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Jaarverslag 2015 Zaalsportclub Muiderberg
Voorwoord
Het jaar 2015 stond voor de ZSM in het kader van ledenwerving en een veilig
sportklimaat. Waar de club eind juni 2014 nog 175 leden telde, waren dat er op
het dieptepunt begin september 2015 nog maar 120. De leden wervende
activiteiten, waar verder in dit verslag op wordt teruggekomen hebben ervoor
gezorgd dat het boekjaar 2015 afgesloten wordt met 146 leden. Dit is inclusief
de 6 leden van de Masters/Skifit. Het programma Masters/Skifit is een
winterprogramma en wordt vooralsnog niet het hele jaar door aangeboden.
De ZSM is een financieel gezonde vereniging. 2015 laat een positief resultaat
zien en ook de begroting voor 2016 ziet er goed uit. Maar bedreigingen zijn er
wel. Verhoging van de huur van De Rijver, contributieverhoging KNGU, veel
aanbod van sportactiviteiten in De Rijver, een sportaanbod van docenten, die
allemaal vissen in dezelfde vijver van al sportende Muiderbergers. Het jaar
2016 zal wederom de focus hebben op ledenwerving . Plannen om het aanbod
voor verschillende doelgroepen aantrekkelijk te maken zullen worden
uitgewerkt. De buurtsportcoach zal ingezet worden om onze plannen te
verwezenlijken om ook voor de “nu niet in Muiderberg sportende inwoners”
een aantrekkelijk aanbod te creëren.
Samenwerking met andere clubs is een optie.
Het bestuur prijst zich gelukkig met de inzet van vele betrokkenen bij de
Zaalsportclub Muiderberg. De juryleden bij de Onderlinge Wedstrijden, de
hulpen bij de oefeningen, de dames in de keuken, de tellers.
Een speciaal woord van dank voor Carla de Haan, die, naast haar hulp bij
onderlinge wedstrijden en Pietengym, samen met Jan de Haan vertrouwens
contactpersoon is geworden van de ZSM. En ook speciale dank voor Sandra de
Zeeuw voor haar assistentie m.b.t. de website.
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Een woord van dank ook voor Vlaanderen Makelaardij waar de ZSM altijd
terecht kan voor het drukken van nieuwsbrieven e.d.
Zonder al deze vrijwillige medewerkers kan de ZSM niet doen, wat zij doet.
Bestuur
Het bestuur van de ZSM bestond in 2015 uit de volgende leden:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester/
Ledenadministratie
Secretaris (tot
17 maart 2015)

:
:

Vera van Etten
Hetty Tjalkens

:

Angela Nagel-Endenburg

:

