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CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING 
KRACHT EN VRIENDSCHAP GRONINGEN 
OPGERICHT 4 MAART 1904,  AANGESLOTEN BIJ  DE K.N.G.U.  
WAARIN OPGENOMEN DE AFDELING SPORT VAN HET C.J.O.  

 

SECRETARIAAT 

Calvijnstraat 20 
9746 BE Groningen 
bestuur@kvgroningen.nl 
 
Groningen, 31 augustus 2020 
 
Betreft Jaarverslag 2019 Kracht & Vriendschap Groningen 
 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in 2019 bestaan uit Peter Koopmans (voorzitter), Jason van Kampen (secretaris), Marion Setz 
(penningmeester), Minca Holman (ledenadministratie), Daniëlle Dussel (incasso), Daphne Veldman, Greetje 
Duinstra, en Will Hoeijmakers. Daphne Veldman is per 1 juni benoemd als 2e verenigingsmanager en uit het 
bestuur getreden. Will Hoeijmakers heeft zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn in het bestuur. 
Hier is aandacht aan besteed tijdens de ALV in april en tijdens het afsluitende etentje in juli met leiding en bestuur. 
Will heeft nog wel de clubactie van 2019 georganiseerd.  
 
Trainers, trainsters en assistenten 
In 2019 heeft de leiding (Gymnastiek/Turnen, Freerunning, Acro-gym en Ritmische Gymnastiek) bestaan uit Jan 
Schuurman, Lubbert de Jonge, Erzsi Sprong, Laila Kranenborg, Dave Bol, Rick Abbas, Suzan van Houten-
Wesseling, Ella Welling, Jelle Klont, Marjan van der Zee, Paul Tondera, Dave Bol, Yanissa Neef, Elien Wolke, Joel 
van der Woude, Karianne Roorda, Maaike Buser, Minca Holman, Sanne Sebens, Priscilla Wieringa, Elske Domhof, 
Raymon Beihuisen en Wouter Snoek. Priscilla Wieringa, Elske Domhof, Wouter Snoek, Yanissa Neef, Suzan van 
Houten, Ella Welling, Marjan van der Zee, Paul Tondera, Elien Wolke en Dave Bol zijn om diverse redenen gestopt 
in de zomer (of reeds eerder). Daar kwamen Yvon Schreuders, Marjan Hogenberg, Melissa Bottema, Melissa Schut, 
Mark Mollema en Kirth Ramoutar voor in de plaats. Mark van Wieren en Jelmer van der Wal hebben in 2019 
tijdelijk een paar maanden lesgegeven. Frank Nederhoed, Evelien Dingshoff, Renske Bos, Vera de Geus, Nicolien 
Alkema, Rosalie Beuker, Nynke Bock, Thomas de Hek en Koen Vree Egberts hebben de selectie van het turnen 
versterkt. 
De lessen zijn gedeeltelijk ondersteund door istenten en stagiaires. Dit inmiddels grote team van trainers, 
trainsters en assistenten heeft het afgelopen jaar weer voor prima lessen gezorgd.  Wij hebben gemerkt dat de 
samenwerking in de turnhal even zoeken was toen alle groepen op niveau werden ingedeeld in plaats van op 
voormalig clubnaam.  
  
Overleg bestuur en leiding 
Er vond zoals gebruikelijk maandelijks een bestuursvergadering plaats, behalve in de zomervakantie. Ook schoven 
de twee verenigingsmanagers na de zomervakantie aan bij sommige vergaderingen. Met de leiding is niet meer 
gezamenlijk vergaderd omdat de groep leiding te groot wordt. Er zijn ook dit jaar weer regiovergaderingen van de 
KNGU bezocht. 
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Eind december is er een informatieve ALV geweest over de fusieplannen met Olympia en GVAV. Ook is er een ALV 
georganiseerd waarin gestemd moest worden voor de fusie. Per 1 januari 2020 zijn CSG Kracht en Vriendschap, 
GVAV en GV Olympia gefuseerd tot Turnstad Groningen.  
 
Lesbezoek   
Door de drukke werkzaamheden zijn de bestuursleden niet op lesbezoek geweest. Wel is er veelvuldig contact 
tussen leiding en het bestuur voor het regelen van allerhande zaken zoals formulieren voor de Grote Club actie en 
sleutels voor vervanging. De verenigingsmanagers hebben regelmatig contact met de leiding en (ouders van) de 
leden.  
 
Lesaanbod 
Het lesaanbod is uitgebreid met de recreatie lessen van Olympia. In 2019 zijn er geen groepen opgeheven. 
Freerunning is uitgebreid met verschillende locaties. Acro-gym is samengegaan met Olympia. Ook de afdeling 
Ritmische Gymnastiek is uitgebreid en de leden daarvan hebben deelgenomen aan wedstrijden. De ‘kikkerkweek’, 
de pre-selectielessen voor doorstroom naar de reguliere selectielessen, loopt goed.  
 
Samenwerking met andere verenigingen  
Samen met Omnigym Assen en mgv Middelstum is weer een onderlinge wedstrijden georganiseerd. Op de 
samenwerking met onze zusterverenigingen GVAV en Olympia wordt onder het kopje ‘Nieuwe Turnhal’ verder 
ingegaan. Vanaf januari zijn wij samengegaan met de recreatie van Olympia. Met de selecties van beide 
verenigingen wordt intensief samengewerkt.  
 
