
 

 

 
Secretarisverslag Kalenderjaar 2013 

 
In dit secretarisverslag zijn de verslagen opgenomen van de: 
 

- Commissie Vrijwilligers 
- Commissie Opleidingen 
- Commissie Activiteiten 
- Commissie Dans 
- Commissie Materialen 
- Commissie MBVO en Gymnastiek 
- Commissie Kamp 
- Commissie Wedstrijdgroep dames 
- Commissie Wedstrijdgroep heren 
- Commissie PR 



 

 

 
Commissie Vrijwilligers 

Bianca van Welie-Pouwels 
 
In 2013 hebben we alle vrijwilligers bedankt door middel van een nieuwjaarsborrel. Hierbij 
hebben we ook een kleine attentie uitgedeeld. De vrijwilligerslijst is up to date. Deze wordt 
regelmatig bijgewerkt. Komend jaar zal deze commissie niet meer als aparte commissie 
fungeren, maar zal als taak binnen de secretarisfunctie worden ondergebracht.  



 

 

 
Commissie Opleidingen 

Bianca van Welie-Pouwels 
 
In 2012 hebben Rohan de Bresser, Sandry van Heerebeek en Esther Jansen hun niveau 3 
licentie behaald. Wij feliciteren hen met het behaalde brevet.  



 

 

 
Commissie Activiteiten 

Sven van Hamond, Bianca van Welie-Pouwels, Rohan de Bresser 
 
 
De volgende activiteiten zijn het afgelopen jaar voor onze leden georganiseerd: 
 
- 2 februari  Carnaval: Het was een druk bezochte gezellige activiteit waarbij weer 

prijzen zijn uitgedeeld voor de mooist verkleedde kinderen. 
- 27 april Speurtocht: De aanmeldingen voor de speurtocht (14) vielen wat 

tegen, maar toch was het een geslaagde middag. 
- 24 augustus Kanovaren en paintballen voor de leden vanaf de brugklas. 

36 leden hadden zich aangemeld voor deze sportieve activiteit. Het 
regende die dag, maar dat mocht de pret niet drukken. 

- 25 augustus Kegelen met de oudere leden: ondanks dat deze activiteit altijd erg 
druk bezocht is, viel dat dit jaar tegen. 11 deelnemers hebben 
gestreden om de eerste plaats, waarna we nog een lekker buffet 
hebben genuttigd. 

- 5 december  In de week van 5 december kwamen de zwarte pieten op de groep. 
Veel van onze jeugdleden hebben die week de kinderen vermaakt als 
zwarte piet. 

 



 

 

 
Commissie Dans 

Sandra van den Heuvel 
 
Afgelopen jaar heeft de dansafdeling een grote show gegeven. Het thema was de Wizard of 
Best. De show was een enorm succes; dat smaakte dan ook naar meer. Dit jaar hebben we 
weer een show met als thema Aladdin. Dit jaar slaan we de dansdiploma’s over.  
Helaas zijn de groepen nog steeds aan het slinken. Ondanks de pogingen om de groepen 
groter te krijgen door het verspreiden van flyers en het deelnemen aan de schoolsport.  
Er is een nieuwe groep gestart. Deze les wordt gegeven door Marie-José Roks-Sarton. Deze 
groep groeit wel, maar is ook nog op zoek naar nieuwe leden.  



 

 

 
Commissie materialen 

Lisette Leijtens 
 
Er zijn drie meldingen geweest en die zijn opgelost. Vanwege de gewijzigde 
vergaderstructuur komen er minder meldingen door. Het is van belang dat 
materiaalproblemen doorgegeven worden.   



 

 

 
MBVO en Gymnastiek 

Bob de Beer 
 
Voor de zomervakantie zijn de clubkampioenschappen geweest. Dit jaar niet georganiseerd 
door Bianca vanwege een andere belangrijke gebeurtenis in haar leven maar georganiseerd 
door Bob. Het was een geslaagde dag. 
In november hebben meer dan 245 kinderen deelgenomen aan de vaardigheidseisen in de 
turnhal. Alle kinderen hebben het diploma behaald.  
De commissie wil graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de verschillende 
evenementen. 
 



