
Notulen   van de         
ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN K&V 
Dinsdag 27 oktober 2020 
 
1. Opening 

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

2. Post en ingekomen stukken. 
Er is een nieuwe informatiebrief rondom de corona maatregelen opgesteld, deze zal 
weer naar alle leden gemaild worden. Daarnaast zal er een update op de website 
geplaatst worden. 
 

3. Notulen van de ALV van 10 december 2019  
De notulen worden goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden. 
 

4. Secretarieel jaarverslag  
Het verslag 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.  Resultaat seizoen 2019/2020: goedgekeurd 
      b.  Begroting voor seizoen 2020/2021: goedgekeurd. 
      c.  Verslag van de kascontrole commissie: het verslag is toegevoegd aan deze notulen als   
           bijlage 3 en 4. 
 
7. Contributie 2021-2022 

Gezien het positieve resultaat en het bedrag op de lopende rekening, is besloten de 
contributie niet te verhogen. Voor de selectie zal uit de contributie voor een aantal 
keren per seizoen de extra trainingen betaald worden. 
 

8. Nieuws van het bestuur; fusie / samenwerking mey turnverenigingen Oliveo en DEO 
De voorzitters van de drie verenigingen K&V Pijnacker, Oliveo Pijnacker en DEO 
Nootdorp zullen binnenkort met elkaar een overleg hebben om te kijken of 
samenwerking dan wel fusie voor de toekomst toch interessant kan zijn. Er zal ook door 
een onafhankelijke partij een onderzoek ingesteld worden naar mogelijke knelpunten 
om tot samenwerking dan wel fusie te komen. 

  



 
 
9. Bestuursverkiezingen 

1.  Wopke van Os, Voorzitter. Termijn eindigt, stelt zich verkiesbaar, maar dan 
niet meteen voor 3 jaar, wil het per jaar bekijken. 

2.  Pauline Nederend, penningmeester (Termijn eindigt in 2021). 
3. Jamina van den Ende, voordracht als bestuurslid; wordt unaniem gekozen 

 
Er zijn vacatures voor 1-3 bestuursleden. Jochem zal wat mensen persoonlijk aanspreken, 
ook de overige trainers kunnen hier een rol in spelen door ouders persoonlijk aan te 
spreken 

 
10. Rondvraag 

Diana: er zal dit jaar in verband met de corona geen groot Sinterklaasfeest plaatsvinden. 
Is er budget om in de lessen iets lekkers te trakteren? > jazeker! 

 
11. Sluiting 

Om 21.30 uur sluit de online algemene ledenvergadering. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 

Secretariaat verslag K&V Seizoen 2019/2020 
 
Het afgelopen seizoen werden we wereldwijd opgeschikt door het Covid-19 virus. 
Gedurende enkele maanden mochten we geen gebruik maken van de binnensport 
accommodaties. Sommige lessen zijn online voort gezet, andere lessen verplaatsen naar 
buiten, zoals naar een veld bij DSVP. Als vereniging mogen we ons gelukkig prijzen met de 
flexibele opstelling van gemeente Pijnacker-Nootdorp met betrekking tot de zaalhuur, en 
van DSVP met betrekking tot het vrij maken van voetbal velden. Als bestuur heeft dit alles de 
nodige tijd en organisatie gevraagd om alles in goede banen de leiden en ouders 
geïnformeerd te houden. Tegen het einde van het seizoen mochten veel lessen de draad 
weer oppakken. 
 
Verder waren we een erg stabiele vereniging gedurende het seizoen. Helaas nemen we aan 
het eind van het seizoen afscheid van Ellen als trainster bij de recreanten, en van Marvin als 
trainer bij de selectie. De over blijvende groep van trainers en assistenten is klein maar 
krachtig. We blijven zoeken naar nieuwe aanwas. 
Die zoektocht is vooral onder de assistenten die we laten opleiden in de verschillende 
niveaus. We hopen door middel van het stap voor stap opleiden van onze assistenten, deze 
groep te behouden voor onze vereniging en ze uiteindelijk als trainer in te kunnen zetten. 
Naast trainers en bestuursleden kunnen we als club niet zonder onze trouwe juryleden. We 
zijn dan ook erg blij dat we nog steeds enkele vaste juryleden hebben die voor onze 
vereniging klaar staan. Zonder hen zouden we geen wedstrijden kunnen draaien. 
 
Enkele tradities konden we dit jaar niet in ere houden. Zo werden het gymweekend en de 
clubkampioenschappen geannuleerd. Wel hadden we diverse wedstrijden in de eerste helft 
van het seizoen, en was er het Sinterklaasfeest. 
 
