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      GV Ilpenstein - Jaarverslag 2012  
 
 
Algemeen 

- Bestuur bestaat uit 5 leden (per 31-12), de functies van voorzitter en vice-
voorzitter zijn nog steeds vacant, maar ook algemeen bestuursleden; 

- Wilma Kramer en Elly Kroon zijn in februari afgetreden; 
- Het bestuur heeft in het totaal 7 keer vergaderd; 
- De vereniging telt eind december 2012 133 leden (2011-134/2010-140/ 2009-

168); 
- De nieuwsbrief is in 2012  7 keer verspreid. 

 
Activiteiten 

- Op 11 februari was de geslaagde jubileumvoorstelling i.v.m. het 70-jarig 
bestaan. Er werden twee voorstellingen gegeven waaraan alle leden hebben 
deelgenomen. Beide voorstellingen waren succesvol en werden goed 
bezocht. 

- In de nieuwe zaal is dit jaar een tribune geplaatst, geluidsboxen geïnstalleerd 
en later in het jaar een afsluitbare kast in het toestellenhok gemaakt, waar de 
spullen van Ilpenstein staan opgeslagen. 

- Na heel veel problemen met de oude website, is Ilpenstein vanaf medio juli in 
de lucht met een prachtig nieuwe website. 

- Ilpenstein heeft tijdens de Nationale sportweek tijdens alle lessen haar deuren 
geopend. Wethouder Bert Schalkwijk heeft de les op donderdagochtend 
bezocht en een kort woordje gericht aan de leden. Dit heeft voor Ilpenstein 
vooral media aandacht opgeleverd, maar ook bereidwilligheid bij de 
gemeente.. 

- Ilpenstein heeft deelgenomen aan de Deenactie. De streetdance leden 
hebben een demonstratie gegeven in winkelcentrum Weidevenne, en munten 
opgehaald bij de bezoekers van Deen. Van de opbrengst is een plankoline 
aangeschaft. 

- Hanny heeft door een schouderoperatie langdurig niet volledig kunnen 
lesgeven. 

- Bas Komen (jongens vrijdag) en Davood Narozi (streetdance) zijn gestopt met 
lesgeven. De streetdance lessen zijn om die reden gestopt. Er is een nieuwe 
docent gevonden, en in 2013 wordt geprobeerd een doorstart te maken van 
de lessen. 

- De jaarlijkse koekactie heeft ook dit jaar weer een mooie bijdrage opgeleverd 
voor de clubkas, mede dankzij de vele vrijwilligers voor rondbrengen, opslag 
van de koeken, inkoop, etc. 

- De selectieleden hebben deelgenomen aan verschillende wedstrijden, deze 
kunt u terugvinden in het technisch jaarverslag 2012. 

 
Het bestuur wil alle enthousiaste vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij: 
overnemen van lessen bij ziekte, begeleiden van wedstrijden, verzorgen van 
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catering, klaarzetten/opruimen van toestellen, rijden van/naar wedstrijden, 
rondbrengen nieuwsbrief, assisteren teltafel, wedstrijdbegeleiding en organisatie, 
koekverkopers, koekopslag, juryleden, etc. 
Maar natuurlijk ook alle enthousiaste leden, sponsoren, donateurs en ereleden, 
bedankt voor jullie inzet. 
  
 
Meta Norbart , Secretaris  
 
=============================================================== 
 
 

GV Ilpenstein – Technisch Jaarverslag 2012 
 
Selectieleden ‘12/’13 
Dit seizoen wordt gestart met 25 selectieleden (vorig seizoen 23) die aan de competitie en 
regiowedstrijden meedoen. Twee meisjes trainen bij Ilpenstein en bij een andere vereniging, 
waarvoor ze bij wedstrijden uit komen.  
 
