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Jaarverslag 2012 
Voor u ligt het bestuurlijk jaarverslag 2012 van de gymnastiekvereniging Velocitas. Hierin wordt het 
reilen en zeilen van de vereniging in het kalenderjaar 2012 beschreven. 

Hert jaarverslag wordt uit kostenoverwegingen alleen in digitale vorm verspreid onder de leden.  

 

Bestuur: 

Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit: 

Dagelijks bestuur 

Voorzitter   de heer R. (Richard) Eertman 

Penningmeester   de heer R. (Roelof) Wijfje 

Secretaris    mevrouw M. (Mariëtte) Bilius 

Ledenadministratie  de heren G. (Gerard) Lock en J. (Jelle) Westerop 

Algemeen bestuur 

Leden    de heer J . (Jaap) Zweere 

     

Tijdens de ALV in 2012 zijn geen nieuwe bestuursleden benoemd. De commissies zijn als volgt 
samengesteld:  

Kascommissie: Koos Ligthart, Edgar de Mol, Sicco Hooimeijer en Menno Gobielje.  

Grote clubactie: Marjan Boere 

Belegeledingscommissie turnen dames: Lia Boegheim, Inge Wisse, Margo Teunissen en Denise 
Wijnands 

Wedstrijdcommissie turnen dames: Hans de Bruijn 

Accomodatiewerkgroep:Agnes Spuij, Jaap Zweere, Richard Eertman en Natascha Gobielje namens 
Excelsior.  

Materialen: Jaap Zweere 

Zaalhuur: Iris Duits 

 

In de loop van 2012 hebben twee nieuwe ouders zich gemeld om bestuurstaken op tepakken: 
Natascha Gobielje en Wieteke Steenwoerd. Jaap Zweere heeft aangegeven de 
bestuursvergaderingen niet langer meer bij te wonen en alleen de rol van materiaalcoördinator nog 
te vervullen.  

Het bestuur heeft daarmee het afgelopen jaar een iets steviger bezetting gehad, wat net iets meer 
lucht gaf om zaken weer beter op de rails te krijgen. Omdat de beide nieuwe ouders geen 
bestuursfunctie willen vervullen, en deels ook de bestuursvergaderingen niet meer zullen bijwonen, 
is verdere versterking met 2 personen dringend gewenst.  

De zaalhuur in Gouda is in 2012 verzorgd door Iris Duits. Iris heeft aangegeven haar taken als 
zaalcoördinator te beeindigen. Ad interim neemt de penningmeester deze taak waar.  

 



Rooster van aftreden 

Naam Functie Laatste 
benoeming 

Aftredend 
in 

Herkiesbaar 

Richard Eertman  Voorzitter 2010 2014  

Mariëtte Bilius Secretaris 2010 2014  

Roelof Wijfje Penningmeester 2011 2015  

      

Jaap Zweere Lid  (Materialen) 2011 2015  

Vacature activiteiten    

Vacature fondsenwerving    

 

De functies van Voorzitter, Penningmeester en Secretaris worden benoemd in en door de ALV, 
andere bestuursfuncties kunnen worden benoemd door de zittende bestuursleden en later worden 
bekrachtigd in de ALV. 

Vergaderingen: 

In 2012 is het bestuur 12 keer in bestuursvergadering bijeen geweest.   

 

Afvaardiging: 

Het bestuur heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de samenwerkende goudse 
sportverenigingen VGSO en heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de KNGU voor clubs in de 
omgeving van Gouda. Er is deelgenomen aan de KNGU-Unive activiteit Gymsport is GOUD. Bij de 
plechtigheid voor het overlijden van erelid Dina Seele begin 2012 is een afvaardiging van het bestuur 
aanwezig geweest.  

Met de gemeente Gouda hebben twee gesprekken plaatsgehad vanwege verkenning van de 
mogelijkheid om het Spaardersbad als ingerichte turnzaal te gaan gebruiken.  

Ook is er regelmatig contact geweest met SportPuntGouda.  

Beleid en structuur: 

Het beleidsplan is in 2012 vastgesteld. Het beleidsplan geeft weer wat tot ongeveer 2015 de 
gewenste koers van de vereniging is. Direct al bij het uitkomen van het verslag konden we het eerste 
doel inboeken: het dichten van het sportieve gat tussen wedstrijdturnen en recreatiegym bij dames 
turnen.  

