Trimsportvereniging OSS “BeFit” Zevenhuizen

Bestuurlijk jaarverslag 2019.
Bestuurssamenstelling.
In de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2019 zijn herbenoemd de aftredend en herkiesbare
bestuursleden Mark Antonisse en Vincent van Ravesteijn, zodat het bestuur vanaf die datum als volgt is
samengesteld:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Ledenadministratie:

Gerard van der Ham
Vincent van Ravesteijn
Henk Hogebrug
Mark Antonisse

Bestuursvergaderingen.
Er is in 2019 in totaal vier maal door het bestuur vergaderd.
De vergaderingen werden op verschillende plaatsen gehouden, bij de bestuursleden thuis, in dorpshuis
Swanla en in de gymzaal aan de Burgemeester Nederveenlaan. Daarnaast is nog diverse malen contact
geweest tussen de bestuursleden onderling, zowel mondeling, telefonisch als via de e-mail en eveneens
met de leiding.
Algemene ledenvergadering.
Op 19 juni 2019 is de algemene ledenvergadering gehouden in dorpshuis Swanla. Naast de hierboven
genoemde bestuursverkiezing werden het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2018
goedgekeurd. Tevens is een nieuwe kascontrolecommissie benoemd en deze bestaat uit Arwin van Dam
en Wim Hof. Besloten werd de contributie voor 2020 alleen te verhogen voor de leden van de

Ouderenfitness en wel tot € 90,00 per jaar, was € 80,00 per jaar. Dit als laatste verhoging als gevolg
van het verlagen van het subsidie voor deze afdeling door de gemeente Zuidplas.
Leiding en lesrooster
De vereniging had in 2019 een tweetal dames en 1 heer in dienst als leiding, te weten mevrouw
Manouk Heemskerk (just-dance en aerobic), Lien Dullaart-van Hoven (ouderenfitness) en de heer
Harrie Ganzeveld (herentrimgroep).
Gedurenden 7 lesuren per week worden met ingang van het seizoen 2018-2019 lessen verzorgd,
verdeeld over de gymzaal in de Burg. Nederveenlaan, het dorpshuis Swanla aan de Burg.
Klinkhamerweg en een zaal in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106 in Zevenhuizen, te weten:
-

-

3 lessen just dance
o 6 t/m 9 jaar:
o 10 t/m 13 jaar:
o 14+ jaar:
2 lessen ouderenfitness
1 les aerobic vanaf 16 jaar
1 les herentrim

maandag 17.30 – 18.30 uur
maandag 18.30 – 19.30 uur
maandag 20.30 – 21.30 uur
dinsdagmorgen 09.30-10.15 en 10.30-11.15 uur
maandag 19.30 - 20.30 uur
dinsdagavond 20.30 – 21.45 uur
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Met ingang van 1 januari 2020 wordt de gymzaal aan de Burgemeester Nederveenlaan ook
gedurende twee uren op donderdag gehuurd en is het aantal uren op maandag met 1 uur
vermeerderd. Het lesrooster ziet er met ingang van 1 januari 2020 als volgt uit:
Maandag: gymzaal Burgemeester Nederveenlaan, M. Heemskerk:
Just Dance: Streetdance, basisschool groep 3 t/m 5, 17.30-18.30 uur
Just Dance: Streetdance, basisschool groep 6 t/m 8, 18.30-19.30 uur ,
Aerobics, volwassenen, 19.30-20.30 uur
Dinsdag: Ontmoetingskerk, L. Dullaart-van Hoven:
Ouderenfitness 55+, 9.30-10.15 uur
Ouderenfitness 55+, 10.30-11.15 uur
Dinsdag: Dorpshuis Swanla, H. Ganzeveld:
Herentrim, va 20 jaar, 20.30 – 21.45 uur
Donderdag: gymzaal Burgemeester Nederveenlaan, M. Heemskerk:
Dance-Mix Teens 1, Middelbaar onderwijs/VO onderbouw, 19.00-20.00 uur
Dance-Mix Teens 2, Middelbaar onderwijs/VO bovenbouw & 18+, 20.00-21.00 uur

