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1. Inleiding 
 
 
Dit is het jaarverslag 2015-2016 van Turnvereniging Wilskracht in Amsterdam.1 Het 
afgelopen jaar is er weer met veel plezier lesgegeven, geturnd en geklimdoekt en aan 
activiteiten en wedstrijden meegedaan.  
 
Het ledenaantal van de club is dit jaar licht gedaald. Verderop in het verslag zult u lezen hoe 
dat komt. We merken echter nog steeds dat voor sommige afdelingen de animo zo groot is, 
dat we af en toe weer een stop op de wachtlijsten moeten zetten. Lesgevers en assistenten 
blijven prioriteit en spil van de club. Zonder hen geen Wilskracht! 
 
In dit jaarverslag doen wij als bestuur verslag van waar wij, de vereniging mee bezig zijn/is 
geweest. In het hoofdstuk Kerngegevens (2) is onder andere vermeld welke bestuursleden 
de vereniging het afgelopen jaar hebben bestuurd, welke lesgevers en assistenten we 
hebben (gehad), wat voor lessen er zijn aangeboden en hoe het ledenaantal zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het bestuursverslag (3) geeft vervolgens een beeld van de 
onderwerpen waarmee het bestuur zich dit seizoen heeft beziggehouden. In het technisch 
verslag (4) leest u over de turntechnische zaken, zoals wedstrijden, rooster, 
lesgevers/assistenten, juryleden, materiaal, enz.  
Ten aanzien van de financiën (5) kunt u lezen dat we het afgelopen verenigingsjaar met een 
negatief saldo afsluiten, hoewel dat op het eerste gezicht niet uit de cijfers blijkt.   
 
Onder andere door het opheffen van de afdeling Ritmische Gymnastiek en door de 
verhoging van het bondsgeld, hebben we het afgelopen jaar toch geld tekort gehad. In 
verband hiermee zal op de komende jaarvergadering een contributieverhoging worden 
voorgesteld van gemiddeld €10,- op jaarbasis, ingaande op 1 maart 2017.  
 
Met dit jaarverslag hoopt het bestuur van Wilskracht een goed beeld te geven van het 
seizoen 2015-2016. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 november 2016 in Het 
Ladderhuis in het Westerpark zal dit jaarverslag mondeling worden toegelicht. 
 
Namens het bestuur, 
 
Heidi Lutgendorff, voorzitter 

  

                                                           
1
 Het jaarverslag heeft betrekking op de periode 1 oktober 2015 - 1 september 2016, de financiële 

verslaglegging betreft de periode 1 september 2015 – 31 augustus 2015 betreft. 
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2. Kerngegevens Turnvereniging Wilskracht 
 
Bestuur (na ledenvergadering 2015) 
Voorzitter       : Heidi Lutgendorff 
Secretaris      : Vacant 
Penningmeester      : Ineke Hupkes 
Commissaris      : Leonie Hoever 
Commissaris      : Leo Kruse 
Commissaris      : Amber Wood 
Commissaris      : Lies Kloosterhuis 
 
NB Binnen het bestuur zijn de verschillende taken en aandachtsvelden verdeeld en 
vastgelegd.  
 
 
Aftreedschema 
De criteria met betrekking tot het aftreden van bestuursleden zijn als volgt in de statuten en 
reglementen beschreven: 
 
Statuten:  

De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. 
 

Huishoudelijk reglement:  
Er wordt gestreefd naar een aftreden aan het begin van het vierde verenigingsjaar 
nadat een bestuurslid gekozen is. Ieder jaar treedt een functiedragend en een niet-
functiedragend bestuurslid af. 

 
Naam In het bestuur Functie  Aftreeddatum 
Ineke Hupkes 1968 Penningmeester november 2016 
Leonie Hoever 2005 Commissaris november 2016 
Heidi Lutgendorff 2014 Voorzitter november 2018 
Lies Kloosterhuis  2011 Commissaris november 2019 
Amber Wood 2011 Commissaris november 2019 
Leo Kruse 2013 Commissaris november 2017  

 
 
 
Lesgevers/assistenten Licentie   Bij Wilskracht 
Nicole Brink   N3 tot 21/11/2018  sinds 9/2002 
Leonie Hoever  N3 tot 01/10/2010  sinds 9/1995 
Mara van Aartrijk  N3 tot 31/07/2018  sinds 7/2007 
Isabeau Stamhuis  N3 tot 28/09/2020  sinds 1/1999 
Kim(berly) Hamersma N3 tot 13/11/2018  sinds 9/2008 
Shamio Liem   N3 tot 17/12/2017  oud-lid 
Surya Carhillo   N3 tot 19/04/2019  sinds 3/2006 
Sybren de Vries  N2 (behaald in 2016 bezig met N3) oud-lid 
Anne Oud   N2    sinds 9/2011 
Saana Onuaillain  -    sinds 9/2005 
Maud van Eck   -    sinds 4/2005 
Cheyenne Olf   N2 (behaald in 2016)  sinds 9/2008 
Manissa Kibouh  N2 (behaald in 2016)  sinds 1/2010 
Elisa Binnerts   -    sinds … 
Maria de Roever  N1 (behaald in 2013)  sinds … 
Jop Sutmuller   N2 (behaald in 2016)  sinds … 
Blen Kurabachew  N1 (behaald in 2013)  sinds 9/2011 
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Myrthe Diekema  N2 (behaald in 2016)  sinds 3/2011 
Lena Ringers   N2 (behaald in 2016)  sinds .. 
Maya Aitken   N1 (behaald in 2013)  sinds.. 
Nina Kruse    -     sinds …  
Milan Fernandes  -    sinds … 
Mari Ann Kruus (RG)  -    sinds 9/2014 
  

