
Notulen   van de         
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN K&V 
Over het seizoen 2020 – 2021 op dinsdag 11 januari 2022 
 
1. Opening 

De algemene vergadering vindt dit jaar online via Teams plaats in verband met de 
maatregelen rondom corona. De voorzitter, Wopke van Os, opent de vergadering en 
heet iedereen welkom. 
 

2. Post en ingekomen stukken. 
Er is geen post en er zijn ook geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen van de ALV van 27 oktober 2020  
De notulen worden goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden. 
 

4. Secretarieel jaarverslag  
Het verslag wordt voorgelezen door de voorzitter, Wopke van Os, en is aan deze notulen 
toegevoegd als bijlage 1.  
 

5. Jaarverslag van de Technische Commissie (TC)  
Het verslag is toegevoegd aan deze notulen als bijlage 2.  

 
6. Financieel  jaarverslag 

a. Begroting en resultaat seizoen 2020 – 2021 goedgekeurd en is aan deze 
notulen toegevoegd als bijlage 3. 

b. Samenstelling kascontrole commissie: voor de tweede keer op rij Addy Tas, 
voor volgend seizoen is het wenselijk als er 1 of 2 nieuwe kascontrole 
commissie leden komen. 

c. Verslag van de kascontrole commissie: het verslag is toegevoegd aan deze 
notulen als bijlage 4. 

 
7. Contributie 2022 – 2023  

Gezien het positieve resultaat en het bedrag op de lopende rekening, is besloten de 
contributie niet te verhogen.  
 

8. Nieuws van het bestuur 
a. Fusie / samenwerken Oliveo en DEO; de eerste gesprekken tussen de besturen 

van de drie turnverenigingen in Pijnacker – Nootdorp hebben plaatsgevonden. 
Actie hierop wordt vervolgd. 

b. Ledenadministratie: wordt op dit moment door Jacob Vaarkamp gedaan. Jacob 
heeft aangegeven dat hij per 31 juli 2022 wil stoppen hiermee. Wie wil voor onze 
vereniging de ledenadministratie gaan verzorgen? 



c. Bestuur: Jamina heeft afgelopen seizoen op proef meegedraaid met het bestuur. 
Ondanks dat dit een zeer leuke taak is, gaat zij hier niet mee door ivm haar 
werkzaamheden voor het district Zuid Holland voor de KNGU (ook een 
vrijwilligersfunctie). Vooralsnog zal zij wel de secretarismail en de contacten met 
de gemeente over de zaalhuur voor haar rekening blijven nemen. Wie wil de plek 
van Jamina innemen? 

 
9. Bestuursverkiezingen 

1.  Wopke van Os, voorzitter, termijn eindigt. Wil eigenlijk stoppen, maar zal zijn 
plek in het bestuur behouden totdat er opvolging is. 

2.  Pauline Nederend, penningmeester, termijn eindigt. Wil nog doorgaan in het 
bestuur. 

3. Vacature!! 
 

Er zal een oproep komen voor nieuwe bestuursleden en een nieuwe 
ledenadministrateur. Denkt u er eens over na, of het iets voor u is! 
 
In het bestuur ben je onder andere verantwoordelijk en denk je na over 
onderstaande punten: 

- Ondersteuning van de trainers 
- Contributie 
- Ledenadministratie 
- Communicatie naar ouders 
- Veilig Sportklimaat (+ VOG) 
- Zaalhuur 
- Secretarismail bijhouden 

 
10. Rondvraag 

Diana: ik zou graag als het weer mag door de coronamaatregelen een 
assistentenbijeenkomst willen organiseren. Wopke zal dit samen met Diana 
voorbereiden , zodat de assistenten uitleg krijgen vanuit bestuurlijke kant en vanuit 
technische kant. 

 
11. Sluiting 

Om 21.10 uur sluit de online algemene ledenvergadering. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Bijlage 1 

 
Secretariaat verslag K&V Seizoen 2020/2021 
 
Het seizoen 2019/2020 werd opgeschrikt door Covid-19 en daar hadden we afgelopen 
seizoen ook weer flink mee te maken. De eerste helft van het seizoen waren er enkele 
sluitingen maar vooral de tweede helft waren we hoofdzakelijk buiten bedrijf. Best een 
trieste situatie voor onze enthousiaste trainsters, assistenten en leden. Sommige lessen zijn 
toch nog online, of buiten, voort gezet. 
 
