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 1.  Inleiding 

 Dit  is  het  jaarverslag  2020-2021  van  Turnvereniging  Wilskracht  Amsterdam.  We  hebben 
 opnieuw  een  lastig  jaar  achter  de  rug.  Veel  lessen  vielen  uit  vanwege  de  steeds 
 veranderende  coronamaatregelen.  Ook  hebben  we  een  periode  de  turnzaal  niet  kunnen 
 gebruiken,  vanwege  onenigheid  met  het  Marcanti  College.  We  zijn  naarstig  op  zoek  gegaan 
 naar een extra locatie, maar deze bleek zo goed als onvindbaar. 

 We  merkten  daarbij  dat  het  steeds  moeilijker  werd  vrijwilligers  te  vinden  onder  de  ouders. 
 Veel  kleine  taken  stonden  open  en  moesten  worden  ingevuld  door  het  bestuur,  dat  al  veel 
 taken  op  zich  nam.  Ouderbetrokkenheid  werd  een  belangrijk  onderwerp,  waar  we  ook 
 komend seizoen weer mee aan de slag moeten. 

 Gelukkig  zijn  er  ook  positieve  dingen  te  melden.  Financieel  konden  we  ons  hoofd  boven 
 water  houden  tijdens  de  ‘coronaperiode’.  De  meeste  lesgevers  en  assistenten  zijn  bij  de 
 vereniging  gebleven,  ondanks  de  rommelige  tijd.  Voor  de  jongens  vonden  we  een  nieuwe 
 lesgever.  We  hadden  het  gehele  jaar  een  Buurtsportcoach  tot  onze  beschikking,  die  ons 
 ondersteunde  vanuit  de  Gemeente  Amsterdam.  En  tot  slot  hebben  we  opnieuw  een  tijd 
 gebruik  mogen  maken  van  de  sportvelden  van  Blauw-Wit,  op  de  momenten  dat  er  binnen 
 niet gesport mocht worden. 

 In  dit  jaarverslag  doen  wij  als  bestuur  verslag  van  waar  wij  als  vereniging  mee  bezig  zijn 
 geweest.  In  hoofdstuk  2  vindt  u  een  overzicht  van  de  bestuursleden,  lesgevers,  assistenten 
 en  ook  het  ledenaantal  van  de  afgelopen  jaren.  Het  Bestuursverslag,  hoofdstuk  3,  laat  zien 
 waar  wij  ons  als  bestuur  mee  bezig  hebben  gehouden.  Het  Technisch  Verslag,  hoofdstuk  4, 
 gaat  over  turntechnische  zaken  zoals  lesgevers,  lesgroepen,  assistenten  en  wedstrijden.  En 
 tot  slot  kunt  u  in  het  Financieel  Jaarverslag,  hoofdstuk  5,  het  financiële  resultaat,  de  balans 
 en inventaris van 2020-2021 inzien, net als de begroting voor 2021-2022. 

 Met  dit  jaarverslag  hoopt  het  bestuur  van  Wilskracht  een  goed  beeld  te  geven  van  het 
 seizoen  2020-2021.  Tijdens  de  Algemene  Ledenvergadering,  die  in  januari  2022  online  zal 
 worden  gehouden,  zal  dit  jaarverslag  mondeling  worden  toegelicht  en  is  er  de  mogelijkheid 
 vragen te stellen. 

 Namens het bestuur, 
 Leonie Hoever, voorzitter 
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 2.  Kerngegevens Turnvereniging Wilskracht 

 Bestuur (na ledenvergadering 2020) 
 Voorzitter  : Leonie Hoever 
 Secretaris  : Heidi Lutgendorff 
 Penningmeester  : Leo Kruse 
 Commissaris  : Anne Oud 
 Commissaris  : Lies Kloosterhuis 
 Commissaris  : Esther Alexandre 
 Commissaris  : Shamio Liem 
 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 
 Leo Kruse  2013  Penningmeester  november 2021 
 Esther Alexandre  2017  Commissaris  november 2021 
 Leonie Hoever  2018  Voorzitter  november 2022 
 Heidi Lutgendorff  2014  Secretaris  november 2022 
 Anne Oud  2016  Commissaris  november 2022 
 Lies Kloosterhuis  2011  Commissaris  november 2023 
 Shamio Liem  2020  Commissaris  november 2024 

 Lesgevers/assistenten  Licentie  Bij Wilskracht 
 Shamio Liem  N3 tot 17/12/2017  oud-lid 
 Surya Carrilho  N3 tot 19/04/2019  sinds 3/2006 
 Sybren de Vries  N3 tot 31/05/2022  oud-lid 
 Cheyenne Olf  N2 (behaald in 2016)  sinds 9/2008 
 Rani Valies  N2 (behaald in 2018)  sinds 9/2007 
 James Marden  Amerikaanse licentie  sinds 9/2020 
 Rowan Neve  N2 (behaald in 2019) 
 Manissa Kibouh  N3 (...) 

