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Bestuurlijk jaarverslag 2021. 
 
Bestuurssamenstelling. 
 
In de Algemene Ledenvergadering van 19 juni 2019 zijn benoemd tot voorzitter mevrouw Monica Huurman 
en tot secretaresse mevrouw Evelien de Vos, zodat het bestuur vanaf die datum als volgt is samengesteld:  
 
Voorzitter:   Monica Huurman 
Penningmeester:  Vincent van Ravesteijn 
Secretaris:   Evelien de Vos 
Ledenadministratie:  Mark Antonisse 
Technische commissie:  Wim Huurman 
Pr:   Jimmy Huurman/Leonie van Erk 
 
Evelien de Vos heeft aan het einde van 2020 bedankt voor haar functie als secretaresse. Tijdelijk neemt 
Wim Huurman deze functie waar, naast zijn functie als Technische Commissie. 
Met ingang van september 2020 is mevrouw Wendy van der Pol-Rip toegetreden tot het bestuur. 
 
Op 22 september 2021 is de algemene ledenvergadering voor de jaren 2019 en 2020 gehouden in 
dorpshuis Swanla. In die vergadering is afscheid genomen van Evelien de Vos en Mark Antonisse. Het 
penningmeesterschap is overgegaan van Vincent van Ravesteijn naar Wendy van der Pol-Rip en zijn 
Wendy van der Pol-Rip, Ronald Root en Ivonne van Wichen benoemd als bestuurslid. Na die vergadering 
ziet het bestuur er als volgt uit: 
 
Voorzitter:   Monica Huurman 
Penningmeester:  Wendy van der Pol-Rip 
Secretaris:   Wim Huurman 
Ledenadministratie:  Ivonne van Wichen 
Bestuursliud:  Vincent van Ravesteijn 
Bestuurslid:   Ronald Root 
Pr:   Jimmy Huurman/Leonie van Erk 
 
 
Bestuursvergaderingen. 
 
Er is in 2021 in totaal driemaal door het bestuur vergaderd.  
De vergaderingen werden op verschillende plaatsen gehouden, bij de bestuursleden thuis en in de gymzaal 
aan de Burgemeester Nederveenlaan. Vanwege de problemen met Covid-19 zijn veel bestuurszaken – ook 
afspraken met de leiding - via de mail en de telefoon besproken en afgehandeld.  
 
Algemene ledenvergadering. 
 
In 2021 is  op 22 september 2021 een algemene ledenvergadering gehouden. Deze algemene 

ledenvergadering kon eerst dan worden gehouden, omdat de problemen rond Covid-19 een eerdere 

vergadering in 2020 en 2021 onmogelijk maakten. 

Het bestuur heeft in deze vergadering verslag gedaan van haar werkzaamheden gedurende 2019, 2020 

en een deel van 2021. Het bestuur is in die vergadering benoemd zoals hiervoor is aangegeven. Met 

betrekking tot de contributie besloot de  algemene ledenvergadering – daartoe geadviseerd door het 

bestuur – geen wijzigingen aan te brengen, mede gelet op de problemen met Covid-19.  
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Daarnaast besloot de ledenvergadering de eerder gesloten geldleningsovereenkomst met OSS “Be Fit” te 

accepteren als schenking.  

Met het geld van de schenking van OSS “Be Fit” zijn er nieuwe spullen gekocht, zoals de damesbrug , 

een dikke mat, jongens bokken, grondbalk. Een nieuwe motor voor de Tumblingbaan wordt gekocht 

van het geld dat we hebben opgehaald met de Grote Club actie. 

Er moeten nog kleine matjes worden gekocht en wat kleine spullen voor de ouder en kind en kleuter 

groepen.   

Tot slot werd in eerder genoemde algemene ledenvergadering de begroting voor 2021 vastgesteld. 

Leiding en lesrooster 

De vereniging had in 2021 als leiding voor alle groepen in dienst Jimmy Huurman.  Jimmy wordt 

daarbij bijgestaan door enkele assistenten en hulpjes.  

Jimmy en zijn crew verzorgen daarna alle lessen op de zaterdag, dinsdag en donderdag. 

Gedurenden 8 lesuren per week worden met ingang van het seizoen 2018-2019 lessen verzorgd in de 

gymzaal in de Burg. Nederveenlaan, te weten: 

 

Zoals hierna onder de kop Covid-19 is aangegeven, werd gedurende een aantal weken geen lessen 

gegeven. In de zomermaanden wed dit zoveel mogelijk vervangen door lessen in de openbare lucht 

op het schoolpleinen van de Openbare basisschool  ’t Reigerbos en van de Christelijke basisschool 

“de Eendragt”. 

Kort na de ingang van het seizoen 2021-2022 is het lesrooster uitgebreid in verband met de toename 

van het aantal leden. Dit rooster is nu als volgt: 

Groepsoort Groep leeftijd Dag Tijd leiding  

Ouder en kindgym   
Vanaf 1,5 
jaar* 

Zaterdag 
09:00-
10:00 

Jimmy/ 
Cheyenne 

 

Gym kleuters 
Groep 1-
2 

Vanaf 4 
jaar 

Zaterdag 
10:00-
11:00 

Jimmy/ 
Cheyenne/ Indy 

 

Ouder en kindgym   
Vanaf 1,5 
jaar* 

Zaterdag 
11:00-
12:00 

Jimmy/ 
Cheyenne 

 

