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Jaarverslag 2016 Zaalsportclub Muiderberg
Voorwoord
Het jaar 2016 stond voor de ZSM wederom in het kader van ledenwerving.
Op 1 januari 2016 telde de ZSM 149 leden.
De leden wervende activiteiten, waar verder in dit verslag op wordt teruggekomen hebben ervoor
gezorgd dat het boekjaar 2016 afgesloten wordt met 156 leden. Dit is exclusief de deelnemers aan
het Rope skippen en de deelnemers aan Fit voor de Kerst.
Dit lijkt niet veel, maar gerealiseerd dient te worden dat aan het begin van het seizoen in september
het ledenaantal altijd drastisch naar beneden zakt. In september stond de teller op 130 leden.
Het bestuur is blij vast te kunnen stellen dat het aantal leden stabiel is en zelfs een lichte groei te zien
geeft.
In het voorjaar rolde de kleurrijke flyer van de ZSM van de persen. De flyer is ontworpen door een
professionele ontwerper, Rob van der Vygh. De flyer is het hele jaar ingezet bij diverse activiteiten en
draagt bij aan het groeiende aantal leden.
Het jaar 2016 laat een klein positief resultaat zien van € 260, -.
In het kader van de stelling van vorig jaar dat ZSM het sportaanbod wil uitbreiden moet hier vermeld
worden dat het programma Rope Skippen op de zaterdagochtend voor de jeugd vanaf september
minder succesvol was dan verwacht.
Het Bestuur heeft helaas moeten besluiten om met de lessen Rope Skippen te stoppen. Ten tijde van
het schrijven van dit voorwoord is de ZSM Muiderberg inmiddels gestart met een nieuw programma
kickboksen en zijn de lessen in januari van start gegaan. Vooralsnog lijkt dit een succes te gaan
worden. Deze lessen worden op de vrijdagmiddag gegeven. Een aangenamer tijd.
Het Bestuur prijst zich gelukkig met de inzet van vele betrokkenen bij de Zaalsportclub Muiderberg.
De juryleden bij de Onderlinge Wedstrijden, de ondersteuning bij de oefeningen, de dames in de
keuken, de tellers en andere vrijwilligers.
Een speciaal woord van dank voor Carla de Haan, die, naast haar hulp bij Onderlinge wedstrijden en
Pietengym samen met Jan de Haan vertrouwenscontactpersoon is van de ZSM. En ook speciale dank
voor Sandra de Zeeuw voor haar assistentie m.b.t. de website. Een woord van dank ook voor
Vlaanderen Makelaardij onze sponsor waar de ZSM altijd terecht kan voor het afdrukken van
sportbrieven e.d.
Zonder al deze vrijwilligers kan de ZSM niet doen, wat zij doet.
Helaas bereikte ons in november het verdrietige bericht dat Francien de Haas op 2 november op 69jarige leeftijd is overleden. Bijna 25 jaar lang gaf Francien gym- en turnlessen in Muiderberg. Het
Bestuur en een aantal (oud) leden heeft op 8 november in Almere afscheid genomen van Francien.
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Bestuur
Het Bestuur van de ZSM bestond in 2016 uit de volgende leden:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester/
Ledenadministratie
Secretaris

:
:

Vera van Etten
Hetty Tjalkens

:
:

Angela Nagel-Endenburg
Marga Hagens-Sjerps

In het kader van Een Veilig Sportklimaat zijn er 2 vertrouwenspersonen: Jan en Carla de Haan.
In 2016 is er een technische commissie jeugd in het leven geroepen. Per jeugdgroep is er een
ouder/grootouder/oppas bereid gevonden om als verbinder tussen docent, kinderen en Bestuur in
de technische commissie plaats te nemen.
De kascommissie bestond tot de ALV van 15 maart uit de heren Joost Heijnen en Fred Buitenweg.
Fred Buitenweg was niet herkiesbaar en in de ledenvergadering van 15 maart 2016 is als zijn
opvolger benoemd mevrouw Corrie van Eck. Joost Heijnen is voor het 3 e jaar benoemd als lid van de
kascommissie, wat betekent dat in de ALV van 2017 het Bestuur afscheid zal nemen en we op zoek
zijn naar een nieuw lid voor de kascommissie. Reserve lid voor de kascommissie is Leo Dooper.
Het Bestuur heeft in 2016 8x vergaderd.
De penningmeester heeft op 17 november een masterclass Wet DBA (Deregulering Beoordeling
Arbeidsrelaties) gevolgd.
De secretaris en de penningmeester hebben op 28 november een bijeenkomst m.b.t.
vrijwilligersverzekering bijgewoond. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Versa.
Op dinsdag 2 februari is er een heel plezierige bijeenkomst geweest met het Bestuur van Keizer Otto.
Gespreksonderwerpen waren of er mogelijkheden zouden kunnen zijn om organisatorisch zaken met
elkaar te doen. Te denken valt aan HR-salarisadministratie, het uitwisselen van docenten en de
mogelijkheid om het wedstrijdprogramma en de jurering daarvan gezamenlijk op te pakken.
Dit gesprek kreeg op donderdag 17 maart een vervolg. Hierbij waren van ZSM de voorzitter en de
penningmeester aanwezig.
Ondanks dat het een aangenaam gesprek was is in overleg besloten om hieraan voorlopig geen
vervolg te geven. Het contact met Keizer Otto is goed en we kunnen op elkaar terugvallen indien
nodig.
In bijlage 1 is een overzicht bijgevoegd van Bestuur en commissieleden met de herbenoemingdata.
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Docenten en stagiaires
De docenten gedurende het jaar waren:
Leslie Haasewinkel
Menno Out
Eveline Visser/Ben Visser
Bozencka van der Velden (vanaf december)
Katje Eek
Lois Bakker
Eind oktober 2015 is de ZSM in het register erkende leerbedrijven van de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven opgenomen.
Lois Bakker heeft na de zomerperiode in overleg met het Bestuur afgestemd om Menno Out te
blijven assisteren op de woensdagmiddag. Afspraken met haar zijn vastgelegd in een overeenkomst.
Katja Eek heeft met succes de KNGU opleiding A en B afgerond. Heel spijtig dat ze toch besloten
heeft de ZSM te verlaten. De afstand woon-werk en de combinatie met haar gezinsleven bleek niet
haalbaar.
Het team van docenten is aan het einde van het jaar versterkt met Bozencka (Bo) van der Velden. Bo
heeft nog een aantal Rope skip lessen gedaan, totdat het programma werd gestopt. Vanaf januari
2017 is onder haar leiding op vrijdagmiddag gestart met het programma Kickboksen voor jeugd.
Er is behoefte aan een pool van invallers. Hiervoor is een lijst opgesteld van invallers die we kunnen
benaderen indien dit noodzakelijk is. De continuïteit van de lessen verloopt goed en hebben geen
invallers hoeven inzetten.
Vanuit het Bestuur was er behoefte om Richtlijnen op te stellen voor de docenten. In dit document
staat de do’s en don’ts vermeldt voor de docenten. Alle docenten hebben de richtlijnen voor gezien
getekend.
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Programma
Algemene Ledenvergadering
15 maart
Op dinsdag 15 maart werd de ledenvergadering gehouden. Er waren in totaal 8 mensen aanwezig
(incl. Bestuur).
Onderlinge wedstrijden (OW) en Beweegdiploma
20 maart
Op zondag 20 maart werden de Onderlinge wedstrijden georganiseerd.
De OW werd voorafgegaan door de presentatie van de deelnemertjes aan het Beweegdiploma.
Er was veel belangstelling van ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Het was een
gezellige zondag waar iedereen van heeft genoten. Tot onze vreugde kwam Wijkwethouder Sport
Gerben Struik de diploma’s aan de kinderen uitreiken.
Turnkamp
Op het programma 2016 stond de organisatie van een één- of meerdaags Turnkamp tijdens de
zomervakantie. Dit is een activiteit die wordt aangeboden door de KNGU. Het programma is
aangeboden aan de cursisten van de ZSM. En voor zover we weten is er geen gebruik van gemaakt.
Pietengym
28 en 30 november
De Pietengym werd georganiseerd door Carla de Haan. Er waren speciale pieten gymlessen, er
werden Pietengym diploma’s uitgereikt en wat lekkers. De docenten ontvingen een banketstaaf als
dank voor hun inzet.
Bronzen Balk
De ZSM heeft in 2016 niet deelgenomen aan de Bronzen balk wedstrijden. De animo was te gering.