 Jop Sutmuller  N2 (behaald in 2016) 
 Bregt Kruse  N2 (behaald in 2019 
 Rayssa Cruz de Medeiros 
 Maria de Roever  N2 (behaald in 2018) 
 Femke Wenneker  N2 (behaald in 2019) 
 Inge Wenneker  N2 (behaald in 2019) 
 Nynke Bartelds 
 Esther Friedl-Grützbauch 
 Isabel Rave 
 Asma Isfaw 
 Lionel Deul 
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 Er is in 2020-2021 volgens het volgende rooster lesgegeven: 

 Dag  Tijdstip  Leeftijd  Soort les  Lesgever 

 Maandag  17.00 - 18.30  2012 - 2009  Wedstrijdturnen D3  Rowan 

 18.30 - 20.00  2012 - 2009  Wedstrijdturnen ABC  Rowan 

 Dinsdag  19.00 - 21.00  2008 +  Wedstrijdturnen keuze  Rani 

 17.30 - 18.30  2014 - 2012  Recreatieturnen jongens  James 

 18.30 - 19.30  2011 - 2010  Recreatieturnen jongens  James 

 19.30 - 20.30  2009 +  Recreatieturnen jongens  James 

 Woensdag  16.30 - 18.00  2014 +  Wedstrijdturnen jongens  James 

 18.30 - 19.45  2010 - 2008  Klimdoek  Shamio 

 19.45 - 21.15  2007 +  Klimdoek  Shamio 

 Donderdag  17.00 - 18.00  2014 - 2013  Recreatieturnen meisjes  Manissa 

 18.00 - 19.00  2012 - 2009  Recreatieturnen meisjes  Manissa 

 19.00 - 20.15  2008 +  Recreatieturnen meisjes  Manissa 

 Vrijdag  16.00 - 18.00  2014 +  Wedstrijdturnen jongens  James 

 16.30 - 17.30  2014 - 2012  Talentengroepje  Cheyenne / Rani 

 17.30 - 19.00  2012 - 2009  Wedstrijdturnen D3  Cheyenne en Rani 

 19.00 - 21.00  2008 +  Wedstrijdturnen AB en keuze  Cheyenne en Rani 

 Zaterdag  10.00 - 10.45  2016 - 2015  Kleuters  Surya 

 11.00 - 12.00  2014 - 2013  Recreatieturnen meisjes  Surya 

 12.00 - 13.00  2012 - 2009  Recreatieturnen meisjes  Surya 
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 Overzicht ledenaantallen 2011 – 2021 

 peildatum 1 oktober 2021: 199 leden 
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 3.  Jaarverslag Bestuur 

 Het bestuur 
 Het  bestuur  van  Wilskracht  heeft  het  afgelopen  jaar  acht  keer  vergaderd.  Door  de 
 maatregelen  om  de  verspreiding  van  het  coronavirus  tegen  te  gaan  hebben  we  de  meeste 
 vergaderingen  online  gehouden.  Tussendoor  hadden  we  uiteraard  veel  contact  over  de 
 situatie  en  de  turnlessen.  De  onderwerpen  die  het  bestuur  naast  corona  ook  bezig  hebben 
 gehouden zijn de lesgevers, de bezetting van de lessen en de wachtlijsten. 

 KNGU 
 Het afgelopen seizoen zijn de contacten met de KNGU beperkt gebleven. 

 De afdelingen 
 Het  totale  aantal  leden  was  per  1  oktober  2021  199,  iets  minder  dan  vorig  jaar.  Voortdurend 
 punt  van  aandacht  blijft  dat  de  lesuren  ook  echt  vol  zitten.  Op  alle  uren  zijn,  naast  de 
 lesgever(s), voldoende assistenten aanwezig. 