 

 

 
Commissie Kamp 

Bob de Beer 
 
Afgelopen jaar is de vereniging twee weekenden naar het Zwarte Water in De Mortel op 
kamp geweest. Een mooie locatie op een paarden manage. Het waren weer twee geslaagde 
weekenden met als thema “MOVIES”. 
Voor de kinderen is het elk jaar weer een hele beleving om op kamp te gaan. Vooral het spel 
met de verf is bij veel kinderen blijven hangen.  
Patrick en Suzan van Zeijl zijn voor het laatst mee geweest op kamp, onze dank gaat uit voor 
de jarenlange inzet. 
 



 

 

 
Commissie Wedstrijdgroep dames 

Elke Janssen, Nikie de Koning 
 
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de nieuwe oefenstof. Het jaar ervoor was er 
een start gemaakt met nieuwe oefeningen voor de jongste categorie en daarna was de rest 
aan de beurt. Veranderingen zitten met name in het feit dat er meer aandacht is voor 
opbouw naar moeilijkere elementen en dat lenigheid en tweebenigheid meer op de 
voorgrond staan. Nieuwe oefenstof betekende ook dat er opnieuw gekeken moest worden in 
welke categorie we uit wilden komen. Dat was soms nog een heel gepuzzel, omdat je wil 
zorgen voor voldoende uitdaging, maar ook wil dat iedereen goed mee kan komen in een 
bepaalde categorie. Daarbij ben je ook nog afhankelijk van hoe andere clubs inschrijven. De 
meeste meisjes blijken tot nu toe goed op hun plek. Voor de pupillen II hebben we gekozen 
voor wat meer uitdaging maar we zien dat dit ook betekent dat ze meer onderaan eindigen 
bij grote wedstrijden. Gelukkig wordt dit niet als heel vervelend ervaren en zien we ook dat er 
vooruitgang is geboekt. 
 
We zijn bij de meisjes met veel trainsters en er zijn het afgelopen jaar ook behoorlijk wat 
veranderingen geweest; Eline is onder andere gestopt en Marleen is hiervoor in de plaats 
gekomen, Larissa en Manon zijn een aantal maanden in Brazilië geweest, Elke is verhuisd 
en geeft minder les, Myriam is ons komen versterken. Dit alles betekent dat de turnsters veel 
verschillende gezichten zien en dat we onderling veel af moeten stemmen. Dit is niet altijd 
even makkelijk, zeker niet in een jaar met nieuwe oefenstof en een ander wedstrijdsysteem, 
maar we proberen elkaar goed op de hoogte te houden en te werken met vaste 
aanspreekpunten. 
 
Vanuit de regio is er bij de bovenbouw door een aantal verenigingen een initiatief opgestart 
om meisjes in de leeftijdscategorie Jeugd en Junior -die uitkomen in de 1e en 2e divisie- een 
aantal keer gezamenlijk te laten trainen. Doel hiervan was het onderlinge contact tussen de 
turnsters van de verschillende verenigingen te stimuleren en daarnaast natuurlijk ook voor de 
trainers om van elkaar te leren en kennis uit te wisselen. Vanuit onze vereniging kwamen 
een tweetal meisjes in aanmerking voor deze regiotraining. We hebben gemerkt dat dit 
initiatief erg positief geweest is voor het onderlinge contact met die andere verenigingen. 
Ook op wedstrijden is gebleken dat dit van pas komt. 
 
We hebben ervoor gekozen om dit jaar niet in te schrijven voor competitie. Dit hangt 
ondermeer samen met regels vanuit de bond om categorieën samen te voegen tot een team, 
de beschikbaarheid van trainsters en blessures (met name bij de bovenbouw). Alle meisjes 
turnen wel enkele individuele wedstrijden en afhankelijk van hun prestaties stromen ze door 
naar landelijke wedstrijden. Uitzondering hierop vormen een tweetal turnsters van de 
bovenbouw. Samen met een aantal meisjes van Avanti-Turnivo uit Reusel nemen zij als 
combinatieteam deel aan de competitie in de 1e/2e divisie. Dit is een indirect uitvloeisel van 
de regiotraining. De meisjes hebben elkaar daar goed leren kennen en kwamen zelf met de 
vraag of het mogelijk was om samen een team te vormen. 
 