Namens het bestuur, dank aan al onze trainsters en assistenten. Zij vormen het kloppend 
hart van onze vereniging. Dit jaar hebben we een nieuwe trainster mogen verwelkomen. 
Mirjam, van harte welkom. We horen straks nog graag hoe je de start hebt ervaren. 
 
Ook zijn er dit jaar een heel aantal assistenten opgeleid met niveau 1 en 2. Hopelijk kunnen 
we ze motiveren tot volwaardig trainster. Hoewel er geen(?) wedstrijden zijn geweest willen 
we onze trouwe juryleden bedanken voor hun beschikbaarheid. 
 
Zoals vorig jaar hebben we een paar evenementen moeten annuleren. Zo werden het 
Pietengymfeest, de Clubkampioenschappen en het Gymweekend geannuleerd. Wel was er de 
DEO en K&V Olympische Sportdag met 80 deelnemers. En waren we aanwezig bij de 
sportmarkt. 
 
De materiaalcommissie heeft dit seizoen een extra groot budget gekregen voor nieuwe 
uitgaven. Alle wensen werden vervuld. 
 
Enige samenwerking is er al tussen Oliveo, DEO en KenV. Eventuele fusie gesprekken zijn 
vertraagd naar het volgend seizoen. 
 
Het afgelopen seizoen heeft Jamina een enthousiaste poging gedaan aan te sluiten bij het 
bestuur. Maar onder andere door een grote belasting rondom wedstrijden kon ze minder 
tijd besteden aan het bestuur. Daarmee blijft het bestuur steken bij 2 leden; Pauline en 
Wopke. Het is noodzakelijk dat hier iets aan moet gebeuren. 
 
Namens het bestuur, 
Wopke van Os 
  



 
Bijlage 2 
 
 

 

Jaarverslag TC 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 

  



Voor u ligt het jaarverslag over het seizoen 2020 - 2021 van de TC van Turn- en Gymnastiekvereniging 

Kracht en Vlugheid Pijnacker. Alle aangeleverde verslagen door de trainers zijn bij elkaar gebundeld. 

Naast recreatie en selectie turnen biedt de vereniging ook dames conditie training aan, hiervan is 

geen verslag aangeleverd. 

 

Sportieve groet, 

Namens alle TC-leiding, 

 

Jamina van den Ende 

December 2021 

  



 
 
Jaarverslag TC 2020-2021       Diana Heuvink 
 
Lesdag: woensdag  
 
Locatie: Sportzaal Koningshof (Baken) 
 
Augustus 2020 - juli 2021 
14.30-15.30 peuters 3 tot 4,5 (gemiddeld 13 deelnemers) 
15.30-16.30 kleuters 4 tot 5,5 (gemiddeld 15 deelnemers) 
16.30-17.30 jongens en meisjes 5 t/m 7 (gemiddeld 15 deelnemers) 
 
Assistentie:  
15.30-16.30 Femke Bokdam en Saschia Tas. 
16.30 -17.30 Selina Hülters, Annemarie van Doorn en Laura Dupon 
15.30-17.30 Laura Dupon  
 
Selina en Annemarie zijn in 2021 gestopt i.v.m. trainen bij de bovenbouw op woensdag.  
 
 
Lessen: 
 
Na de zomer van 2020 hebben we nog tot half december kunnen turnen. Toen startte de Lock down 
die tot mei 2021 zou duren. Vanaf 19 mei konden we gelukkig de zaal weer in. Er zijn veel nieuwe 
kinderen gestart. We hebben veel nieuwe materialen aangeschaft, waar de kinderen veel plezier van 
hebben. 
 
Er is 2 keer een informatiebrief gemaild met het laatste nieuws over o.a. de lessen, activiteiten (die 
geannuleerd zijn) en uiteraard over de Corona periode.  
 
