
 
 

Jaarverslag 2020/2021 

 
Ledenaantal 2021: 85 

Ledenaantal 2020: 66 + 5 BSO 

 

Opbouw van het ledenbestand: 

dinsdag kleuterdans :6 

dinsdag Hip hop 1: 14 

dinsdag Hip hop 2: 10 

woensdag Seniorengym: 11 

woensdag Bootcamp: 12 ( incl. strippenkaarten) 

donderdag Fun Moves: 14 

vrijdag Fysiogym: 18 

 

Bestuur: 

Voorzitter:            Suzanne Dubbeldam 

Secretaris:           Jellie Bangma 

Penningmeester: Eva Poen 

 

Algemene punten 

 

Wijzigingen bestuur:  

 

Niram stopt per juni 2020 met haar taken als algemeen bestuurslid. Mirjam stopt per oktober 

2020 als secretaris na vele jaren inzet voor SVW. En in september 2020 komt Richard Deen 

het bestuur versterken. Helaas geeft hij rond december aan het toch niet te zien zitten om 

als bestuurslid aan te blijven. Hij wil nog wel bij de toestellen-keuring aanwezig zijn om te 

kijken of dit objectief wordt uitgevoerd door Janssen-Fritsen.  Het is i.v.m. de corona lastig 

om een nieuw bestuurslid te werven dus wordt voorlopig uitgesteld. 

John den Hollander wil de ledenadministratie voor ons gaan verzorgen maar treedt niet toe 

tot het bestuur. 

 

Materiaalkeuring: 

De touwen waren vorig jaar al afgekeurd maar i.v.m. uitstel van de nieuwbouw- plannen voor 

het dorpshuis zijn deze pas in september 2021 vervangen, kosten 3.898 euro. Er was aan 

de gemeente om een subsidie gevraagd maar helaas is deze niet goedgekeurd. 

De materiaal keuring heeft plaatsgevonden en Richard Deen is daarbij aanwezig geweest 

namens SVW. Om vast te stellen of dit objectief gebeurt, Janssen-Fritsen keurt namelijk 

maar is ook de leverancier van nieuwe toestellen en materialen. Dit jaar zijn er geen 

toestellen afgekeurd. 



 

Ledenbestand: 

Het aantal jeugdleden is dit seizoen nog sterker afgenomen en we hebben besloten om te 

stoppen met de gymnastiek voor deze 2 groepen. Hierdoor nemen we ook afscheid van de 

leerkracht: Eva Kater. 

We zijn op de dinsdag gestart met danslessen voor 3 verschillende leeftijdsgroepen: 

Kleuterdans van 15.00-15.45 en Hip hop 1 van 15.45-16.30 en Hip hop 2 van 16.30-17.30. 

Deze lessen worden gegeven door Beau Smits.  

En we zijn op de donderdag gestart met een stoere les voor 8 t/m 12 jarigen : Fun Moves. 

Kevin Bink geeft deze les van 18.00-19.00. Hij verzorgt ook de les TBW, nu Bootcamp 

genoemd, omdat Mirjam daar eind vorig seizoen mee gestopt is. Per dit seizoen is de 

strippenkaart geintroduceerd bij de Bootcamp les, 10 lessen voor 70 euro. Een les kost 

ongeveer 4,40 in een abonnement. Er zijn 6 a 7 leden die met een strippenkaart sporten, 

dus er is zeker animo voor. Of het voor SVW gunstig is is moeilijk in te schatten... 

 

Leden werven: 

 

We hebben dit seizoen jeugdleden proberen te werven via facebook in De Weere, Midwoud 

en Twisk. In de Weere zijn er advertenties geplaatst in de Dorpsparade en via een 

nieuwsbrief op de basisschool, dit heeft helaas geen leden opgeleverd. Ook via een brief is 

er op de Plaats in Abbekerk geprobeerd leden te werven voor de 4 nieuwe lesuren, 

daar is veel respons op gekomen. Voor de seniorengym hebben we geprobeerd leden te 

werven via brieven in de bus van het woonzorgcentrum de Watermolen en via 

brievenbussen in huizen van senioren in Abbekerk. Hier is helaas ook geen respons op 

gekomen. Het was ook wel een lastige situatie i.v.m. de corona- lockdown. En er is een 

promotiefilmpje gemaakt van Bootcamp om op facebook te plaatsen. En Medemblik-actueel 

deelt ook zaken van ons. Er is in de nieuwsbrief van het Bloemenhuisje reclame gemaakt 

voor de kleuterdans. En Lida van Berend Botje is ook benaderd.Tevens is er in de maand 

april  via facebook en de dorpskrant in Abbekerk nog reclame gemaakt voor Bootcamp, 

helaas heeft dit geen proeflessen of leden opgeleverd. 

 

Bestuursleden werven: 

 

Nadat Mirjam en Richard zijn gestopt als bestuurslid zijn we nog maar met 3 mensen over. 

Dit legt een te hoge werkdruk op de leden, dus we zijn naarstig op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. Er zijn wel een aantal mensen persoonlijk benaderd maar het blijft heel lastig 

om enthousiaste mensen hiervoor te krijgen. Zeker in corona- tijd is het lastig i.v.m. gesloten 

gymzalen en on-line sporten. We gaan na de zomerstop weer verder werven. 

