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Notulen  Algemene ledenvergadering 
 

    
Datum: 11 april 2017 
Tijd: 19.30 uur 
Locatie: Hervormd Dienstgebouw, Enter 
Bestuur: Jan Mulder, Kristel Grobben, Erna Egberts, Mirjam Hulsbergen,  Gea Dahles, Hilde Slagers, Diana 

Voortman, Edwin Paalman  en  Luwe Roosink 
Notulist: Kristel Grobben 
    

 
 

1. Welkom 
Iedereen van harte welkom tijdens onze Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging Raduga Enter. Uiteraard een speciaal welkom 
voor de aanwezige ereleden van onze verenging. 
 
Jan Mulder, onze voorzitter, is wegens privé omstandigheden afwezig om deze reden zit Luwe Roosink de ALV voor. Daarnaast zijn Gea 
Dahles en Hilde Slagers tevens afwezig i.v.m. privé omstandigheden. 
 
We zitten hier met een grote ploeg vrijwillige bestuursleden en daar mogen we als vereniging zeer trots op zijn. Graag stel ik jullie de 
bestuursleden even aan u voor en de daarbij behorende taken binnen het bestuur. 

- Penningmeester; Mevrouw Mirjam Hulsbergen 
- Secretariaat; Mevrouw Kristel Grobben 
- Commissielid gymnastiek/turnen; Mevrouw Hilde Slagers, helaas afwezig vanavond. 
- Commissielid gymnastiek/turnen; Mevrouw Diana Voortman 
- Commissielid dance; mevrouw Erna Egberts 
- Commissielid activiteiten; mevrouw Gea Dahles, ook afwezig vanavond. 
- Commissielid basketbal en tevens de man voor de pr; de heer Luwe Roosink 
- Commissielid badminton; de heer Edwin Paalman 

Naast deze bestuursleden zijn er nog twee dames zeer actief voor onze verenging; 
- Ledenadministratie; mevrouw Frida Altena 
- Notulist; mevrouw Anja Tjoonk 

 
2016 Wat was het voor een jaar? Een jaar waarin onze verenging een goed jaar achter zich heeft liggen. Sportief, financieel en bestuurlijk 
zijn we een gezonde verenging. 
 
Ik wil hier iets verder op in gaan; 
Wanneer we sportief kijken naar onze verenging dan mogen we wel spreken van een succesvol jaar. Het ledenaantal is constant of zelfs 
iets gestegen. 
 
Leden van onze verenging hebben de naam Sportverenging Raduga Enter in en ver buiten onze dorpsgrens vertegenwoordigd. Dat is op 
een zeer sportieve manier gebeurd. Over de details zullen straks nog door de commissieleden het één en het ander worden toegelicht. 
Maar dat men in Twente, Overijssel en zelfs in den lande de naam van onze verenging tegen komt is fantastisch. Uiteraard een woord van 
dank voor de leidinggevenden van onze verenging. Zij zorgen er voor dat onze verenging positief in het nieuws komt. Of het nu turnen, 
basketbal, badminton of dance is; Sportverenging Raduga Enter staat goed op de kaart. 
 
Financieel is de verenging gezond. Zoals ik al vertelde krijgen we daar straks een toelichting over door mevrouw Hulsbergen. Wel kan ik u 
allen laten weten dat de verenging probeert om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zowel qua contributie als andere uitgaven staan 
we laag genoteerd wanneer we het vergelijken met de verengingen in onze omgeving. Wij proberen als bestuur om alles zo goedkoop 
mogelijk te doen. Daarnaast zetten we ons, samen met de leiding en leden, regelmatig in door middel van activiteiten waarmee we geld 
binnen krijgen. Onze dank gaat eerst uit naar de sponsoren van onze verenging. Door middel van advertenties op onze website, 
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sponsoren per turnwedstrijd of sponsoren die een grote activiteit willen sponsoren; hartelijk dank. Ook een dank aan de commissie 
activiteiten, leiding, vrijwilligers en leden vanwege hun inzet om de acties te ondersteunen om de kas van de verenging te spekken. 
 