Het bestuur heeft zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar de leiding een attentie gegeven als
dank voor de in 2019 verleende diensten.
Ledental.
Het aantal leden van de vereniging is al jaren redelijk stabiel. In totaal zijn er op 1 januari 2020 109
leden, terwijl dat aantal tijdens de algemene ledenvergadering in 2019 101 bedroeg.
Samenwerking met de gymnastiekvereniging “Oefening Staalt Spieren”
Ook in 2019 is op regelmatige tijdstippen overleg gevoerd met leden van het bestuur van de
gymnastiekvereniging “O.S.S.”, de vereniging waaruit de trimvereniging in 1994 is voortgekomen.
Samengewerkt wordt op het gebied van de ledenadministratie en contributie-inning.
In de loop van 2019 stopte abrupt het bedrijf met het automatiseringsprogramma van deze
ledenadministratie. Na een uitgebreide oriëntatie besloot het bestuur hiervoor in de plaats in zee te gaan
met het programma van ClubCollect. De invoering van dit systeem in het begin van 2020 verliep evenwel
niet geheel vlekkeloos.
Gegevensbescherming op grond van de AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’)
rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger
van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland.
In verband met de AVG zijn in 2019 door de bestuursleden en leiding de noodzakelijke vrijwilligers- en
geheimhoudingsverklaringen ondertekend.
25-jarig bestaan op 28 december 2019
In 2020 zal een besluit vallen hoe op een nader te bepalen datum en wijze aandacht zal worden besteed
aan het 25-jarig bestaan van de vereniging.
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Overleg over het beheer en onderhoud van het gymnastieklokaal aan de Burgemeester
Nederveenlaan.
Op diverse momenten heeft overleg plaats gehad met mevrouw M. Smeets van de Sportstichting
Zuidplas, welke stichting met ingang van 1 januari 2019 het gymnastieklokaal aan de Burgemeester
Nederveenlaan voor de gemeente Zuidplas beheert en onderhoudt. Dit overleg betrof o.a. de uitbreiding
van het aantal uren, het aanbrengen van een klok in de gymzaal en het ophangen van de dansspiegel.
Laatste twee zaken zijn in het begin van 2020 geregeld, de klok is door de Sportstichting opgehangen, de
dansspiegel door Hubo/fa. Schotte in opdracht van het bestuur.
Deelname aan door gemeente Zuidplas georganiseerde Brains- en Bravo-activiteiten in 2019.
Naar aanleiding van een gesprek tussen een vertegenwoordiger van de gemeente en Manouk
Heemskerk van Just Dance is onze vereniging opgenomen in het boekje dat hierover door de
gemeente is uitgegeven. Er zijn gedurende drie donderdagmiddagen in 2019 danslessen Just Dance
verzorgd.
Just Dance-voorstelling 14 april 2019.
Op zondag 14 april 2019 zijn door de cursisten van Just Dance twee voorstellingen gegeven in de
theaterzaal van dorpshuis Swanla. Dankzij wat improvisatie en snel schakelen fungeerde het licht en
geluid in deze zaal gelukkig wel. Gedurende deze twee voorstellingen, die goed werden bezocht door
ouders, broers en zussen, grootouders en andere belangstellenden, gaven de cursisten een mooie
show ten tonele.
Verdere activiteiten.
In 2019 is daarnaast het Sinterklaasfeest georganiseerd:
Dankzegging.
Het bestuur van “Be fit” wil de leiding en verder iedereen bedanken voor de inzet en uren die aan de
vereniging zijn besteed.
Zevenhuizen, maart 2020.
Bestuur OSS “Be Fit”
De secretaris,

De voorzitter,

H. Hogebrug

G.N.G. van der Ham
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