Jaarverslag Zaalsportclub Muiderberg 2018
Voorwoord
Het bestuur dankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de ZSM. De
juryleden bij de Onderlinge Wedstrijden, de dames die ondersteuning gaven bij de
oefeningen, de dames in de keuken, de tellers en alle andere vrijwilligers.
Een speciaal woord van dank voor Carla de Haan, die zich altijd weer inzet bij de organisatie
van Pietengym, hulp bij de Onderlinge Wedstrijden en bij ziekte van een docent zelfs hulp
biedt aan de docent die dan de lessen geeft. Hulde!
Ook een speciaal woord van dank voor Sandra de Zeeuw die zich in 2018 weer ingezet heeft
om de website up to date te houden. Een woord van dank ook voor Vlaanderen Makelaardij,
onze sponsor, waar de ZSM altijd terecht kan voor het afdrukken van de Sportbrieven e.d.
En last but, zeker niet, least een woord van dank voor Angela Nagel-Endenburg, die toch ook
dit boekjaar de administratie weer op zich heeft genomen.
Ook in 2018 is het niet mogelijk gebleken nieuwe bestuursleden te vinden. Het bestuur
betreurt het zeer dat er zo weinig animo is onder de leden om bestuurstaken op zich te nemen
en zodoende de continuïteit van de Zaalsportclub Muiderberg te waarborgen. Het bestuur
beraadt zich op stappen om deze impasse te doorbreken en realiseert zich dat dat het opheffen
van de ZSM tot gevolg kan hebben.
Het boekjaar 2018 werd afgesloten met 122 leden.
In september 2018 stond de teller op 120 leden.
Per 1 januari 2019 is het aantal leden gelukkig opgelopen tot 129, maar de groei valt tegen.
Dat is duidelijk.
Mede door de vele opzeggingen deze zomer is het boekjaar 2018 helaas afgesloten met een
negatief resultaat van € 1.905,--.
Bestuur
Het bestuur van de ZSM bestond in 2018 uit de volgende leden:
Voorzitter
Vicevoorzitter en ledenadministratie
Penningmeester
Secretaris

:
:
:
:

Vera van Etten
Hetty Tjalkens
vacature
vacature
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In het kader van een veilig sportklimaat zijn er 2 vertrouwenspersonen: Jan en Carla de Haan.
In de ALV (Algemene Ledenvergadering) van 15 maart werd in de kascommissie 2018
benoemd:
- Joost Heijnen
- Fred Buitenweg
Het bestuur heeft in 2018 5x vergaderd.
In bijlage 1 is een overzicht bijgevoegd van bestuur en commissieleden met de
herbenoemingdata.
.
Externe contacten
Met betrekking tot eventuele samenwerking is er overleg geweest met Andre Hollegie
voorzitter van Gym- en Turnvereniging Keizer Otto uit Naarden. Er liggen ingewikkelde
vraagstukken.
Het huidige bestuur kan niet eeuwig doorgaan met de bestuurstaken. Mocht er geen nieuw
bestuur gevormd worden dan is overname door Keizer Otto een optie.
In het kader van Sportvisie/subsidie en aandacht voor middelbare schooljeugd Gooise Meren
zijn er gesprekken geweest met de buurtsportcoaches.
De aanstelling van meerdere sportcoaches op specifieke doelgroepen zal hopelijk in de
toekomst zijn vruchten afwerpen.
Vera houdt zich bezig met de Sportvisie van de gemeente.
De ZSM heeft deelgenomen aan een coach traject van de KNGU. Mevrouw Silvia Bos is een
aantal keren komen kijken met name op de maandagmiddag en heeft aanbevelingen gedaan
voor verbeteringen. Deze punten zijn door Vera met de docenten besproken.
Privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Ook de ZSM dient zich te houden aan de regels van de AVG, een Europese wet die op 25 mei
2018 van kracht is geworden.
Het privacybeleid van de ZSM is opgesteld en gepubliceerd op de website.
Docenten en stagiaires
De docenten gedurende het jaar waren:
Menno Out
Eveline Visser/Ben Visser
Frank Schipper
Thom Terpstra (invaller voor Menno)
Rachid Chabranie (kickboksen) tot aan de zomer vakantie
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Er heeft een aantal keren een docentenoverleg plaatsgevonden met name in het kader van de
Onderlinge Wedstrijden.
Na het vertrek van Leslie Haasewinkel werden vanaf januari 2018 de lessen op de
dinsdagochtend en de woensdagavond van 20.00 tot 21.00 door Menno Out ingevuld. De
lessen van de maandagavond worden door Frank Schipper gedaan.
Menno Out is de maanden februari tot en met de zomervakantie in verband met een lange reis
vervangen door Frank Schipper, Thom Terpstra en Daan van der Berg.
Vanaf september heeft Menno de lessen weer voor zijn rekening genomen.
Ben en Eveline Visser, de docenten van de maandagmiddag, hebben te kennen gegeven na de
Kerstvakantie te stoppen. Er is een goede opvolger gevonden in de persoon van Lisanne
Heijnis, gediplomeerd turn/gym docent en woonachtig in Muiderberg. Ben en Eveline zijn
maandag 7 januari 2019 voor het laatst. Lisanne begint op maandag 14 januari 2019.
Programma
Op dinsdag 13 maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren 10 leden
aanwezig, incl. bestuur en kascommissie. Van nog eens 6 leden werd een bericht van
verhindering ontvangen.
Op zondag 9 april werden er Onderlinge Wedstrijden georganiseerd. Zoals gebruikelijk
werden deze wedstrijden voorafgegaan door een presentatie van de deelnemertjes aan het
beweegdiploma.
Onder grote belangstelling van ouders, opa’s en oma’s, familie en vrienden van de deelnemers
hebben de kinderen laten zien wat ze allemaal kunnen op de balk etc.
Door de afwezigheid van Menno bleek het ingewikkeld om de jongens van de
woensdagmiddag deel te laten nemen aan de wedstrijden. Gekozen is om deze jongens een
demonstratie te laten geven voor het aanwezige publiek.
Dank voor alle vrijwilligers die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt.
Woensdag 13 juni een “Dorpsstraat BUITEN speeldag”.
De Zaalsportclub Muiderberg is ook van de partij. Op het pleintje bij de Spar staat
gymmateriaal opgesteld en meester Ben is aanwezig om de kinderen bij te staan.
De middag werd mogelijk gemaakt door de Dorpsraad, een aantal winkeliers, de SMO en
verdere sponsoring.
De jongens van de kickboks verzorgden onder leiding van hun docent Rachid een
demonstratie voor ouders en belangstellenden. De kinderen kregen een diploma en een
medaille.
Het is niet gebruikelijk dat de lessen in de zomervakantie doorgaan. Op verzoek van een
aantal leden is er toch 6 weken lang 1x per week een uur les gegeven. De bezetting was
voldoende om het financieel te verantwoorden. Het bestuur beraadt zich er op om er
wel of niet mee door te gaan.
Op woensdag 31 oktober en maandag 4 november was er Halloweengym. De kinderen
konden in de verduisterde gymzaal lekker griezelen en gymmen.
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Ook was er weer Pietengym in de laatste lessen voor Sinterklaas. Er werden Pietendiploma’s
uitgereikt en Sinterklaas lekkernijen.
Elk jaar in januari organiseert de Volleybalgroep het zogenoemde Oliebollentoernooi.
Iedereen mag meedoen!
Ledenwerfacties
ZSM heeft een facebookpagina die door Vera en Ben voorzien wordt van informatie.
De ZSM heeft in 2018 geadverteerd in het blaadje van de NVVH (Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen) Muiderberg.
Tijdens de Buitenspeeldag is er uitgebreid geflyerd.
Er zijn acties geweest om meer mannen te verleiden om bij de ZSM te komen sporten.
Communicatie en publiciteit
Voor elke vakantie en aan het begin van het nieuwe seizoen worden er Sportbrieven
verstuurd. Deze werden voorheen in geprinte versie aangeboden. Nu gebeurt dat alleen nog
via e-mail. In 2018 zijn er 7 Sportbrieven verstuurd.
De ZSM vitrine bij de grote zaal in de Rijver wordt steeds ingericht met de meest actuele
informatie over lesprogramma en activiteiten.
Ook in 2018 heeft de ZSM meegedaan aan de Grote Clubactie. Wederom niet met loten langs
de deur maar met lotenboekjes waarin men aan kon geven hoeveel loten men wilde kopen en
adres en bankgegevens kon noteren voor automatische incasso. Dit bleek een goede oplossing
voor het terechte bezwaar van ouders dat kinderen met geld langs de deuren moesten.
De opbrengst was € 741,--. Hier dient een verdeling gemaakt te worden. Van dit bedrag was
€ 300,-- een prijs die de ZSM won door heel snel te zijn met de inschrijving. Het bedrag van
€ 441,-- werd daadwerkelijk opgebracht door de verkoop van loten.
Bij de ZSM zijn 2 prijzen gevallen. Helaas mag de organisatie i.v.m. de AVG daar geen
mededelingen over doen.
De opbrengst in 2017 was € 397,10.
Lesprogramma
De kickbokslessen zijn stopgezet wegens te weinig belangstelling.
De lessen op de maandagavond hebben een wat meer masculien karakter gekregen in de hoop
op een aanwas van mannelijke leden.
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Materialen
Het materialenhok begint uit te puilen. Ben Visser en de beheerder van de Rijver, Niek
Majoor, hebben het materialen hok in de zomervakantie opgeruimd, planken getimmerd en
alle materialen netjes geordend.
Na de zomer zijn er nieuwe gewichten gekocht. Ook is er een 5 kilo gewicht zak aangeschaft.
Website
De website werd professioneel bijgehouden door Vera en Sandra de Zeeuw. Sandra
assisteert het bestuur bij de implementatie en beheer.
Vooruitblik 2019
Ledenwerving moet weer speerpunt worden, maar wel door een nieuw bestuur. Om overeind
te blijven is het belangrijk dat er voldoende leden zijn.
Maar: voor de continuïteit van de ZSM is het noodzakelijk dat in 2019, en om precies te zijn,
tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart, er een nieuw bestuur benoemd kan worden.
Het huidige bestuur bestaande uit nog maar 2 leden (Vera van Etten en Hetty Tjalkens) heeft
te kennen gegeven definitief af te treden in de ALV van 2020.
Een uiterste consequentie van een ZSM zonder bestuur is geen ZSM meer in Muiderberg.
Professionaliteit, veilig sportklimaat en sfeer binnen de vereniging zijn in 2018 belangrijke
aandachtspunten. Samenwerking met omringende vergelijkbare verenigingen op het gebied
van bijvoorbeeld ledenadministratie, financiën en personeel om zodoende efficiënter te
kunnen werken, staat hoog op het verlanglijstje.
Het bestuur vertrouwt op een veilig, mooi, sfeervol en sportief 2019.

