
 

 

 
 
 

 

Secretarisverslag kalenderjaar 2021 

 
 

 
In dit secretarisverslag zijn de volgende verslagen opgenomen: 
 
 

- Algemeen verslag Bestuur 
- Commissie Activiteiten  
- Commissie Coach de Coach 
- Commissie Jazzdans 
- Commissie Kamp 
- Commissie MBVO, gym en turnen 
- Commissie PR  
- Commissie Wedstrijdgroep  
 

 
 
  



 

 

Jaarverslag over 2021 
Bestuur 

 
COVID-19 
Nadat we in 2020 geconfronteerd werden met COVID-19, stond ook 2021 nog in het teken van 
corona. Vanaf december 2020 werd het verplicht om mondkapjes te gaan dragen in alle binnen 
locaties. Uiteindelijk zijn we het jaar 2021 gestart met een lockdown. Alle lessen en overige 
activiteiten moesten gecanceld worden. Deze maatregelen werden vier keer verlengd. Hierdoor werd 
ook de ALV van 2021 verzet naar juni. De vaardigheidseisen werden voor een tweede keer uitgesteld 
en hebben dus niet plaatsgevonden in schooljaar 2020/2021.  
Op 30 maart kwam het nieuws dat we vanaf 6 april weer buitenactiviteiten mochten gaan opstarten 
voor onze leden tot 18 jaar. Op 17 mei kwam er wederom een versoepeling en mochten onze leden 
tot 18 jaar vanaf 25 mei weer binnen gaan sporten.   

Het nieuwe schooljaar begon goed. Alle lessen mochten weer opgestart worden. Vanaf november 
zouden we onze leden moeten gaan controleren op het coronatoegangsbewijs. Na een bijeenkomst 
met diverse verenigingen en de burgemeester is besloten dat de gemeente ons hierbij zou gaan 
helpen. 
Helaas kwamen er eind november weer strengere maatregelen. Alle lessen na 17u moesten 
vervallen. Helaas was het niet mogelijk om de lessen die in de avond werden gegeven te verplaatsen 
naar de middag. Dit i.v.m. de beschikbaarheid van onze vrijwilligers en de zalen. De wedstrijdgroep 
heeft wel (in mindere mate) door kunnen trainen op alternatieve tijden.  
Op 18 december 2021 werd bekend gemaakt dat alle lessen t/m 14 januari 2022 werden afgelast in 
verband met de nieuwe omikron variant. Gelukkig werden alle lessen vanaf 15 januari 2022 weer 
hervat.  

Contributie 
Door alle omstandigheden omtrent COVID-19 hebben wij besloten de eerste twee kwartalen niet te 
factureren aan de leden.  Mede doordat wij een financieel gezonde vereniging zijn, hebben we dit 
kunnen doen. 
Het was een lastige beslissing om geen contributie te heffen. Enerzijds zijn een aantal van de vaste 
kosten voor ons weggevallen zoals de zaalhuur (deels) en vrijwilligersvergoedingen, maar anderzijds 
lopen diverse andere kosten gewoon door. Denk hierbij aan de bondscontributie van de KNGU, 
verzekeringen, of leiding onder contract. Omdat het niet innen van de contributie toch wel een 
impact had op onze kaspositie hebben wij in mei een oproep gedaan aan de (ouders van) leden om 
een vrijwillige bijdrage te storten. Hier is veel reactie op gekomen, waarvoor dank! 
Inmiddels zijn we vanaf september verplicht overgestapt naar een nieuw ledenadministratiepakket.  
Gelukkig hebben we de kwartalen 3 en 4 via het nieuwe pakket kunnen innen. Door de aanpassingen 
wel iets later dan gepland. De leden hebben we hierover geïnformeerd. Ondanks alle inspanningen 
heeft het boekjaar 2021 een negatief resultaat opgeleverd. Over de verantwoording later meer door 
de penningmeester.  

VOG 
Om de aanvraag subsidie 2022 te kunnen afronden moesten wij van onze vrijwilligers een geldige 
VOG kunnen overleggen. We hebben daarom alle vrijwilligers gevraagd een VOG aan te vragen via de 
vereniging. Inmiddels hebben we de VOG’s binnen en is de subsidie aanvraag afgerond. De VOG is 
drie jaar geldig.   