Afgelopen jaar zijn er niet alleen door de turnsters maar ook door de trainers mooie 
prestaties neergezet. Zo hebben Sandry en Rohan hun diploma Gymnastiek Leider niveau 3 
behaald. 



 

 

 
Commissie Wedstrijdgroep heren 

Bas van Dongen, Rohan de Bresser 
 
Gedurende de eerste maanden van 2013 hebben de jongens diverse wedstrijden geturnd 
met een aantal goede prestaties. Bij de regionale kampioenschappen werd Bram 3e bij de 
instap 2e divisie, Tijn werd 2e bij de benjamin talentendivisie, Jarno werd regiokampioen bij 
de pupillen 3e divisie en Chris werd regiokampioen bij de pupillen 1e divisie.  
Op landelijk niveau namen 9 jongens deel aan de 1/8 finale, 5 jongens stroomden door naar 
de kwartfinale en Jarno behaalde uiteindelijk het NK. Hier werd hij 4e op vloer, 5e op sprong 
en 6e allround. 
 
De opstapgroep jongens, welke voorafgaat aan de wedstrijdgroep is begin 2013 stopgezet. 
Er was op dat moment geen trainer beschikbaar en de groep was inmiddels erg klein. De 
twee beste jongens zijn toen bij ons aangesloten. Na de zomervakantie is een talentendag 
georganiseerd, maar helaas was de opkomst matig. Eind november is de opstapgroep weer 
gestart onder leiding van Manon van Zummeren, maar de groep is helaas nog klein. Dit is 
een aandachtspunt, want in principe moet daar onze aanwas uit voort komen. Ook de 
recreatiegroepen, vanwaar men door kan stromen naar de opstapgroep, blijven aan de 
kleine kant. Het ‘Epke-effect’ laat bij ons helaas nog geen grote stijging van het aantal 
jongens zien.  
 
Ook in 2013 hebben we weer met plezier samengewerkt met Prins Hendrik Vught. Voor 
beide partijen levert dit nog steeds voordeel op, dus deze samenwerking blijft in stand. 
Halverwege 2013 zijn we ook gaan samenwerking met HT’35 Helmond. 1x per week trainde 
een talent van HT’35 met ons mee en de trainster van HT’35 assisteerde ons. Ruim een half 
heeft Kas bij ons getraind en hij heeft absoluut stappen gemaakt. Wij hebben weer nieuwe 
oefeningetjes geleerd van zijn trainster. Omdat Kas een andere club heeft gevonden is de 
samenwerking beëindigd, maar het was zeker de moeite waard.  
 
Na de zomervakantie zijn wij in gesprek geweest met het bestuur. Wij zelf hadden de 
afgelopen 5 seizoen geëvalueerd en hebben dit met het bestuur besproken. Ons grootste 
probleem was de trainerscapaciteit. 5 jaar hebben wij met z’n tweeën de herenselectie 
getraind, maar gezien de groeiende groepsgrootte werd dat steeds moeilijker. Wouter 
Scheepers en Renate Jansen zijn daarom als assistenten aan ons team toegevoegd. Ook 
Inge van Laarhoven staat na jaren weer in de zaal. 
 
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in het heren turnen. De lijnen van de nieuwe bondscoach 
worden steeds duidelijker en er is meer aandacht voor de jeugd. Zo is begin 2013 gestart 
met het Oranje Jong Talent programma. Rohan is als gasttrainer betrokken geweest bij dit 
OJT programma in district Zuid. 3x is er een turner meegegaan naar deze trainingen.   
Maarten Verkuijlen is toegevoegd aan het KNGU Elite Team en verzorgt sinds oktober de 
zogenaamde RTC trainingen in Brabant. Ook dit is nieuw. Een keer in de twee weken 
kunnen turners en trainers in Den Bosch komen trainen onder zijn leiding om zodoende van 
hem en van elkaar te leren. Ook wij hebben hier een aantal keer aan deelgenomen en zullen 
dit blijven doen. 