 

  



6 

Er is dit jaar volgens het volgende rooster lesgegeven: 
 
Recreatieturnen (D5, D4) 

Dag  Tijdstip   Geboortejaren Niveau  Lesgever 

Mema1  17:00 – 18:00  2009 – 2004  D5, D4  Nicole 

Medo 1  16:30 – 17:30  2009 – 2007  D5, D4  Manuela 

Medo 2  17:30 – 18:30  2006 – 2004  D5, D4  Manuela 

Mevrij 1  17:00 – 18:00   2006 – 2004  D5, D4  Kim 

Mevrij 2  18:00 – 19:00  2003 – 1998  D5, D4  Anne 

Meza 1  11:15 – 12:15  2009 – 2007  D5, D4  Surya 

 

Wedstrijdturnen (D3, D2) 

Medo 3  18:30 – 19:45  2008 – 2004  D3, D2  Manuela 

Medo 4  19:45 – 21:15  2003 – 1998  D3, D2,Keuze Manuela 

Meza 2  12:30 – 14:00  2008 – 2004  D3, D2  Leonie 

 

Extra Trainingen (D4, D3, D2 en keuzeoefenstof) 

ET Maandag 18:00 – 20:00   2006 – 1998  D2,Keuze Mara en Isabeau 

ET Basis (wo) 18:00 – 19:30   2009 – 2007  D2, D3  Leonie 

   

ET Woensdag 18:00 – 19:30   2006 – 1998  D3, D4  Shamio 

ET Vrijdag  19:00 – 20:30  2006 – 1998  D2, Keuze Mara of Isabeau 

 

Turnen Jongens 

Jodi 1  17.00 – 18.00   2009 - 2008    Sybren 

Jodi 2  18.00 – 19.00  2007 – 2006    Sybren 

Jodi 3  19.00 – 20.15  2005+     Sybren 

 

Klimdoek 

Woensdag 19.30 – 21.00 uur 2005+     Shamio 

 
Ritmische Gymnastiek (bovenzaal) – tot 5 januari 2016 
Di RG1  17.30 – 18.30 uur vanaf 2006  Victoria/Teresa/Rosa 
Di RG2  18.30 – 19.30 uur 2004 t/m 2007  Victoria/Teresa 

Do RG selectie 17.30 – 19.30  tot 2011  Victoria/Teresa 
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Overzicht ledenaantallen 2006 – 2016 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kleuters 1 12 12 10 16 10 9 8 12 11 15 14

Kleuters 2 6 7 12 13 12 15

Mema 1 22 16 20 22 16 17 18 13 19 23 15

Mema 2/springgroep 19 12 8 12 0 0

Medo 1 23 13 27 17 16 17 14 14 11 18 15

Medo 2 19 22 21 22 17 15 19 16 15 20 19

Medo 3 17 16 0 0 0 14 15 16 19 16 13

Medo 4 18 19 15 16

Mevrij 1 7 10 16 14 0 10

Mevrij 2 8 10 17 16 19 15

Mevrij3 16

Meza 1 7 21 16 16 15 16 18 19 19 18

Meza 2 13 18 17 16 18 18 12 15 10

Jodi 1 15 14 10 12 16 10 14 9 14 13 11

Jodi 2 9 9 13 11 14 12 12 15 15 14 13

Jodi 3 8 9 16 14 12 13

RG Kleuters 12 9 12 6 4 6 0 0 0

RG 1 13 14 7 7 4 6 8 0

RG 2 9 8 4 3 1 0

RG selectie 11 17 16 0

Dames/Heren 13 13 11 13 0 0 0 0 0 0 0

Keepfit 12 13 14 13 12 9 9 9 0 0 0

Klimdoek 8 9 8 13

Acrogym 2 0 0

Totaal leden 142 135 172 182 160 204 210 260 260 244 226

Extra training meisjes 11 11 7 7 7 7 15 18 32 40 25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal leden 142 135 172 182 160 204 210 260 260 244 226
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3. Jaarverslag Bestuur  
 
 
Het bestuur 
Het bestuur van Wilskracht heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. Er zijn geen 
tussentijdse wijzigingen geweest binnen het bestuur, waarmee het bestuur wederom een 
solide basis vormde.  
De onderwerpen die het bestuur vooral bezig hebben gehouden zijn de lesgevers, de 
bezetting van de lessen, de wachtlijsten en de zorgen om de kosten van de turnvereniging, 
die wederom een contributieverhoging tot gevolg zullen hebben.  
 
 
KNGU 
Het afgelopen seizoen zijn de contacten met de KNGU beperkt gebleven. Er is een aantal 
rayonvergaderingen van de KNGU bijgewoond door een delegatie van het bestuur. 
 
 
Stichting Turnstad Amsterdam 
Wilskracht is aangesloten bij Stichting Turnstad Amsterdam (STA). Bij STA is een groot 
aantal turn-/RG-clubs uit Amsterdam aangesloten. Doel is o.a. om turnen bij de Gemeente 
Amsterdam te promoten, opdat combinatie-functionarissen voor turnen kunnen worden 
ingezet, geschikte accommodaties kunnen worden gerealiseerd en er een opleidingscentrum 
turnen i.s.m. de KNGU in Amsterdam kan worden gerealiseerd. De voorzitter woont indien 
mogelijk de vergaderingen van STA bij.  
  