Ik weet dat we soms van onze leden vragen om ook een steentje bij te dragen voor bv de worstenactie. Maar ik hoop dat iedereen 
begrijpt dat dit juist de acties zijn waarom de vereniging af en toe dingen kan aanschaffen en dat wij echt onderaan staan qua hoogte van 
contributie voor onze leden in de regio. Daarom ook voor de toekomst; blijf allen actief tijdens deze activiteiten. 
 
Bestuurlijk zit het erg goed in elkaar bij sportverenging Raduga. Alle posten zijn bezet. Iets wat je bij veel omliggende verengingen niet 
tegen komt. Daarom een hartelijk dank aan de bestuursleden. We moeten het met zijn allen doen om de verschillende disciplines van 
sport te behouden in Enter. Onlangs verscheen een rapport in Nederland waarbij een verenging de ouders van de leden en de leden 
verplichte om zich actief in te zetten voor de verenging. Deed men dat niet dan werd men geroyeerd als lid en kon men vertrekken. 
Gelukkig is dat bij ons niet aan de orde. 
 
Tot slot wil ik alleen nog maar zeggen; blijf actief voor sportverenging Raduga Enter. Als lid of als vrijwilliger. We hebben elke 
ondersteuning hard nodig. 
 

2.  Vaststellen agenda 
Luwe vraagt of de agenda akkoord is bevonden door iedereen en of er nog een agendapunt moet worden toegevoegd. Iedereen stemt in 
met de agenda zoals deze is. 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen binnen gekomen bij het bestuur. Er zijn ook geen mededelingen vanuit de leden. 
 

4. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 14 maart 2016 
De notulen staan vermeld op de website en zijn hier te lezen. Hier zijn geen op- en/of aanmerkingen over. Notulen zijn vastgesteld. 

 
5.  Financieel jaarverslag 

Het jaar 2016 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 1.232. Deze cijfers worden opgesteld door accountantskantoor 
Bordan. Enkele cijfers met betrekking tot de gedane acties; 

- Paasactie € 1.200 
- Worstenactie € 2.550 
- De Grote Club Actie € 4.002 
- Sponsor geld turnselectie € 1.650,00 
- Bijdrage ED bartoppers € 450 
- AH spek de clubactie € 69 

Het zijn mooie bedragen, maar we zijn deze ook hard nodig. 
 
Trainers en bestuursleden hebben een BHV cursus gevolgd in 2016. 
Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuw vlaggen, materiaal en kleding allen voorzien van onze nieuwe logo. 
 
Begroting 2017 
Er is een begroting voor 2017 opgesteld. Door de contributieverhoging en toenemend ledenaantal kan 2017 in principe positief zijn. 
Daarnaast zullen we ons net als in voorgaande jaren niet zonder onze acties als een worstenactie en grote club actie kunnen. 
 
De begroting is opgenomen in bijlage 6 met een kleine toelichting op de afwijkende posten. 
 

6. Contributiewijziging  
De contributiewijziging is opgenomen in bijlage 8.  
 
Mirjam en Kristel lichten de contributiewijziging toe.  
We hebben de afgelopen maanden de begroting opgesteld en daar kwam naar voren dat alle uren boven het 1e uur op dit moment 
verliesgevend zijn. Dit komt door het huidige contributiestelsel. Voor de uren boven het 1e uur betaal je op dit moment 40% van het 
basistarief. Dit is te zien in kolom 2 onder ‘huidig tarief’. De ‘meer-uren’ dragen echter wel dezelfde leiding en kosten (zaalhuur, materiaal 
etc.) met zich mee. Dit kan dus niet uit. 
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Daarom zijn we gaan kijken naar hoe we dit kunnen oplossen, aangezien er behoorlijk wat leden 2 uur (of meer) trainen. Hiervoor hebben 
we  ook naar de contributiestelsels bij clubs in de omgeving gekeken. Daar kwamen we tot de conclusie dat wij helemaal geen hoge 
(basis)contributie hebben. We hebben daarom ook besloten om het basistarief te laten staan, maar de verdeling aan te passen. We zijn 
uitgekomen op de verdeling zoals die weergegeven is in de kolom 3 onder ‘nieuw tarief’.  
 