 

 

Commissie PR 

Xenia de Beer, Rohan de Bresser 
 
Heel 2013 heeft in het teken gestaan van de nieuwe website welke op 11 januari 2014 j.l. is 
gelanceerd. Met het beheren van de oude website, welke al sinds november 2009 dienst 
deed, liepen wij steeds vaker tegen problemen aan of hadden we ideeën die met het tot dan 
toe huidige CMS (besturingssysteem) niet mogelijk waren. Daarom hebben Hans van 
Laarhoven en Rohan de Bresser eind 2012 en begin 2013 gesprekken gevoerd met de 
webontwikkelaar (Yolknet). Al vrij snel was duidelijk dat we met een ander CMS meer 
mogelijkheden zouden hebben. Na het besluit om over te stappen op een ander CMS 
(Joomla) werd besloten om dan ook meteen al onze ideeën m.b.t. de 'voorkant' van de site te 
realiseren. Een paar avonden brainstormen, andere websites bekijken om nieuwe ideeën op 
te doen en schetsen maken waren het gevolg. Nadat we wisten wat we wilden en hoe de 
nieuwe site er uit moest komen te zien konden we aan het werk. Begin oktober was de 
eerste versie af. Daarna is er nog heel hard gewerkt, want de eerste versie was een kale 
versie, zonder inhoud. In een rap tempo werd alle inhoud overgenomen van de oude 
website. Alle inhoud is onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast of op een 
andere plaats in het menu terug gezet, om de vindbaarheid te vergroten. Alle modules zijn 
vernieuwd, te denken aan de zoekmodule, formulierenmodule en de nieuwsbriefmodule.  
 
Basisschool ‘De Klimboom’ heeft de PR-commissie gevraagd of Gymnastiek Vereniging Best 
een turn- en/of dansworkshop kon verzorgen voor hun paasactiviteit. Dansleidster Diana 
heeft voor de hele school een ochtendgymnastiek gegeven en vervolgens gaf zij 
dansworkshops aan verschillende leerjaren. Er zijn flyers uitgedeeld met info over ons 
dansaanbod. Groep 4 heeft kennis gemaakt met het springen op de minitrampoline en de 
airtumbling o.l.v. Sandry, Emmy en Rohan. De kinderen waren erg enthousiast. Wellicht 
kunnen we dit in de toekomst vaker doen op basisscholen of BSO’s om kinderen enthousiast 
te maken voor het turnen en dansen. 
 
Voor de zomervakantie heeft de PR-commissie in overleg met het bestuur het kledingbeleid 
aangepast. Een van de wijzingen is dat een nieuw lid het ‘leden t-shirt’ cadeau krijgt bij het 
inschrijven. 
 
Zaterdag 1 juni vond dansvoorstelling The Wiz plaats. Wij hebben de organisatie 
ondersteund met diverse PR-zaken, zoals de kaartverkoop via de website, artikelen in de 
krant, posters, programmaboekjes etc.  
 
De PR-commissie heeft visitekaartjes gemaakt, welke op de sociale markt zijn uitgedeeld.  
 
De PR-commissie draagt nu vooral op de achtergrond haar steentje bij door het controleren 
van alle artikelen, flyers, et cetera dat naar buiten gaat. Alleen de PR-commissie mag 
opdrachten geven aan de drukker en de kranten. 
 
Wij zijn van mening dat de PR-commissie meer taken zou kunnen verrichten, te denken valt 
aan het bekijken van sponsormogelijkheden en het aantrekken van nieuwe leden en wellicht 
ook (technisch) kaderleden. Het afgelopen jaar hebben we die taken helaas niet kunnen 
volbrengen, omdat we daarvoor handen en vooral tijd en wellicht ook kennis, te kort 
kwamen. Het afgelopen jaar is de commissie te weinig bijeen gekomen om nieuwe ideeën te 
ontwikkelen en uit te voeren. De dagelijkse gang van zaken, website, nieuwsbrief en het 
schrijven en controleren van artikelen zijn wel naar alle tevredenheid volbracht. 