Carla de Haan

Carla de Haan is afgetreden tijdens de ledenvergadering van 17 maart. De
secretaristaken werden overgenomen door Hetty Tjalkens.
In de bestuursvergadering van 21 augustus werd kennisgemaakt met Marga
Hagens-Sjerps, die zich gaat oriënteren op een eventuele bestuursfunctie.
In het kader van Een veilig Sportklimaat zijn er 2 vertrouwenspersonen
aangesteld: Jan en Carla de Haan.
In de ledenvergadering van 17 maart zijn de heren Joost Heijnen en Fred
Buitenweg voor respectievelijk het 2e en 3e jaar benoemd als lid van de
kascommissie. Als reserve lid voor de kascommissie wordt Leo Dooper
benoemd.
Het bestuur heeft in 2015 7x vergaderd.
In het kader van het project “Club van de toekomst” heeft het voltallige
bestuur op dinsdag 1 december de workshop “Sportief besturen” van de KNGU
in Houten gevolgd.
In bijlage 1 is een overzicht bijgevoegd van bestuur en commissieleden met de
herbenoemingsdata.
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Docenten
De docenten gedurende het jaar waren:
Leslie Haasewinkel
Menno Out
Eveline Visser/Ben Visser
Vanaf oktober is het team verstrekt met 2 stagiaires, Lois Bakker (MBO
Amersfoort Sportacademie) en Katja Eek (pedagogisch medewerker Villa
Zeezicht. Katja is inmiddels met een opleiding bij de KNGU gestart).
Eind oktober is de ZSM in het register erkende leerbedrijven van de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven opgenomen.
Er hebben in totaal 6 overlegmomenten plaatsgevonden met de docenten, 4 in
het kader van de Onderlinge Wedstrijden en 2 reguliere overleggen.
Daarnaast zijn er in november evaluatiegesprekken geweest met de individuele
docenten. Ter sprake kwamen onderwerpen als: richtlijnen (o.a. uitspreken,
afspreken, aanspreken), BHV, certificering, formulering van de inhoud van de
lessen en alles wat te maken heeft met “Een veilig sportklimaat”. De docenten
is gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Programma (bijlage 2)
Algemene Ledenvergadering, 17 maart
Op dinsdag 17 maart werd de ledenvergadering gehouden. De opkomst was
helaas klein. Er waren in totaal 8 mensen aanwezig (incl. bestuur).
Onderlinge wedstrijden (OW) en Beweegdiploma, 19 april
Op zondag 19 april werden er weer onderlinge wedstrijden georganiseerd.
De OW werd voorafgegaan door de presentatie van de deelnemertjes aan het
Beweegdiploma.
De belangstelling was goed. Het was een gezellige zondag.
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Pietengym, 30 november en 2 december
De Pietengym werd georganiseerd door Carla de Haan. Er waren speciale
pietengymlessen, er werden Pietengym diploma’s uitgereikt en wat lekkers. De
docenten ontvingen een banketstaaf als dank voor hun inzet.
Bronzen Balk wedstrijden, 13 december
Op zondag 13 december deed de ZSM mee aan de Bronzen Balk wedstrijden in
de Wethouder Verheyenhal in Amsterdam. De ZSM is erg trots dat één van de
leerlingen van de ZSM 5e werd.
Turnkamp
Op het programma 2016 staat de organisatie van een één- of meerdaags
Turnkamp tijdens de zomervakantie. Dit is een activiteit die wordt aangeboden
door de KNGU.
Ledenwerfacties
Op zaterdag 22 augustus werd er met een kraam op het pleintje bij de Spar een
ledenwerfactie gehouden.
Op maandag 31 augustus en woensdag 2 september was het z.g. vriendjes en
vriendinnetjes dag. Leerlingen mochten een vriendje, vriendinnetje, broertje of
zusje meenemen naar de les.
Op 16 september was er i.s.m. Villa Zeezicht een Kind en Koffie ochtend in de
Rijver. Ouders/verzorgers konden genieten van een kopje koffie terwijl de
potentiele Beweegdiploma kindertjes o.l.v. Eveline Visser een “workshop”
kregen.
In de herfstvakantie van 17 tot en met 25 oktober organiseerde de ZSM in
samenwerking met Versa Wijkteam Muiden en de gemeente Muiden de
Sportweek Muiden en Muiderberg.
Het programma begon met een gratis FysioFitheidsScan voor 55+ op de
maandagochtend. Daarna volgde de hele week een aantrekkelijk programma
voor jong en oud.
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Met name de demo Rope Skipping met workshop werd goed bezocht en was
een groot succes. Het bestuur overweegt om Rope Skipping in het reguliere
programma op te nemen.
De samenwerking met Villa Zeezicht was uitstekend en zal in 2016 verder
worden uitgebouwd.
Al deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat het ledenaantal van de ZSM een
stijgende lijn laat zien.
Communicatie en publiciteit
Er worden regelmatig Nieuwsbrieven verstuurd om leden op de hoogte te
houden van de activiteiten van de club.
Voor elke Masters/Skifit ontvangen de deelnemers een sms’je om ze te
attenderen op de les.
De publiciteit m.b.t. de sportweek was goed. Een folder werd huis aan huis
verspreid. Er werd in de lokale pers veel aandacht aan besteed.
Ook aan de activiteiten rondom het Beweegdiploma werd aandacht gegeven in
de pers. Een grote banner Beweegdiploma staat bij het consultatiebureau in
de Rijver.
Er is een vitrine aangeschaft die bij de glazen deur van de gymzaal is bevestigd.
In de vitrine vindt men alle relevante informatie, foto’s en de laatste
nieuwsbrief.
Er is een vlag met ZSM logo aangeschaft om de diverse activiteiten in De Rijver,
maar juist daarbuiten kracht bij te zetten.
Lesprogramma
In de wintermaanden is, onder leiding van Menno, vanaf de herfstvakantie
weer een Masters/Skifit programma gestart. Dit programma is gericht op de
Masters, de niet meer zo piepjonge mannen die toch fit willen blijven of
worden. Het programma duurt tot eind maart. Overwogen wordt om bij
voldoende belangstelling dit programma met de focus op heren in het reguliere
aanbod op te nemen.
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Naar aanleiding van het succes van Rope Skipping was er de ambitie om deze
activiteit vanaf januari 2016 in het lesprogramma op te nemen. Het
combineren van ruimte in De Rijver, beschikbaarheid docent, opleider en
beschikbaarheid van met name de kinderen van Villa Zeezicht bleek niet
haalbaar. Getracht zal worden deze activiteit toch op enig moment in het
programma op te nemen.
Materialen
De gemeente heeft ondeugdelijke en afgeschreven materialen vervangen
(ringen en matten) en er is door de gemeente een Plankoline aangeschaft voor
de ZSM.
Het bestuur heeft alle materialen in het daarvoor bestemde hok
geïnventariseerd en opgeruimd. Een goede schoonmaak van het materialenhok
staat op de actielijst.
Ten behoeve van de lessen is er een nieuwe boom box aangeschaft.
Van 19 september tot en met 9 december heeft de ZSM meegedaan aan de
Grote Club Actie. Bijna alle loten werden verkocht en de actie leverde het
mooie bedrag op van € 430,--. Dit bedrag zal worden aangewend om nieuwe
materialen aan te schaffen.
Website
De website wordt steeds professioneler. Sandra de Zeeuw assisteert het
bestuur bij de implementatie en beheer. Het bestuur blijft met een kritisch oog
naar de site kijken om onjuistheden, onduidelijkheden en onvolledigheden aan
te passen.
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Vooruitblik 2016
Ook 2016 zal in het kader staan van ledenwerving.
Het bestuur zal het hoofd bieden aan de bedreigingen waar in het voorwoord
gewag van werd gedaan. Het bestuur blijft eraan werken om de ZSM
aantrekkelijk te houden en te maken voor de inwoners van Muiderberg dit alles
binnen loop, fiets en financieel bereik, met een gevarieerd programma voor elk
wat wils.
Het bestuur bezint zich op de toekomst van de ZSM. In samenwerking met de
KNGU worden informatieavonden bijgewoond.
Er is een gesprek geweest met de Gymnastiekvereniging Keizer Otto in Naarden
om te zien of er samenwerking mogelijk is. Deze gesprekken zullen in 2016
worden vervolgd.
Op naar de “Club van de toekomst”.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Bijlage 1