Dit seizoen werden nieuwe trainingspakken, turnpakjes en t-shirts aangeschaft. Veel werd 
met sponsoring gedaan. Goed gedaan! 
 
De materiaalcommissie heeft verschillende aankopen gedaan, en voor volgend seizoen een 
lijvige wensenlijst ingediend. Ook hebben we een overeenkomst gesloten met Oliveo over 
het gebruik van hun nieuwe verende vloer. 
 
Samenwerking en/of fusie met Oliveo en DEO is op een laag pitje blijven staan. Fusie 
gesprekken zullen wellicht zelden volmondig positief blijken. Wellicht komt dit een volgend 
seizoen een stap dichterbij. 
 
Het bestuur bestond dit seizoen slechts uit 2 leden; Pauline en Wopke. Wel is Jamina steeds 
vaker aan geschoven, wat zeer werd gewaardeerd. 
 
Namens het bestuur, 
Wopke van Os 
 

 
 



Bijlage 2 
 
 

 

Jaarverslag TC 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 

  



Voor u ligt het jaarverslag 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 

Oktober 2020  

  



 
Jaarverslag TC 2019-2020       Diana Heuvink 
 
Lesdag: woensdag  
 
Locatie: Sportzaal Koningshof (Baken) 
 
Augustus 2019 - juli 2020 
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) 
 
Gemiddeld waren er 28 meisjes en 12 jongens over het seizoen.  
 
Assistentie:  
Ellen Verheul tot zomer 2020. Toen hebben wij helaas van haar afscheid genomen. De kinderen 
hebben leuke tekeningen en knutsels gemaakt, die zij in een map heeft gekregen.  
 
15.30-16.30 Femke Bokdam en Saschia Tas. 
16.30 -17.30 Selina Hülters en Annemarie van Doorn vanaf september 2019 gestart. In 2020 zijn zij 
begonnen met assistent 1.   
15.30-17.30 Laura Dupon vanaf oktober 2019 en ook gestart met assistent 1.   
 
 
Lessen: 
 
De lessen in het seizoen 2019-2020 begonnen erg leuk. Een aantal leden kwam weer van buiten 
Pijnacker, via de kinderfysio en het Sportfonds. Er zijn veel nieuwe kinderen en kinderen vanuit de les 
van Ellen (zaterdag) gestart. Er blijft een wachtlijst voor kinderen vanaf 5 á 6 jaar, omdat alle 
kinderen doorstromen naar een vervolg les. Vanaf januari zijn de lessen enige weken overgenomen 
door Ellen, doordat ik enkele weken ziek was. Vanaf maart kwam de Corona in het land en zijn de 
lessen tot 1 juli geannuleerd. Vanaf juli hebben we nog 3 weken, met inachtneming van de regels, les 
kunnen geven en het seizoen met elkaar kunnen afsluiten. 
 
Er is 3 keer een informatiebrief gemaild met het laatste nieuws over o.a. de lessen, activiteiten (die 
geannuleerd zijn) en uiteraard over de Corona periode.  
 
Activiteiten: 
 
☺ Clubkampioenschappen geannuleerd 
 
☺ Beweegdiploma niet georganiseerd i.v.m. Corona  



Jaarverslag TC 2019-2020       Diana Heuvink 
 
Lesdag: vrijdag         
 
Locatie: Sportzaal Koningshof (Baken) 
 
Augustus 2019 - juli 2020 
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 17 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  
17.00-19.00 Romy de Bruijn, Femke de Waal, Lotte van Spronsen 
18.00-19.00 Marit Rodenburg en Anna Pronk 
 
Anouk en Marit hebben assistent 1. Demi, Romy, Femke, Lotte en Anna zijn gestart met assistent 1.  
 
          
Lessen: 
 
De lessen zijn gevuld geweest met veel verschillende toestelsituaties . De niveaus liggen soms erg uit 
elkaar, waardoor we veel differentiatie moeten toepassen om alle kinderen genoeg te kunnen 
aanbieden. Er zijn wachtlijsten voor de lessen, maar toch zijn er veel nieuwe meisjes gestart in het 
seizoen. Vanaf half maart zijn de lessen gestopt vanwege de Corona, maar door leuke 
thuisoefeningen en opdrachten hebben de meiden toch bezig kunnen zijn. Hier kregen we regelmatig 
filmpjes van en leuke reacties over.  
 
Er is 3 keer een informatiebrief gemaild met het laatste nieuws over o.a. de lessen, activiteiten (die 
geannuleerd zijn) en uiteraard de Corona periode.  
 