 Wilskracht  kent  een  wachtlijst,  met  name  voor  de  kleuters  en  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  het  uur  op  de  zaterdagochtend  vol  bezet  was.  Voor  deze 
 les  is  er  altijd  al  een  forse  wachtlijst  geweest,  waarvoor  we  soms  een  wachtlijststop  invoeren 
 omdat de lijst te lang wordt. 

 De  jongenslessen  zijn  weer  terug  bij  Wilskracht  met  een  nieuwe  lesgever:  James.  Hij  geeft 
 de  jongensgroepen  met  veel  betrokkenheid  les  en  we  zijn  erg  blij  met  zijn  komst  naar 
 Wilskracht! 

 De zaal 
 Wilskracht  huurt  de  zaal  van  het  Marcanti  College.  De  zaal  voldoet  aan  alle  eisen  en  we  zijn 
 over  het  algemeen  zeer  te  spreken  zijn  over  de  accommodatie.  De  deurbel  is  een  enkele 
 keer  nog  wel  een  probleem,  maar  dit  is  dan  vaak  te  wijten  aan  menselijk  handelen  en  niet 
 aan falende apparatuur. 

 Vanaf  het  begin  van  seizoen  2020-2021  traden  er  enkele  problemen  op  met  Marcanti,  die 
 met  name  over  de  huurovereenkomst  en  de  communicatie  gingen.  Deze  problemen  zijn  zo 
 goed  als  op  gelost,  al  blijft  het  ons  tijdig  waarschuwen  wanneer  de  zaal  door  de  school  in 
 gebruik is nog wel een punt van aandacht. 

 Tijdens de lockdown gaven we vanaf maart onze lessen buiten bij BlauwWit. 

 Materiaal 
 Door de coronacrisis was de opbrengst van de Grote Clubactiedit jaar wat lager dan we 
 gewend waren:, €697,40. We zijn er natuurlijk wel heel blij mee en dankbaar dat er ondanks 
 corona toch nog leden loten hebben verkocht voor onze club. 

 Lies Kloosterhuis heeft ook in het afgelopen seizoen de turnpakjes beheerd. Rob de Ruijter 
 heeft zijn taak als ‘toestellenman’ of toestelcommissie weer voortvarend ingevuld. Rob 
 onderhoudt de toestellen en heeft contact met Janssen-Fritsen waar nodig. 

 Website en mededelingenbord 
 Wilskracht  heeft  een  actuele  website  tvwilskracht.nl  met  veel  informatie  over  de  vereniging, 
 de  lessen  en  de  wedstrijden.  Er  hangt  een  mededelingenbord  bij  de  ingang  van  het 
 trappenhuis voor alle reguliere mededelingen. 
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 Webwinkel 
 In  de  webwinkel  van  Wilskracht  kan  men  turnkleding  en  accessoires  kopen  en  het 
 wedstrijdgeld  betalen.  Over  het  algemeen  gaat  dit  goed.  Lies  regelt  en  coördineert  het 
 uitreiken van de bestelde artikelen. 

 Meedoeweek 
 Helaas kon er in 2020 door de coronoamaatregelen geen meedoekweek plaatsvinden. 
 In 2022 hopen we er weer een te organiseren! 

 VOG, vertrouwenscontactpersoon 
 Bijna  alle  lesgevers  hebben  een  Verklaring  Omtrent  Gedrag  aangevraagd  en  gekregen  c.q. 
 zijn  bezig  met  de  aanvraag.  Ida  Stamhuis  is  vertrouwenscontactpersoon  bij  de  vereniging. 
 Helaas  kregen  we  dit  seizoen  het  bericht  dat  zij  ernstig  ziek  is.  Heidi  Lutgendorff  neemt  haar 
 taken waar tot we een nieuwe vertrouwenspersoon gevonden hebben. 

 AVG 
 De  privacy  van  onze  leden  heeft  onze  aandacht.  Vanwege  de  privacywetgeving,  de  AVG 
 (Algemene  verordening  gegevensbescherming)  hebben  we  o.a.  de  website  extra  beveiligd, 
 hebben  alle  bestuursleden  en  lesgevers  een  geheimhoudingsverklaring  ondertekend  en 
 bespreken  we  de  privacywetgeving  regelmatig  op  bestuursvergaderingen.  Daarnaast  hebben 
 o.a.  we  vastgelegd  waarom  en  hoe  lang  we  welke  gegevens  bewaren.  We  zijn  ons  bewust 
 van  het  belang  van  het  beschermen  van  de  privacy  van  onze  leden  en  zullen  er  scherp  op 
 blijven toezien dat we zorgvuldig met alle informatie om gaan. 