Naats deze verbreding staat ook verbreding richting volwassenengym op de agenda, en verdere 
uitbouw van recreatie-gymmogelijkheden. Deze beide doelen zijn in 2012 nog niet bereikt, mede 
doordat er bij de recreatiegym gaten moesten worden gevuld die ontstonden door het vertrek van 
Monique op de woensdag en Niels op de vrijdag. Met het opstarten van volwassengym is een lange 
aanloop genomen, deels door omstandigheden van buiten veroorzaakt, deels door trage 
communicatie. Het ziet ernaar uit dat dit nog wel in dit seizoen gaat beginnen.  

Een verbreding met Freerunning is wel sneller van de grond gekomen, deze lessen zijn net na het 
verslagjaar begonnen als proef.   

 
Communicatie: 



Irmgard van der Spek heeft in 2012 de website in de lucht gehouden. Van actualiteit kan echter niet 
meer gesproken worden. Ondertussen is door met name Floortje Euser gewerkt aaan een nieuwe 
website. Onderdeel van de vernieuwing is ook een nieuwe webhost. De veranderingen op dit vlak 
zijn inmiddels zichtbaar geworden. De website heeft een nieuw uiterlijk en een andere beheersvorm. 
Niet langer moet alle inhoud via een webmaster geplaatst worden. Geledingen krijgen toegang tot 
hun subpagina's en worden zelf verantwoordelijk voor de inhoud van die pagina's.  

De digitale nieuwsbrief is in de loop van het jaar door het bestuur gemaakt, maar eind 2012 heeft 
Stephanie vd Boogaard aangegeven deze rol op zich te willen nemen. Voor de verzending is een 
nieuw verzendbestand gemaakt, dat ?gebruik maakt van de adressen die in de ledenadministratie 
zitten. De verspreiding is nog niet optimaal, maar de vulling van de ledenadministratie met 
mailadressen wordt wel steeds beter. De aanvankelijke dubbele verzending (via het oude en het 
nieuwe bestand) is inmiddels gestaakt.  

Eind 2012 is een communicatieteam ingesteld, bestaande uit Irmgard vd Spek, Marleen Wijfje, 
Hanneke Hulst, Floortje Euser en Wieteke Steenwoerd. Met de instelling van dit overleg krijgt de 
verenigingscommunicatie een goede impuls en meer structuur. Het team is eind 2012 voor het eerst 
bijeen gekomen.  

 

Commissie(s): 
In het verleden van Velocitas waren er voor diverse disciplines begeleidingscommissies en als 
bestuur streven we ernaar dat dit voor de komende jaren in ere hersteld kan worden. 
Begeleidingscommissies nemen zowel de leiding als het bestuur werk uit handen en zijn daardoor 
onmisbaar. 

huisvestingscommissie 

De huisvestingscommissie heeft bij aanvang van het 'project Spaardersbad' een goede overdracht 
gekregen van Agnes Spuij, met alle documentatie en uitgevoerde werkzaamheden. Agnes heeft 
daarmee haar werkzaamheden voor de huisvesting beëindigd. Het bestuur heeft de belangstelling 
van Velocitas voor een ingerichte gymzaal in het Spaardersbad kenbaar gemaakt en hierop zijn 
diverse gesprekken met Sportpunt en met de gemeente gevolgd. Dit proces is nog in volle gang, 
maar duidelijk is wel dat er financieel nog een aanzienlijk probleem te overwinnen is voordat er 
sprake kan zijn van totstandkoming van deze faciliteit.  De zwemzaal is bovendien iets te klein om 
een volledige turnhal-inrichting te kunnen krijgen – zwevende vloer en blokkenkuil kunnen niet beide 
gerealiseerd worden. Ook op de inrichting wordt dus nog gestudeerd.   

 
Vrijwilligers/Personeel:  

Velocitas heeft geen personeel. Alle docenten, trainers en de betaalde assistenten vallen onder de 
omschrijving ‘vrijwilligers met recht op een vergoeding’. Vergoedingen tot € 1500 hebben een aparte 
positie binnen de belastingwet. Voor vrijwilligers met een vergoeding boven de 1500 euro geldt dat 
er belasting ingehouden moet worden. 