Activiteiten: 
 
☺ Recreatie wedstrijd Zoeterwoude 19 april 2020 geannuleerd 
 
☺ Clubkampioenschappen geannuleerd 
 
☺ Beweegdiploma niet georganiseerd i.v.m. Corona 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Leiding: Ellen Verheul 
 
Lesdag: zaterdag 
 
Locatie: Goudenregensingel 20a 
 
09:30 – 10:30 uur: Kleuters: 3 tot 5 jaar, gemiddeld 14 deelnemers 
 
Hulpouders: 
Bij toerbeurt van 1x per maand helpen enthousiaste ouders mee tijdens de gymles.   
Zo krijgen de kinderen voldoende aandacht en begeleiding tijdens de les en kunnen 
ze in kleine groepjes aan hun oefeningen werken. 
Dit seizoen hielpen mee: 
Gwen Wubben ( vaste assistent niveau 1) 
Walter Vermeer (Bram Vermeer) 
Kim Fuchs (Neele v Doorn) 
Saskia/ Wouter Kamps (Johan en Fien Kamps) 
Ellen Matheé (Nomi Hoogenraad) 
Leo v Iersel (Mara v Iersel) 
Caroline/Tom Fuller (Felix Fuller 
 
Groepsgrootte en wachtlijst: 
Op de zaterdagochtend, tijdvak juli 2019/juli 2020, 
gymmen ongeveer 12-14 kinderen. 
De groep is klein gehouden, omdat dit het laatste seizoen is dat ik les zou geven. 
Er was een wachtlijst van 3 kinderen tot januari 2020. De kinderen van de wachtlijst 
kregen een plekje in januari 2020. 
Op het moment van mijn afscheid was er helaas nog geen opvolger voor de zaterdag 
les. Er zijn een aantal kinderen gestopt met gymmen en een aantal zijn 
doorgestroomd naar de woensdag of vrijdag. 
 
Corona 
Doordat in maart 2020 een nieuw, onbekend virus Corona (Covid 19) de kop opstak 
en er vanuit de overheid, het RIVM en de KNGU maatregelen genomen werden, 
sloten de gymzalen en konden de gymlessen tot juli 2020 geen doorgang hebben. 
Vanuit Bestuur en Leiding is hier gehoor aan gegeven. Ouders van onze leden zijn 
hierover middels een brief/ mail van op de hoogte gesteld. Gedurende deze periode 
zijn de ouders regelmatig via mail geïnformeerd en ontvingen ze leuke activiteiten en 
kleurplaten voor hun kind. 
In juli 2020 mocht er weer binnen gesport 
worden en hebben een aantal kinderen van 
de zaterdag les nog 3x kunnen gymmen tot 
aan de zomervakantie. 
.  
 
 
 
 
 
  



Ouder/kind lessen: 
In tijdvak juli 2019/ juli 2020 zijn er 2 ouder/kind lessen geweest. Door Corona alleen 
tot december. Eén of beide ouders, opa/oma, tante/oom of oppas gymmen samen 
met het kind.  
De zaal wordt zo ingericht dat ouders bijna alles hetzelfde kunnen doen als hun kind. 
De kinderen en ouders ervaren hoe leuk en fijn het is om samen een uurtje te 
gymmen. 
Het is een groot succes, alle ouders en kinderen doen enthousiast mee. De interactie 
tussen ouder/kind is erg leuk om te zien en te ervaren. 
 
Themalessen: 
Geen. (Door Corona heeft dit geen doorgang gehad) 
 
Activiteiten: 
Er was dit seizoen voor de jongste leden maar 1 activiteit: 
- het gezamenlijke Sinterklaasfeest op 4 december 2019, in Sportzaal Koningshof, 
Pijnacker. Hier hebben een aantal kinderen van de zaterdag les aan deelgenomen. 
 
Helaas konden de andere activiteiten, zoals de 
Clubkampioenschappen en het Nijntje 
beweegdiploma, door de sluiting van de zalen geen 
doorgang vinden. 
 
De lessen zijn in seizoen  juli 2019/ juli 2020 prima 
verlopen. De kinderen  
(hulpouders en assistente) kwamen iedere 
zaterdagochtend enthousiast naar de les. 
 
Afscheid 
18 juli was de laatste les voor de zomervakantie en 
daarmee ook de laatste les waarbij ik in de zaal 
stond. 
Voor alle kinderen had ik een presentje en iets 
lekkers meegenomen, wat ze erg leuk/lekker 
vonden. 
Ik ben ook door de kinderen/ouders, Bestuur en Leiding erg verwend met presentjes 
voor mijn tijd die ik heb lesgegeven. 
Hartelijk dank daarvoor!! Echt te gek! 
 