 
De afdelingen 
Het totale aantal leden was per 1 oktober 2016 226 tegenover 244 leden op 1 oktober 2015. 
Een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, die te verklaren is doordat we gestopt zijn met 
de afdeling Ritmische Gymnastiek, waarover later meer. 
Zoals gezegd, is een voortdurend punt van aandacht dat de lesuren ook echt vol zitten. Op 
alle uren zijn, naast de lesgever, voldoende assistenten aanwezig. 
 
Wilskracht kent een wachtlijst, met name voor de kleuters en ook voor de meisjes van 6 tot 
8 jaar. We proberen binnen de lessen wat sneller meisjes door te schuiven of te bezien of we 
voor een aantal lessen de leeftijden kunnen aanpassen, zodat er meer meisjes kunnen gaan 
turnen.  
Voor de kleuters geldt dat de twee uren op de zaterdagochtend vol bezet zijn. Voor deze 
uren is er altijd al een forse wachtlijst geweest, waarvoor we regelmatig een wachtlijststop 
invoeren omdat de lijst te lang wordt.  
 
Dit jaar is er meer rust gekomen in de jongenslessen doordat Sybren het hele jaar les 
gegeven heeft aan de drie groepen op dinsdag met Jop als vaste voorturner. Het bestuur 
blijft zich ervoor inzetten om het jongensturnen stevig neer te zetten binnen Wilskracht. 
Misschien dat de combinatiefunctionaris die we aan het eind van het seizoen van de 
gemeente aangeboden gekregen hebben, hier een rol in zou kunnen spelen in het seizoen 
2016-2017. 
 
 
De zaal 
Wilskracht huurt de zalen van het Marcanticollege. Hoewel de zalen voldoen aan alle eisen 
en we over het algemeen zeer te spreken zijn over de accommodatie, zijn er nog wel eens 
defecten (deurbel). Wij melden dergelijke zaken altijd direct bij het Marcanticollege, maar 
hebben een spoedige reparatie niet zelf in de hand. De contactpersoon bij Marcanti is Peter 
de Winter.  
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Materiaal 
Van de opbrengst van de Grote Clubactie (bijna € 1500,-) is een aantal nieuwe materialen 
gekocht: een oefenbalk zonder steunen, handstandbollen, een plofmatrasje en pittenzakjes. 
Vlak voor de Clubkampioenschappen bleek dat de brug kapot was. In allerijl is een 
reparateur van Janssen-Fritsen naar de zaal gekomen en die is er in geslaagd de brug te 
repareren. Voor klimdoek is een hoepel aangeschaft, die deels is betaald met geld dat de 
klimdoekers zelf hebben verdiend met de verkoop van taart en cake tijdens de 
Clubkampioenschappen. 
 
 
Website en mededelingenbord 
Wilskracht heeft een actuele website: www.tvwilskracht.nl met veel informatie over de 
vereniging, inclusief foto’s en filmpjes van lessen en wedstrijden. Er hangt een 
mededelingenbord bij de ingang van het trappenhuis voor alle reguliere mededelingen.  
 
 
Webwinkel 
Wilskracht heeft een webwinkel waar turnkleding e.d. kan worden gekocht, maar ook het 
wedstrijdgeld kan worden betaald. Het is veiliger om financiële transacties buiten de lessen 
te houden en scheelt ook tijd voor de lesgevers. 
 
 
Meedoeweek 
Ter bevordering van de contacten met de ouders van leden en ter stimulering van het 
clubgevoel organiseert het bestuur de meedoeweek in oktober 2016.  
 
 
VOG, vertrouwenscontactpersoon 
Alle lesgevers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en gekregen c.q. zijn 
bezig met de aanvraag. Ida Stamhuis is vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging.  
 
 
Activiteiten 
Naast de wedstrijden die genoemd worden in het verslag van de Technische Commissie 
heeft Wilskracht het afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

 Sint is langs geweest in december. Jong en oud heeft weer wat lekkers in de 
schoen gekregen. 

 We hebben meegedaan aan De Grote Clubactie.  

 In februari is traditiegetrouw het jaarlijks etentje gehouden om alle lesgevers, 
assistenten, juryleden en bestuursleden te bedanken voor hun inzet. 

 We hebben TV Vriendschap geholpen met het organiseren van de Amsterdamse 
Finale recreatie in april. Dit was een geslaagde samenwerking! 

 Dit jaar zijn er 22 Wilskrachtkinderen (of vriendjes/vriendinnetjes van) met de 
KNGU op Zomerkamp geweest.  

 In 2016 wordt de meedoeweek in oktober georganiseerd.  
 
  

http://www.tvwilskracht.nl/
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4. Technische Commisie 
 
Rooster en lesgevers 
 
Lesgevers 
We hadden dit seizoen weer een geweldig team van lesgevers: Shamio, Nicole, Isabeau, 
Leonie, Anne, Surya, Sybren, Kim en Mara. Zoals je ziet is Anne dit seizoen weer bij ons 
teruggekomen na 2 jaartjes afwezig te zijn geweest. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. 
Leonie heeft aangekondigd volgend seizoen te stoppen als lesgever en bestuurslid en heeft 
in juli afscheid genomen van haar groepen. Dat is toch erg bijzonder aangezien zij de 
groepen ook zelf heeft opgestart. Dit is een bevestiging van haar toewijding en passie voor 
Wilskracht. Leonie, we gaan je missen, maar wensen je natuurlijk heel veel succes in de 
toekomst.  
 
Turnen meisjes 
Na de zomervakantie van 2015 veranderde de invulling van ons lesrooster. Om de lessen 
voor alle deelnemers leuker te maken, deelden we de groepen in op niveau. Er kwamen 
recreatiegroepen en wedstrijdgroepen. Op deze manier was het voor de lesgevers ook 
haalbaar om alle kinderen hun oefening aan te leren om mee te kunnen doen met 
wedstrijden.  
 