Overzicht bestuur en commissieleden met data
van herbenoeming

Bijlage 2

Jaaroverzicht 2015

8

Bijlage 1
Overzicht bestuur ZSM

Herkiesbaar

Niet meer
Herkiesbaar
_____________________________________________________________
Voorzitter (18 febr. 2014)
Vera van Etten

ALV 2017

ALV 2020

ALV 2017

ALV 2020

ALV 2017

ALV 2020

Vice-voorzitter/
(secretaris)(18 febr. 2014)
Hetty Tjalkens
Penningmeester en
Ledenadministratie (18 febr. 2014)
Angela Nagel-Endenburg
Secretaris
Carla de Haan
Potentieel lid (sept. 2015)
Marga Hagens-Sjerps
Als gekozen tot secretaris in
de ALV van maart 2016

ALV 2015

ALV 2019

ALV 2022

Kascommissie
Fred Buitenweg

ALV 2016

Joost Heijnen

ALV 2017

Leo Dooper (reserve)
Indien benoemd ALV 2016

ALV 2019
-0-0-0-0-0-0-
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Bijlage 2

Jaarschema 2015
Start lessen:

Maandag, 5 januari

Voorjaarsvakantie

21 februari t/m 1 maart

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 17 maart, 19.00 uur De Rijver

2e Paasdag, geen les

Maandag, 6 april

Onderlinge Wedstrijden en
Beweegdiploma

Zondag 19 april, 10.00 uur De Rijver

Mei vakantie

27 april t/m 10 mei

Start lessen

Maandag , 11 mei

Zomervakantie

4 juli tot en met 16 augustus

Begin lessen

Maandag, 24 augustus

Ledenwerfactie

Zaterdag, 29 augustus bij de Spar

Vriendjes en vriendinnetjesdagen

Maandag 31/8 en woensdag 2/9

Kind en koffie

Woensdag, 16 september

Grote Clubactie

19 september t/m 9 december

Herfstvakantie/Sportweek

Maandag, 17/10 t/m vrijdag 25 10

Begin lessen

Maandag ,26 oktober

Pietengym

Maandag ,30/11 en woensdag 2/12

Bronzen Balk

Zondag, 13 december

Kerstvakantie

19 december t/m 3 januari 2016

Start lessen

Maandag, 4 januari 2016

-0-0-0-0-0-0-0-0-