 Activiteiten 
 Vanwege de corona maatregelen zijn er geen activiteiten geweest dit seizoen. 
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 4.  Technische Commissie 

 Lesgevers 
 Afgelopen  jaar  zijn  de  lessen  verzorgd  door  Shamio,  Cheyenne,  Rani,  Rowan,  James, 
 Manissa  en  Surya.  Surya  stopte  in  de  herfstvakantie  en  Manissa  nam  de  lessen  van  haar 
 over.  Shamio  stopte  aan  het  einde  van  het  seizoen.  Er  zijn  geen  lesgevers  met  een  opleiding 
 gestart.  Wilskracht  heeft  op  dit  moment  twee  lesgevers  zonder  niveau  3  licentie.  We  hopen 
 dat er komend jaar weer een niveau 3 opleiding in Amsterdam zal starten. 

 Assistenten 
 Onze  lesgevers  hebben  veel  hulp  gehad  van  de  assistenten.  Per  les  zijn  er  een  of  twee 
 assistenten,  waardoor  er  meer  aandacht  is  voor  de  kinderen  in  de  les.  Jop,  Jack  (tijdelijk), 
 Lionel,  Rayssa,  Bregt,  Asma,  Inge,  Nynke,  Maria,  Isabel  en  Femke  hebben  dit  jaar 
 geassisteerd.  Wij  streven  ernaar  om  de  assistenten  intern  op  te  leiden,  waardoor  een  deel  in 
 de  toekomst  ook  kan  gaan  lesgeven.  Helaas  zijn  er  dit  jaar  geen  assistenten  met  hun  niveau 
 2  opleiding  begonnen,  maar  hopelijk  starten  er  in  de  loop  van  2022  weer  nieuwe  opleidingen. 
 Wij bedanken alle assistenten voor hun inzet! 

 Meisjesturnen 
 We  hebben  de  meisjesgroepen  iets  anders  ingedeeld.  Meisjes  die  niveau  D3  of  keuze 
 oefenstof  turnden,  kregen  de  kans  twee  keer  per  week  te  turnen.  De  meisjes  die  keuze 
 oefenstof  turnden  konden  naast  de  les  in  het  Marcanti,  ook  een  keer  per  week  trainen  in 
 Sportcentrum  Sloten.  De  lagere  niveaus,  niveau  A,  B  en  C  zijn  haalbaar  met  1  training  per 
 week.  Ook  waren  er  natuurlijk  recreatiegroepen,  voor  de  meisjes  die  niet  aan  wedstrijden 
 mee wilden doen. 

 Jongensturnen 
 Onze  nieuwe  lesgever  James  heeft  de  jongensgroepen  op  zich  genomen.  Naast  de 
 recreatiegroepen  is  er  voor  de  jongens  nu  ook  een  wedstrijdturngroep.  We  krijgen  veel 
 positieve  reacties  over  James  en  zijn  blij  dat  hij  naar  Amsterdam  is  gekomen  voor  zijn  studie, 
 zodat hij voor een langere periode bij ons les kan geven. 

 Klimdoek 
 De  klimdoeklessen  zijn  per  dit  seizoen  stopgezet,  wegens  het  vertrek  van  Shamio  (als 
 lesgever).  We  hopen  op  den  duur  weer  een  soortgelijke  les  te  kunnen  starten,  waardoor 
 oudere meisjes langer bij de club blijven. 

 Kleuters 
 De  kleuterlessen  werden,  vanaf  de  herfstvakantie,  gegeven  door  Manissa.  Op  den  duur 
 zouden  we  graag  weer  twee  kleuterlessen  gaan  geven,  omdat  het  een  populaire  les  met  een 
 lange wachtlijst is. 

 Lesgeversbijeenkomsten 
 Wegens  corona  is  er  alleen  een  online  lesgeversbijeenkomst  geweest,  onder  leiding  van 
 Daan.  Er  werd  ook  gesproken  over  het  omgaan  met  ouders  in  de  lessen  en  het  betrekken 
 van ouders bij de club. 