Daarnaast bleven we natuurlijk extra trainen aanbieden. We merkten dat hier vanuit de 
turnsters veel animo voor was, dus hebben we besloten om uit te breiden met een nieuwe 
groep extra trainen op woensdag. In deze groep werd er geoefend om deel te nemen aan 
wedstrijden op niveau D3 en D4.   
 
Meisjes vanaf 8 jaar die nog een niveau hoger turnen (D2 en keuzeoefenstof) konden nog 
steeds extra trainen op maandag en/of vrijdag bij Isabeau en Mara. Meisjes van 6 tot 8 jaar 
konden extra trainen in de basisgroep bij Leonie. Op deze manier hadden we een mooi 
aanbod voor alle turnsters die fanatiek met wedstrijdturnen aan de slag wilden!  
 
Turnen jongens 
Het hele jaar heeft Sybren de 3 jongensgroepen lesgeven, met ondersteuning van Mara en 
Ineke. Zij hebben daarbij extra aandacht geschonken aan veiligheid en structuur in de les. 
Sybren heeft zich geweldig ingezet en dat was ook te merken aan de jongens. Er waren 
meer deelnemers aan wedstrijden en er konden meer jongens in een groep. 
 
Ook is Sybren begonnen met het volgen van de cursus Gymnastiek Leider 3 van de KNGU. 
Helaas heeft hij dit niet kunnen afronden. Het bestuur is hierover met Sybren in gesprek. 
Sybren is voornemens de cursus alsnog af te ronden. 
 
Klimdoek 
Shamio bleef klimdoek aanbieden met gevarieerde groep deelnemers: de jongste uit 2005 
en de oudste uit 1995. Sommige turnsters doen klimdoek naast, sommige in plaats van 
turnen. Het is mooi om te zien dat deze mogelijkheid er is en dat sommige leden op deze 
manier langer aan onze club verbonden blijven.  
 
De tweede helft van het schooljaar ging Shamio voor de stage van haar studie naar 
Curaçao. Isabeau, die zelf ook fanatiek klimdoeker is, heeft haar lessen overgenomen, en 
heeft daarbij ook de hoepel geïntroduceerd, een andere vorm van luchtacrobatiek. De 
turngroep die Shamio op woensdag lesgaf heeft Kim overgenomen. Het is erg fijn om te 
merken hoe de lesgevers elkaar telkens weer kunnen helpen en in goed overleg elkaars 
lessen opvangen wanneer nodig. 
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Stoppen Manuela en mevrij 1 
In oktober moest onze enthousiaste lesgever Manuela helaas plotseling stoppen. Wegens 
omstandigheden was het niet mogelijk voor haar om te blijven lesgeven. De paniek was even 
in de tent omdat zij wel 4 groepen lesgaf op donderdag. Gelukkig heeft Kim geweldig met 
ons meegedacht en kon zij haar werkzaamheden bij turnclub DOS verschuiven en alle 
groepen op donderdag overnemen.  
 
Gevolg was helaas wel dat de groep die zij op vrijdag lesgaf moest stoppen. De kinderen zijn 
bijna allemaal doorgegaan op een andere dag of doorgeschoven naar de tweede groep op 
vrijdag.  
 
Manuela heeft nog wel aangegeven te willen invallen wanneer nodig en mogelijk in de 
toekomst weer bij onze club te willen lesgeven. We wensen Manuela alle goeds en hopen 
haar nog eens terug te zien! 
 
Bijscholing 
Afgelopen jaar is er niet deelgenomen aan bijscholing. Dit zal volgend jaar weer meer 
aandacht krijgen. 
 
Lesgeversbijeenkomsten 
In november 2015 is er een lesgeversbijeenkomst georganiseerd. Op de planning staat om 
dit in het begin van het nieuwe seizoen weer te doen.  
 
 
Assistenten 
Onze lesgevers hebben wederom veel hulp gehad van de assistenten. Per les zijn er 1 tot 
3 assistenten, waardoor er ook meer kinderen aan de lessen kunnen deelnemen. Tevens 
streven wij er naar om de assistenten intern op te leiden, waardoor een deel in de toekomst 
ook kan gaan lesgeven. Dit lijkt heel goed te gaan, aangezien een groot deel van de huidige 
lesgevers ook intern is opgeleid! Een kracht van Wilskracht, mogen we wel zeggen! 
Assistenten Fleur, Melani, Manissa, Cheyenne, Jop, Blen, Saana, Myrthe, Lena, Nina, 
Sybren, Maria zijn dit jaar blijven assisteren. 
 
Van Maya hebben we (als assistent) afscheid genomen. Zij blijft nog wel bij ons turnen en wil 
mogelijk in de toekomst het assisteren weer oppakken.  
Ook Maud is in oktober gestopt, in verband met haar studie in het buitenland. Maud heeft al 
een lange geschiedenis bij Wilskracht gehad, dus we zullen haar missen! 
 
Een nieuwe generatie assistenten is dit jaar begonnen: Rowan, Finette, Rayssa, Rosa, Bregt 
en Maartje zijn in verschillende groepen aan de slag gegaan. 
 
