Jaarverslag 2017/2018
Een mooi sportief jaar zit er weer op voor de ‘sweltjes’!
We starten het jaar op 1 september 2017 met 115 leden en eindigen het seizoen op 31 augustus met
94 leden.
Als bestuur vergaderden we eens per maand, Ingeborg ging namen ons naar de OMNI vergaderingen
(eveneens maandelijks).
Er waren er een tweetal onderlinge wedstrijden en een fundag (te Koudum). Een aantal van onze
turnsters deed succesvol mee aan Level Up wedstrijden van Enjoy SPorts in Sneek.
Financieel
Ingrijpen op de hoogte van de contributie was noodzakelijk. Yneke en Ingeborg hebben een plan
uitgewerkt waardoor de financiële situatie en de penningen nu goed op orde zijn.
Inning van de contributie blijft als voorheen per kwartaal gebeuren. Doordat Ali Schreur ons eind
2017 is ontvallen verzorgt iedere afdeling van SV Oeverzwaluwen per 1 januari 2018 zelf de incasso
via Sportlink.
De acties van afgelopen jaar waren:
-

-

Pepernotenactie: Na een avondje pepernoten inpakken en uitdelen, kwamen er reacties dat
de pepernoten muf roken. Helaas hebben we 1/3 van de pepernoten moeten weggooien
omdat ze niet te verkopen waren. Dankzij Uilke de Vries (bakker) die niet alle kosten heeft
berekend hebben we een opbrengst van 792.50 euro kunnen bijtellen.
Flessenactie: De flessenactie heeft een bedrag van 462.75 euro opgeleverd. Jammer is dat de
kinderen/ouders die staan ingedeeld niet allemaal op kwamen dagen.
Poiesz sponsoractie: leverde dit jaar 340.75 euro op voor de gym. Brenda Grace is met een
paar meiden namens de gym naar de uitreiking in Leeuwarden geweest.
Garagesail: Een nieuwe actie, op poten gezet door Janieke. Samen met vriendin Marieke was
zij de initiatiefneemster en organisator. Het inschrijfgeld bracht de gym een bedrag van maar
liefst 500 euro op. Super!

Trainingen/Lessen
Helaas hebben we het afgelopen jaar wegens te weinig deelname en ongemotiveerde kinderen aan
het eind van het seizoen besloten de Dance lessen te stoppen. Ook Petra (danceleidster) haalde niet
meer het desbetreffende stukje voldoening uit het lesgeven. Met de afspraak om over 1 a 2 jaar weer
te gaan bekijken of er animo voor is gaan we in goed overleg uit elkaar.
Anneke Dooper geeft gymnastiek en turnlessen op de maandag.
Dennis Oosterhof gaf 2 uur Free Running op maandag.
Feikje Draaijer gaf 3 uren gymnastiek en 1 uur steps op dinsdag.

Nieuw in 2017-2018 waren de lessen tumbling. Met behulp van Sportdorp Koudum is dit weer
opgestart op maandagavond. Lessen worden gegeven door Jelly Nagelhout.
Aan het eind van het seizoen heeft Feikje Draaijer afscheid genomen en neemt Jildou Pries
gedeeltelijk haar lessen over. De oudste kinderen gaat Anneke lesgeven.
Dennis begeleid de acrobaten van de freerunning en Jelly houdt de dames van de tumbling in ‘shape’.
Feikje is nog wel verbonden aan de steps en verzorgd die les nog binnen oeverzwaluwen.
Privacywetgeving:
De privacywetgeving Is van kracht gegaan per mei 2018. We hebben hier volgens de wet gehoor
aangegeven.
Bestuurswisseling:
Ingeborg Venema: Voorzitter
Maaike Mulder: ledenadministratie
Brenda Grace Bakker: Secretariaat
Janieke Semplonius: Algemeen Lid
Yneke van der Gaast: penningmeester
We heten Sasja Haytema welkom vanaf seizoen 2018-2019 als algemeen bestuurslid. Tevens wordt
er nog altijd gezocht naar iemand die de penningen van Yneke kan overnemen i.v.m. einde
bestuursfunctie van Yneke. Diegene hoeft in principe geen zitting te nemen in het bestuur, maar
alleen de financiële tak willen en kunnen beheren zou al uitkomst voor ons bieden.
Nieuwe materialen:
Materialen zijn in eigendom en beheer van de sporthal en of gemeente SWF. We hebben dit seizoen
een nieuwe lange mat ontvangen. Een nieuwe tumblingbaan is gerealiseerd door medewerking van
het Sweltsje en de Club van 100 van de afdeling voetbal. De baan is in eigendom van de sporthal.
We hopen er voor komend jaar weer sportief jaar van de maken!
Brenda Grace Bakker,
Namens het bestuur.