Voor de junioren levert dit een verhoging op (voor 2 uur) van €5,19 per kwartaal. Voor de senioren bedraagt dit €5,98 per kwartaal meer. 
 
We hebben ook gekeken of het mogelijk was om de turnafdeling bij in het nieuwe contributiestelsel op te nemen. Dit is niet mogelijk. 
Reden hiervoor is dat de turnafdeling te veel afwijkende kosten heeft (zaalhuur Deventer, aanschaf materiaal zoals een airtumbeling, 
extra leiding op de groepen). Het zou niet eerlijk zijn als de contributie hierdoor voor de niet-turners hoger wordt. 
 
Nadat er geen vragen meer zijn en alles helder is uitgelegd. Luwe geeft aan dat er gestemd gaat worden over de contributiewijziging. 
Er zijn geen mensen die het niet eens zijn met de contributiewijziging. Bij deze is de contributiewijziging akkoord en zal deze worden 
doorgevoerd.  
 

7. Kascontrole 
De kascontrole over 2016 is uitgevoerd door Anja Nijenhuis en Rudi Kuipers, zij hebben alles akkoord bevonden en penningmeester M. 
Hulsbergen decharge verleend (volgens bijgevoegde verklaring, zie bijlage 7). 
Voor de kascontrole van volgend jaar geven zich op: Rudi Kuipers en Melanie Pots 
 

8.  Ledenadministratie  
Frida Altena heeft 12,5 jaar de ledenadministratie van SV Raduga gedaan. Zij heeft aangegeven dat ze hiermee wil gaan stoppen. De 
oproep wordt gedaan om deze taak zo snel mogelijk in te vullen en om dit te verspreiden. 
Christel Busger op Vollenbroek geeft aan wel is te willen kijken wat het in houdt en hoe het werk. Zij gaat met Frida een keer meekijken 
en beslist daarna of ze het eventueel wil overnemen. 
 

9. Verslag commissie Dance  
Alle jaarverslagen zijn als bijlage toegevoegd. 
Bijlage 1: Jaarverslag afdeling Dance SV Raduga 2016 
 

10.  Verslag commissie  basketbal 
Bijlage 2: Jaarverslag afdeling Basketbal SV Raduga 2016 
 

11. Verslag commissie badminton 
Bijlage 3: Jaarverslag afdeling Badminton SV Raduga 2016 
 

12. Verslag commissie  activiteiten  
Bijlage 4: Jaarverslag afdeling Activiteiten SV Raduga 2016 
 

13.  Verslag commissie  turnen / gymnastiek  
Bijlage 5: Jaarverslag afdeling Gym/Turnen SV Raduga 2016 
  

14. Rondvraag 
Er komt de vraag waar de (turn)contributietarieven staan. De turncontributie zit wat ingewikkeld in elkaar i.v.m verschillende 
dagen/zalen etc.. Frida Altena neemt hierover contact op.  
 
Er wordt gevraagd of de dames van de donderdagmorgengroep (oudere dames) kunnen worden uitgesloten van verkoop van acties zoals 
de worstenactie. Er is blijkbaar een miscommunicatie geweest, want de groep van donderdagmorgen is uitgesloten van deze acties. 
 
Er komt de vraag of Sinterklaas nog huis-aan-huis bezoeken doet. Hierop wordt door Mirjam de toelichting gegeven dat Sint in Enter een 
losstaande organisatie is en eigenlijk niks met SV Raduga te maken heeft. Waarschijnlijk wordt het gelinkt aan SV Raduga doordat Johan 
Nijkamp bij beide actief betrokken was/is. 
 
