JAARVERSLAG Gymnastiek en Turnvereniging Kesteren (GTVK)
1-1-2017 tot 31-12-2017

Ledenbestand
Per 1 januari 2017 had de vereniging 166 leden; eind december 2017 waren dat
er 147. 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. De springgroepen en selectiegroepen
zijn redelijk stabiel, de jongensgroep is in aantal iets afgenomen.
Bestuur en trainers
Het bestuur bestond in 2017 uit 4 leden. De taakverdeling was als volgt:
Lenny van Erp – voorzitter en ledenadministratie
Renate van Veen – penningmeester
Linda Bos - secretaris
Diana Teleng – PR en communicatie
Trainers waren in 2017:
Hanneke Drent – peuters, kleuters, meisjes en dames recreatie en selectie
Wilco Boer – heren selectie
Wim Heimel – springgroepen en jongens recreatie
Angela van Eldik – jazzdans en moderne dans
Lesley Beaupain – showdance
Robin Vermeer – jongens recreatie
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). 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 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.
Dans

De dansgroepen organiseerden ook dit jaar een aantal eigen activiteiten. De
dansers deden mee aan een aantal wedstrijden en in juli organiseerde de dans
een eigen voorstelling als jaarafsluiting.
Evenementen
Op 21 januari hebben we als vereniging een dameswedstrijd georganiseerd voor
de KNGU in onze zaal, en op 10 juni een dameswedstrijd in Amsterdam.
In februari hebben we gecollecteerd voor Jantje Beton en we hebben meegedaan
aan de Grote Clubactie, wat een leuk extraatje opleverde voor de vereniging
dankzij de inzet van bestuur en leden die collecteerden en loten verkochten.
Op 7 april verzorgden we een gezamenlijk optreden met twee fanfares. Dat was
een leuke bijeenkomst. De GTVK gaf demo’s van turnen en dans, en de fanfare
Kesteren gaf hun jaarlijkse concert samen met muziekvereniging Sint Bernhard
uit Apeldoorn.
Op 15 mei 2017 werd de jaarlijkse ALV georganiseerd.
Op 24 juni organiseerden we een gezellige familie-ochtend in de zaal.
Op 4 november 2017 werden de clubkampioenschappen georganiseerd. Die
wedstrijd is goed verlopen. De dansgroepen hebben ook in wedstrijdvorm
meegedaan, met een eigen jury.
De avond van 14 december hebben we meegedaan met de Shopping Night in
Kesteren. Op deze gezellige avond stonden we met een kraam langs de
Hoofdstraat en gaven we demo’s met de dans en de dames selectie. Het was
druk en er was veel belangstelling van het publiek, ondanks de kou.

PR en communicatie
Elke 1-2 maanden sturen we een nieuwsbrief naar alle leden, met mededelingen,
nieuwtjes en een agenda voor de komende periode.

