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Betreft Jaarverslag 2020 Turnstad Groningen 

 
Bestuur Het bestuur heeft in 2020 bestaan uit Peter Koopmans (voorzitter), Jason van Kampen (secretaris), 
Marion Setz (penningmeester), Minca Holman (ledenadministratie), Daniëlle Dussel (incasso) en Dieter 
Staelens (contracten), Johanna van der Velde en Greetje Duinstra hebben na de zomer van 2020 afscheid 
genomen van het bestuur.  
 
Trainers, trainsters en assistenten 
In 2020 heeft de leiding (Gymnastiek/Turnen, Freerunning,  Acro-gym en Ritmische Gymnastiek) bestaan uit:  
Gymnastiek/ Turnen 
Jan Schuurman, Erzsi Sprong, Sanne Sebens, Elske Domhof, Melissa Bottema, Melissa Schut, Frank Nederhoed, 
Evelien Dingshoff, Renske Bos, Vera de Geus, Nicolien Alkema, Rosalie Beuker, Thomas de Hek, Lieke Buurman, 
Mark Mollema, Emma Mollema, Sietze Munneke, Margot Vochteloo, Sarah Boersma, Nadine de Waard, Jolieke 
Bakema, Reinoud Bakema, Ina Bakema, Lubbert de Jonge, Mirjan Meuleman, Laila Kranenborg, Jennefer 
Hermsen, Eline Groen,Yvon Schreuder, Jelle Klont en Koen Vree Egberts 
Freerunning  
Joel van der Woude, Raymon Beihuisen, Kirth Ramoutar, Luuk Tel, Lennard Koops, 
Ritmische Gymnastiek 
Karianne Roorda, Maaike Buser 
Acrogym 
Inge Strating, Jessica van Zanten, Dominque Ooms 
De lessen zijn gedeeltelijk ondersteund door assistenten en stagiaires. Dit inmiddels grote team van trainers, 
trainsters en assistenten heeft het afgelopen jaar zo goed als mogelijk was de lessen verzorgd. Waar het niet in 
de zalen kon werden alternatieven in online- en buitenlessen gegeven. Wij danken de leiding hartelijk voor hun 
flexibiliteit.    
  
Overleg bestuur en leiding 
Er vond zoals gebruikelijk maandelijks een bestuursvergadering plaats, behalve in de zomervakantie. De 
verenigingsmanagers waren hier afwisselend bij. Met de leiding is niet meer gezamenlijk vergaderd omdat de 
groep leiding te groot wordt. Er zijn wel indivuduele gesprekken gevoerd. Er zijn ook dit jaar weer 



regiovergaderingen van de KNGU bezocht.In september is er een ALV gehouden. Dit was later dan gebruikelijk 
in verband met corona.  
 
Lesbezoek   
Door de drukke werkzaamheden zijn de bestuursleden nauwelijks op lesbezoek geweest. Wel is er veelvuldig 
contact tussen leiding en het bestuur voor het regelen van allerhande zaken zoals bijvoorbeeld de Grote Club 
actie en sleutels voor vervanging en afgelopen jaar veel over de alterantieve mogelijkheden voor de lessen die 
voor een deel van het jaar niet konden plaatsvinden. De verenigingsmanagers hebben regelmatig contact met 
de leiding en (ouders van) de leden. 
 
Lesaanbod 
In 2020 is de recreatieles 12+ voor de dames opgeheven doordat er geen ruimte meer in de turnhal was en 
geen leiding die de groep elders wilde les geven. De recreatieles 12+ voor heren is uit de turnhal verplaatst 
naar de Ossehoederstraat. In Ter Borch is het lesuur van de meisjes op vrijdag opgeheven omdat we pas later 
in de zaal terecht konden en veel meisjes vanwege hun leeftijd langer naar school moesten op vrijdag. Een 
aantal is aangesloten bij de woensdag en donderdaglessen. Ook het recreatieuur voor jongens in Lewenborg is 
gestopt na een jaar proberen. Er was helaas te weinig animo voor.  
 
Samenwerking met andere verenigingen  
In coronatijd is meer dan anders met andere verenigingen contact geweest. Onder andere met de verenigingen 
MGV Middelstum, Omnigym Assen, Turngroep Noord Vries, Turncentrum Noord Ter Apel en JTV Leek is overleg 
geweest over hoe zij zaken aanpakken in coronatijd en welke regelingen en mogelijkheden er zijn/ waren voor 
de gymnastiekverenigingen. Er is veelvuldig steun gezocht bij de KNGU en NOC NSF omtrent de veranderende 
regelingen.  
 
Nieuwe turnhal 
Het zijn roerige tijden geweest sinds het starten in de turnhal. We zijn blij met de accommodatie hoewel er nog 
wel wat wensen zijn. Helaas passen niet alle selectiegroepen meer in de turnhal. Op dinsdag is er een training 
voor de 4e en 5e divisie bovenbouw dames in de gymzaal van Hoogkerk.  
 
Jaarvergadering  
Op woensdag 9 september 2020 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de Turnhal te 
Groningen. Meer informatie staat in de notulen van de jaarvergadering. 
 
Wedstrijden  
Het wedstrijdseizoen is afgebroken in verband met corona. 
 
Activiteiten 
In verband met corona konden wij geen survival organiseren. Wel zijn er in de zomer van 2020 
instuifmomenten georganiseerd in de turnhal voor alle recreatieleden van de vereniging.  
 
Sponsoracties 
Ook dit jaar heeft Turnstad Groningen weer meegedaan met een aantal sponsoracties waaronder de Grote 
Club Actie waarbij we bij de landelijke top 5 van gymnastiekverenigingen zijn terecht gekomen qua opbrengst! 
De Poieszactie hebben we dit jaar overgeslagen door de onzekerheid over de maatregelen en de bijbehorende 
taken van de acties .  
 
Website, digitalisering financiële- en ledenadministratie 
De website wordt nog steeds zo goed als mogelijk actueel gehouden en er wordt waar mogelijk gebruik 
gemaakt van de webshop. Bijvoorbeeld voor de kleine bijdrage van de instuifmomenten in de zomer. Er wordt 
georienteerd op een andere systeem voor de ledenadministratie omdat het programma Digimembers van de 
KNGU in 2021 niet langer ondersteund zal worden. We nemen afscheid van het boekhoudprogramma Exact en 
gaan werken met het programma Jortt op aanraden van de boekhouder die we hebben aangenomen ter 



ondersteuning van de penningmeester. De samenwering met Florijn Incasso wordt geintensiveerd, maar wel 
met extra behandeltijd in de periodes van het niet of nauwelijks kunnen geven van de lessen 
 
Turnkleding 
De in 2019 besteld nieuwe selectie kleding en trainingspakken zijn in 2020 in gebruik genomen. Dankzij de inzet 
van onze vrijwilligers is dat weer prima verlopen en hebben onze (nieuwe) leden de beschikking over mooie 
Turnstad Groningen turnkleding. Door de intensieve samenwerking was de behoefte ontstaan dat iedereen 
dezelfde turnkleding heeft bij de wedstrijdsporters. Dit is dus al opgepakt voordat we wisten dat de fusie zou 
gaan plaatsvinden.  
 
Tot slot  
Wij willen alle trainers, trainsters, assistenten, juryleden, vrijwilligers, leden en ouders bedanken voor hun inzet 
en enthousiasmeen dit jaar vooral ook echt hun steun en loyaliteit. De vereniging kan niet bestaan zonder 
jullie!  
 
Namens het bestuur van Turnstad Groningen, 
Jason van Kampen  
Secretaris 

 