 

 

Opleidingen 
In 2021 hebben veel vrijwilligers bijscholingen gevolgd bij de KNGU. Daarnaast zijn Marjolein Rijkers-
van Huijkelom, Rik van Laarhoven en Myriam Nuys bezig geweest met de opleiding gymnastiekleider 
niveau 3 licentie niveau 3. Marjolein heeft deze cursus inmiddels afgerond,  Rik van Laarhoven en 
Myriam Nuys hopen deze in 2022 af te ronden. Daarnaast zijn Pien van der Vleuten en Clarissa 
Giesberts begonnen aan de vernieuwde trainer-coach niveau 3 opleiding. In deze vernieuwde 
opleiding wordt meer ingestoken op aspecten zoals pedagogische kennis en brede motorische 
ontwikkeling. Daarnaast is de opleiding opgedeeld in een fysiek deel, maar ook in een online deel. Als 
laatste is jurylid Karin van Adrichem geslaagd voor de nieuwe oefenstof (TD1). 

Trainerswissels 
Met ingang van het seizoen 2021-2022 hebben er een aantal trainerswissels plaatsgevonden. 

Meisjes - Heivelden donderdag 
De meisjesgroepen van donderdagavond in de gymzaal van de Heivelden worden overgenomen door 
Clarissa Giesberts. Zij was de afgelopen jaren al assistent op deze groepen bij Esmee Vreeswijk. 
Esmee kan deze lesgroepen namelijk niet meer combineren met haar nieuwe baan en al haar andere 
lesgroepen en bestuurstaken. We bedanken Esmee voor haar inzet voor deze groepen en wensen 
haar veel succes met haar nieuwe baan. 

Jazzdans 
Bij de dansgroepen heeft ook een wijziging plaatsgevonden. Anne van Nistelrooij is vanwege haar 
studie gestopt met lesgeven. Haar groep zal is overgenomen door Inge Thijssen. De groep van Inge 
werd daardoor overgenomen door Imke Oppers, die al bij deze groep assisteerde. We bedanken 
Anne voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar studie. 

Springgroep 
Ook bij de springgroep heeft er een verschuiving plaats gevonden. Eric Nooyen heeft besloten om na 
meerdere jaren met deze groep te stoppen, wel blijft hij lesgeven op de groepen op dinsdag. José 
Sinx heeft de springgroep op zich genomen. José was al betrokken bij deze groep en heeft veel 
expertise op het gebied van springen. We bedanken Eric voor zijn inzet bij deze groep. 

Jongensgroepen Wenda 
De jongensgroepen uit de Kiezel van Wenda zijn dit seizoen overgenomen door Ilona van Hamond. Zij 
heeft voorheen bij onze vereniging geturnd en lesgegeven en wilde deze uitdaging aangaan.  

Jongensgroepen Mark 
Mark heeft aan het begin van dit seizoen te kennen gegeven dat hij (na dit seizoen) wil gaan stoppen 
met de jongensgroepen in de turnhal. Wij zijn momenteel hard op zoek naar vervanging.  

Contract 
We hebben momenteel twee trainers onder contract. Met beide heren is dit seizoen de 
samenwerking wederom aangegaan.  
 

 



 

 

 

Herziening lief en leed 
Het bestuur heeft de lijst voor uitgaven ‘lief en leed’ herzien. We hebben hier geen aparte commissie 
voor. Houd ons vooral op de hoogte, zodat we niemand vergeten en iedereen krijgt waar hij/zij recht 
op heeft.  

Paalsport 
Op dinsdag 17 augustus was de bekendmaking van de uitslagen van het NK paalsport, die online 
plaatsgevonden hebben op 24 / 25 juli. Met topresultaten voor Gymnastiek Vereniging Best! 
Instructrice Linda Kastermans mocht zich Nederlands Kampioen Paalsport Professional Masters 40+ 
noemen. Ook onze leden hebben goede resultaten behaald. Lieve Warmoeskerken werd 2e in haar 
categorie Paalsport Elite Novice Girls en is hiermee verzekerd van deelname aan het WK. Richelle 
Smits behaalde als jongste deelnemer in deze categorie een mooie 3e plaats. Wat hebben ze een 
mooi visitekaartje voor onze vereniging afgegeven op het NK. 

Materialen 
In de turnhal zijn 2 nieuwe balken geplaatst. Ook in de gymzaal van de Kiezel en in de gymzaal in de 
Heivelden zijn de balken vervangen. De balken in die gymzalen waren hoognodig aan vervanging toe. 

Er zijn via de site de volgende meldingen gedaan.  Alle meldingen zijn doorgegeven en (hopelijk) 
opgelost. 