Einde aan een mooi tijdperk, waar ik met veel plezier en enthousiasme aan 
deelgenomen heb.  
 
 
 
 
 
 
 

  



Onderbouw selectie 
Augustus 2019 – juli 2020 

 
Trainers  
Fleur Blijleven en Jamina van den Ende 
 
Assistenten 
Roos van Daalen (assistent niveau 1 en in opleiding voor niveau 2) 
Nour Hmoumou (assistent niveau 1 en in opleiding voor niveau 2) 
Lotte Bouman (assistent niveau 1) 
Anouk Rensen (in opleiding voor assistent niveau 1) 
Joan Hendrikse (in opleiding voor assistent niveau 1) 
 
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. 
 
November – Try-out 
Op zondag 18 november 2019 organiseerde K&V Pijnacker samen met Meerburg een Try-out 
wedstrijd. Naast K&V deden er ook meiden van Meerburg Zoeterwoude en SJZ mee. 
 
November – regiowedstrijden keuze 4e divisie - 1 
Lydia, Yadira en Laura turnden hun eerste wedstrijd als keuzeturnsters. En wat voor een wedstrijd?! 
Laura werd 1e, Lydia 2e en Yadira 5e! 
 
December – sinterklaas vieren en extra training in de turnhal in Alphen a/d Rijn 
Dit jaar iets minder uitgebreid dan normaal, maar ook dit jaar vergat de Sint de meiden van de 
onderbouw niet! De meiden mochten hun schoen zetten in de hal en na hard zingen, zat er na de 
training een leuk cadeautje in. 
 
In de kerstvakantie heeft de onderbouw een extra training gehouden in de ingerichte turnhal in 
Alphen a/d Rijn. We hebben heerlijk getraind met elkaar. 
 
Januari – regiowedstrijden keuze 4e divisie – 2 en Donar Team Cup 
Tijdens de tweede regiowedstrijd was Lydia helaas ziek. Laura werd op deze wedstrijd keurig tweede! 
 
De keuze turnsters deden gemengd met meiden van de bovenbouw mee aan de Donar Team Cup. Er 
werden door meerdere teams mooie prijzen gewonnen in Overbosch Den Haag. 
 
Februari – regiowedstrijden D1, MentelCup en extra training in turnhal 
Op 1 februari 2020 deed Sanne mee aan de regiowedstrijd als jeugd 1 D1. Zij behaalde een keurige 
tweede plaats.  
 
Op zondag 16 februari vond de MentelCup in de Zijde Bergschenhoek plaats. Aan deze 
vriendschappelijke wedstrijd deden meiden van K&V Pijnacker, Meerburg Zoeterwoude en DEO 
Nootdorp mee.  
Op zondag 23 februari 2020 was er een extra training in de ingerichte turnhal. 
  



Maart – regiowedstrijden D1 en lockdown 
Op zaterdag 8 maart 2020 turnden Megan (instap), Amber, July en Nina (pupil 1) hun regiowedstrijd. 
Tijdens deze wedstrijd hadden de meiden voor de eerste keer het nieuwe trainingspak aan volledig 
gesponsord door Mentel, Wereldwinkel, Agro Partners Elektrotechniek en VentusCare. 
 
Vlak na deze wedstrijden gaat in Nederland een intelligente lockdown in en komen de turntrainingen 
voorlopig helemaal stil te liggen. 

 

 
 
April – online trainen via Zoom en challenges 
Om toch in beweging te blijven, bieden we de turnsters verschillende challenges aan. Daarnaast gaan 
we één keer per week online training via Zoom geven. 

 
Mei en juni– buiten trainen 
Vanaf half mei gaan we in het wijkpark in Tolhek buiten trainen. Eind mei stond er een training met 
de hele selectie op het programma op het voetbalveld van DSVP. 
 
Juli – weer binnen trainen, afsluiting seizoen, JumpOne en turnen in ingerichte turnhal 
Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer binnen trainen, joepie! Om gezellig dit gekke seizoen af te sluiten 
eten we met elkaar pannenkoeken. Ook zijn we met een grote groep naar JumpOne geweest in de 
eerste week van de zomervakantie. In de eerste en de tweede week van de zomervakantie hebben 
we in de ingerichte turnhal in Alphen a/d Rijn geturnd samen met de bovenbouw en Meerburg. 
 