Naast betaalde trainers en assistenten, zijn er nog meer vrijwilligers actief voor de vereniging. Dat 
zijn onder meer onbetaalde assistenten in lessen, de juryleden, de eerder genoemde 
wedstrijdleiding/begeleidingscommissie, stagiairs, en mensen die kleinere of kortdurender taken op 
zich nemen, zoals de diverse sponsoracties, sjouwen met materialen, etc.     

(Ouders van) leden van de vereniging die bereid zijn hun vrije tijd te steken in jureren, in training 
geven of in assisteren, worden daarbij door Velocitas ondersteund doordat de club de kosten voor de 
opleiding draagt. Soms blijven zij zelfs betrokken lang nadat het actieve sporten is geeindigd.  

Voor alle leiding van de club, of het nu trainers, assistenten of juryleden zijn, geldt dat zij vrije tijd in 
hun sport en in hun vereniging steken. De vergoedingen zijn meegenomen, maar een reëel salaris 



vormen ze niet. Daarnaast steken ook nog veel mensen geheel onbezoldigd tijd in de club. Denk dan 
zeker niet alleen aan het bestuur. Ook hulpkrachten in de lesuren, commissieleden en ouders die 
gericht activiteiten steunen, maken een vereniging mogelijk.   

 

Financiën: 

Financieel gaat de vereniging nog altijd niet voor de wind. Naar het einde van het jaar is de financiele 
positie ongeveer op gelijk niveau teruggekomen als in het begin van jaar, maar dat is verre van 
gezond. De vereniging leeft met dit ledental boven haar stand en heeft te weinig ruimte om de 
nodige nieuwe materialen aan te schaffen en alle opleidingswensen te kunnen vervullen. Een 
neerwaartse spiraal is dan snel ingezet, maar we hebben dat tot nu toe weten te vermijden en we 
zien de toekomst voorzichtig positief in. De eerdere problemen met ledenadministratie en leden die 
geen afschrijving kregen nemen af. Dit heeft zeker bijgedragen aan het lichte herstel aan het eind 
van 2012. Goede bezetting van de groepen is een andere vereiste om financieel gezonder te worden. 
Er zijn (wedstrijd)groepen verder samengevoegd en er is gesnoeid in betaalde staf voor groepen die 
daarvoor niet de minimale omvang hadden. Dergelijke maatregelen kunnen opnieuw aan de orde 
zijn als groepen vanwege grootte een te grote kostenpost worden.  

Contributie 

De contributie voor het seizoen 2012-2013 is vastgesteld op de ledenvergadering op 11 april 2012. 
Het contributievoorstel voor 2013-2014 wordt op de algemene ledenvergadering voorgelegd aan de 
leden. 

Verkoop tijdens Clubdag: 

De Clubdag in december was dit jaar anders van opzet dan eerdere jaren. Er is meer een 
wervingskarakter aan de dag gegeven, met een instuif die ook open was voor niet-leden. Er waren 
daarnaast wedstrijdonderdelen en demo's van ritmische gym, en van de wedstrijdgroepen van 
Dames Turnen en Acro.   

Grote Club Actie: 

De grote clubactie wordt altijd in april opgestart. Dan worden het aantal boekjes al doorgegeven aan 
de organisatie. Voor de zomervakantie wordt alle leiding er weer op geattendeerd dat de GCA na de 
zomervakantie weer snel gaat starten. Dit is altijd begin september. 

Marjan Boere heeft dit jaar nog eenmaal haar steentje bijgedragen om deze voor de club zo 
belangrijke extra inkomsten mogelijk te maken. Marjan heeft het stokje inmiddels overgedragen aan 
Herma Geerdink.  

Sponsoractie turnen dames 

Turnen dames heeft aan het eind van het wedstrijdseizoen weer een eigen bedrag bijeen gebracht 
voor nieuwe materialen. De dames hebben zich laten sponsoren voor het springen van zo veel 
mogelijk salto's in een kwartier tijd. Nadat de actie van vorig jaar niet kon worden besteed aan 
nieuwe spullen, is het enthousiasme waarmee opnieuw inzet is getoond voor de club beloond met 
een plankoline, een van de twee nieuwe turnmaterialen die de KNGU voor damesturnen verplicht 
heeft gesteld. De graag gewenste softtopbalk kon helaas niet worden aangeschaft. Waar we hoopten 
een oude balk te kunnen laten herbekleden, bleek een compleet nieuwe balk met onderstel 
vooralsnog de enige optie. Dat was vier keer zo duur als de opbrengst van het springen - een gat dat 
in vanuit de huidige financiele positie van de club niet te dichten was.    

