Jaarverslag 2019 van het bestuur
2019 hebben we een winst gemaakt van € 3.971,64.
Eind december 2019 telde de vereniging totaal 142 leden. Ten opzichte van 130 leden vorig jaar. Een
toename van 9%. Per peildatum 26 april 2020 139 leden. Een lichte afname maar niet echt
schokkend.
In 2019 waren de leden als volgt verdeeld: 24 Keep Moving, 17 Pilates, 88 turners en 13 rope
skippers. Turnen en rope skippen gebeurt in sporthal De Fuik, Keep Moving en Pilates in Buro Sport
(achterom boven De Fuik).
Turnen
Er wordt geturnd in de volgende groepen:
Kabouters, Pre instap 1 en 2, Instap, Pupillen, Jeugd en junioren, Selectie meisjes, Jongens turnen.
De selectieturnsters hebben diverse wedstrijden gehad. Er is goed door de meisjes gepresteerd.
Voor turners die minder dan 2 uur per week trainen werden R(ecreatie)-wedstrijden georganiseerd.
Daar hebben veel meisjes aan meegedaan en diverse zijn in de prijzen gevallen. Onze trainers
begeleiden deze wedstrijden allemaal vrijwillig.
Rope Skippen
Er zijn dit jaar 3 wedstrijden geweest voor de rope skippers. Hieraan hebben veel van onze rope
skippers aan meegedaan, daarbij zijn ze diverse keren in de prijzen gevallen. In september 2019 zijn
we begonnen met 2 uur les geven voor een select groepje rope skippers.
Keep Moving
Keep Moving kent een vaste kern leden die op dinsdagavond sporten in Buro Sport. Af en toe komt
daar een nieuw lid bij. Het tweede uur heeft nog steeds ruimte voor meer leden.
Pilates
Op donderdagochtend wordt in twee groepen Pilates les gegeven. Er was ook vraag naar een avond.
We hebben een tijdspanne met Buro Sport kunnen afspreken en sinds het najaar is er ook op
donderdagavond één lesuur Pilates.
Onderlinge wedstrijd
26 mei hebben we weer onze jaarlijkse onderlinge wedstrijd gehad voor turn(st)ers en rope skippers.
Vanwege de warmte hebben we er voor gekozen om na iedere ronde de prijsuitreiking van die ronde
doen in plaats van aan het einde van de dag voor iedereen. Dit recept was voor herhaling vatbaar.
Het was een dag vol met sporters die erg hun best deden. Het publiek kon zien wat de deelnemers
allemaal tijdens de lessen geleerd hebben.
Kampen
In 2019 organiseerde de KNGU weer een zomerkamp (“ZoKa”). 6 leden en 2 leiding van OdisGym
deden hieraan mee.
1

In de kerstvakantie werd het internationale rope skipkamp georganiseerd. De deelnemers kwamen
vooral uit Nederland en België. Trainers kwamen ook uit andere landen. Van onze vereniging gingen
bijna alle rope skippers mee en onze trainer.
Extra activiteiten
Het is inmiddels traditie dat sinterklaas elk jaar even langs komt bij OdisGym. Dit jaar was dat op
woensdag 4 december. Zowel de “gelovige” als de niet “gelovige” kinderen zijn bijna allemaal
geweest. Ook dit jaar konden de kinderen op verzoek van Sinterklaas hun kunsten vertonen. Dit was
van te voren ingestudeerd en werd begeleid door de trainers en assistent trainers. Ook dat vond
Sinterklaas erg leuk om te zien. Veel leden kwamen het feest meebeleven en ook de tribune zat weer
vol.
We hebben in 2019 wederom meegedaan met de Grote Clubactie. De opbrengst van de Grote
Clubactie was €882,30. Van de opbrengst van de Grote Clubactie hebben we nieuwe materialen
aangeschaft om nog beter de lessen te kunnen geven.

We hopen als bestuur dat we 2020 weer een mooi en positief jaar kunnen hebben.
Bestuur Odis Gym
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