Er komt nog de opmerking of het een idee is om vanuit SV Raduga is bij andere (dorps)feesten te gaan tappen. Aangezien dit wel een 
mooie opbrengst kan opleveren. Herbert wil wel is horen/luisteren of er feesten zijn waar we als vereniging kunnen staan. Als bestuur 
nemen we dit ook mee voor de eerst volgende vergadering. 
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15. Sluiting  
Luwe sluit de ALV om 20:45 uur. 
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1. Jaarverslag afdeling Dance SV Raduga 2016 
 
Recreatiegroepen 
De recreatiegroepen draaien goed. Sommige groepen kunnen echter nog wel wat leden gebruiken. 
Doreen heeft assistentie bij groep 2/3/4 van Anna Roetgering, dit bevalt nog steeds heel goed. 
De woensdag recreatie klas 3 en hoger en de groep 17 jaar en ouder blijft klein, maar is hecht van samenstelling (zullen dit seizoen 
worden samengevoegd). 
De Damesgroep 25 jaar en ouder is draait goed en traint iedere donderdag 1 uur, maar kan altijd nieuwe leden gebruiken. 
Op zaterdag 23 april 2016 hebben alle recreatiegroepen deelgenomen aan de Dance2Demo in Markelo. 
Vanaf november is Doreen gestart met Kleuterdans voor kinderen van 3,5 t/m 5 jaar. Hier is heel veel belangstelling voor en de groep 
draait momenteel op ca. 20 leden. Marèl Borghuis en Frederique Bretveld zijn assistent bij deze groep. 
Na de zomer van 2017 zullen Anna, Marèl en Frederique de JAL1 (Jazzdans Assistent Leidster niveau 1) gaan volgen. Anna heeft de 
geëiste leeftijd van 12 al bereikt, Marèl en Frederique dan ook. 
 
Gevorderde groepen 
In de jong talent selectie (tegenwoordig Demoteam t/m 12 jaar) heeft wat verschuiving van leden plaats gevonden, maar nog steeds 
draait deze groep goed. Zijn gemotiveerd en ontwikkelen op gewenst niveau. Tijdens deze training heeft Doreen assistentie van Amber 
Pluimers en Ellen Egberts. Amber en Ellen hebben in oktober 2016 de JAL2 van de KNGU afgerond en hun diploma voor assistent leidster 
behaald. 
De selectie t/m 16 jaar (heden Demoteam t/m 17 jaar) is een mooie stabiele groep, die een hele mooie, goede en sterke ontwikkeling 
doormaakt. Ze pakken veel op en kunnen ook veel aan. Deze groep groeit erg hard qua niveau. 
Op maandagavond traint ook de selectie 18 jaar en ouder. Ook hier is er een stabiele vaste kern van 8 dansers. Deze groep is klein, maar 
gemotiveerd. De meiden dansen al vele jaren met veel plezier samen. 
Er is besloten om te stoppen met de Demogroep op woensdag. Veel meiden uit de Demogroep dansten ook in de selectie en voor velen 
was 2x per week teveel i.v.m. andere verplichtingen zoals studie en werk. Daarom is er besloten alleen verder te gaan op de maandag. 
Alle Demogroepleden hebben er voor mogen kiezen om op maandag te komen trainen. Voor een enkeling was dit niet haalbaar i.v.m. 
werk. 
Alle groepen hebben met 1 of meer dansen deelgenomen aan de Dance2Demo in Markelo op 23 april 2016. 
 
Organisatie Dance2Demo 2016 
In het weekend van 24 en 25 april heeft Sportvereniging Raduga samen met Dansschool eMotions uit Markelo de organisatie van de 
Dance2Demo (KNGU) op haar schouders genomen. Raduga nam deel aan de zaterdagdemo’s en daarom lag de organisatie bij Markelo 
die dag en heeft Raduga de zondag voor haar rekening genomen met 2 programma’s. Hiervoor moesten wij 8 vrijwilligers leveren die 
ieder hun eigen taak hadden zoals: kaartverkoop, kaartcontrole, zaalwachten etc. Het was een geslaagde dag die erg goed verlopen is, 
met dank aan onze vrijwilligers! In april 2018 zullen we weer een Dance2Demo organiseren i.s.m. Dansschool eMotions Markelo. 
 
