Jaarverslag over het jaar 2017
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Op zaterdagmiddag 18 februari 2017 is voor de eerste keer een algemene
ledenvergadering voor de jeugdleden georganiseerd. Ondanks de geringe opkomst zijn
nuttige ‘tips’ en ‘tops’ genoteerd die door het bestuur zijn meegenomen.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 februari 2017 heeft Petra Schaars de
voorzittershamer overgedragen aan Karen Trotter.
Petra heeft zich in 2017 nog een periode ingespannen voor de vereniging als lid van het
interim bestuur van de Hessenhal, waarvoor onze dank.
Ook van Lidian Luimes werd tijdens deze algemene ledenvergadering afscheid genomen.
De taken van Lidian zijn binnen het bestuur verdeeld.
Patricia Hulsman is tijdens de vergadering benoemd tot bestuurslid. Zij was in 2016 al
gestart, maar nog niet formeel benoemd.
In 2017 werd het bestuur verder gevormd door: Kirsten Hendriks (penningmeester),
Martin Faassen (algemeen bestuurslid) en Vyasa Wolvetang (algemeen bestuurslid).
Vyasa Wolvetang is in januari 2017 terug gekomen van een half jaar buitenland stage. Bij
terugkomst heeft hij, veelal vanuit Amsterdam, daar waar mogelijk de freerunning lessen
op vrijdag, het bestuur en de vereniging ondersteund.
Halverwege het jaar heeft Patricia laten weten, vanwege werk en het drukke gezinsleven,
toch geen tijd meer te vinden om activiteiten te doen voor De Sperwer. De taken zijn
opgevangen door de overige bestuursleden.
De zoektocht naar bestuursleden bleef in 2017 actueel en is dat nog steeds.

Lesaanbod en leiding/assistenten
Turnen
- Het hele jaar 2017 zijn turnlessen gegeven aan leden vanaf 2 jaar.
- Op woensdagmiddag gaf Nicky Greven les aan 4 turngroepen tussen 14.45 en 18.30 uur.
- Met ingang van oktober 2017 is de oudste turn groep van de woensdag verplaatst naar de
recreanten turn groep op de donderdag om 17.45 uur.
- De turngroep op woensdag van 14.30 uur is verplaatst naar l6.30 uur. Vanaf dat moment
zijn er op woensdag 3 turnlessen verzorgd in plaats van 4.
- Op donderdag zijn de selectieturnlessen en de recreanten turnlessen (vanaf ca. 10 jaar)
verzorgd door Femke Wolvetang met assistentie die steeds ingevuld werd afhankelijk van
beschikbaarheid.
- In 2017 zijn de turnlessen geassisteerd door Lieke Wolvetang, Iris Wolvetang, Evi
Kraaijvanger, Gijs Faassen, Max van der Velpen (stagiair) en Iris Jaspers (peutergym).
- Het hele jaar 2017 is de turngroep volwassenen geleid door Nicky Greven.
- Eind 2017 is bekend gemaakt dat Nicky Greven zal stoppen bij De Sperwer in verband
met andere drukke werkzaamheden elders. Iris Wolvetang heeft aangegeven de
woensdag lessen te willen overnemen in ieder geval tot de zomervakantie. Het vinden van
een nieuwe instructeur voor de volwassen turnles is lastiger. Deze zoekactie loopt door in
2018.
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Door de selectie turnleden en een aantal recreatieve leden is deel genomen aan diverse
wedstrijden. Hierbij hebben zowel onze turnmeiden als turnjongens een aantal medailles
in de wacht gesleept. Top gedaan!

