Trimsportvereniging OSS “BeFit” Zevenhuizen

Bestuurlijk jaarverslag 2020.
Bestuurssamenstelling.
In de Algemene Ledenvergadering van .. 2021 zijn herbenoemd de aftredend en herkiesbare
bestuursleden Gerard van der Ham en Henk Hogebrug, zodat het bestuur vanaf die datum als volgt is
samengesteld:
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Ledenadministratie:

Gerard van der Ham
Vincent van Ravesteijn
Henk Hogebrug
Mark Antonisse

Bestuursvergaderingen.
Er is in 2020 in totaal driemaal 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.
In 2020 is geen algemene ledenvergadering gehouden. In verband met de problemen rond Covid-19 en
het daardoor gedurende een groot deel van het jaar niet mogen gebruikmaken van een zaal voor het
houden van vergaderingen, was het niet mogelijk een algemene ledenvergadering te organiseren. Het
bestuur besloot ook geen gebruik te maken van de mogelijkheid om deze vergadering online (via bijv.
Zoom) te houden
Leiding en lesrooster
De vereniging had bij de aanvang van 2020 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).
Op 12 maart 2020 moesten wij de leden van de ouderenfitness informeren over de
gezondheidssituatie van Lien Dullaert-van Hoven, die even in het ziekenhuis moest verblijven. Na
haar herstel bleek, dat zij helaas afscheid van de vereniging moest nemen. Het bestuur zal – indien dit
door de Corona-perikelen weer is toegestaan – op gepaste wijze haar een waardig afscheid bezorgen.
Ook hebben we kort na het begin van de zomervakantie afscheid moeten nemen van Manouk
Heemskerk. Zij heeft andere werk gevonden. Gelukkig heeft zij zelf haar vervangstere voorgedragen,
te weten Faye Ruiten uit Gouda. Direct na de zomervakantie, maandag 31 augustus, is zij begonnen
bij Just Dance.
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Met ingang van 1 januari 2020 werd de gymzaal aan de Burgemeester Nederveenlaan ook gedurende
twee uren op donderdag gehuurd en was het aantal uren op maandag met 1 uur vermeerderd. Het
lesrooster zag 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

In maart 2020 werd Nederland opgeschrikt door het Covid-19 virus en met ingang van 12 maart 2020
werden alle lessen van de vereniging gestopt als gevolg van de door de Regering aangekondigde
maatregelen, om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.
Op een gegeven moment mocht wel buiten sport worden bedreven en na overleg met de gemeente
en het bestuur van de voetbalvereniging Groeneweg zijn op de maandagen 8, 15, 22 en 29 juni
(verkorte) lessen gegeven voor Just Dance. Hiervoor was het nodig veiligheidscoördinatoren aan te
stellen. Enkele ouders en leden van het bestuur hebben deze taken op zich genomen.
Als gevolg van de door de Regering genomen maatregelen mochten de binnensporten – onder
voorwaarden - met ingang van 1 juli 2020 weer worden opgestart. Just Dance en de Aerobiclessen
begonnen weer op donderdag 2 en maandag 6 juli. Op dinsdag 7 juli konden ook de lessen van de
herentrimgroep weer worden opgestart. De lessen van de ouderenfitness zijn – in verband met de
kwetsbaarheid van deze groep leden – toen niet opgestart.
Manouk Heemskerk wilde – aangezien de lessen vanaf 12 maart gestopt waren – in de zomervakantie
met de lessen doorgaan, maar dit is slechts enkele keren gebeurd.
Op zaterdag 18 juli 2020 is met een kort optreden van alle Just Dance-dansers afscheid genomen van
docente Manouk Heemskerk.
Haar opvolgster Faye Ruiten is met haar lessen na de schoolvakantie begonnen op maandag 31
augustus. Aangezien Faye aangewezen was op het openbaar vervoer, zijn de lessen van Just Dance
en Aerobic vanaf dat moment geconcentreerd op de maandag en ziet het lesrooster er daardoor met
ingang van 31 augustus 2020 als volgt uit:
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Helaas werden de lessen van de heren-trimgroep na de zomervakantie gestopt, omdat twee leden
werden getroffen door het Corona-virus.
Daarna moesten – als gevolg van de Covid-19-problemen - alle lessen worden stopgezet met ingang
van half december 2020.
Net voordat dit de vereniging overkwam, heeft Faye Ruiten op zondag 13 december een extra les
verzorgd voor de Just Dance-leden. Fot0’s en filmpjes hiervan zijn op de website van de vereniging te
vinden.
Het bestuur heeft zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar de leiding een attentie gegeven als
dank voor de in 2020 verleende diensten.
Ledental.
Het aantal leden van de vereniging is al jaren redelijk stabiel. In totaal zijn er op 1 januari 2021
………..…leden, terwijl dat aantal tijdens de algemene ledenvergadering in 2019 109 bedroeg.
Samenwerking met de gymnastiekvereniging “Oefening Staalt Spieren”
Ook in 2020 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
In verband met de AVG is in 2020 door de nieuwe dansdocente de noodzakelijke
geheimhoudingsverklaring ondertekend.Tevens is een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) door
haar overgelegd.
25-jarig bestaan op 28 december 2019
In december 2020 is aan de leden een attentie verstrekt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
vereniging.
Overleg over het beheer en onderhoud van het gymnastieklokaal aan de Burgemeester
Nederveenlaan.

3

Dorpshuis Swa

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
en wijziging 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.
Just Dance-voorstelling 7 maart 2020.
Op zaterdag 7 maart 2020 zijn door de cursisten van Just Dance twee voorstellingen gegeven in de
theaterzaal van dorpshuis Swanla. 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 2020 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, …….. 2021.
Bestuur OSS “Be Fit”
De secretaris,

De voorzitter,

H. Hogebrug

G.N.G. van der Ham

4