 

Verder ben ik afgelopen winter een aantal keren gebeld door een train(st)er dat de verwarming in de 
Kiezel het niet deed. Na ieder telefoontje heb ik direct contact opgenomen met de sporthal.  

Bob is met de beheerders in contact over materialen in de turnhal. De volgende onderdelen zijn 
gemeld: 

• De pegasus geeft problemen bij het verstellen van de hoogte.  
• De onderste legger van de brug ongelijk is versleten 
• Eén van de blauwe blokken heeft een kapotte rits 
• De aux kabel van de geluidsinstallatie is kapot. 

Vergeet niet om door te geven als een melding opgelost is. 

 
TOTM 
Er is helaas geen mogelijkheid geweest om Turn On The Music in te halen in 2021. 
 
  



 

 

Twist bezoek GV Best  
Sinds vorig jaar heeft Dutch Gymnastics - de KNGU een nieuwe mascotte; Twist. Enkele maanden 
geleden, tijdens de lockdown, schreef de KNGU daarom een kleurplaatactie uit met als prijs een 
bezoek van Twist aan de winnaar. Sanne, een turnster van GV Best, won deze kleurplaatactie. Omdat 
we lange tijd niet (binnen) mochten sporten, hebben we het bezoek enkele keren uit moeten stellen. 
In juni kwam Twist voor het eerst 'buiten de deur', namelijk bij de kwalificatiewedstrijd voor de 
Olympische Spelen. Het bezoek aan de trainingsgroep van Sanne was het tweede uitstapje van Twist. 
Alle sporters konden aan Twist laten zien wat ze in de training aan het oefenen waren.  

Intocht Sinterklaas 
Dit jaar hebben we weer medewerking kunnen verlenen aan de intocht. Er stond op het 
gemeenteplein een mooi pietenparcours voor de kinderen. Het was een mooie zonnige dag die mede 
mogelijk werd gemaakt door de hulp van vele vrijwilligers. Bedankt allemaal! 
 
Schoolsport 
De schoolsport heeft weer doorgang kunnen vinden. Veel kinderen hebben hier gebruik van 
gemaakt.  
 
Dochter 
Woensdag 23 juni is Inge Thijssen-van Loosdregt bevallen van dochtertje Fien. 

Vrijwilligersactiviteit 
Helaas kon afgelopen jaar de vrijwilligersactiviteit niet doorgaan. We hopen deze snel weer in te 
kunnen halen. 
 
Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers hebben voor hun inzet in 2021 een leuke kerstattentie gekregen; een dopper 
voorzien van het verenigingslogo. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank aan alle vrijwilligers die 
het in 2021, ondanks alles, mogelijk hebben gemaakt dat zo veel mogelijk trainingen en activiteiten 
door konden gaan in welke vorm dan ook. 
 
 
  
 
 
Namens het bestuur, 
 
Bianca van Welie, secretaris 
 

  



 

 

Jaarverslag over 2021 
Commissie Activiteiten  

 
Pasen: Speurtocht: 
Tijdens het paasweekend waren er 3 speurtochten te vinden in verschillende wijken. Zo konden de 
leden op eigen tempo en dichtbij huis paaseieren zoeken. Op deze eieren stonden letters en zo 
vormde elke wijk een eigen woord, zoals bijvoorbeeld paaskonijn. Bij deze speurtocht waren er ook 
foto opdrachten en moest men raden hoeveel eieren er in een pot zaten. De winnaars van de leukste 
foto’s en degene die het dichtste bij het aantal eieren zat in de pot werden thuis verrast met en leuk 
kleinigheidje.  
 
Oktober: Halloween 
2 leden van deze commissie zijn erg fan van Halloween. Eind oktober toverden zij hun huis dan ook 
om in een spookhuis. Dit jaar waren de leden van onze club ook uitgenodigd om een kijkje te nemen 
in het haunted house. Menig nieuwsgierige leden hebben hun bezoek maar net overleefd.  

November: Sinterklaas 
Dit jaar hebben wij in overleg met Sinterklaas besloten om op 1 dag het mogelijk te maken dat 
kinderen hun pietendiploma konden behalen. In gymzaal de Zevensprong konden verdeeld in 2 
groepen, kinderen hun pietendiploma behalen. Dit gebeurde uiteraard onder het oog van een aantal 
pieten. Ondanks de geldende regels op dat moment was het een groot succes en zal het wellicht in 
de toekomst een (groter) vervolg krijgen. Foto’s hiervan zijn terug te vinden op onze website.  
 