Meisjes 
D2 – pre-instap: Mijntje Geluk, Emma Stevers 
D2 – instap: Anniek Tump, Maureen Box, Nique Grob 
N10 – pupil 1: Esra Veul, Floor Geluk 
N8 – pupil 2: Britt van den Dobbelsteen (komt uit voor K&V) 
N8 – jeugd 2: Imme Boon 
N8 – junior: Suzanne Bot 
N8 – senior: Elisa Godfroid 
N7 – senior: Eline Langenberg, Astrid Kramer 
N6 – senior: Esther Lubrecht, Dionne Reuzenaar (komt uit voor Hercules Beemster) 
N5 – senior: Lindy de Vries 
 
Jongens 
N13 – benjamin: Chris van den Dobbelsteen 
N15 – instap: Fabio Enter, Bram Boomkens 
N11 – instap: Bernd Tump,  
N11 – pupil: Ricardo Kok, Kees Tump 
N10 – pupil: Erik Lubrecht, Robin de Moes 
N8 – junior 1: Roy Langenberg 
 
Wedstrijdorganisatie 
Ilpenstein organiseerde tezamen met Gymnet Purmerend en Hercules Beemster de laatste 
competitiewedstrijd van het seizoen 2011/2012 op 24/25 maart 2012 en de eerste 
competitiewedstrijd meisjes seizoen 2012/2013 op 17 november 2012 in Wormer.  
In het seizoen 2012/2013 worden alle meisjescategorieën op een dag georganiseerd i.v.m. 
kostenreductie. Dit betekende dat het een lange wedstrijddag werd. Er deden 300 turnsters 
mee.  
De onderlinge wedstrijden konden weer georganiseerd worden in onze nieuwe gymzaal. Er 
deden op 21 april 40 meisjes en jongens mee. Robin de Moes en Fenna Vreedeveld werden 
gekroond tot clubkampioenen 2012.  
In juni organiseerden we, traditioneel, met Brinio uit Monnickendam en Sparta Broek in 
Waterland het afsluitende Springfestijn. Er hadden 33 ploegen van 9 verenigingen zich 
ingeschreven (2010: 26 ploegen).  
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Resultaten 
Ilpenstein kende in de competitie seizoen 2011/2012 drie rayonkampioenen:  
Robin de Moes, Roy Langenberg en Susanne Bot .  
Britt, Esther en Lindy plaatsten zich voor de Finale Noord. Britt behaalde daar een knappe 2e 
plaats.  
Susanne, Eline, Astrid en Britt plaatsten zich voor het Regiokampioenschap.  
Bij de toestelkampioenschappen kreeg Britt 3 medailles omgehangen.  
De Ringenzwaai wedstrijd leverde maar liefst 12 medailles op en bij het afsluitende 
Springfestijn werden 6 bekers in de wacht gesleept. 
 
Leiding 
Marjolein Dekker geeft voor het tweede seizoen de recreatielessen aan de jongsten en de 
meisjes recreatie. Bas Komen heeft in november de jongensrecreatie overgedragen aan 
Sebastian Burgers. Sebastian Burgers is ook onze trainer van de jongensselectie en Hanny 
van den Dobbelsteen is de trainster van de selectiedames en de dinsdagavond 
conditiegroep. Rianne Dekker, Jelle Bruinsma en Jopie Box assisteerden, resp. assisteren bij 
de selectie. Erika Overmars traint de 55+. De streetdancers kregen les van Davood Narouzi. 
Per het einde van het kalenderjaar heeft Davood vanwege werk het lesgeven beëindigd. Er 
is in het nieuwe jaar een opvolger gevonden in de persoon van Tamara Tjon-atsoi. 
Jacqueline van der Lee geeft de woensdag aerobics groep les.  
Leiding blijft moeilijk te vinden. We zijn dan ook zeer blij met onze groep van enthousiaste 
trainers/sters.  
 
Juryleden 
Het gebrevetteerde jurycorps bestaat uit Paula Wiertsema, Rianne Dekker, Lindy de Vries, 
Hanny van den Dobbelsteen, Regina de Vries, Sebastian Burgers en Jacqueline van der 
Lee. Het is verplicht bij wedstrijddeelname gebrevetteerde juryleden te leveren. We zijn dan 
ook erg blij met onze juryleden. 
 
 
Jacqueline van der Lee 
TC GV Ilpenstein 
 