Nieuwsbrief DanceinMotion 
Iedere 2 à 3 maanden wordt de nieuwsbrief DanceinMotion naar alle leden en/of ouders van leden verzonden met daarin de laatste info 
m.b.t. dans. 
 
Commissie DanceActive 
Vorig jaar heeft Doreen een aantal actieve leden gevraagd om zitting te nemen in een nieuwe activiteitencommissie m.b.t. dans. Leden 
van deze commissie bestaan uit zowel jeugdleden als seniorleden. Dit zijn: Anna Roetgering, Eva Nijbroek, Amber Pluimers, Ellen Egberts, 
Fleur Roosink, Jeanine Rikkert, Manon uit het Broek, Myrna Wolterink, Ilse ten Brinke en Marjon Stegeman. Doreen en Erna bewaken 
hierin de voortgang. 
In 2016 heeft dit al geresulteerd in een leuke kijkles tijdens de recreatie-uren van de basischoolgroepen en een vriendinnenactie, waarbij 
alle leden (uitgezonderd de selectiegroepen) iemand kosteloos mochten meenemen naar de les om mee te kunnen doen. 
 
We kunnen met trots terugkijken op een dansant 2016! 
 
Erna Egberts, 
Commissie Dance 
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2. Jaarverslag afdeling Basketbal SV Raduga 2016 
 
In 2016 was het voor de basketbal een wisselend jaar. 
 
We begonnen met een groepje van 10 personen. Maar zoals het vaker gaat met kinderen in de leeftijd van 8 tm 12 jaar, wordt er nog al 
eens gewisseld van sport. Ook speelt het voortgezet onderwijs een rol. Een aantal kinderen heeft in het eerste jaar zoveel huiswerk dat ze 
de training niet halen en dus opzeggen. Er zijn nu nog slechts 8 leden. Het absolute minimum wat mij en de penningmeester betreft. 
 
Ook in 2016 is weer in samenwerking met St. de Welle een basketbal clinic op gezet in de maand oktober van 2016. In 3 clinics hebben de 
groepen 6, 7, en 8 van alle basisscholen van Enter de basis beginselen van het basketbal aangereikt gekregen. Daarop volgend hebben we 
een scholenbasketbal toernooi georganiseerd met als hoofdprijs een echte wisselbeker. Wederom was dit groot succes. Echter heeft dit 
slechts 1 nieuw lid aangebracht. 
 
Het blijkt dat de kinderen vaak op andere sporten zitten, zoals voetbal waarop men traint op woensdag avond zodat de kinderen niet op 
basketbal “mogen”. 
 
De basketballertjes hebben in Zwolle in 2016 een professionele wedstrijd bijgewoond van Zwolle tegen Groningen. Ze vonden het een 
hele belevenis. 
 
Verder is er het afgelopen jaar regelmatig een oefenwedstrijdje geweest om de kids te laten wennen aan een wedstrijdje. Er werd leuk 
gespeeld maar ook vaak verloren. Daar zaten de kinderen niet echt mee. Hoofdzaak was en is wedstrijdje spelen. 
 
Na advies te hebben ingewonnen bij de basketbalbond werd wel duidelijk dat als je competitie wilt spelen je toch een groepje moet 
hebben van circa 10 tot 15 kids. Met een teruglopend aantal kinderen die op basketbal zitten hebben we besloten om niet in te schrijven 
bij de bond als vereniging die zal deelnemen aan de competitie. We blijven wel in de omliggende gemeentes oefenwedstrijdjes spelen 
 
Ondanks twijfels van mijn kant om door te gaan als basketbal trainer zonder het doel van wedstrijden ga ik ook dit jaar door om de 
kinderen van Enter de beginselen van het basketbal bij te brengen. Uiteraard blijven we proberen om nieuwe leden te werven via o.a. 
Facebook en toernooitjes. 
 