       
 

  



Selectie (bovenbouw) 
 
Leiding: Marvin de Kempenaer en Britta Haneveld  
 
Lesdagen:  Maandag  18.30 – 20.30 uur in de Goudenregensingel 

Woensdag  18.00 – 20.30 uur in Tolhek 
Zondag  12.00 – 14.30 uur in Den Haag  

 
Assistenten 
Marc de Jong 
Jochem v/d Voort 
 
Groepsgrootte 
De groep bestaat uit ongeveer 21 turnsters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wedstrijden 
November 2019 – Try out wedstrijd  
Een vriendschappelijke wedstrijd tegen Meerburg. Tijdens deze wedstrijd waren er prijzen voor de 
beste turnster in de meerkamp en per toestel wie de beste E score had. (Netheid.)  
 
November 2019 – 1ste regiowedstrijd 4de divisie 
Hier kwamen de junioren en senioren in actie. Vroeg in het seizoen, maar mooie resultaten behaald! 
 
December 2019 – 1ste regiowedstrijden 3de divisie 
Ook dit seizoen waren er 3de divisie turnsters (junioren en senioren). Tijdens de 1ste plaatsing 
wedstrijden voor de landelijke wedstrijden waren er mooie resultaten behaald.  
 
Januari 2020 – 2de regiowedstrijd 4de divisie 
Deze wedstrijd hadden wij als vereniging geadopteerd en waren de hele dag aanwezig om alles te 
regelen! Ouders, turnsters en trainers bedankt! Ook bij deze regio was het de beurt aan de junioren 

en senioren. Hele mooi resultaten met doorstroming naar de district finale! 

 
Januari 2020 – Donar Team Cup 
Een wedstrijd in team verband! Zowel per team als individueel konden er prijzen behaald worden! 
Het was een zeer gezellige en geslaagde wedstrijd! Een prijzenregen voor de turnsters!  
 
Februari 2020 – MentelCup 
Een vriendschappelijke wedstrijd tegen DEO Nootdorp en Meerburg! Veel nieuwe elementen en een 
prijzenregen voor de turnsters!  
  



Februari 2020 – 2de regiowedstrijd 3de divisie 
De 2de plaatsing wedstrijd voor landelijke plaatsing! Mooie resultaten bereikt.  
 
Einde seizoen.  
Vanaf maart 2020 was er een einde gekomen aan het wedstrijdseizoen! De 
trainingen vonden vanaf april 2020 digitaal plaats, via ZOOM 1 keer per 
week en 1 keer per week kwam er op de app/ mail thuistrainingen voorbij. 
Het leverde wel mooie foto’s en filmpjes op!  
Vanaf juni 2020 mochten we weer gaan sporten, helaas nog niet binnen. In 
samenwerking met DSVP konden wij een start maken met de buiten 
trainingen. Veel aanpassingen, kleine groepjes etc.! Maar toch kunnen we 
terugkijken op een gezellige tijd!  
Vanaf juli 2020 mochten we gelukkig weer binnen gaan trainen! En hebben we in de zomervakantie 
nog extra trainingen gedaan.  
 
Activiteiten:  
Naast het harde werken vinden we het bij de bovenbouw ook belangrijk dat er een goeie sfeer hangt 
en kiezen we regelmatig voor thema trainingen. Met sinterklaas vieren we altijd pakjesavond, met 
kerst een aangepaste kersttrainingen met opdrachten maar ook tussendoor is het tijd voor een 

dobbelspel of een bingo      .  
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Activiteiten algemeen 
 
PietenGymfeest Woensdag 4 december 2019 in het Baken. 6 Zwarte Pieten kwamen weer op bezoek 
bij de 55 kinderen die genoten van een gezellige middag. De tribune zat vol publiek en we hebben 
genoten van een uur gymmen, zingen en dansen. Alle kinderen kregen aan het einde hun 
‘Pietendiploma’ en wat lekkers. Dank weer aan de assistenten en andere hulp, die zich op deze 
middag hebben ingezet voor de vereniging.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de Kracht & Vlugheid Pietenles 2019 ben je geslaagd voor: 

1. Op het dak klimmen (klimmen en klauteren) 
2. Van het dak springen (van verhoogd vlak springen) 
3. Van het dak glijden (bankglijden) 
4. Door de dakgoot lopen (balanceren) 
5. Pakjes bezorgen (door en in de korven gooien) 
6. Door weer en wind gaan (tumblingbaan) 

 
 
 
                                                                                                 
 
Gymweekend Kon dit seizoen helaas niet doorgaan door de corona maatregelen, stond gepland voor 
29 t/m 31 mei 2020. 
 
Clubkampioenschappen Kon dit seizoen helaas niet doorgaan door de corona maatregelen, stond 
gepland voor 20 juni 2020. 

 

 
 

 

 

 
  



Bijlage 3 
 

 
  



Bijlage 4 
 

 
 
 

 

 