Met veel trots kunnen we ook vertellen dat 6 assistenten succesvol de cursus Assistent 
Leider 2 van de KNGU hebben afgerond! Nina deed de volledige cursus en Manissa, 
Cheyenne, Myrthe, Lena en Jop mochten de verkorte versie doen vanwege hun eerder 
behaalde niveau 1 diploma. De cursus vond in onze eigen gymzaal plaats en is goed 
verlopen. Alle cursisten hebben hun diploma in de voorgeschreven tijd behaald. We hopen 
dat zij veel aan deze cursus zullen hebben, en hebben er veel vertrouwen in dat zij de 
lesgevers goed kunnen ondersteunen.   
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Wedstrijden 
Wederom is er deelgenomen aan veel wedstrijden afgelopen seizoen. We begonnen met de 
turnproeven die dit jaar voor het eerst door onszelf werden georganiseerd. Hieraan deden 
met veel plezier 9 jongens en 20 meisjes van de recreatiegroepen van Wilskracht mee.  
Daarna begon de competitie voor de meisjes uit de wedstrijdgroepen van niveau D2 (met 
9 deelnemers), D3 (met 15 deelnemers). Ook hadden we weer meiden in de keuze 
oefenstof: Isabella Brückwilder in de 6e divisie en voor het eerst ook 2 deelnemers in de 
5e divisie: Maria de Roever en Maya Aitken. 
 
Dit jaar stroomden er opvallend veel meer meisjes door naar de finales: van de D3 11 
meisjes, Van de D2 7 meisjes en ook Isabella van de 6e divisie mocht door naar de volgende 
ronde. Daarbij hebben Sofie Goudriaan en Rosa-Jill van Goethem het zelfs geschopt tot de 
districtfinale! 
 
Ook hebben de meisjes en jongens van de recreatiewedstrijden mee gedaan met de 
competitie van Amsterdam. 29 meisjes deden mee, waarvan er 15 ook mochten deelnemen 
aan de Amsterdamse Finale. Daar hebben Naomi van de Bergh en Xaria Ricker het goud in 
ontvangst genomen, Isabelle Vredeveld Brouwer en Ricky Kapteijn kregen brons. 
 
Bij de jongenscompetitie was er een hoge opkomst met 22 deelnemers waarvan er 12 naar 
de finale mochten! Daar kregen Jonas Post, Emile Ringers, Caesar Buschman en Zola de 
Wit goud. Joey Spel, Krijn Kok en Leonardo Linnekamp kregen zilver omgehangen.  
 
Aan het eind van het seizoen werden weer de Clubkampioenschappen georganiseerd met 
97 deelnemers. Dit jaar hebben we voor het eerst gewerkt met een systeem waarbij de 
deelnemers zich moesten aanmelden voor de wedstrijd in plaats van afmelden. Dit heeft 
geresulteerd in minder aanmeldingen dan voorheen, maar ook minder afwezigen op de dag 
zelf. Voor de organisatie was dit erg prettig, en dus voor herhaling vatbaar! 
 
De wisselbekers zijn dit jaar gegaan naar: Jasmina Uzunovic, Nina Schussler, Milla Sikora 
en Emile Ringers. Gefeliciteerd!!! 
 
De groep van Klimdoek heeft met een mooie groep van ca. 8 deelnemers een prachtige 
oefening op muziek laten zien voor de prijsuitreiking. Ook hebben de meiden van extra 
training hun warming-up op muziek laten zien.  
 
De Clubkampioenschappen waren de laatste wedstrijd van het seizoen, aan het springfestijn 
hebben wij dit maal niet deel genomen.  
 
 
Juryleden 
Ons team van juryleden is uitgebreid en daar zijn wij erg blij mee! Maggy, Nguyen, Jeroen, 
Svenja en Ria hebben dit jaar de juryopleiding TD1 gevolgd, en de meesten hebben deze 
ook al succesvol afgerond. Daarnaast zijn nog steeds Shamio, Leo en Mara beschikbaar als 
juryleden. Isabeau is nog steeds ons enige TD2 jurylid. Het zou wenselijk zijn om meer TD2 
juryleden op te leiden, op dit moment is er echt niemand die zich hiervoor beschikbaar stelt. 
 
Aan het eind van het seizoen is er een juryborrel georganiseerd, waarbij elkaar beter leren 
kennen het doel was. Het was een geslaagde bijeenkomst! Het ziet er naar uit dat we 
komend jaar goed in de juryleden zitten, maar meer juryleden zijn natuurlijk altijd welkom!  
 

 
Ritmische gymnastiek (RG) 

Het verenigingsjaar begon met het definitieve afscheid van Idaline. Al snel bleek ook dat 
Mary Ann besloot te stoppen bij Wilskracht omdat zij elders werk gevonden had. We vonden 
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een tijdelijke vervanger in Victoria en gingen intussen opzoek naar een vaste lesgever. Via 
Idaline kwamen we zo in contact met Teresa. Zij ging met verve aan de slag bij Wilskracht, 
en leek goed bij onze club te passen. Helaas brak zij begin december 2015 haar enkel op 
meerdere plekken en moesten we weer op zoek naar een andere lesgever. Omdat er binnen 
het bestuur niemand was die actief met Ritmische Gymastiek aan de slag kon of wilde gaan, 
hebben we toen besloten te stoppen met RG en de afdeling aan te bieden aan Ritmica van 
Idaline. 
 
Idaline reageerde gelijk heel positief en was erg enthousiast. Eind december hebben de 
voorzitter en Idaline gesprekken gevoerd over de overname. Alles leek in kannen en kruiken, 
tot Idaline begin januari de voorzitter vertelde dat de overname niet door kon gaan, omdat ze 
besloten had na het wedstrijdseizoen zelf ook met Ritmica te zullen stoppen.  
 
Het bestuur van Wilskracht heeft toen besloten de afdeling te sluiten en heeft de leden naar 
de RG afdeling van turnvereniging de Badhoeve verwezen. De RG materialen van 
Wilskracht zijn aan de Badhoeve verkocht voor €200,-. Etteke Mojet van die vereniging was 
erg blij met de aankoop. 