Activiteiten: 
 
Laura, Selina en Annemarie zijn geslaagd voor hun assistent diploma 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag TC 2020-2021       Diana Heuvink 
 
Lesdag: vrijdag         
 
Locatie: Sportzaal Koningshof (Baken) 
 
Augustus 2020 - juli 2021 
17.00-18.00 meisjes 5 t/m 7 
18.00-19.00 meisjes 8 tot 10 
19.00-20-00 meisjes 10 jaar en ouder 
 
Gemiddeld waren er 18 meisjes per lesuur. 
 
De lessen van 18.00-20.00 worden om de week gedaan door Diana en Britta.  
 
Assistentie:  
17.00-18.00 Anouk Bokdam, Demi van der Velden, Femke de Waal, Lotte van Spronsen  
17.00-19.00 Romy de Bruijn, Femke de Waal, Lotte van Spronsen 
18.00-19.00 Marit Rodenburg, Anna Pronk, Romy de Bruijn 
 
Demi, Romy, Femke, Lotte en Anna hebben assistent 1 afgerond.  
 
          
Lessen: 
 
Ook voor de vrijdaggroepen was de periode waarin we niet konden turnen een tegenvaller. Geen 
training en geen wedstrijden. Gelukkig zijn we in het voorjaar 2x naar buiten gegaan en konden we 
vanaf 21 mei de zaal weer in.  
 
Er is 2 keer een informatiebrief gemaild met het laatste nieuws over o.a. de lessen, activiteiten (die 
geannuleerd zijn) en uiteraard de Corona periode.  
 
Activiteiten: 
 
17 april en 15 mei hebben we een buitentraining gedaan op het terrein van DSVP aan de Sportlaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Activiteiten algemeen 
 
In verband met de langdurige lockdown zijn verschillende activiteiten niet doorgegaan zoals het 
Pietengymfeest, de Clubkampioenschappen en het Gymweekend.  
 
 
12 juni 2021 DEO en K&V Olympische Sportdag met 80 deelnemers 
Het was een fantastische dag met enthousiaste kinderen en leiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 juli 2021 Sportmarkt in de Viergang 
Een gezellige middag met veel enthousiaste kinderen en ouders. We hebben ons als vereniging goed 
kunnen presenteren. Vooral voor de peuter- en kleuterlessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het Baken hebben we een ruimte gekregen die we kunnen afsluiten voor eigen materiaal. Hierdoor 
is het niet mogelijk voor anderen om onze materialen te gebruiken. 
 
 
 
  



Leiding: Mirjam Samekto-van Zijl 
 
Lesdag: Zaterdag 
 
Locatie: Goudenregensingel 20a 
 
09:30 – 10:15 uur: Ouder&Kindgym, peuters en kleuters: 2,5-5 jaar. 
 
Hulpouders & assistente: 
Tijdens het opzetten helpen er elke week 2 ouders (9.00 
aanwezig). Er wordt aan het einde van elke les 
afgesproken wie er de week erna kan helpen. Dit 
verloopt prima en zonder problemen.  
Tijdens het opruimen helpen alle ouders die tijd hebben 
(dit zijn over het algemeen alle ouders op een enkeling 
na af en toe).  
In de ouder&kindgroep blijft 1 ouder/verzorger aanwezig 
om het kind te assisteren en het kind 1 op 1 te 
begeleiden. 
De vaste assistente is Saschia Tas (assistent niveau 1).  
 

 
 
Groepsgrootte en wachtlijst: 
Groepsgrootte: einde seizoen 8 deelnemers 
Wachtlijst: nee 
 
Activiteiten: 
10 juli 2021: Sportmarkt 
Deze werd georganiseerd door Team4Talent. Kracht en 
Vlugheid was aanwezig waarbij er met name materiaal 
voor de peuters/kleuters werd opgezet. Er was reclame-
materiaal aanwezig bij het kraampje m.b.t. het Nijntje 
Beweegdiploma en er werden vele flyers uitgedeeld.  
 