Voor 2022 is de agenda weer goed vol gepland! Laten we hopen dat de rust terugkomt en alles weer 
mogelijk is.  

 
 
Namens de commissie activiteiten, 
 
Sven van Hamond 

  



 

 

Jaarverslag over 2021 
Commissie Coach de Coach  

 
In 2021 is het coachteam beperkt bij elkaar gekomen in verband met de geldende maatregelen.  
 
In september zijn we na een periode van lockdown (voor de zomervakantie) voor het eerst weer 
samengekomen. Het besluit is gevallen om geen cursus niveau 1 meer aan te bieden binnen de club, 
aangezien cursisten helaas geen voorrang meer hebben bij de start van niveau 2. Het voorstel is om 
hulpleiding minimaal een jaar te laten helpen voordat ze gaan starten met niveau 2. In dat proefjaar 
nodigen we ze twee keer uit voor een coachdag, door ons georganiseerd.  
 
Individuele coaching gaan we niet meer doen. We willen graag in actie komen wanneer we een 
hulpvraag krijgen en zullen dus meer op aanvraag acties uitzetten.  
 
We zouden ook graag vaker activiteiten koppelen. Bijvoorbeeld een (hulp)leidingdag met aansluitend 
een vergadering leiding- bestuur en/of een borrel.  
 
17 oktober hebben Esmee Vreeswijk en Mark van den Berg in samenwerking met de commissie een 
hulpleidingdag georganiseerd. Er waren 15 mogelijke hulpleiding, waarvan er uiteindelijk 8 hebben 
aangegeven te willen starten met lesgeven. Voor deze groep nieuwe hulpleiding zal de commissie in 
2022 een coachingsdag organiseren met daar aansluitend een lunch met de betreffende hoofdleiding 
en het bestuur. We waren erg tevreden met de opbrengsten vanuit die hulpleidingdag. We willen dit 
graag iedere twee jaar terug laten komen. 
 
 
 
Namens de commissie Coach de Coach, 
 
Bianca van Welie  



 

 

Jaarverslag over 2021 
Commissie Jazzdans 

 
In het schooljaar 2020-2021 hadden we 5 dansgroepen met 4 tot 18 leden per groep. De groepen 
waren: 6-9 jaar (Inge & Imke), 10-13 jaar (Inge) en 14-18 jaar (Anne), Volwassenen (Marie-José) en de 
Masters (Wenda). Imke Oppers is de hulpleiding van de groep van 10-13 jaar en ze is langzaamaan de 
leiding van de groep van 6-9 jaar aan het overnemen van Inge, aangezien Inge van 19 mei tot 15 
september met zwangerschapsverlof was. Sinds Inge’s zwangerschapsverlof heeft Imke de groep van 
6-9 jaar overgenomen. Anne heeft de groep van 10-13 jaar overgenomen tijdens het 
zwangerschapsverlof.  
Anne is vanaf het schooljaar 2021-2022 gestopt met lesgeven in verband met haar studie. Daarom 
geeft Imke nu les aan de groepen van 6-9 jaar en 10-13 jaar en Inge aan de groep van 14-18 jaar. De 
twee volwassen groepen zijn niet veranderd qua leiding. 
 
In 2021 zijn de lessen in de gymzaal voor een groot deel niet doorgegaan. Inge en Imke hebben 
daarom wel een vorm van online les gegeven, door middel van filmpjes met uitleg van een dans voor 
de jongste groep en online lessen via Teams voor de andere groepen. Ook zijn er buitenlessen 
gegeven aan de kindergroepen toen dat mocht.  
 
In verband met de coronabeperkingen zijn er in 2021 geen optredens geweest.  
 
Imke heeft het stokje overgenomen van Inge voor de Sinterklaasintocht maar helaas kon ze dit jaar 
niet mee doen daaraan. 
 
 
Namens de commissie jazzdans, 
 
Inge Thijssen - van Loosdregt 
  



 

 

Jaarverslag over 2021 
Commissie kamp 

 

De kampcommissie is het jaar gestart vanuit de evaluatie van vorig jaar en de daarbij opgestelde 
acties en geformuleerde doelen. Joy Verbakel is daarom toegetreden tot de kampcommissie, waarna 
de taken van de commissie onderling (opnieuw) zijn verdeeld.  

