
JAARVERSLAG Gymnastiek en Turnvereniging Kesteren (GTVK)  

1-7-2013 tot 30-6-2014 

 

 

Ledenbestand 

 

Per 1 juli 2013 had de vereniging 185 leden; eind juni 2014 waren dat er 205. Het aantal leden 

van de gymnastiekgroepen is vrij constant, met een instroom vooral bij de peuters/kleuters en 

groep 3&4, en een uitstroom bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het sterkst is de 

groei bij de springgroepen en de nieuw gestarte dansgroepen. De FastFit en Move on Music 

groepen hebben een vrij constante samenstelling met een aantal trouwe leden.  

 

Bestuur en trainers 

 

Het bestuur bestond in de herfst van 2013 uit drie leden: Yvette van Veldhuizen, Gerard 

Beelen en Lenny van Erp. In het voorjaar van 2014 zijn daar Linda Bos en Diana Teleng 

bijgekomen, zodat we sindsdien weer een voltallig bestuur van 5 personen hebben. De 

taakverdeling is als volgt: 

Lenny van Erp – voorzitter en ledenadministratie 

Gerard Beelen – penningmeester 

Linda Bos - secretaris 

Yvette van Veldhuizen – technische zaken en gemeente 

Diana Teleng – PR en communicatie 

 

Trainers waren in 2013-2014: 

Hanneke Drent – peuters, kleuters, meisjes en dames recreatie en selectie en VO groep 

Willemieke Drent – meisjes en dames recreatie en selectie 

Wilco Boer – heren selectie 

Wim Heimel – springgroepen en jongens recreatie 

Roelie Gaasbeek – FastFit en Move on Music 

Kim de Keizer – Streetdance (sept-okt 2013) 

Angela van Eldik – jazzdans en moderne dans (vanaf okt 2013) 

Lesley Beaupain – showdance 

 

Tijdens de zwangerschap van Hanneke heeft Willemieke haar lessen overgenomen. Inmiddels 

is een prachtige zoon geboren en is Hanneke weer volop aan het werk. Tijdens de ziekte van 

Wim’s vrouw heeft Wilco de springlessen overgenomen, en daarnaast hebben we een 

invalkracht bereid gevonden de jongensgroep tijdelijk over te nemen. Fantastisch dat binnen 

en buiten de vereniging trainers elkaar op die manier helpen.   

 

Gymnastiek en turnen 

 

Bij de GTVK kunnen de kinderen vanaf ca. 2,5 terecht in de peutergroep, doorstromen naar 

de kleutergroep en daarna stromen de meisjes door naar groep 3&4 en de jongens naar de 

jongens recreatie (6-12 jaar). Vanaf de middelbare school kunnen leerlingen terecht bij de 

VO-groep (jongens en meisjes gemengd). De talentvolle leerlingen krijgen de kans mee te 

trainen bij de dames- of herenselectie. Zij komen ook uit op wedstrijden, en afgelopen jaar 

zijn daar een aantal mooie resultaten geboekt. Enkele leerlingen wisten door te dringen tot de 

regionale, districts- of zelfs de nationale finale.    



Tenslotte bieden de springgroepen extra uitdaging voor veel leden: deze groepen zijn zo 

succesvol, dat er inmiddels 3 groepen zijn: de junior springgroep (t/m 12), de senior 

springgroep (13+) en de selectie springgroep.  Behalve vanuit Kesteren zien we in deze 

groepen, evenals in de jongens recreatie en –selectie, een stijgende instroom van leden vanuit 

de omringende dorpen.   

 

Dans 

 

In de eerste twee maanden van het seizoen 2013-2014 is Streetdance gegeven door Kim de 

Keizer. Door omstandigheden heeft zij dit niet voortgezet, en na de herfstvakantie zijn we 

begonnen met de eerste danslessen onder leiding van Angela van Eldik en Lesley Beaupain. 

Er zijn 3 groepen gestart: jazzdance 4 t/m 8, jazz/modern 8 t/m 12 en showdance 8 t/m 12. Dit 

ging zo goed, dat we 13 december al met verschillende dansen hebben deelgenomen aan het 

evenement "Dans met je Hart". Een uitvoering voor het goede doel Serious Request. Met de 

groep jazz/modern hebben we op 11 mei 2014 hebben deelgenomen aan het "Shell we dance-

event" in Wageningen. Het einde van het seizoen hebben we gevierd met een seizoensafsluiter 

op 18 juli; een succesvolle uitvoering met alles erop en eraan, van make-up tot een mooie 

lichtshow en natuurlijk een zaal vol publiek. Kortom; het was een succesvol, mooi eerste 

seizoen voor dans. 

 

Evenementen 

 

In september 2013 waren we met een stand vertegenwoordigd op de jaarmarkt in Kesteren. 

Ook gaf de selectie springgroep daar een tweetal demonstraties, die veel belangstelling trok.  

Op 2 november 2013 hebben we de jaarlijkse clubkampioenschappen georganiseerd. Een 

gezellige dag, waar veel leden aan deelnamen.  

We hebben afgelopen jaar weer meegedaan aan de Grote Clubactie, die een leuk extraatje 

opleverde voor de vereniging dankzij de inzet van veel leden die loten verkochten. 

Begin december was er voor de jongste leden weer een gezellige Sinterklaasbijeenkomst, 

georganiseerd door juf Hanneke.  

Op 5 april hebben we als vereniging een wedstrijd georganiseerd voor de KNGU: een 

plaatsingswedstrijd voor heren, NTS laag. Dit was een succes, en we hebben aangegeven ook 

komend jaar weer een wedstrijd te zullen organiseren.  

Op 5 juli 2014 hebben we het seizoen afgesloten met een familiedag. Ouders, broertjes en 

zusjes en andere familieleden mochten in de Leede meespelen en gymmen op de toestellen. 

Het was een gezellige middag met een grote opkomst.  
 


