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Beste leden van de Brug
Met voldoening bieden wij u, als bestuur van onze vereniging,
hierbij het jaarverslag van 2016 aan. Een jaar dat stond in het
teken van een flink aantal positieve, maar ook een aantal
zorgelijke ontwikkelingen. In het financiële gedeelte van dit
jaarverslag vindt u een overzicht welke geldelijke resultaten dat
heeft opgeleverd. Ik zal de gegevens hier niet herhalen.
2016 was het jaar waarbij het bestuur van onze vereniging een
nieuwe vorm verder heeft uitgewerkt. Voortvarend, als we dat van
onszelf mogen zeggen, hebben wij als bestuur getracht om onze
vereniging steviger te funderen. Naast een aantal praktische zaken was dat vooral
inhoudelijk. We hebben een beleidsplan vastgesteld en in dit jaarverslag leggen wij
verantwoording af over welke vorderingen wij gemaakt hebben. Het heeft geresulteerd in een
groot aantal afgewerkte actiepunten maar ook in veranderend inzicht. Het bestuur is ook niet
te oud om te leren! We hebben intern het functioneren van het bestuur geëvalueerd en
daaruit hebben we een aantal veranderonderwerpen meegenomen. Dat heeft geleid tot een
aantal veranderingen in de organisatievorm van onze vereniging.
Een van de grootste zorgen die de vereniging heeft op dit moment, is het ledenaantal. Met
ruim 80 leden is dat nog steeds te gering. Initiatieven om meer leden te werven hebben
slechts deels resultaat gehad. Weliswaar is er in 2016 een trimgroep opgestart maar dit heeft
tot op heden niet gezorgd voor een duidelijke stijging van het ledenaantal. Is het totaal van
de ledenaantallen positief, toch zijn er slechts enkele groepen die zorgen voor dit resultaat.
Andere groepen hebben een te laag ledenaantal. Voor het jaar 2017 ziet het bestuur (nog)
geen aanleiding om de contributie te verhogen, ondanks het feit dat de KNGU een
substantiële verhoging van de bondscontributie heeft doorgevoerd en het patroon van inning
veranderd. In ieder geval zullen we de komende jaren zeer gericht moeten werken aan
fondsenwerving: in 2016 slaagde de vereniging erin om via de grote clubactie, de
sponsoractie van Jumbo Blijderveen en de Rabo clubkas campagne een kleine 1200 euro
aan extra fondsen binnen te slepen. Vooral de meisjes van gym en turnen waren erg actief.
De beste verkoopsters werden door het bestuur beloond met een klein presentje! Voor de
foto’s daarvan verwijzen we naar de (vernieuwde) site van onze vereniging.
Leuk om te vermelden is ook dat de vereniging in 2016 drie nieuwe assistenten mocht
verwelkomen: met Gabi, Marije, Sanne en Mark hebben onze instructeurs een aantal
“handen” erbij gekregen, zeer welkom bij de recreatiegroep en de turngroepen!
In het afgelopen jaar hebben we als bestuur de contacten met GV Luctor et Emergo uit Driel
geïntensiveerd. In 2017 zal dit contact een nog vastere vorm aannemen, zonder dat er
sprake is van een fusietraject. Door invulling van de vacatures in ons bestuur en in het
bestuur van onze collega-vereniging in Driel is er nu sprake van een verregaande
besturenfusie. Alleen de functie van leden administratie is voor Driel en Heteren nog
gescheiden. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar ook besloten om contact te zoeken
met de overige Overbetuuwse gymnastiekverenigingen. Inmiddels hebben de eerste
gesprekken plaatsgevonden. Het gaat hierbij vooral over samenwerking inzake de invulling
van vrijwilligersfuncties (bestuursleden, juryleden), het invullen van vacatures voor wat
betreft instructeurs, opleidingstrajecten en het contact met de gemeente Overbetuwe. Op dit
moment kent het bestuur van onze vereniging nog een vacature: die van PR medewerker/
webhost. Op deze ALV komt het bestuur met het voorstel om een wijziging in de organisatie
inzake de vertrouwenspersoon: uit overleg met collega verenigingen is gebleken dat deze
functionaris beter kan functioneren indien het geen bestuurslid is.
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Voor de toekomst zullen we alert moeten blijven op de financiële gezondheid van onze
vereniging. Investeringen zullen met beleid uitgevoerd moeten worden om te voorkomen dat
sponsoracties nodig worden om de structurele begroting van de vereniging dekkend te
maken. Het ledenaantal van sommige groepen is een ander aandachtspunt. Maar het
belangrijkste is dat de groepen in 2017 vooral met veel enthousiasme hun activiteiten
uitvoeren. Dat kan in de zaal maar ook daarbuiten. Daarbij wensen wij alle leden en
instructeurs (die wij veel dank verschuldigd zijn) erg veel plezier toe.
De pijlers van de brug naar de toekomst van onze vereniging zijn in 2016 verstevigd!
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