Net als in 2018 is voor het freerunnen niet intensief in nieuwe samenwerkingsverbanden geïnvesteerd. De reeds 
bestaande relaties zoals Bslim, MJD en Special Heroes zorgen ervoor dat de aanvraag voor clinics en daarmee de 
doorstroom naar de vereniging onverminderd is. We kunnen zelfs de volledige vraag niet aan en kampen op 
meerdere locaties met wachtlijsten. We zoeken nog steeds nieuwe train(st)ers. 
 
Nieuwe turnhal 
Zoals bekend is in 2015 door de gemeente eindelijk groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe turnhal nabij 
de Euroborg. Met GVAV en Olympia wordt vanaf 2015 intensief samengewerkt om de plannen ten behoeve van de 
exploitatie van de nieuw te bouwen turnhal in Groningen verder vorm te geven. De drie verenigingen hebben een 
stuurgroep opgericht die maandelijks bijeenkomt en worden daarbij begeleid en ondersteund door een 
materiedeskundige van Draaijer + Partners.  
Vanaf 1 januari 2019 wordt er in de nieuwe turnhal getraind en wordt de samenwerking met GVAV en Olympia 
geïntensiveerd. Er is gestart met trainingen door de afzonderlijke verveningen GVAV, Olympia en KV. Na de zomer 
wordt er gezamenlijk getraind en zijn de selectieleden ingedeeld naar niveau.  
 
Jaarvergadering  
Op woensdag 17 april 2019 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de Turnhal te Groningen. Meer 
informatie staat in de notulen van de jaarvergadering. 
 
Wedstrijden  
Ook in 2019 heeft KV weer meegedaan aan verschillende wedstrijden. Er werd goed gepresteerd en er werden 
diverse prijzen gewonnen, zowel op regionaal als landelijk niveau. Vanuit de vereniging heeft onze groep met 
juryleden weer een groot aantal wedstrijden gejureerd. Daarnaast heeft KV, zoals ook onder het kopje 
‘Samenwerken met andere verenigingen’ genoemd, in 2019 samen met Omnigym Assen en mgv Middelstum een 
onderlinge wedstrijd georganiseerd. Ook is er door de leiding de Turncup voor de recreatieleden georganiseerd. 
GVAV leden waren daarvoor ook uitgenodigd. cup.  In de turnhal werden ook diverse wedstrijden georganiseerd, 
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maar daaruit is gebleken dat de ruimte toch uiteindelijk niet geschikt is voor wedstrijden en het bijbehorende 
publiek. 
 
pelletjesochtend en survival  
In 2019 hebben de traditionele survival en spelletjesochtend in het Stadspark niet plaatsgevonden. In het najaar is 
een survival gehouden bij Hommes Survival & outdoor Survivalbaan Zernike. Er is dit jaar geen freerunjam 
georganiseerd.  
 
Sponsoracties 
Ook dit jaar heeft KV weer meegedaan met een aantal sponsoracties waaronder de Grote Club Actie, de Poiesz 
jeugdspaaractie en de sponsorclinics. Met veel inzet van onze leden hebben deze acties uiteindelijk meer dan 9000 
euro opgeleverd!  
 
Website, webshop en digitalisering 
De website bevat alle informatie. Daarnaast staan er ook foto’s van de activiteiten op. De website wordt 
voortdurend actueel gehouden met het laatste nieuws. Ook is KV actief op Social Media en is er bijvoorbeeld een 
drukbezochte pagina op Facebook en Instagram! 
Vanaf oktober 2016 heeft KV een webshop voor de verkoop van turnkleding en turnbenodigdheden. Naast de 
nieuwe webshop is ook een nieuw digitaal aanmeldformulier in gebruik genomen. Via dit formulier kunnen nieuwe 
leden zich aanmelden. Ook zijn wij gaan werken met een digitaal aanmeldformulier voor de proeflessen. In 2019 
zijn alle aanmeldingen digitaal verwerkt. 
 
Automatisering financiële- en ledenadministratie 
De koppeling tussen Digimembers voor de ledenadministratie en het pakket Exact bleek in de praktijk niet goed te 
werken. Na vele pogingen het in orde te krijgen, is de koppeling ongedaan gemaakt voor de financiële 
administratie. Inmiddels hebben we het incasseren van de contributiegelden onder controle en is een 
incassoprotocol opgesteld en aan de leden gecommuniceerd. Er is veel werk verzet om de niet geïncasseerde 
contributies alsnog te incasseren. In 2019 is het incassobureau Floris in geschakeld om de betalingsachterstanden 
weg te weken.  
 
Turnkleding 
In 2019 is weer veel turnkleding besteld door en voor onze bestaande maar zeker ook onze nieuwe leden. Dankzij 
de inzet van onze vrijwilligers is dat weer prima verlopen en hebben onze (nieuwe) leden de beschikking over 
mooie KV-turnkleding. Al vanaf oktober 2016 verloopt de verkoop van turnkleding succesvol via de webshop.  
Door de intensieve samenwerking is de behoefte ontstaan dat iedereen dezelfde turnpakjes heeft. Voor alle 
selectieleden (jongens / meisjes, dames / heren- turnens) zijn in 2019 nieuwe trainingspakken en turnpakjes 
ontworpen en besteld. Op deze wijze stralen de selectieleden  meer eenheid uit. De turnpakjes zijn in 2019 
geleverd. De trainingspakken worden in 2020 verwacht.   
 
Tot Slot  
Wij willen alle trainers, trainsters, assistenten, juryleden, vrijwilligers, leden en ouders bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme. Wij kunnen niet zonder jullie! Ook onze donateurs bedanken wij heel hartelijk voor hun financiële 
steun. 
 
Namens het bestuur van CSV Kracht en Vriendschap Groningen, 
Jason van Kampen  
Secretaris 