Freerunning
- Niels Rauwerdink heeft het hele jaar 2017 freerunning lessen verzorgd voor leden vanaf
8 jaar. Hij werd daarbij ondersteund door Taco Anneveldt.
- Op de vrijdag is steeds lesgegeven aan 4 groepen.
- Vanwege de blijvende en groeiende belangstelling voor de freerunning is er 1 les
opgestart op de dinsdag. Deze lessen zijn verzorgd door Taco Anneveldt met assistentie
van Gijs Faassen. Een 2e lesuur op de dinsdag staat in optie met de bedoeling om op de
dinsdag 2 lessen te gaan organiseren.
- Op vrijdag 12 mei 2017 heeft Bart van der Linden als gastdocent de freerunning lessen
verzorgd. Bart werd in 2016 wereldkampioen freerunnen. Om de gastles mogelijk te
maken waren sponsoren gezocht om hierin bij te dragen. De volgende bedrijven hebben
ons financieel gesteund: Teunissen Transportbedrijf, Manege Het Loenhorst, Etos
Doesburg, Huisartsenpraktijk dr. Mast, Doe Het Beter BV. Nogmaals onze dank hiervoor.
Streetdance
- Annemarie Bos heeft het hele jaar de streetdance-lessen verzorgd aan onze 2
dansgroepen.
- Vanaf maart 2017 zijn we qua accommodatie overgestapt van FF naar Steef in Hummelo
naar Dorpshuis De Ruimte ook in Hummelo.
- De streetdance-leden hebben op 12 maart 2017 deelgenomen aan de Dance-demo in
Wichmond. Het is mooi dat er ieder jaar weer ontwikkeling te zien is bij onze
dansgroepen.
Aerobic
- Patricia Kuiperij verzorgde het hele jaar 2017 de aerobicslessen in de Hessenhal op
dinsdagavond.
- Het aantal leden dat deelneemt aan de aerobicslessen is licht gestegen naar 10 leden.

Activiteiten
In 2017 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
- Op zaterdag 11 februari 2017 is de Pre-instap wedstrijd met DOG Baak gehouden in de
Hessenhal in Hoog Keppel.
- Op 3 maart 2017 is de voorjaarsvakantie-activiteit Apenkooien met succes
georganiseerd.
- Op 22 maart 2017 zijn de Clubkampioenschappen gehouden. Gijs Faassen is clubkampioen
geworden en mocht de wisselbeker nu houden.
- Op 21 mei 2017 zijn de nieuwe trainingspakken voor de selectie turn gepresenteerd
tijdens de open dag bij Garvo. De pakken zijn gesponsord door Garvo.
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Op 5 juli 2017 is het seizoen afgesloten op het zwembad in Hoog Keppel. Alle leden
konden zich opgeven voor een picknick en het bad was voor De Sperwer leden iets langer
geopend.
Op 12 oktober 2017 heeft De Sperwer leiding de cursus EHBO bij sportblessures
gevolgd en geoefend met het gebruik van de AED. De cursus is door ons zelf op locatie
georganiseerd.
Op zondag 12 november 2017 heeft de Uitvoering plaatsgevonden met als thema Kunst.
Op 29 november 2017 was het Pietenfeest waarbij we bezoek hebben gehad van de
Pieten. Alle deelnemers aan de Pietenmiddag hebben een klein cadeautjes gekregen. Alle
overige leden hebben een chocoladeletter gekregen.
Op 9 september was de start van de Nationale Sportweek. Ook onze vereniging heeft
hieraan deelgenomen. Een grote groep kinderen heeft mee gedaan met de open lessen
turnen, streetdance en freerunning.

Voor 2017 danken we onze leiding, assistenten, onze hoofdsponsor Garvo, de donateurs, alle
leden en ouders en zeker ook het Sperwer bestuur voor de inzet, het enthousiasme en
betrokkenheid.
We hopen dat het bestuur iets meer op sterkte komt met wat extra bestuursleden.
Laten we er samen voor zorgen dat 2018, het jaar waarin onze vereniging het 80 jarig bestaan
viert, met veel enthousiasme en inzet mag verlopen.

verslag: Kirsten Hendriks (bij afwezigheid secretaris)
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