  



14 

5. Financieel jaarverslag 
 

Het verslagjaar is afgesloten met een positief saldo van € 589,24. Dit resultaat behoeft 
echter wel toelichting, want het geeft een vertekend beeld. 
 
In het verslagjaar zijn de activiteiten van de afdeling Ritmische Gymnastiek gestopt. De vele 
lesgeverswisselingen binnen die afdeling en het afbreken van de RG-activiteiten hebben een 
verlies veroorzaakt. Immers, de begrote inkomsten zijn niet gerealiseerd, door de 
onregelmatigheden zijn er contributies gerestitueerd en waren de kosten naar verhouding 
hoog. 
 
Daarnaast staat er nog een te betalen bedrag ad afgerond € 5.000 open, wegens nog niet 
betaalde zaalhuur. Omdat de cijfers op kasbasis geadministreerd worden, zit deze 
kostenpost nog niet in het resultaat. Als deze post wel zou zijn geboekt, was het resultaat 
negatief geweest. Nu zal deze kostenpost in het volgende verslagjaar vallen en daar als we 
niets doen, naar alle waarschijnlijkheid een verlies veroorzaken. 
 
Verder zijn de bondsgelden fors geweest. Enerzijds, omdat er nog een kwartaal uit het vorige 
verslagjaar te betalen was, anderzijds, omdat de KNGU besloten heeft de bondsgelden met 
een kwart te verhogen. 
 
Ten slotte is er een verlies geleden op de kleding van afgerond € 800. Inmiddels is besloten 
de verkoop van kleding strakker te organiseren. 
 
Onder de streep kan gesteld worden dat het verlies afgerond € 2.700 is geweest, te weten 
het verminderd vermogen ten opzichte van het vorige verslagjaar. Op zichzelf is dit, gelet op 
het voorgaande, een 'overzichtelijk' en te dragen verlies geweest, maar wel jammer 
natuurlijk. 
 
Het bestuur zal zich inspannen d.m.v. een maximale bezettingsgraad in de lessen, een 
strakkere kleding aankoopprocedure en een beperkte verhoging van de contributie, het 
resultaat 2016/2017 positief te beïnvloeden. 
 
Inmiddels heeft er een kascontrole plaatsgevonden. De cijfers zijn goedgekeurd, onder 
dankzegging van Ineke Hupkes, die vele vele jaren zorg heeft gedragen voor het financiële 
reilen en zeilen van Wilskracht. De contributie is nog steeds laag en de vereniging is 
financieel gezond, wat toch voor een belangrijk deel aan de goede zorgen van Ineke is te 
danken!! Ineke bedankt! 
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INKOMSTEN 01-09-2015 tot 01-09-2016   UITGAVEN 01-09-2015 tot 01-09-2016 

  resultaat 
14/15  

begroot 
15/16 

 resultaat 
15/16  

     resultaat 
14/15  

begroot 
15/16 

 resultaat 
15/16  Contributie   

Kleuters 1 1.755,00  1.995,00 2.170,00    Zaalhuur 8.811,54  10.240,00 3.996,00  
Kleuters 2 2.025,00  1.995,00 1.930,00    lesgeven 20.500,58  19.010,00 18.761,13  
Jodi 1 1.755,00  1.995,00 1.930,00            
Jodi 2 1.890,00  2.280,00 2.170,00    Voorturners  3.468,33  4.500,00 3.976,35  
Jodi 3 1.226,75  1.710,00 1.930,00            
Medo 1 1.890,00  2.565,00 2.745,00    Kader/Opleidingen  1.062,79  3.000,00 1.635,00  
Medo 2 2.295,00  2.565,00 2.675,00    jureren  256,00  300,00  112,00  
Medo 3 2.025,00  2.840,00 2.624,75    representatie  519,63  400,00  343,05  
Medo 4 2.680,00  2.840,00 2.620,00    Admin. Kosten/website   697,70  500,00  959,15  
Mema 1 2.430,00  2.565,00 2.675,00    Vrijwilligers   100,00   
Springgroep 1.002,50        coördinatie   2.880,00  2.880,00 2.400,00  
Meza1 2.430,00  2.565,00 2.675,00    Onkosten bestuur  1.116,00  1.200,00  817,50  
Meza2 2.512,50  2.840,00 2.655,00    Beveiliging  126,62  200,00  124,86  
Mevrij 1 2.025,00    1.205,00    Bondsgelden  1.504,10  5.400,00 7.913,41  
Mevrij 2 2.438,00  2.565,00 2.410,00            
Klimdoek 1.417,50  3.000,00 2.325,00            
ET basis wo  675,00  1.225,00  1.125,00            
ET 1 ma 1.215,00  2.600,00 1.100,00            
ET 3 wo  945,00  1.750,00 1.600,00            
ET 4 vr 1.215,00  1.750,00 1.400,00    Aanschaf materiaal  1.160,94  1.200,00 1.510,27  
RG dinsd. Oud 1.276,00  960,00  750,00    Alg. Ledenvergadering 281,27  300,00 262,13  
RG dinsd. Jong  797,50  960,00  300,00            
RG sel. Dinsd. 2.940,00  3.600,00             
RG sel. Dond. 1.890,00  1.575,00             
Acrogym. 1.575,00                

