
 GV Ilpenstein – concept jaarverslag 2020 

 
 

 

Algemeen 

- Het bestuur bestaat uit 6 leden, de functies van secretaris is in januari 2020 opgevuld 
en de penningmeester is vervangen in februari 2020. De functie van algemeen lid is 
vacant. 

- Het bestuur heeft in 2020, acht keer vergaderd (waarvan een aantal online) en de 
jaarvergadering heeft in februari 2020 plaatsgevonden. 

- De vereniging telt 31 december 2020 80 leden. 
- De nieuwsbrief is in 2020 6x verspreid. Sinds de zomer wordt de nieuwsbrief via 

email verzonden.  

 

Activiteiten en ontwikkelingen 
- Vanwege de Corona maatregelen hebben de lessen (grotendeels) stil gelegen in de 

periode van half maart tot en met eind juni, van begin november tot eind november 
en vanaf half december tot het einde van 2020. Na de eerste versoepelingen in mei 
werd het mogelijk om de selectietrainingen, conditietraining en aerobics buiten te 
organiseren.  
 

- De onderlinge wedstrijden hebben in november plaatsgevonden tijdens de lesuren. 
Zonder publiek en met inachtneming van de coronamaatregelen.  
 

- Onze jaarlijkse koekactie leverde € 548,00 op.  
Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder Melanie  
Raaijmakers die de koekactie heeft gecoördineerd. De koekactie is ook door de 
coronamaatregelen getroffen, waardoor er anders dan eerdere jaren nog koeken over 
zijn gebleven. De overgebleven koeken zijn gedoneerd aan de voedselbank.  
 

- Wij hebben ook meegedaan met de Rabo ClubSupport actie van de Rabobank 
hetgeen € 618,65 opleverde. Dat geld gaan o.a. gebruiken voor het Nijntje 
beweegdiploma. 
 

- De leden zijn in leeftijd als volgt verdeeld over de verschillende groepen: 
 
Leden Aantallen 
Jeugdleden tot 18 jaar  

- Recreatie 22 
- Wedstrijdselectie  13 

  
Volwassen leden  

- Conditietraining 12 
- Aerobics 13 
- Masters 9 

  
Leiding 6 
Juryleden 5 
Bestuur 6 

Totaal  861 
 

 
1 Dit aantal bevat 6 niet leden (waaronder binnen het bestuur en onder de juryleden).  



- De jeugd bezoekt enthousiast de kleuterles (vanaf drie jaar) of de recreatieles (combi 
van jongens en meisjes) vanaf zes jaar. De lessen van de tweede en derde groep op 
woensdag zijn in de periode van september tot en met december 2020 gecombineerd 
in verband met de tijdelijk, vanwege de corona maatregelen, aangepaste schooltijden 
van de St Sebastianusschool.  

 
- Jopie Box helpt ons nog steeds tot met de lessen voor de kleuters en de 

recreatielessen. Zij wordt sinds de zomer ondersteunt door Doortje in het laatste uur 
op de woensdagmiddag. We zijn nog op zoek naar nieuwe leiding voor de 
woensdagmiddag, maar dat is een probleem waar veel verenigingen mee te kampen 
hebben.  
 

- Tijdens Sinterklaas zijn er zijn er diverse Sint-activiteiten georganiseerd in de lessen. 
Jacqueline heeft gezorgd voor kerstpakketjes voor de leiding en hulpleiding.  

 
- Bij de selectie groep hebben wij in 2019 wel een oplossing gevonden met betrekking 

tot de leiding. Wij hebben Carl en Carla Koot kunnen aantrekken als leiding voor de 
selectieleden. 
 

- De selectieleden hebben deelgenomen aan diverse wedstrijden die terug te vinden 
zijn in het Technisch Jaarverslag. Onze turners en turnsters hebben in de diverse 
categorieën verschillende medailles weten te behalen. 

 
- Bij de groepslessen voor volwassenen worden gehouden op de dinsdag- en 

woensdagavond. En dan zijn er nog de Masters (55+) op donderdagochtend onder 
leiding van Erika.  
 

- De 6 bestuursleden en 5 juryleden en 6 leiding completeren het aantal leden. 
 

Het bestuur wil alle enthousiaste leden en vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Voor het 
invallen bij lessen bij ziekte, het begeleiden van wedstrijden, de catering, het klaarzetten en 
opruimen van toestellen, het vervoer van en naar wedstrijden, het verspreiden van de 
Nieuwsbrieven, het assisteren bij de teltafel, verkoop van de koeken, het onderhouden van 
de website en het jureren. 
 
We danken natuurlijk ook onze sponsors van harte die ons jaar in jaar uit blijven steunen.  
 
Voor de meest recente informatie zie ook onze website www.ilpenstein.nl 
 
Linda Schouten 
Secretaris 
 
 