Ledenwerfacties
Op 23 maart was er in samenwerking met Villa Zeezicht een succesvolle Kind en Koffie ochtend in de
Rijver. Ouders/verzorgers konden genieten van een kopje koffie terwijl de potentiële Beweegdiploma
kindertjes o.l.v. Eveline Visser een “workshop” kregen.
In het voorjaar zijn in samenwerking met Karin Lampen, gymdocent van de Vinkenbaan en van de
Oranje Nassauschool, tijdens de wekelijkse reguliere gymlessen van de scholen, clinics georganiseerd
om alle kinderen in Muiderberg kennis te laten maken met de mogelijkheid om in groepsverband bij
de ZSM te gymmen of te turnen. Eveline was hierbij aanwezig, evenals Mieke Hölscher van de
Nederlandse Rope Skipping Organisatie.
Op zaterdag 27 augustus werd er op het pleintje bij de Spar een ledenwerfactie gehouden. Eveline en
Ben hadden met een aantal leerlingen een demonstratie voorbereid op de lange mat. Het was
prachtig mooi weer, de belangstelling was groot en het heeft geresulteerd in nieuwe inschrijvingen.
Eind augustus werd de flyer van de ZSM huis aan huis in Muiderberg bezorgd.
Dat betekent dat bij bijna plm. 1000 huishoudens de folder in de brievenbus is gevallen.
Op 31 oktober, 2 en 5 november werden er wederom de z.g. vriendjes en vriendinnetjesdagen
georganiseerd. Alle jeugdleden mochten een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje meenemen
naar de les.
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Voor het tweede jaar deed de ZSM mee aan de sportweek die in de herfstvakantie door Versa wordt
georganiseerd. Waar in 2015 het sportaanbod met nadruk lag op de sportactiviteiten in Muiderberg,
lag in 2016 de nadruk op de activiteiten in Muiden. De ZSM bood in de Rijver in Muiderberg een
programma aan voor volleyballen, kickboksen, Rope skippen en bootcamp.
Al deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat het ledenaantal van de ZSM een stijgende lijn laat
zien.

Communicatie en publiciteit
Er worden regelmatig Sport Brieven verstuurd om leden op de hoogte te houden van de activiteiten
van de club. In 2016 zijn er 5 brieven verstuurd.
In de lokale pers en in de Sport Brief werd aandacht besteed aan de Sportweek.
Ook aan de activiteiten rondom het Beweegdiploma werd aandacht gegeven in de pers. Een grote
banner Beweegdiploma staat bij het consultatiebureau in de Rijver.
De ZSM-vitrine bij de grote zaal in de Rijver is voorzien van een banner met logo. De vitrine wordt
steeds ingericht met de meest actuele informatie over lesprogramma en activiteiten.

Lesprogramma
Het programma Masters/Skifit is vanaf de zomervakantie in het reguliere programma opgenomen.
De Sportfitlessen van de maandagavond begonnen na de herfstvakantie om 20.00 uur in plaats van
20.30 uur.
Onder leiding van Leslie Haasewinkel is op dinsdag 25 oktober gestart met “Fit voor de Kerst”. Een
hardlooptraining van 8 lessen.
Naar aanleiding van het succes van Rope Skipping tijdens de Sportweek 2015 was er de ambitie om
deze activiteit vanaf januari 2016 in het lesprogramma op te nemen. Het bestuur heeft eind
december gesloten dit lesprogramma te beëindigen.
In de kerstvakantie is een proefles Kickboksen onder leiding van Bo van der Velden aangeboden. De
belangstelling was goed. In januari 2017 wordt het kickboksen in het programma opgenomen.
In 2016 is het keurmerk “nijntje Beweegdiploma” verlengd. Voor nog meer variatie tijdens de lessen
zal ZSM begin 2017 een set hoepels en komeetballen ontvangen.
Van 1 oktober tot en met 7 december heeft de ZSM meegedaan aan de Grote Club Actie. Alle loten
werden verkocht en de actie leverde het mooie nettobedrag op van € 480, -. Dit bedrag zal worden
aangewend om nieuwe materialen aan te schaffen.
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Materialen
Er is een inventarisatie gemaakt van alle materialen. Er is flink opgeruimd, weggegooid en
schoongemaakt. Dank ook aan Ron van Essen, beheerder van de Rijver.
Er zijn nieuwe halterschijven aangeschaft.
Op het verlanglijstje staan nog nieuwe gewichten, matten en een flik-flak.

