Jaarverslag secretariaat 2017
Op 20 april 2017 werd de vorige Algemene Ledenvergadering gehouden.
Bestuur:
Het bestuur van Turnlust bestond in 2017 uit:
- Voorzitter - Ferry de Hoogen < 20-5-17 - Frank de Kruif >20-5-17
- Penningmeester - Frank de Kruijf < 20-5-17 - Marcel de Vries >20-5-17
- Secretaris - Rubia Adolfs < 20-5-17 - Janna Westland>20-5-17
- Technisch manager - Rubia Adolfs < 20-5-17
- Algemeen lid Eimertje van Velsen >20-5-17
- Algemeen lid Jantineke Brugge >20-5-17
. Algemeen lid Carolien Visser >20-5-17
Het was een bewogen jaar voor Turnlust, op de BALV van 29 september treed het voltallige bestuur af. De
reden van aftreden blijft gissen, een vertrouwenscommissie zal met leiding en bestuur praten en verslag
uitbrengen.
Op de BALV van 3 november presenteert de vertrouwenscommissie hun bevindingen, dit lijdt niet direct
naar het gewenste resultaat. Er staan deze avond vele vrijwilligers op, maar er zijn geen nieuwe kandidaten
voor een bestuursfunctie. Na het verzenden van een noodbrief aan alle leden, staat er een vijftal
vrijwilligers op die het nieuwe bestuur gaan vormen.
Publiciteit
Gymnastiekvereniging Turnlust stond ook in het jaar 2017 regelmatig in de plaatselijke bladen, zoals de
Gooi- en Eemlander, het Nieuwsblad van Huizen en de Huizer Courant met wedstrijdverslagen van onze
turn(st)ers. De perikelen rondom het bestuur zijn ook niet aan de nieuwsbladen voorbij gegaan. Het zeer
negatief stuk in de Gooi- en Eemlander, gaf nog een extra deuk in het imago van Turnlust.
Beheer turnhal
Het beheer van de turnhal en de andere locatie was als vorig jaar in handen van Frank de Kruijf.
Wedstrijden
De in De Baat georganiseerde wedstrijden, 6-7 per jaar, werden dit jaar gecoördineerd door Frank de Kruijf
en Rubia Adolfs in samenwerking met Rayon ’t Gooi.
Schoonmaken van onze Turnhal en van de openbare ruimten
Ook in 2017 maakte Ben Schubert met zijn schoonmaakbedrijf 3 keer per week de kantine, hal en
kleedkamers schoon evenals de openbare ruimtes van De Baat.
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