Jaarverslag 2021
1. Algemeen
Wederom was het weer een bijzonder jaar. Net als in 2020 heeft COVID een groot deel
van het jaar bepaald. Ondanks COVID is er toch een hoop gebeurt.
2021 begon al direct met een lockdown waardoor turnen niet meer was toegestaan,
ook dit was natuurlijk een behoorlijke tegenvaller.
Maar na het versoepelen van de maatregelen konden we gelukkig weer gaan turnen!
Iedereen stond weer te poppelen om weer te mogen gaan sporten en dat merkten we
in de aanmeldingen! Er kwamen zoveel aanmeldingen dat we een wachtlijst hebben
op dit moment.
Begin 2021 had Desiree aangegeven na 10 jaar peutergym te gaan stoppen als
trainer. Door de maatregelen hebben we op een aangepaste manier toch afscheid van
Desiree genomen. Helaas hebben we tot op heden nog geen vervanger kunnen vinden
voor Desiree, waardoor de peuterlessen voorlopig niet gegeven kunnen worden.
Jolanda heeft aangegeven voorlopig geen les meer te willen geven, i.v.m. COVID.
DIO is een financieel gezonde vereniging, 2021 is met een positief saldo afgesloten.
Het aantal leden is in 2021 licht gedaald: van 85 naar 82.
In het bestuur hebben geen grote wijziging plaatsgevonden. Het bestuur heeft zich in
2021 o.a. gebogen over de WBTR en hebben de statuten herzien. Deze statuten zullen
bij de eerstkomende ALV besproken worden.
Er heeft wel een grote wijziging plaatsgevonden in de ledenadministratiesysteem.
DigiMembers van de KNGU is uitgefaseerd en hier voor is All United voor in de plaats
gekomen.
De selectie wordt getraind door Svetlana Wolters en zij worden daarin ondersteund
door Stefanie en Joyce.
Momenteel zijn er 2 recreatiegroepen en 1 groep jongensgym, deze worden getraind
door Cindy en Joyce.
Wilma verzorgd alle seniorenlessen.
In oktober 2021 zijn we, o.l.v. Svetlana Wolters, op maandagavond begonnen met
een springroep.
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2. Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Communicatie
Materiaal beheer en media
Algemeen bestuurslid

Mattijs Kleinendorst
Vacant
Joyce Kleinendorst
Joyce Kleinendorst
Gerrit Dekker
Gerard IJdo
Wilma de Jongste

3. Training en trainers
Maandag
• Springroep met Svetlana Wolters
• 12+ met Cindy van Wijk
• Dames senioren met Wilma de Jongste
Woensdag
• Peutergym met Desiree Bloem (t/m juli)
• Meisjes groep 1 t/m 6 met Cindy van Wijk, Joyce Kleinendorst
• Meisjes groep 7 t/m 8 met Cindy van Wijk, Joyce Kleinendorst
• Jongens met Cindy van Wijk
• Selectie met Svetlana Wolters, Stefanie v/d Hoek
Zaterdag
• Selectie met Svetlana Wolters, Stefanie v/d Hoek, Joyce Kleinendorst

4. Opleidingen
Er hebben in 2021 geen opleidingen plaats gevonden.
5. Leden
Het aantal leden is in 2021 teruggelopen van 85 naar 82.
In tegenstelling tot vorig jaar hebben de lockdowns van 2021 weinig effect gehad op
het ledenaantal. De terugloop in leden is vooral te wijden aan het stoppen van de
peutergroep.
6. Financiën
2021 is afgesloten met een positief saldo, dit komt onder andere door:
• Tijdens de lockdown geen loonkosten en zaalhuur
• Contributie is geïndexeerd
• Automatische incasso
7. Activiteiten
Door COVID was het aantal activiteiten zeer beperkt. we hebben alleen aan de NTS
deel kunnen nemen.
8. Materiaal
In 2021 is er behoorlijk wat sponsorgeld opgehaald, hier van zijn nieuwe turnpakjes
voor de recreatie en selectie gekocht.
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9. Sponsoring
In
-

2021 zijn de volgende bedragen opgehaald:
RABO Club Actie: €188,Plus clubsupport: €761,Sponsoring: €2900,Structurele subsidie €1008,Jubileumsubsidie €650,-

10.Promotie
Door de groep “We helpen” van de Gemiva SVG – groep locatie “Dorpsmolen” is er
geflyerd om nieuwe leden voor de 50+ groep te werven.
11.Vooruitblik 2022
Ook 2022 ziet er vooralsnog hoopvol uit. COVID is niet weg maar lijkt een minder
grote impact te hebben. We hopen in 2022 weer diverse activiteiten te kunnen
organiseren en de activiteiten die in 2021 niet konden in te halen.
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