Website
De website wordt steeds professioneler. Sandra de Zeeuw assisteert het Bestuur bij de
implementatie en beheer.

Vooruitblik 2017
Ledenwerving blijft speerpunt. De ZSM is een zuinige vereniging, aan de kostenkant is het moeilijk
om bezuinigingen door te voeren. Willen wij in de toekomst positieve resultaten blijven behalen,
dan kan dit alleen bereikt worden door aanwas van nieuwe leden.
Nieuwe activiteiten zoals kickboksen kunnen zorgen voor ledenaanwas. Bereiken van nieuwe
doelgroepen zoals de dames van de NVVH staat op de agenda.
Thema in 2017 is uitbreiding en vervanging van het bestuur. De penningmeester, herkiesbaar in
maart 2017, heeft aangeven nog wel even door te willen gaan maar de termijn van 3 jaren niet vol te
zullen maken. De voorzitter en de vicevoorzitter gaan beiden een tweede termijn in. Het zou fijn zijn
als tijdig nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden.
Zonder bestuur geen ZSM.
De ZSM doet elk jaar mee aan de Grote Clubactie. In 2017 zal deze actie groter en professionele
worden aangepakt, om extra fondsen te genereren.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Bijlage 1

Overzicht Bestuur en commissieleden met data
van herbenoeming

Bijlage 2

Jaaroverzicht 2016

Bijlage 1
Overzicht Bestuur ZSM

Herkiesbaar

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

ALV 2017

ALV 2020

Vicevoorzitter ( febr. 2014)
Hetty Tjalkens

ALV 2017

ALV 2020

Penningmeester en
Ledenadministratie (febr. 2014)
Angela Nagel-Endenburg

ALV 2017

ALV 2020

Secretaris (maart 2015)
Marga Hagens-Sjerps

ALV 2019

ALV 2022

Kascommissie
Joost Heijnen

ALV 2017

Corrie van Eck

ALV 2019

Leo Dooper (reserve)

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

8

Bijlage 2

Jaarschema 2016

Start lessen:

Maandag 4 januari

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 6 maart

Start lessen

Maandag, 7 maart

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 15 maart, 19.00 uur De Rijver

OW en Beweegdiploma

Zondag 20 maart, de Rijver, 10.00 – 14.30 uur

Kind en Koffie

Woensdag, 23 maart

2e Paasdag, geen les

Maandag, 28 maart

Koningsdag, geen les

Woensdag 27 april

Meivakantie

30 april t/m 8 mei

Start lessen

Maandag 9 mei

2e Pinksterdag, geen les

Maandag 16 mei

Zomervakantie

16 juli tot en met 28 augustus

Turnkamp

juli/augustus

Ledenwerfactie

Zaterdag 29 augustus bij de Spar

Begin lessen

Maandag 5 september

Grote Clubactie

3 oktober – 7 december

Herfstvakantie/Sportweek

15 oktober t/m 23 oktober

Begin lessen

Maandag 24 oktober

Vriendjes en vriendinnetjesdagen

Maandag 31 oktober, 2 en 5 november

Pietengym

Maandag 28 en woensdag 30 november

Sinterklaas

Maandag 5 december, de lessen gaan door

Trekking Grote Clubactie

8 december

Kerstvakantie

24 december t/m 8 januari 2016

