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Jaarverslag 2014
Algemeen
De vereniging was al jaren stabiel in ledenaantal, vanaf 2013 is een toename waar te nemen. Van 390
actieve leden begin 2013 naar 446 begin 2014 naar nu 461 leden.
De groei en ontwikkeling van GVL maakte het ook nodig verder te investeren in materiaal en middelen om
aan de stijgende vraag te voldoen. Deels is dit mede het gevolg van veranderde regelgeving, bijvoorbeeld
het nu voorgeschreven gebruik van een zogenaamde plofmat.
De Grote Clubactie heeft een bedrag van € 1.935 opgeleverd, wat als een teleurstelling gezien mag worden
vergeleken voorgaande jaren. De actie van Deen leverde gelukkig daarnaast € 986 op.

Wedstrijden
Op 28 juni waren de Clubkampioenschappen voor turnen dames en de jongens. Daarbij is gekozen voor
een wat andere inrichting. Hoewel het lastig was de planning vast te houden, is de dag als geheel geslaagd
te noemen.
De selectiegroepen laten zien dat GVL verder aan het groeien is. De kwaliteit neemt toe, wat tot uiting
komt met de verschillende successen tijdens de diverse wedstrijden.
Leiding en trainingen
Medio 2014 heeft Melinda Gooyer het lesgeven bij GVL beëindigd. Ten gevolge daarvan zijn de lessen,
deels tijdelijk, door Mireille en Ada overgenomen. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot de huidige verdeling van
lessen, waarbij het bestuur nog steeds naarstig op zoek is naar leiding voor de 5e/4e divisie. Tot deze
gevonden is ondersteunt Ada Stephanie bij de lessen.
Mireille heeft in overleg met het bestuur de begeleiding van de assistenten in opleiding verzorgd. Dit met
goed gevolg! Tessa s nu helemaal klaar, Jeanine, Helga, Alissa en Michael zijn op de goede weg.
Besloten is naast de turnselectie (jongens en meisjes) ook voor trampolinespringen verder te ontwikkelen
naar een selectie. Eind 2014 is begonnen met een pre-selectie als opmaat naar een daadwerkelijke selectie.
Daarbij is verhuisd naar de Koploper, omdat de hal daar hoger is en beter geschikt voor de toppers onder
onze trampolinespringers.
Onder leiding van Bjorn van der Meer heeft het free runnen vorm gekregen. De groei van de groepen
bewijst het succes.
Bestuur
Het bestuur kende een onrustige periode. Om voor ieder verschillende redenen gold voor de zittende
bestuursleden een gebrek aan motivatie en daarmee de vraag hoe verder te gaan. Michaël Taheij heeft
afscheid genomen van het bestuur. Dat was een keuze die begrepen werd, maar wel werd gevoeld als een
grote aderlating. Heel veel werk is door hem verzet en dat wordt nog steeds node gemist.
Helga besloot een stapje terug te doen, wilde wel haar taken als penningmeester tot het eind van het jaar
invulling geven.
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Edwin, Ada en Gabriël gaven aan graag de schouders er weer onder te zetten als het bestuur zou worden
‘aangesterkt’.
Tijdens de ALV in op 29 oktober 2015 zijn Eric van der Meer (als voorzitter) en Lars Smit (als bestuurslid en
per 01-01-2015 als penningmeester) verkozen tot het bestuur van GVL. Helga Breider heeft daarbij formeel
aangegeven per 31-12-2014 haar taak als penningmeester neer te leggen.
Hiermee is het bestuur bijna op de juiste sterkte, maar nog steeds kent het bestuur geen secretaris.
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