JAARVERSLAG Gymnastiek en Turnvereniging Kesteren (GTVK)
1-7-2015 tot 30-6-2016

Ledenbestand
Per 1 juli 2015 had de vereniging 210 leden; eind juni 2016 waren dat er 200.
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. De
FastFit en Move on Music groepen hebben een vrij constante samenstelling met
een aantal trouwe leden.
Bestuur en trainers
Het bestuur bestond in 2015-2016 uit 5 leden. 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
Gerard Beelen heeft aangegeven per 1 augustus 2016 te stoppen als bestuurslid
en penningmeester. Diana heeft aangegeven de taak over te nemen. Ook per 1
augustus stopt Yvette van Veldhuizen als bestuurslid. We zoeken naar een nieuw
bestuursleden.
Trainers waren in 2015-2016:
Hanneke Drent – peuters, kleuters, meisjes en dames recreatie en selectie en VO
groep
Wilco Boer – heren selectie
Wim Heimel – springgroepen en jongens recreatie
Roelie Gaasbeek – FastFit (tot en met februari 2016)
Corien van Empel – Move on Music
Angela van Eldik – jazzdans en moderne dans
Lesley Beaupain – showdance
Hanneke Drent is met zwangerschapsverlof gegaan aan het begin van het
seizoen, en bevallen van een zoon. Haar lessen zijn overgenomen door Mike en
Wim Heimel (meisjes en dames recreatie en selectiegroepen), Sandra van Eldik
(peuters/kleuters) en Tom en Daniëlle (VO groep). Na de terugkomst van

Hanneke zijn Tom en Daniëlle de VO-groep blijven doen, de overige groepen
worden weer getraind door Hanneke.
Roelie Gaasbeek is in februari gestopt met de FastFit groep. Omdat er geen
vervanger is gevonden voor haar en de groep erg klein is (5 leden) is besloten de
les te beëindigen. Er is een mooi afscheidsfeestje georganiseerd door haar
trouwe leden, met een hapje en een drankje, en een kadootje van het bestuur.
We bedanken Roelie voor haar trouwe inzet de afgelopen jaren. Behalve als
trainster is ze ook actief geweest in het bestuur van de vereniging, als
ledenadministrateur. Bedankt! Verder een speciale vermelding voor Bob
Gelderman, die meer dan 45 jaar lid is geweest van de vereniging, de laatste
jaren bij de FastFit groep. We hebben hem bedankt met een bloemetje.
Aan het einde van het seizoen wil Hanneke Drent stoppen met de
recreatiegroepen 3&4, 5&6 en 7&8 en Wim Heimel stoppen met de jongens
recreatiegroep. We zijn op zoek naar vervangers. Hanneke wil zich concentreren
op de selectiegroepen en Wim heeft veel last van zijn schouder en wil minder
groepen trainen. Hij blijft wel de springgroepen begeleiden.
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 damesof herenselectie. Zij komen ook uit op wedstrijden, en afgelopen jaar zijn daar
weer mooie resultaten geboekt. Leerlingen deden mee aan regionale en
landelijke wedstrijden en finales.
Tenslotte bieden de springgroepen extra uitdaging voor veel leden. Behalve
vanuit Kesteren zien we vooral in deze groepen, evenals in de jongens recreatie
en –selectie, een instroom van leden vanuit de omringende dorpen. Vanwege
het beëindigen van de jongens selectie in Ochten, komen vanaf volgend zijn
seizoen een aantal jongens van Olympia Ochten onze selectiegroep versterken.
Dit is in overleg gebeurd met Eddy van Doorn van Olympia en Wilco Boer, onze
selectietrainer.
Dans
De dansgroepen organiseerden ook dit jaar een aantal eigen activiteiten. Op 13
december deden ze mee met ‘Dans met je Hart 2015’, 23 januari was er de
nieuwjaarsuitvoering en op 17 januari werd meegedaan met wedstrijd ‘Shell we
dance’. Op zaterdag 9 juli organiseerde de dans een eigen voorstelling als
jaarafsluiting.
Evenementen

Op 2 september 2015 hebben we op de jaarmarkt demonstraties gegeven met
de springgroepen en de dans. De demonstraties trokken veel belangstelling.
In oktober organiseerden we een familiedag. Het springkussen (‘stormbaan’)
gaf veel plezier, en als sponsoractie hebben leden en ouders meer dan 100
salto’s gesprongen. Dit leverde weer een extraatje op voor de vereniging.
We hebben meegedaan aan de Grote Clubactie, wat eveneens een leuk extraatje
opleverde van ruim 500 euro voor de vereniging dankzij de inzet van leden die
loten verkochten.
Begin december was er voor de jongste leden weer een gezellige
Sinterklaasbijeenkomst, georganiseerd door Hanneke en Yvette. Het bestuur
heeft kadootjes ingepakt en de Pietengym was een groot succes.
Op 26 maart hebben we als vereniging een dameswedstrijd georganiseerd voor
de KNGU in onze zaal, en op 23 april een herenwedstrijd: de districtsfinale NTS
Laag.
Op 2 april hebben we samen met de fanfares van Dodewaard en Kesteren een
voorstelling verzorgd. Bij 6 nummers van de fanfares hebben de
selectiegroepen en de dans een demonstratie laten zien. Een mooie
samenwerking tussen muziek en beweging.
Vanwege het verlof van Hanneke en het niet beschikbaar zijn van de zaal in
november, zijn de clubkampioenschappen uitgesteld van november naar 11
juni 2016. Deze clubkampioenschappen zijn goed verlopen. We werkten met
dubbele banen om een aantal groepen tegelijk te kunnen laten turnen, maar toch
liep het programma flink uit. De dansgroepen hebben voor het eerst ook in
wedstrijdvorm meegedaan, met een eigen jury. Dat was een mooie aanvulling op
het programma. Volgend seizoen zullen de clubkampioenschappen wel weer in
november zijn (5 november 2016).
PR en communicatie
Elke 4 tot 6 weken sturen we een nieuwsbrief naar alle leden, met mededelingen,
nieuwtjes en een agenda voor de komende periode. Handig om op deze manier
de leden te informeren, en tegelijk merken we dat leden op deze manier ons als
bestuur gemakkelijker weten te vinden, door per mail te reageren. Ook de
Facebook pagina wordt druk bezocht. Er wordt af en toe getwitterd vanaf het
GTVK-Twitteraccount, maar dit heeft een kleiner publiek.