Totaal contributies 44.325,75  48.740,00 41.014,75    Verzekering 70,40  75,00 72,00  

inkomsten huur      374,63            
inschrijfgeld 2.121,80 1.000,00 1.065,00   Wedstrijdgeld  1.672,80    1.510,00  
wedstrijdgeld  125,00  500,00 1.008,50            
100 jarig feest  136,50        100 jarig feest  148,00      
donaties  25,00     25,00    Klussen  50,00  50,00  165,58  
org. Wedstrijden  700,10    1.643,87    org. Wedstrijden  894,34     895,04  
kleding 3.380,00    2.021,60    Kleding  5.025,80    2.399,50  
materialen      341,70            
VOG  343,70        VOG  343,70      
Grote Club Aktie 2.089,20  1.500,00 1.495,83    Grote Club aktie  90,00  100,00  37,50  
jeugddagen      30,00    Jeugd/Sint/Kano/Picknick/week  219,56  300,00  73,58  
adm. PayPal Ideal 
controle 

 0,19                

clubkampioenschappen  120,00  100,00     clubkampioenschappen  693,38  700,00  470,92  
rente  22,82     3,33    Diversen       

Totaal inkomsten 53.390,06 51.840,00 49.024,21   Totaal uitgaven 51.593,48 50.455,00  48.434,97  
                  
Nadelig saldo          Voordelig saldo 1.796,58 1.385,00 589,24 

Totaal inkomsten 53.390,06 51.840,00 49.024,21   Totale uitgaven 53.390,06 51.840,00 49.024,21 

         

EINDSTAND 1 
SEPTEMBER 2015 

nog te 
innen  

nog te 
betalen  

vermogen   EINDSTAND 1 SEPTEMBER 2016  vermogen 

Kas     615,41   Kas     779,81  

Bank/Giro      12.558,90   Bank/Giro     12.980,41  

Spaarrekening     327,51   Spaarrekening     330,84  

Totaal      13.501,82   Totaal     14.091,06  

Contributie nog te innen 
(Sportfonds)  340,00     -  

 Contributie nog te 
innen(Sportfonds)      -  

Materialen voorraad     3.925,94   Materialen nog te innen 34,70    4.340,27  

Bondsgeld te betalen   1.267,62     Bondsgeld te betalen       

Kleding voorraad     3.322,00   Kleding voorraad     2.853,00  

cred. Voorturners minus    212,50          te betalen    

crediteuren leiding minus    383,92     reparatie spanbrug   200,00    

belasting leiding minus    240,00     zaalhuur jan-aug. 2016   4.815,00    

minus  340,00  2.104,04   20.749,76       34,70  5.015,00   21.284,33  

Totaal vermogen sept. 
2015      18,985,72  

 
Totaal vermogen sept. 2016     16.304,03  

vermeerderd vermogen 
t.o.v. 1/9/14   

 
1.158,84  

 Verminderd vermogen t.o.v. 
1/9/15   2.681,69    
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SPECIFICATIE PER 01-09-2016 VOORRAAD MATERIALEN 

Materialen 
 

BALANS '15 
AANSCHAF 
2015-2016 

AFSCHRIJVING 
2015-2016 

BALANS '16 

2X MINITRAMP           

6X MATTEN           

2X DIKKE MAT           

TRAPEZE STOKKEN           

2X REUTHERPLANKEN           

1X TURNPADDESTOEL           

1X MINITRAMP. OPENEIND           

1X TUMBLINGBAAN   200,00    25,00  175,00  

1X HERENBRUG           

3X VALMATWAGEN   40,00    10,00  30,00  

1X DAMESBRUG           

1X MATTENWAGEN           

1X JONGENSBRUG           

2X GYMBLOKKEN           

TRAININGSMAT          -  

PARACHUTE           

OEFENBALK   20,00    10,00  10,00  

NIEUWE POMP TUMBLINGBAAN   5,00    5,00   -  

LANDINGSMAT   75,00    25,00  50,00  

KLEIN MATERIAAL 2007   5,00    5,00   -  

PEGASUS   300,00    50,00  250,00  

RITM. GYMN. MATERIAAL   15,00    15,00   -  

JUMP ELASTIEK   5,00    5,00   -  

PLOFMAT   100,00    25,00  75,00  

EVENWICHTYSBALKVERBREDER   40,00    10,00  30,00  

MATERIAAL VOOR RITMISCHE GYMNASTIEK  15,00    15,00   -  

WILSKRACHT GRAFFITI VLAG           

KAR TUMBLING BAAN    40,00    10,00  30,00  

KAR RITMISCH MATERIAAL   15,00    15,00   -  

KLEIN MATERIAAL 2012    65,00    15,00  50,00  

MUZIEK INSTALLATIE   125,00    25,00  100,00  

2 klimdoeken   250,00    25,00  225,00  

plankoline '13   600,00    50,00  550,00  

valmatje (handymat)    50,00    25,00  25,00  

magnesium. RG materiaal   50,00    50,00   -  

ballen, klein materiaal 2013   15,00    15,00   -  

brievenbus voor kast   10,00    5,00  5,00  

turntrainingsmateriaal 2013   200,00    50,00  150,00  

klimdoek 2013   50,00    25,00  25,00  

Klimdoek 2014   25,00    15,00  10,00  

RITM. GYMN. MATERIAAL 2014   200,00     200,00   -  

Klein Mat. 2014   100,00     20,00    80,00  

turntrainingsmat 2014    50,00     10,00    40,00  

rep. Tumblingbaan 2x   100,00     100,00   -  

springplank "15   889,35     89,35   800,00  

kleuter materiaal "15   161,70     61,70   100,00  

touwtjes RG '15    70,00     70,00   -  

kast inrichting "15    39,89     19,89    20,00  

mat. R.G. sept. 15      52,00      52,00  

klein train. Mat. Jan. 16      13,58      13,58  

magnesium ebr. 16      7,99     7,99  

klein kleuter mat. Mrt. 16      119,19     119,19  

plofmat mei 16      411,40     411,40  

oefenbalk + handst. Bol mei 16      573,54     573,54  

hoepel voor klimdoek juni 16      332,57     332,57  

            

