Jaarverslag secretariaat 2016
Op 21 april 2016 is de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Bestuur:
Het bestuur bestaat sindsdien uit de volgende leden:






Ferry de Hoogen
Frank de Kruijf
Rubia Adolfs

– voorzitter
– secretaris (vacature)
– penningmeester
– technisch manager
– algemeen lid (vacature)

Bestuursvergaderingen hebben gemiddeld elke 4 weken plaatsgevonden.
Algemene organisatie ontwikkelingen
Tijdens de ALV hebben zowel Mariska Bolt als Bert van Wijk hebben zich teruggetrokken als
algemeen bestuurslid. Helaas wordt het bestuur sindsdien gevormd door nog maar 3
personen. De secretarisfunctie wordt tijdelijk waargenomen door Rubia Adolfs.
De ALV had een iets andere vormgeving, zo was er tussendoor de humoristische voorstelling:
“Dat schiet lekker op zo”. Door goede acteurs werd er een verhaal verteld over een vader en
zijn 13-jarige zoon. De jongen werd door zijn vader al dan niet positief gestimuleerd in het
uitoefenen van zijn sport. De voorstelling gaf inzicht over hoe jij als ouder, vrijwilliger of
trainer kunt zorgen dat het goed gaat met het kind.
Publiciteit
Gymnastiekvereniging Turnlust heeft in het jaar 2016 regelmatig in de plaatselijke bladen,
zoals de Gooi- en Eemlander, het Nieuwsblad van Huizen en de Huizer Courant gestaan met
wedstrijdverslagen van onze turn(st)ers.
Beheer turnhal
Het beheer van de turnhal en locatie Ellertsveld is in handen van Frank de Kruijf.
Nieuwsbrieven en Jaargids
In september 2016 is de Turnlust Jaargids uitgebracht, waarin onder andere onze vaste
onderwerpen, zoals het lesrooster en de gegevens van onze bestuursleden en leid(st)ers, zijn
opgenomen. Daarnaast verschijnt meerdere keren per seizoen een nieuwsbrief met actuele
onderwerpen. Dit alles nog steeds onder leiding van onze redactie, Paul en Marjolijn Odijk.
Wedstrijden
De in De Baat georganiseerde wedstrijden, 6-7 per jaar, worden gecoördineerd door Rubia
Adolfs.
Schoonmaken van onze Turnhal en van de openbare ruimten
Ook in 2016 maakt Ben Schubert met zijn schoonmaakbedrijf 3 keer per week de kantine, hal
en kleedkamers schoon. Ook verzorgt Ben het schoonhouden van de openbare ruimtes van
De Baat.