 

 

Website en inschrijfformulier: 

 

Het inschrijfformulier is naast de papieren versie tevens nu ook digitaal te gebruiken. 

Twee bestuursleden hebben samen met Rachel naar de website gekeken. Waarschijnlijk 

gaan de afbeeldingen nog aangepast worden zodat ze meer bij elkaar passen en er komt  

ook een nieuw logo. Er is ook een nieuw e-mail adres gekomen: info@steedsvoorwaarts.nl. 

 

Grote clubactie: 

mailto:info@steedsvoorwaarts.nl


 

Leden van de jeugdgroepen hebben loten verkocht en 3 bestuursleden ook. Er zijn ook loten 

verkocht aan de volwassen leden tijdens hun les of via de mail. Via de mail wordt er weinig 

verkocht, wel als er een bestuurslid tijdens de les leden benadert. De opbrengst dit jaar is 

797 euro en dat is hoger dan vorig jaar, 527 euro. Er is ook een superlot verkocht aan Alex 

Poen, dat hielp mooi mee aan de goede opbrengst.  Dus dit is een mooie bedrag voor de 

club! 

 

Corona: 

 

Omdat er vorig seizoen een lockdown is geweest en daardoor ongeveer 6 lessen zijn 

uitgevallen , hebben we de leden die een nieuw seizoens-abonnement afgesloten hebben 

een korting daarop gegeven van 10 euro. We hadden een subsidie gekregen van het NUT 

Abbekerk-Lambertschaag van 250 euro i.v.m. de corona. 

Helaas gaat er per 15 december 2020 een 2e lockdown in Nederland gelden, waardoor de 

sportlessen niet meer gegeven mogen worden in de zaal of op een buitenlocatie. In januari 

gaan de meeste lessen on-line gegeven worden behalve de Fysiogym en de Seniorengym. 

deze leden krijgen via de mail of app-groep opdrachten en voedingsadviezen van de 

betreffende leerkrachten. Later gaat de Fysiogym ook on-line lessen verzorgen met daarna 

een “koffieuurtje” om de sociale contacten te blijven onderhouden. Vanaf half maart worden 

de on-line lessen vervangen door lessen op een buitenlocatie, alleen Fysiogym blijft on-line 

i.v.m. de kwetsbaarheid van deze leden. 

Gelukkig mag er vanaf 12 mei weer in groepjes in de zaal les gegeven worden bij de 

volwassenen en Bootcamp en de Senioren gaan weer van start in de zaal. Bij mooi weer 

gaat de Bootcamp in de dorpstuin sporten. De jeugd gaat weer in de zaal sporten. De 

Fysiogym is ook buiten aan het sporten en gaat bij slecht weer in de zaal. Alle leerkrachten 

zijn doorbetaald omdat er op een alternatieve wijze les gegeven werd. Alleen Marjan 

Schrama van de Seniorengym heeft de helft van haar salaris gekregen omdat die eigenlijk 

geen alternatief kon bieden behalve een mail elke week sturen.Vanaf 26 mei gaf zij weer les 

in de zaal dus ontving vanaf toen weer een volledig salaris. En zij gaat in de maand juli door 

met lesgeven om de leden wat te compenseren. 

Er is afgesproken dat leden de strippenkaart ook volgend seizoen nog mogen gebruiken 

doordat er vele lessen uitgevallen zijn door corona. 

 

Financiele situatie: 

 

Het resultaat van dit boekjaar is 5.210,86 euro in tegenstelling tot vorig jaar :- 2.098,69. We 

hebben o.a. 250 euro subsidie gekregen van het NUT, De grote clubactie leverde 797,90 op 

en er zijn meer leden dan vorig jaar. En we hebben van de gemeente meer subsidie 

gekregen omdat er meer jeugdleden zijn. Aan de kant van de uitgaven: er zijn nieuwe 

materialen aangeschaft, touwen voor 3.898 en een aantal kleinere materialen  

(turnbok,springplank, 2 landingsmatten en 2 korfbalpalen en manden) voor 6.398 euro. Dit 

jaar zijn er geen materialen afgekeurd maar de komende 2 jaar zullen er wel weer 

materialen vervangen moeten worden. De BSO heeft dit jaar geen abonnementen ( normaal 

5 x) afgenomen omdat ze niet wisten hoeveel kinderen ze dit jaar konden verwachten i.v.m. 

de corona. We gaan proberen om meer inkomsten te genereren d.m.v. subsidies aan te 

vragen, meedoen met sponsoracties zoals die van Deen en de Rabobank, en de grote 

clubactie. 



 

 

 

 

 

Betalingsopties en lidmaatschapsopties: 

 

De regel was altijd : of jaarlijks of in 2 termijnen de contributie te betalen. Sinds dit seizoen is 

er voor de Bootcamp een strippenkaart van 70 euro voor 10 lessen die geldig zijn voor het 

lopende seizoen. Bij de kinderen zijn er voor een aantal ouders uitzonderingen gemaakt 

i.v.m. moeite met het betalen in 2 termijnen. We hebben afgesproken dat het lidmaatschap 

alleen mogelijk is voor een heel seizoen. ( tenzij een lid later in het seizoen nog bij een les 

wil aansluiten).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