Totaal waarde     3.925,94   1.510,27   1.095,94   4.340,27  

       -     

 SPECIFICATIE PER 01-09-2016 
KLEDING DEBITEUREN CREDITEUREN 

Voorraad 01-09-2015 3.322,00          

        Leiding   

        Voorturnen   

aanschaf t/m 09/16 2.399,50          

totaal kleding  5.721,50      huur jan t/m aug. 2016   

verkocht 15/16 2.021,60      Marcanti 4.815,00  

saldo voorraad 3.699,90      rep. Brug 200,00  

            

Voorraad kleding geteld 1/9/16 2.853,00          

verschil negatief 846,90   Totaal    -  Totaal 5.015,00  
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BEGROTING PER 1 SEPTEMBER 2016 (extra contributie verhoging) 
 INKOMSTEN 

 
UITGAVEN 

 

Contributie contributie 
Nieuwe 
contributie 

Ledenaantal 
gemidd.15/16 

Ledenaantal 
gewenst16/17 

Inkomsten 
afgelopen jaar 

Begroting 16/17 

na contributie 

verhoging 
 

Uitgaven  
afgelopen jaar 

begroting 
16/17 

Kleuters1 €145,00 €155,00 16 15 2.170,00 2.250,00 Zaalhuur/ incl. achterstallige zaalhuur 3.996,00 13.815,00 
Kleuters2 €145,00 €155,00 14 15 1.930,00 2.250,00 Lesgeven incl. belastingen 18.761,13 16.000,00 
Jodi1 €145,00 €155,00 14 15 1.930,00 2.250,00 

   Jodi2 €145,00 €155,00 16 15 2.170,00 2.250,00 Assistenten 3.976,35 5.000,00 
Jodi3 €145,00 €155,00 14 11 1.930,00 1.650,00 

   Medo1 €145,00 €155,00 21 17 2.745,00 2.550,00 Kader/Opleidingen 1.635,00 3.000,00 
Medo2 €145,00 €155,00 20 17 2.675,00 2.550,00 jureren 112,00 300,00 
Medo3 €180,00 €195,00 15 15 2.624,75 2.812,50 representatie 343,05 350,00 
Medo4 €180,00 €195,00 15 15 2.620,00 2.812,50 Admin. kosten + Website Nieuwsbrief 959,15 1.000,00 
Mema1 €145,00 €155,00 20 17 2.675,00 2.550,00 Vrijwilligers 

 
100,00 

meza1 €145,00 €155,00 20 17 2.675,00 2.550,00 coördinatie. 2.400,00 500,00 
Meza2 €180,00 €195,00 16 15 2.655,00 2.812,50 Onkostenbestuur 817,50 600,00 
Mevrij1 €145,00 €155,00 9 11 1.205,00 1.650,00 beveiliging 124,86 150,00 
Mevrij2 €145,00 €155,00 18 19 2.410,00 2.850,00 Bondsgelden 7.913,41 6.500,00 
Mevrij3 €145,00 €155,00 0 19 - 2.850,00 ledenwerving 

  Klimdoek €252,50 €260,00 10 13 2.325,00 3.331,25 
   ET Basis wo €175,00 €195,00 7 4 1.125,00 740,00 
   ET1ma €200,00 €215,00 6 11 1.100,00 2.282,50 
   ET3wo €175,00 €195,00 10 7 1.600,00 1.295,00 
   ET4vrij €175,00 €195,00 9 - 1.400,00 

    RG dinsd. Jong €160,00 €- 5 - 300,00 
 

Aanschafmateriaal 1.510,27 1.200,00 
RG dind. Oud €160,00 €- 2 - 750,00 

 
Alg. Ledenvergadering 262,13 300,00 

RG sel. Dinsd €230,00 €- 0 - 
     RG sel. Dond. €230,00 €- 0 - 
     Acrogym €230,00 €- 0 - 
     Totaalcontributies 

    
41.014,75 44.286,25 Verzekering 72,00 75,00 

Inkomsten huur 
    

374,63 
    inschrijfgeld 

    
1.065,00 1.000,00 

   wedstrijdgeld 
    

1.008,50 500,00 Wedstrijdgeld 1.510,00 1.500,00 
100jarig feest 

      
100jarigfeest 

  donaties 
    

25,00 
 

Klussen 165,58 100,00 
Organisatie wedstrijden 

    
1.643,87 

 
org. wedstrijden 895,04 

 kleding 
    

2.021,60 
 

Kleding 2.399,50 
 VOG 

      
VOG 

  Grote Club Actie 
    

1.495,83 1.500,00 Grote Club Aktie 37,50 50,00 
jeugddagen 

    
30,00 

 
Jeugdd./Sint/Kano/Picknick/week 73,58 100,00 

adm. 
         clubkampioenschappen 
    

120,00 100,00 clubkampioenschappen 470,92 500,00 
materialen 

    
341,70 

 
Diversen 

  rente 
    

3,33 
    Totaalinkomsten 

    
49.144,21 47.386,25 Totaaluitgaven 48.434,97 51.140,00 

Nadelig saldo 
     

3.753,75 Voordelig saldo 709,24 
 Inkomsten 

    
49.144,21 51.140,00 Uitgaven 49.144,21 51.140,00 

          De nieuwe contributie gaat pas in per 1 maart 2016. Dus zo is het ook berekend in de begroting. 
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