09.30 — 10.30
Ouder en peutergym 1½ t/m 3 jaar
15.30 — 16.30
Jeugdtraining vanaf 5 jaar
16.30 — 19.00
Selectie training meisjes 9 t/m 13 jaar
19.00 — 21.00
Selectie training dames 14 jaar
Zaterdag
11.30 — 13.00
Free Running
ZAANDIJK - ROOSWIJK: gymzaal “De Zoeker”
Maandag
17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens 5 t/m 7 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes en jongens vanaf 8 jaar
Dinsdag
17.00 — 18.00
Turnen meisjes en jongens van 4 t/m 6 jaar
18.00 — 19.00
Turnen meisjes en jongens vanaf 7 jaar
Woensdag 19.00 — 20.00
Volleybal recreatief
20.00 — 21.00
Dames conditie-training
21.00 — 22.30
Volleybal gevorderden
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AGENDA
Vakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasvakantie
Koningsdag
Mei vakantie
Hemelvaartsdag
Pinkstervakantie
Zomervakantie

16
20
5
22
16
19
21
27
28
30
8
6

juli
oktober
december
december
februari
april
april
april
april
mei
juni
juli

2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

t/m 2 september
t/m 27 oktober
(alleen jeugd)
t/m 5 januari
t/m 23 februari
t/m

22 april

t/m
5 mei
t/m
1 juni
t/m 10 juni
t/m 25 augustus

2018
2018
2019
2019
2019
2019 voorlopig!
2019
2019
2019

Wedstrijden
24-11-2018

1e competitiewedstrijd dames

Wormer

25-11-2018

1e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

26-01-2019

2e competitiewedstrijd dames

Wormer

27-01-2019

2e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

23-03-2019

3e competitiewedstrijd dames

Wormer

24-03-2019

3e competitiewedstrijd dames + recreatiewedstrijd

Wormer

06-04-2019

Ringenzwaai wedstrijd

Zaandam

26-05-2019

Toestelkampioenschappen

Wormer

Activiteiten
14-07-2018

Jumpingpannenkoek

De Greep

17-11-2018

Disco

De Greep

15/16-12-2018

Film-Slaapweekend

De Greep

11-01-2019

Vrijwilligersavond

De Greep

15-03-2019

Algemene Jaarvergadering

De Greep

30-5 t/m 2-6-2019

Hemelvaartkamp

???
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