  



Onderbouw selectie 
Augustus 2020 – juli 2021 

Trainers  
Fleur Blijleven en Jamina van den Ende 
 
Assistenten 
Roos van Daalen (assistent niveau 2 behaald mei 2021) 
Nour Hmoumou (in opleiding voor assistent niveau 2) 
Anouk Rensen (assistent niveau 1 behaald in oktober 2020 en in opleiding voor assistent niveau 2) 
Joan Hendrikse (assistent niveau 1 behaald in oktober 2020) 
Lisa Melaard 
Edith van Os 
Joyce Querfurth (assistent niveau 1 behaald juni 2021) 
Lieke de Graaf (assistent niveau 1 behaald juni 2021) 
 
Trainingstijden 
Maandag van 17.00 – 19.00 uur in de Goudenregensingel 
Vrijdag van 18.00 – 20.30 uur in de Goudenregensingel 
 
Groepsgrootte 
De groep bestaat uit ongeveer 21 turnsters. 
 
Wedstrijden 
Door de corona pandemie hebben de turnsters in het seizoen 2020-2021 geen wedstrijden geturnd. 
 
Sinterklaas vieren  
Net als elk jaar, vierde de onderbouw ook dit jaar Sinterklaas met elkaar. Voor alle meiden zwarte 
enkelsokjes met hun naam erop! 
 

  
 
Lockdown 
Vanaf half december 2020 was er (weer) een lockdown in Nederland, waardoor er niet geturnd 
mocht worden in de zaal. We geven online turnlessen via Zoom en versturen thuistrainingen via de 
app. Vanaf maart 2021 gaan we met de onderbouw op het schoolplein naast de zaal aan de 
Goudenregensingel buiten trainen. Wat is het fijn om elkaar weer in het echt te zien! Half april 
hebben we een extra buitentraining op één van de voetbalvelden van DSVP. Vanaf eind mei mogen 
we (gelukkig) weer de zaal in! 

       
Talenten Turn Training 
Ook in corona-tijd blijft de onderbouw van de selectie op zoek naar nieuwe turntalentjes! In april 
tijdens een buitentraining houden we een Talenten Turn Training waar 10 meiden op af komen!  

  



Selectie (bovenbouw) 

 
De bovenbouw selectie wordt getraind door Britta Haneveld samen met Marc de Jong en Jochem v/d Voort. 
Marc en Jochem zijn de vaste assistenten bij de selectie. Arie Gravesteijn valt regelmatig in.   
 
De selectie traint op maandag van 19.00 – 21.00 uur in de Goudenregensingel en op woensdagavond van  
18.30 – 21.00 uur in Tolhek.  
 
Groepsgrootte 
De groep bestaat uit 21 turnsters. 
 
Wedstrijden 
Helaas zijn alle wedstrijden in het seizoen 2020-2021 geannuleerd ivm de lockdown. 
 
Online/ buiten turnen  
Vanaf december 2020 zaten wij in een lockdown. We zijn vanaf januari 2021 gestart met 1 keer in de week 
online training via ZOOM en 1 keer in de week werd er een ‘thuistraining’ verstuurd in de app. Ook is er een 
gezamenlijke online bingo geweest samen met de turnsters en trainers van de onderbouw. Vanaf april konden 
wij weer buiten turnen. Door een fijne samenwerking met DSVP hadden wij een veld waarop we konden 
trainen en een kleedkamer waar onze toestellen opgeslagen konden worden. Dankzij een ouder konden wij 
toestellen naar DSVP brengen! Helaas was het niet altijd even lekker weer om buiten te trainen en waren de 
turnsters flexibel genoeg om te schakelen tussen buiten of via ZOOM. In juli mochten wij gelukkig weer binnen 
gaan trainen.  
 
Activiteiten:  
Naast het harde werken vinden we het bij de bovenbouw ook belangrijk dat er een goede sfeer hangt en kiezen 
we regelmatig voor thema trainingen. Met sinterklaas vieren we altijd ‘’pakjesavond’’, met kerst een 
aangepaste kersttraining met opdrachten maar ook tussendoor is het tijd voor een dobbelspel, potje bingo of 
levend ganzenbord.  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
  



Bijlage 3 
 

 
 

 
  



Bijlage 4 
 

 
 
 

 

 


