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Seizoen 2020/2021

Afgelopen oktober is Charlotte Bakker als voorzitter bij Zwieps gestart. Door de corona was er geen

mogelijkheid om trainingen binnen in de gymzaal te geven. Het bestuur had al tijdens de eerste

lockdown een plan van aanpak gemaakt en dat hebben we ook deze periode aangehouden. Deze

periode was echter langer dan de eerste lockdown, met als gevolg dat we als vereniging actiever zijn

geworden om via ww.youtube.nl online trainingen te verzorgen. Dit is heel erg goed bekeken. Bij

mooi weer zijn er buiten trainingen te geven. Via de datumprikker was het mogelijk om je aan te

melden. Gelukkig kunnen we nu weer binnen trainen en kunnen we hopelijk deze periode achter ons

laten.

Vanwege de langere lockdown zijn het kader ( trainsters en assistenten) actiever geworden op

facebook en instagram. Dit was echter ook een mooi begin om onszelf als vereniging goed op de kaart

te zetten.

De mailwisselingen tussen bestuur en ouders liepen in het begin wat moeizaam en dat gaat gelukkig

nu beter.

Er is een speciale app gemaakt voor onze vereniging. Via deze app kun je nieuwsberichten lezen,

maar ook kun je je via deze app aan- en afmelden voor een training. In de toekomst zal deze app

uitgebreid worden, waardoor communicatie beter zal verlopen. Net zoals de ledenadministratie en

boekhouding komt ook deze app van AllUnited af.

Activiteiten

Er zijn op de hockeyvelden op het sportvelden Ressen 5 sportmiddagen + koningsdag geweest. Deze

middagen zijn georganiseerd door verschillende sportverenigingen uit Bemmel en in overleg met

gemeente Lingewaard. Op deze manier konden de kinderen toch actief buiten bezig zijn. De kinderen

vonden het erg leuk!

Binnen de vereniging zelf zijn er de buitentrainingen geweest in speeltuin Haalderen en sportpark

Walburgen in Gendt.

A.s. zondag 11 juli zullen de clubkampioenschappen plaatsvinden.

Ledengroei

Helaas zijn er tussen 1 december 2020 en 1 mei 2021 40 leden gestopt. Waarschijnlijk waren ze toch

minder gemotiveerd door de corona, nadat de lessen tijdelijk gestopt waren.

Er zijn een aantal nieuwe leden gestart in de zaal, deze hebben een proefperiode. Op deze manier

krijgen zij een duidelijk beeld van de sport turnen.



Statuten

Er komt een WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Deze wet gaat over:

- Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders

- De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders

- Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven

- Regels omtrent belangenverstrengeling

- Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Deze wet moet per 1 juli 2021 geactiveerd zijn bij alle verenigingen en stichtingen in Nederland. Er

zijn in het verleden incidenten geweest, zoals financiële problemen, fraude en diefstal. Deze wet is er

gekomen om je als vereniging te beschermen. Deze wet is via de notaris geregeld. De voorgaande

statuten waren van 1988 en niet meer up tot date. Deze vernieuwde statuten zullen op de website te

vinden zijn.

Het behoedt de bestuur persoonlijke aansprakelijkheid. De statuten zijn aangepast via de notaris en

anders is het niet rechtsgeldig. Alle andere wetten zullen komen te vervallen.

De aanwezigen tijdens de ledenvergadering geven akkoord.

Vacatures:

- Kascontrole 2 personen (1x per jaar)

- Activiteiten coördinator ( tussenpersoon bestuur-kader)

- Algemene zaken ( contactpersoon sportzalen, keuren materialen e.d. )

- Grote club actie coördinator  (een periode van een paar maanden)

- Jubileum coördinator, 1 november 2021

- Sponsor coördinator ( sponsorbenadering)

- Clubkleding coördinator passen/bestellen/uitdelen van kleding

Wellicht kunnen we tijdens een bijeenkomst van geïnteresseerden samen kijken wie wat zou willen

organiseren/ oppakken. Alle hulp is welkom!

Mocht er iemand interesse hebben graag contact opnemen met info@zwieps.nl

Financiën

Penningmeester Esmé:

We hebben een slecht jaar gehad qua financiën, door Corona zijn er veel leden gestopt. De begroting

was positiever, maar we hebben als bestuur wel zaken kunnen verschuiven. Sommige posten zoals

zaalhuur zijn kwijtgescholden. Gelukkig hebben we wel een redelijk buffer. Het is niet vreemd in het

jaar met corona. We hebben de afgelopen periode veel ingevesteerd in nieuwe materialen en kleding.

In het nieuwe jaar zullen we een frisse start maken.

Financiële begroting komend seizoen.

Investeren in goede materialen in zowel Bemmel als Gendt. Er zijn een aantal materialen afgekeurd.

Airtrack in zowel Bemmel als Gendt.

mailto:info@zwieps.nl


Het komende seizoen zal in het teken staan van het jubileum 35 jaar. Dit zal mee worden genomen in

het nieuwe jaar seizoen 2021/2022

Contributie

Op advies van de gemeente, KNGU en overheid hebben we de contributie door laten betalen. Dit

zullen we ook doen, mocht er in de toekomst onverhoopt weer een lockdown zijn. Mochten we toch

een subsidie krijgen dan kunnen we ervoor kiezen om de contributie stop te zetten. Aankomend jaar

zal de contributie verhoogd worden met 4%. We willen op deze manier investeren in de leden en in

de club.

De aanwezigen tijdens de vergadering zijn het eens met de verhoging van de contributie.

Nieuwe seizoen

- We proberen veel bekendheid te geven aan de vereniging via sociale media

- We zullen meer samenwerken met andere verengingen om als sportclub met elkaar in

contact te komen. Voorbeeld: www.lingewaardinbeweging.nl

- Om ledengroei te bevorderen zullen we begin volgend seizoen een vriendjes/vriendinnetjes

training organiseren.

- In Gendt zal er een Demo groep van start gaan( open dagen- scholen- braderie) om te laten

zien wat we aanbieden als Zwieps.

- Het nieuwe jaarplan komt op de website in het nieuwe seizoen

- Kader zal trainingen/ opleiding volgen. Afgelopen periode is dit door de corona stil komen te

liggen.

Sponsor

We zijn altijd op zoek naar een bedrijf die zich wil promoten via Zwieps.  Afgelopen jaar was dit lastig,

aangezien ook de bedrijven het zwaar hebben gehad.

Toch hebben we via de COOP €455 verdiend, dit bedrag is gebruikt voor de clubkleding. Deze was aan

vervanging toe.

We hebben ons aangemeld bij de Nationale sponsorloterij. Deze actie is online.

Vragen:

- Hoe verloopt de samenwerking met SGS Huissen?

De selectieleden die zich verder willen ontwikkelen naar hoger niveau kunnen dit doen via

SGS. Zwieps wil proberen, wanneer kinderen niet naar de selectie willen,  via de demo groep

of recreanten deze leden te behouden

- Britt blijft hoofdtrainster van de selectie. Zij heeft regelmatig contact met Bjorn. Over de

invulling van de lessen geven onze trainsters hun eigen Zwiep eraan!

- Het doel van de sportmiddagen was om kinderen kennis te laten maken met andere sporten.

Dit is als prettig ervaren.