-0-0-0-0-0-0-0-
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Bijlage 1: Overzicht bestuur en commissieleden met data van herbenoeming
Bijlage 2: Activiteitenschema 2018

Bijlage 1

Overzicht bestuur

Herkiesbaar

Voorzitter (febr. 2014)
Vera van Etten

Niet meer herkiesbaar
ALV 2020

Vicevoorzitter en ledenadm. (febr. 2014)
Hetty Tjalkens

ALV 2020

Penningmeester a.i.(febr. 2014)
Angela Nagel-Endenburg

Vacature

Secretaris

Vacature

Kascommissie
Joost Heijnen

ALV 2019

Fred Buitenweg

ALV 2020

0-0-0-0-0-0-0-0
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Jaarschema 2018
Start lessen:

Maandag 8 januari

Voorjaarsvakantie

Maandag 26 februari tot/met zondag 4 maart

Start lessen

Maandag, 5 maart

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 13 maart, 19.00 uur De Rijver

2e Paasdag, geen les

Maandag 2 april

Onderlinge Wedstrijden en
Beweegdiploma

Zondag 15 april, de Rijver, 10.00 – 14.30 uur

Meivakantie

Vrijdag 27 april t/m zondag 6 mei

Start lessen

Maandag 7 mei

Hemelvaartsdag, geen les

Donderdag 10 mei

2e Pinksterdag, geen les

Maandag 21 mei

Zomervakantie

Maandag 23 juli tot zondag 2 september

Start lessen volwassen

Maandag 3 september

Start lessen kinderen

Maandag 10 september

Ledenwerfactie

Zaterdag 29 augustus of 6 september bij de Spar

Halloween gym/vriendjesdagen

31oktober en 4 november

Herfstvakantie

Maandag 22 oktober t/m zondag 28 oktober

Begin lessen

Maandag 29 oktober

Pietengym

Woensdag 28 en 30 november

Sinterklaas,

Woensdag 5 december, gaan de lessen gaan door?

Kerstvakantie

Maandag 24 december t/m zondag 6 januari 2019

Start lessen

Maandag 7 januari 2019
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