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Jaarverslag 2016 

Algemeen 
De vereniging was al jaren stabiel in ledenaantal, vanaf 2013 is een toename waar te nemen. Van 390 
actieve leden begin 2013, naar 461 leden in 2014, naar bijna 500 leden in 2015 en nu rum 500.  
 
Ook dit jaar hebben we, zij het beperkt, geïnvesteerd in materiaal en middelen om aan de stijgende vraag 
te voldoen. Daarbij is naast nieuw (zoals een brug voor de dames) ook gebruik gemaakt van tweedehandse 
toestellen, die na een opknapbeurt geschikt voor gebruik zijn gemaakt (trampoline, brug heren).  
 
De Grote Clubactie heeft een bedrag van ruim € 4.200 opgeleverd, wat wederom als een groot succes 
gezien mag worden. Kelsey van der Stad stak met 67 verkochte loten met kop en schouders uit boven de 
overige leden. 
De enorme inspanning van Jennifer Neijs met de administratie hierbij is wederom onmisbaar gebleken.  
 
Wedstrijden 
Op 9 juli  waren de Clubkampioenschappen niet alleen voor dames en heren turnen. Dit jaar ook met 
trampolinespringen en free-runnen. Een succes dat naar meer smaakt, waarbij we gaan proberen het met 
elkaar in één sporthal te doen. 
Weer was het lastig de planning vast te houden, al met al wel beter gelukt dan vorige keer. De dag als 
totaal is heel geslaagd te noemen.  
 
De selectiegroepen laten wederom 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 
Met het einde van seizoen 2015-2016 heeft Mireille  Dujker afscheid genomen van de vereniging. Gelukkig 
hebben we in Juanita Maasdam een goede opvolging gevonden. Ada van der Meer heeft de bevoegdheid 
voor het peutergym (Nijntje Beweegdiploma) nog voor het begin van het nieuwe seizoen behaald en deze 
lessen overgenomen van Mireille. 
Het turnen kent op vele punten goede ontwikkelingen, dat succes is mede het gevolg van de inzet van onze 
leiding, assistenten en vrijwilligers daarbij. 
 
Het trampolinespringen ontwikkelt zicht steeds verder, eind dit jaar is een zesde trampoline in gebruik 
genomen. Helaas hebben we problemen met de beschikbaarheid van de Koploper op de woensdag in de 
wintermaanden. We hopen het komend seizoen daar een oplossing voor te hebben. 
 
Het freerunnen kende het afgelopen jaar 4 lessen per week, met nog steeds een wachtlijst. Dat maakt dat 
aan een uitbreiding wordt gewerkt. 
 
Voldoende leiding weten te hebben is bij veel verenigingen een probleem. Bij ons op onderdelen ook, maar 
gelukkig is dankzij de flexibiliteit in inzet onze leiding in staat gebleken de continuïteit van de lessen waar te 
maken. Dat is niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk lukt het, zoals ook bleek en blijkt bij de 
zwangerschapsverloven van Carola en Stephanie. 
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Bestuur 
Met het toetreden van Mechteld Walraven en Eric Steffens is het bestuur weer op sterkte gekomen. Helaas 
bleek snel daarna dat Edwin Brokmann zijn inzet moest gaan beperken. Hij heeft op gegeven moment zelfs 
moeten aangeven te stoppen als bestuurslid en recentelijk ook als materiaalman voor de vereniging. 
Eind 2016 hebben Ada en Eric van der Meer het bestuur verteld dat zij hun taken uiterlijk eind november 
2017 willen neerleggen (of zoveel eerder bij vervanging). Ada omdat zij na bijna 35 jaar actief te zijn in de 
turnsport het ‘wel welletjes vindt’. Eric omdat hij het steeds moelijker vindt de werkzaamheden te 
combineren met zijn werk en privé-leven.  
 
Vrijwilligers 
Gelukkig worden we op verschillende momenten geholpen door vrijwilligers. Het is het bestuur misschien 
niet gelukt vaste teams te maken voor diverse activiteiten (denk aan sponsorwerving, communicatie), het is 
tegelijkertijd mooi vast te kunnen stellen dat veel zaken uiteindelijk toch worden uitgevoerd. Vele stille 
vrijwilligers zijn er. Ouders die tijdens een les helpen, spontaan tijdens de clubkampioenschappen zich 
aanmelden die dag te helpen en zo meer. Leiding en assistenten die zich extra inspannen. Zonder die inzet 
zou veel niet gelukt zijn. 
Rinus Link is zo’n vrijwilliger, meer dan 35 jaar betrokken bij de vereniging. Doet nog steeds werk achter de 
schermen. Jureert bijna wekelijks tijdens wedstrijden.  Denkt mee in de Technische Commissie. Niet voor 
niets heeft het bestuur hem tijdens de laatste clubkampioenschappen benoemd tot ere-lid. Niet voor niets 
heeft ook de KNGU hem beloond met het Gouden Speld Van Verdienste.  