Luwe Roosink, 
Commissie Basketbal 
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3. Jaarverslag afdeling Badminton SV Raduga 2016 
 
Het jaar 2016 was voor ons als afdeling badminton een stabiel jaar. Na jaren van een terugloop van de leden kunnen we nu gelukkig 
zeggen dat de groep in aantal gelijk is gebleven en dat we zelfs doorstroming hebben van de jeugd naar de senioren. Dit hebben we jaren 
niet gehad, dus dit is een zeer positief effect binnen onze afdeling waar we erg blij mee zijn. 
 
Vorig jaar hadden we gemiddeld zo’n 25 leden, te weten 13 juniorleden en 12 seniorleden. 
 
Op verzoek van de gym, die alle leden niet meer kon bergen in zaal 4 en graag over wilde stappen naar zaal 1 en 2, zijn we op andere 
tijden gaan badmintonnen. De jeugd is vanaf september 2016 gaan badmintonnen van half acht tot half negen, waarna de senioren aan 
de beurt zijn. De jeugd en de senioren hebben de beschikking over 4 speelvelden verdeeld over zaal 1 en 2. Per speelveld kunnen we met 
4 spelers spelen, dus we hebben nog ruimte over. 
 
Wat hebben we allemaal gedaan?  
Op elke speelavond is natuurlijk onze trainer Ivo Wolthuis aanwezig die iedereen de kneepjes en handigheidjes van het badmintonnen 
probeert bij te brengen. Ivo krijgt elke avond steun van een seniorspeler, zodat hij er niet alleen voor staat. Voor de 1 is de training 
interessant, maar voor de ander is dit nogal eens vermoeiend (vooral bij de oudere jeugd) die denkt het allemaal wel te kunnen. Om het 
toch aantrekkelijk te houden voor iedereen worden er voor de jeugd ook activiteiten georganiseerd. Activiteiten die we jaarlijks proberen 
terug te laten komen zijn het vriend/vriendinnetjes toernooi en het ouder/kind toernooi. Ook wordt geprobeerd om een uitwisseling met 
andere badmintonverenigingen te organiseren om ook eens kennis te maken met andere badmintonners en hier ook eens tegen te 
spelen i.p.v. altijd tegen dezelfde. Helaas is dit vorig jaar maar 1 keer gelukt (Hengelo). Dit komt door niveauverschillen van de 
verenigingen en de verschillende speelavonden. Hierdoor is het nogal eens moeilijk om de juiste match te vinden met een andere 
vereniging, maar we proberen het toch weer op te pakken dit jaar. Tevens hebben we aan het einde van het seizoen de onderlinge 
clubkampioenschappen, die worden verdeelt over een aantal trainingsavonden en niet te vergeten de feestavond op de laatste 
trainingsavond voor de grote zomervakantie. 
 
I.v.m. de leeftijds- en niveauverschillen hebben we niet de mogelijkheid om met de jeugd competitie te spelen, maar met de senioren 
spelen we nog in een regionaal competitieverband om de uitdaging van het spelen te vergroten en ook eens ervaringen uit te wisselen 
met andere badmintonners. We spelen mee in de reguliere competitie die loopt van oktober t/m februari en in de voorjaarscompetitie 
die loopt van maart t/m juni. De thuis wedstrijden beginnen om half negen, na de training van de jeugd. 
 
We hopen dit jaar met elkaar veel plezier te maken en het jaar sportief door te komen en mocht je zin hebben kom een keer bij ons 
meespelen, we kunnen nog wel wat leden en uitdagingen gebruiken. 
 