Ondanks de pandemie waar we in 2021 nog steeds mee te maken hadden, is het wederom gelukt om 
aan het begin van het seizoen twee succesvolle kampweekenden te organiseren. Uiteraard werd ten 
tijde van het kamp rekening gehouden met de maatregelen zoals ze toen golden. Ook de 
voorbereiding verliep anders vanwege de wisselend maatregelen. Daardoor was de voorbereiding 
deels online en deels fysiek. De leiding toonde zich flexibel en we hebben met elkaar weer een mooi 
programma neergezet.  

Na een aantal jaar zijn we in 2021 weer neergestreken in Heeze, in groepsaccommodatie “Ferme de 
Jean” (net als 2012). Het aantal deelnemers lag met 115 (verdeeld over twee kampen) weer wat 
hoger dan het jaar hiervoor, maar is nog steeds lager dan vóór Covid-19. We verwachten dat dit de 
komende jaren, als ook de instroom van nieuwe leden weer gestabiliseerd is, weer zal stijgen.  

Het was een Olympisch kamp, vanwege de OS in Tokio. Op vrijdagavond zijn we gestart in het bos, 
waar de deelnemers diverse sporters tegen kwamen. Terug op de boerderij werd het Olympisch vuur 
ontstoken. De zaterdagochtend stond in het teken van de Paralympische Spelen en in de middag 
werd er gespeurd in het (Olympisch) dorp waarbij allerlei opdrachten uitgevoerd moesten worden. 
Op het “grote” kamp werd er die middag ook nog geklommen, want die sport was nieuw tijdens de 
OS2021. Zaterdagavond werd, na de bekende frietjes, een Olympisch kwartet gespeeld. 
Zondagochtend stonden de teamsporten centraal en in de middag werden na diverse spellen de 
Olympische medailles en bekers weer teruggevonden.  

De foto’s van beide weekenden zijn te bekijken op de website.  

De commissie is al weer bezig met de voorbereiding voor dit jaar en de komende jaren. Dit jaar gaan 
we naar een nieuwe locatie in Asten en ook in 2022 zullen we daar verblijven.  
 

Wij zijn de kampleiding uiteraard weer zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de kampweekenden.  

 

Namens de commissie kamp,  

Rohan de Bresser,  
Sven van Hamond en 
Joy Verbakel 



 

 

Jaarverslag over 2021 
Commissie MBVO, gym en turnen 

 
De geplande clubkampioenschappen en vaardigheidseisen hebben helaas geen doorgang kunnen 
vinden in 2021. Op 19 maart 2022 gaan de vaardigheidseisen weer plaatsvinden.  
 
 
Namens de commissie MBVO, gym en turnen, 
 
Bob de Beer 

  



 

 

Jaarverslag over 2021 
Commissie PR 

 
Grote Clubactie: 
De opbrengst van onze vereniging in 2021 was € 5797,20. Dat is bijna 800 euro meer dan in 2020. 
Dit bedrag overtreft onze verwachtingen!  Wij zijn onze (ver)kopers zeer dankbaar dat  zij de 
schouders eronder gezet hebben om dit resultaat te behalen! Komende jaren gaan wij inzetten op 
het online (ver)kopen van loten door middel van een persoonlijke QR-code per verkoper. Dit scheelt 
achter de schermen ook een hoop werk. Dank aan alle mensen die de commissie hierbij helpen ieder 
jaar. 
 
Spaar je club gezond: 
Supermarktketen Plus heeft na de grote vakantie ingezet op het ondersteunen van verenigingen en 
stichtingen in deze rare tijden. Bij deze actie konden sponsorpunten aan de favoriete club/stichting 
gegeven worden. Het aantal ingeleverde punten leverde uiteindelijk het bedrag op van:  € 1097,00. 
 
Rabobank Clubsupport:  
Leden van de Rabobank konden stemmen op hun favoriete club/stichting. Het aantal ingeleverde 
stemmen leverde uiteindelijk het bedrag op van  € 680,22. Dit jaar was het doel om deze 
opbrengsten te gebruiken voor trainersopleidingen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze 
sporters in een zo goed en veilig mogelijk klimaat hun sport kunnen beoefenen. Daarvoor is het van 
belang dat de train(st)ers op de groepen goed zijn opgeleid. GV Best neemt de opleidingskosten voor 
haar rekening. 