 Wedstrijden 
 Er waren dit seizoen geen wedstrijden. 
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 5.  Financieel jaarverslag 

 Toelichting bij de jaarcijfers 
 Na  eerdere  jaren  met  een  positief  resultaat  liet  het  boekjaar  2018-2019  een  negatief 
 resultaat  zien.  De  begroting  van  seizoen  2019  –  2020  was  daarom  voorzichtig  opgesteld.  We 
 verwachtten  in  seizoen  2019  –  2020  weinig  kosten  voor  aanschaf  en  reparaties  van 
 materiaal  en  toestellen.  De  lesindeling  was  ten  opzichte  van  vorige  jaren  nogal  veranderd. 
 Het  aantal  lesuren  was  uitgebreid  en  er  werd  nu  op  twee  externe  locaties  les  gegeven 
 (klimdoek,  keuze-oefenstof  meisjes).  Al  met  al  zou  Wilskracht  quitte  moeten  spelen.  Alles 
 liep  anders  dan  voorzien  met  COVID  als  hoofdschuldige.  Desalniettemin  werd  boekjaar  2019 
 – 2020 afgesloten met een negatief resultaat van slechts € 9,19! 

 Voor  de  begroting  van  seizoen  2020  –  2021  speelden  twee  grote  onzekere  factoren.  Ten 
 eerste  konden  we  niet  voorspellen  of  er  opnieuw  periodes  komen  waarin  lessen  vanwege 
 lockdown-maatregelen  niet  mogelijk  zouden  zijn.  Ten  tweede  ontstond  bij  aanvang  van  het 
 seizoen  grote  onzekerheid  over  de  blijvende  beschikbaarheid  van  de  zaal  en  de  hoogte  van 
 de huur. 

 Naar  verwachting  zouden  de  inkomsten  uit  lidmaatschap  lager  uitvallen  terwijl  met  name  de 
 huurkosten  zouden  stijgen.  Ook  was  er  een  fors  bedrag  gereserveerd  voor  juridische  bijstand 
 voor  onze  huurproblemen  met  het  Marcanti  College.  Daarom  liet  de  begroting  voor  het 
 afgelopen  jaar  een  negatief  resultaat  zien  van  €  5,500,00.  Omdat  Wilskracht  over  voldoende 
 reserves  beschikt  is  dat  niet  onoverkomelijk.  Het  betekende  wel  dat  voor  seizoen  2021  – 
 2022 een contributie verhoging noodzakelijk was. 

 Ook  dit  jaar  liep  alles  weer  anders  dan  voorzien.  Opnieuw  konden  er  geruime  tijd  geen 
 turnlessen  in  de  zaal  worden  georganiseerd.  Wel  is  het  gelukt  buitenlessen  te  organiseren  op 
 het  veld  dat  we  daarvoor  van  Blauw-Wit  mochten  huren.  Niet  alleen  voor  de  jongens  en 
 meisjes  was  het  een  grote  teleurstelling  dat  de  in  die  tussentijd  lessen  vervielen.  Ook  voor  de 
 lesgevers  was  het  een  strop.  Voor  veel  van  onze  lesgevers  was  en  is  het  lesgeven  niet 
 alleen iets wat ze graag doen, maar ook een belangrijke bron van bijverdienste. 

 Omdat  de  lesgevers  opnieuw  tussen  het  wal  en  het  schip  vielen  en  niet  voor  de 
 COVID-compensatieregelingen  van  de  overheid  in  aanmerking  kwamen  hebben  we  –  net  als 
 het  jaar  daarvoor  –  besloten  de  lesgevers  zelf  zoveel  mogelijk  door  te  betalen.  De  lesgevers 
 zijn  de  kern  van  onze  vereniging,  die  mogen  we  niet  kwijtraken!  De  lesgevers  kregen  de  niet 
 gemaakte  lesuren  voor  50%  betaald.  Daarmee  is  een  goede  basis  behouden  voor  het 
 huidige seizoen en met een vaste en stabiele groep lesgevers. Dat is erg fijn! 

 De  KNGU  stond  op  het  standpunt  dat  verenigingen,  ook  als  er  geen  lessen  waren,  hun  leden 
 de  volledige  contributie  in  rekening  zouden  moeten  brengen.  Dat  leek  ons,  hoewel  het 
 juridisch  toegestaan  was,  niet  reëel.  Ongetwijfeld  zullen  er  leden  het  afgelopen  jaar 
 financieel  getroffen  zijn.  We  hebben  ervoor  gekozen  de  contributie  tot  einde  seizoen  te 
 halveren voor de lockdown-periode. 