Edwin Paalman, 
Commissie Badminton 
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4. Jaarverslag afdeling Activiteiten SV Raduga 2016 
 
In 2016 hebben we de volgende activiteiten gehad: 

- Paaseitjes actie 
- Paashaas op bezoek 
- Worstenactie  
- Zomerkamp turnen 
- Sinterklaas 
- Kerstbingo 

 
Na de zomer vakantie neem ik de taken van de activiteiten commissie weer op mij. Door het heftige afgelopen jaar heb ik een half jaar 
rust gekregen omdat ik mijn ziekte een plek moest geven en ook nog erg moe was. Gelukkig voel ik me nu veel beter en minder moe, dus 
na de zomervakantie gaan we er weer met frisse energie tegen aan.  
Nathalie Swiers, Wendy ten Berge en Dianne Rikkert helpen mij met het organiseren van de activiteiten. Erg bedankt hiervoor.  
 
Gea Dahles,  
Commissie activiteiten 
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5. Jaarverslag afdeling Gym/Turnen SV Raduga 2016 
 
Recreatie Gym 
Gym wordt gegeven aan zowel kinderen als volwassen. 
De volwassen onder leiding van Nel Hofstede, Jenny Velten en Yvonne Neep. 
De recreatie groepen tellen samen op dit moment ruim 100 leden. 
 
De kleutergym heeft momenteel 3 groepen. De lessen worden verzorgd door Yvonne Neep, Rozemarijn Schrooten en Marloes Heering. 
Ons kleuterledenaantal is momenteel 31 kinderen in de leeftijd vanaf 2,5 jaar-6 jaar. 
 
Sinds de zomer 2016 is er een heren groep van 9 mannen die bootcamp doen onderleiding van Yvonne Neep. 
En er is een ouderen gym groep van 27 leden geleidt door Jan Mulder. 
 
Springgroepen 
50 leden op de springgroepen krijgen les van Yvonne Neep en Jan Mulder. 
Zij trainen 1 Uur in de week. 
 
Turnselectie (47) en jongtalent(12) 
De selectie is een constante groep van ongeveer 60 leden en staat onder leiding van Jolien Altena. 
De turnplus draait gemiddeld 8,5 uur per week. 
De selectie heeft op Koningsdag wederom een demonstratie bij de Kröl gegeven. 
Deze lessen worden gegeven door het trainersteam, bestaande uit Jolien, Mandy en assistenten. 
 
In November hebben we alle ouders van de jongtalentgroep en de turnselectie uitgenodigd voor een informatieavond. 
 
In 2016 zijn er diverse wedstrijden geweest. De turnsters komen uit in de 2de 3e en 4e divisie in verschillende leeftijdsklasses van instap 
tot junior. 
Hier zijn mooie resultaten geboekt met uiteindelijk 2 turnsters uit de 4de divisie op de districtsfinale en 4 turnsters uit de 3de divisie op 
het NK. 
De wedstrijdverslagen kan iedereen uiteraard volgen op Facebook, Twitter, EntersNieuws en overige media. 
 
Het zomerkamp, zomer 2016, was een wederom een daverend succes, de meiden hebben enorm genoten van deze dagen bij 
kampeerboerderij Schuttenbeld. 
 
Diana Voortman en Hilde Slagers, 
Commissie Gym/Turnen  
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6. Begroting 2016 
 

 
 

Toelichting: 

- Contributiestijging wordt veroorzaakt door een aantal redenen; de contributieverhoging, aantal lessen/groepen, stijging in 

leden bij bepaalde groepen. 

- Zaalhuurstijging wordt tevens door een aantal redenen veroorzaakt; toename van zaalhuur in uren, prijsverhoging voor de zaal 

bij de SAWE, een factuur voor de zaalhuur 2016 welke in 2017 is betaald. Hierdoor is het een beetje vertekend qua bedrag. 

- Overige kosten en opbrengsten liggen in lijn met voorgaande jaren. 
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7. Kascontrole 2016 
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8. Contributievoorstel 
 

 
 