Handstandfoto’s: 
Ook dit jaar zijn er weer ontzettend veel handstandfoto's ingestuurd. Dit is en blijft altijd een zeer 
leuke gebeurtenis binnen de vereniging. Het laat zien dat de vereniging leeft onder de leden, zelfs als 
ze op vakantie zijn. Deze fotocollages zijn altijd te bewonderen in de gang van de turnhal. Dank voor 
degene die altijd zorgen dat ze in de lijst komen en ze in de turnhal ophangen.  
 
Sociale media/ Kranten: 
De commissie PR werkt vooral achter de schermen. Vanwege de omstandigheden zijn wij dit jaar 
minder in het nieuws geweest dan voorgaande jaren. Dit heeft ook effect op het drukwerk wat 
normaal gesponsord wordt door onze vrienden van Japak Print in Oirschot. 
 
 
 
Namens de commissie PR, 
 
Sven van Hamond 

  



 

 

Jaarverslag over 2021 
Commissie wedstrijdgroep Turnen Heren en Turnen Dames  

Wedstrijden en trainingen 
Het jaar 2021 was voor de wedstrijdgroepen nog een gekker jaar dan 2020. Waar we begin 2020 nog 
enkele wedstrijden hebben geturnd voordat het seizoen 2019-2020 abrupt stil kwam te liggen, zijn er 
in 2021 (seizoen 2020-2021) helemaal geen wedstrijden geweest. Een jaar zonder wedstrijden is voor 
een wedstrijdgroep toch een beetje als een winter zonder sneeuw of een zomer zonder zon; het is 
het net niet. 
Naast het uitblijven van de wedstrijden hebben we ook meerdere keren de zaaltrainingen stil 
moeten leggen vanwege de maatregelen omtrent Covid-19. Deels hebben we daarom buiten 
getraind, deels hebben we elkaar online getroffen om wat kracht en lenigheid bij te houden (dank 
aan m.n. Colette en Esmee) en soms hebben we zelfs een paar weken helemaal niet getraind. Dat 
laatste dat komt normaliter niet voor in het woordenboek van een wedstrijdsporter die 3x per week 
in de zaal te vinden is. De opkomst buiten en online was logischerwijs dan ook goed en ook daar 
werd fanatiek meegedaan, al was ook dat het net niet. 
We mogen echter niet alleen maar klagen, want ondanks dat bij meerdere sporters (en trainers) de 
motivatie is gedaald door het uitblijven van de wedstrijden en het steeds weer stilleggen van de 
binnensport, hebben we nagenoeg geen sporters of trainers verloren. Althans niet meer dan het 
reguliere verloop. Dat komt mede doordat we de laatste jaren nog meer hebben ingestoken op het 
sportplezier en saamhorigheid.  
We kijken echter wel weer reikhalzend uit naar een “normaal” seizoen, waarbij we het gehele jaar in 
de zaal kunnen trainen én weer op de wedstrijdvloer kunnen laten zien waar we al die uren zo hard 
voor trainen. 
In dat nieuwe seizoen zal voor het eerst gewerkt worden met de nieuwe oefenstof waar de KNGU de 
afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt. Niet alleen qua inhoud is er veel veranderd, ook het 
wedstrijdsysteem en de leeftijdsindeling is aangepast met als doel om beter aan te sluiten op de 
ontwikkeling van de sporters.  
 

Trainers en opleidingen  
Na de zomervakantie, dus aan het begin van 2021-2022, is Sam Sieben bij de vereniging gestart als 
stagiaire. Sam is een oud-turnster van GV Best en loopt, voor de duur van 1 seizoen, stage vanuit 
haar opleiding sport en bewegen - coördinator aan het KW1C. Een deel van haar stage loopt ze bij de 
wedstrijdgroep.  
Trainers Rik van Laarhoven en Myriam Nuys zijn in 2021 verder gegaan met de cursus Gymnastiek 
Leider niveau 3. Beiden zitten inmiddels in de afrondende fase. Succes met de laatste loodjes. 
Trainers Clarissa Giesberts en Pien van der Vleuten zijn in 2021 gestart met de vernieuwde cursus 
Gymnastiek Leider niveau 3. Esmee Vreeswijk heeft een deel van deze cursus mede-ontwikkeld.  
Daarnaast heeft Karin van Adrichem - Termeer haar vorig jaar behaalde jurybrevet verlengd door zich 
om te scholen naar de nieuwe oefenstof.  
 
 
Namens de Commissie wedstrijdgroep Turnen Heren en Turnen Dames, 
 
Rohan de Bresser, hoofdtrainer 
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