Plusactie 

Van oktober tot eind december is in de beide Plus-supermarkten in Gouda een sponsoractie 
gehouden waaraan ook Velocitas heeft meegedaan. Mede dankzij de inzet van diverse groepen op 



een zaterdag om extra bonnentjes van klanten te scoren, is een bedrag van euro 720 ontvangen uit 
deze spaaractie. Opnieuw een zeer welkome aanvulling op de slanke clubkas.  

 

KNGU en onze vereniging: 

In 2012 heeft opnieuw een wissel plaatsgevonden in de districtscoordinatie. Frank van Blitterswijk is 
per eind 2012 vervangen door Peter de Graaf. In maart is door de KNGU een bijeenkomst 
georganiseerd met verenigingen uit de regio. Velocitas nam hieraan deel.  

In april is deelgenomen aan de vervolgsessie van Gymsport is Goud in Delft.  In november is 
deelgenomen aan de voorbereidende sessie voor Het Grote gymfeest - een nieuw evenement dat 
voor Velociats eigenlijk net te laat bekend werd, namelijk een vierdaagse gymactiviteitencampagne 
gericht op extra leden met Epke Zonderland als landelijke ambassadeur. Opvolging geven aan de 
leuke plannen bleek moeilijk, maar uiteindelijk is op 4 januari toch een instuif gehouden in de 
Sleutel. Hieraan  nam het mooie aantal van 50 kinderen deel. We bleken er bovendien veel leden een 
plezier mee te doen.   

Districtsvergaderingen werden wegens onvoldoende bestuurscapaciteit niet bezocht.   

 

Gouda en onze vereniging:  

Afgelopen jaar zijn twee bijeenkomsten bijgewoond van de vereniging van Goudse sportorganisaties, 
VGSO.   

De samenwerking met Excelsior is dit jaar voortgezet.  

In 2012 kon opnieuw een aanvraag worden gedaan voor nieuwe materialen bij de Bezemerstichting. 
Dit kan elk 3 jaar. Een gedeelte van onze aanvraag is gehonoreerd, waardoor er  voor euro 2500,- een 
voetenplank en een lichte plank voor jongensturnen konden worden aangeschaft en een lichte 
springplank voor de B-selectie en de recreatiegym in de GSG. Ook is de balk van de GSG gerepareerd 
met geld van de Bezemerstichting.     

 

Tot besluit: 

Met een in 2012 versterkt bestuur en het instellen van en communicatieteam onder leiding van 
Wieteke Steenwoerd is er ruimte gekomen voor het bestuur om meer te doen dan gaten dichten en 
er het beste van hopen. Met Natascha Gobielje is er bovendien meer lijn aan het komen in het 
zorgen voor de leiding, het onmisbare hart van onze club. Het bestuur is Jaap Zweere zeer erkentelijk 
dat hij zijn geleidelijke afscheid aangepast heeft aan de komst van nieuwe bestuurscapaciteit. De 
nieuwe ledenadministrator Jelle Westerop is inmiddels aardig ingewerkt en vervult op dit moment 
veel taken onder leiding van Gerard Lock.  Te meer omdat Wieteke en Natascha op dit moment geen 
tijd kunne vinden om daadwerkelijk toe te treden tot het bestuur, blijft versterking van het bestuur 
dringend gewenst. In elk geval is er alle ruimte voor het oppakken van fondsen werven en 
activiteiten organiseren. Ook coördinatie zaalhuur en materiaal zijn taken die graag overgedragen 
worden aan nieuwe handjes. Wij hopen dan ook nieuwe actieve leden en ouders te mogen 
verwelkomen. We hopen met recht het gevoel te hebben en uit te stralen dat het de club al uit het 
dal aan het klimmen is. Wat is er motiverender dan daaraan bijdragen?  

 

Gouda, maart-april 2013 

Mariëtte Bilius, secretaris 

 