 Door  de  overstap  naar  een  nieuw  ledenadministratie  systeem  (All  United  i.p.v.  Digimembers, 
 het  systeem  van  de  KNGU,  waar  de  KNGU  is  mee  gestopt)  is  er  wat  misgegaan  met  het 
 inschrijfgeld  voor  nieuwe  leden.  Het  leek  ons  beter  om  –  gezien  alle  verwarring  rondom 
 corona,  vervallen  lessen  etc.  etc.  –  dat  te  laten  voor  wat  het  is.  Dat  verklaart  het  verschil 
 tussen de begroting en het uiteindelijke resultaat. 

 De  Gemeente  Amsterdam  heeft  besloten  geen  huur  in  rekening  te  brengen  voor  hun 
 sportaccommodaties  gedurende  de  lockdown-periode.  Ook  het  Marcanti  heeft  geen  huur  in 
 rekening  gebracht  tijdens  deze  periode.  Daarnaast  is  de  verwachte  huurverhoging  nog 
 steeds  niet  ingegaan.  Ook  ligt  er  een  overeenkomst  met  het  Marcanti  in  het  verschiet  zonder 
 dat we daarvoor veel kosten hebben hoeven maken voor juridische bijstand. 
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 De  overige  uitgaven  bleven  in  de  lockdown  periode  redelijk  beperkt.  Al  met  al  betekende  dat 
 zowel  minder  inkomsten  als  minder  uitgaven.  Het  uiteindelijke  resultaat  over  seizoen  2020  – 
 2021  is  een  negatief  bedrag  van  €  1,758,99.  Dat  is  gelukkig  een  stuk  minder  dan  het  begrote 
 tekort. Je zou kunnen zeggen dat de schade zeer beperkt is gebleven. 

 Verder  is  in  de  balans  te  lezen  dat  ons  eigen  vermogen  is  verminderd.  Dat  komt  door  het 
 negatieve  resultaat  en  doordat  door  afschrijving  ons  bezit  (lees  toestellen)  elk  jaar  minder 
 waard  wordt.  Maar  al  met  al  is  Wilskracht  nog  steeds  financieel  gezond  en  heeft  de 
 vereniging  nog  steeds  voldoende  reserves,  zoals  blijkt  uit  de  cijfers  hieronder  van  de 
 afgelopen 5 jaar. 

 In  de  begroting  voor  seizoen  2021-2022  is  rekening  gehouden  met  de  geplande 
 contributie verhoging;  de  vorige  contributieverhoging  is  alweer  4  jaar  geleden!  Verder  is  de 
 geplande  huurverhoging  van  het  Marcanti  in  de  begroting  verwerkt.  Het  is  een  stijging  van 
 ruim  40%;  dat  klinkt  veel,  maar  enerzijds  is  de  nieuwe  huur  geheel  in  lijn  met  de 
 Gemeentelijke  tarieven,  anderzijds  is  de  huur  al  weet  ik  veel  hoe  lang  niet  verhoogd  en 
 onwaarschijnlijk  laag.  Dat  maakt  het  nieuwe  tarief  zeker  billijk.  Een  groter  deel  van  de  lessen 
 wordt  nu  buiten  het  Marcanti  gegeven,  tegen  gunstige  tarieven.  Al  met  al  betekent  het  toch 
 een aanzienlijke aanpassing in de begroting. 

 Doordat  de  jongenslessen  op  een  andere  locatie  worden  gegeven  is  aanschaf  van  extra 
 materiaal  nodig.  Verder  hebben  de  lesgevers  goede  lesplannen,  waarvoor  ook  nieuw 
 materiaal  nodig  is.  De  aanschaf  van  dit  alles  zal  worden  gedekt  door  de  opbrengst  van  de 
 Grote  Clubactie.  De  inkomsten  uit  de  Grote  Clubactie  zijn  daarom  opgenomen  in  de 
 begroting, gekoppeld aan de uitgaven voor het nieuwe materiaal. 

 Als  alles  ongeveer  gaat  zoals  gepland  zal  het  seizoen  2021-2022  zonder  winst  of  verlies 
 kunnen  worden  afgesloten.  Maar  inmiddels  weten  we  beter,  dus:  wordt  vervolgd...  Tot 
 volgend jaar! 

 December 2021, Leo Kruse, 
 penningmeester van de gezonde Turnvereniging Wilskracht 
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