GV Ilpenstein – Technisch Jaarverslag 2020

Selectieleden ‘20/’21
De selectiegroep bestaat uit 13 leden.
Wedstrijden
In 2020 zijn er alleen in januari nog wedstrijden gehouden. Tijdens de 2e competitiewedstrijd
werden er medailleplaatsen behaald door Lisan (1e) en Lya Lynn (4e).
Door corona zijn de wedstrijden de rest van het seizoen afgelast. De competitie kon helaas
niet afgemaakt worden. Dit was ook de situatie bij de start van de competitie ‘20/’ 21.
De onderlinge wedstrijden van 2020 hebben nog in november plaats gevonden in de eigen
les, zonder publiek en met inachtneming van de coronamaatregelen.
Leiding en lesuren
Carl Koot traint de wedstrijdmeisjes. Hanna ondersteunt met het aanleren van de oefeningen
op muziek. Hanny geeft de conditielessen op de dinsdagavond. Jopie Box verzorgt de
recreatielessen en de peuter/kleuterlessen. Erika Kuhnemann traint de masters (55+) op de
donderdagochtend en Jacqueline van der Lee verzorgt de aerobicslessen op de
woensdagavond.
Het vinden en behouden van kader is lastig. We zijn onze groep van enthousiaste en trouwe
trainers/sters dan ook zeer dankbaar.
Door de coronamaatregelen hebben de lessen op verschillende momenten stil gelegen. In
het voorjaar is er op alternatieve wijze lesgegeven op het grasveldje achter de gymzaal, het
grasveldje bij de Watersnip en in het park. Alhoewel het improviseren was zijn we toch blij
dat we, waar mogelijk, de leden een alternatief hebben kunnen bieden.
De lessen voor de masters hebben we, gezien de leeftijdsgroep niet door laten gaan tijdens
de periodes dat de coronamaatregelen van kracht waren.
Juryleden
Ons jurycorps bestaat uit Robert Tump, Nicole Spronk, Hanny van den Dobbelsteen,
Natascha Oudhuis en Jacqueline van der Lee. Wij zijn blij met onze enthousiaste en
deskundige juryleden.
Tot slot
2020 was een bizar jaar waarin we hebben mogen ervaren hoe belangrijk bewegingsvrijheid
en bewegen voor ons is. We hopen dat we in 2021 het normale leven weer kunnen
oppakken.
Iedereen die de vereniging steunt en draaiende houdt dank voor jullie inzet.
Jacqueline van der Lee
TC GV Ilpenstein
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