Groepsoort Groep Leeftijd Dag Tijd

Ouder en kind gym Vanaf 1,5 jaar* zaterdag 11.15- 12.15

Gym kleuters Groep 1-2 Vanaf 4 jaar zaterdag 10.15-11.15

Jeugdgym meiden Groep 3-4 dinsdag 17:00-18:00

Jeugdgym meiden Groep 5-6 dinsdag 18:00-19:00

Jeugdgym meiden

Groep 7-8-

Voortgezet 

onderwijs

dinsdag 19:00-20:00

Baltiek jongens groep 3 t/m 8 donderdag 17:00-18:00

Jeugdgym  Groep 3 t/m 5 donderdag 18:00-19:00

wedstrijdgroep** alle donderdag 19:00-20:00
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Groepsoort Groep leeftijd Dag Tijd leiding  

Jeugdgym Groep 3   Zaterdag 
12:15-
13:15 

Jimmy/ 
Cheyenne/ Indy 

 

Jeugdgym meiden 
Groep 3-
4 

  Dinsdag 
16:00-
17:00 

Jimmy/ 
Cheyenne 

 

Jeugdgym meiden Groep 5   Dinsdag 
17:00-
18:00 

Jimmy/ 
Cheyenne/ Indy/ 
Leonie 
  

 

Jeugdgym meiden Groep 6   Dinsdag 
18:00-
19:00 

Jimmy/ 
Cheyenne/ Indy/ 
Leonie 

 

Jeugdgym meiden 
Groep 7-
8 en VO 

  Dinsdag 
19:00-
20:00 

Jimmy/ 
Cheyenne/ 
Leonie 

 

Baltiek jongens 
Groep 3 
t/m 8 

  Donderdag 
17:00-
18:00 

Jimmy/ 
Cheyenne/ 
Femke 

 

Jeugdgym meiden 
Groep 3 
t/m 6 

  Donderdag 
18:00-
19:00 

Jimmy/ 
Cheyenne/ 
Femke/ Indy 

 

Wedstrijdgroep 
Groep 5 
t/m 8 + 
VO 

  Donderdag 
19:00-
20:00 

Jimmy/ 
Cheyenne/ 
Femke 

 

 

Cheyenne Huurman en Indy Kerste hebben op zaterdag 12 maart 2022 hun gymnastiek assistent 

leidiing niveau 2 diploma gehaald. 

Ledental. 

Het aantal leden van de vereniging is in 2021 gestegen. Op 1 januari 2022 bedroeg het ledental 138. Op 

de website van de vereniging staat een overzicht met het verloop van het ledental gedurende de 

laatste jaren. 

Samenwerking met de Sportvereniging OSS “Be Fit” 

Ook in 2021 is op regelmatige tijdstippen overleg gevoerd met leden van het bestuur van OSS “Be Fit”. 

Samengewerkt wordt op het gebied van de ledenadministratie en contributie-inning. Daarnaast werd 

gezamenlijk actie ondernomen richting de gemeente en de Sportstichting Zuidplas in verband met de 

huurverhoging van 68% voor de gymzaal aan de Burgemeester Nederveenlaan met ingang van 1 januari 

2021. 

Lessen en wedstrijden. 

Het jaar 2021 begon in januari met een lockdown in verband met de Covid-19 pandemie. Gelukkig kon 

met de corona regels vanaf half  maart weer buiten gym les worden gegeven door meester Jimmy en 

alle assistenten op de schoolpleinen  van de basisscholen ‘t Reigerbos en de Eendragt. Heel fijn dat 

we van de scholen daar weer gebruik van hebben mogen maken. Toen de corona regels het toe lieten 

zijn we in juni en juli weer binnen gaan gymmen. 

Seizoen 2021/2022. 

Na de zomervakantie konden de gymlessen opnieuw weer binnen worden gegeven. We zijn met 9 

lesuren per week begonnen, maar al snel begon onze verenigen te groeien en geven  we nu al 11 uur 

per week les. 
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In oktober gingen gelukkig de springdagen in Zeeland dit jaar wel weer door. Er ging een grote groep 

mee van rond de 60 kinderen. We prijzen ons gelukkig dat we voldoende en hele leuke actieve 

vrijwilligers konden vinden, die het leuk vonden om die dag mee te gaan. Alle vrijwilligers bedankt 

hiervoor. Voor de voorbereiding  en een goed verloop van die dag heeft meester Jimmy gezorgd. 

Bedankt daarvoor Jimmy, het was een geslaagde dag. 

Door de Corona zijn in heel 2021 geen wetstrijden geweest. 

In november ging de avond klok in en mocht er niet meer na 17:00 uur les worden gegeven. Gelukkig 

konden de lessen voor dat tijdstip doorgaan. De meeste andere lessen zijn naar de zaterdag gegaan 

en op dinsdag 1 en donderdag 1 les.                      

Op 27 november is het Sinterklaasfeest gehouden. De Sint kon zelf niet komen, maar de pieten zijn 

wel geweest. Het was een leuke geslaagde dag. 

Vanaf 18 december tot 14 januari gingen de lessen niet door vanwege een volledige lockdown. 

Gelukkig zaten daar ook de 2 weken kerstvakantie in, dus viel het dit keer mee en konden de lessen 

vanaf 15 januari weer doorgaan. 

Wet WBTR. 

Met ingang van 1 juli 2021 moest de vereniging voldoen aan de nieuwe wet WBTR (Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen). 

In het kort komen de nieuwe voorschriften neer op: 

- Niet deelnemen aan besluitvorming bij tegenstrijdig belang 

- Een  regeling bij onverwacht defungeren, ontslag of langdurige ziekte van bestuursleden 

- Beperking meervoudig stemrecht bestuursleden 

- Verruiming ontslagmogelijkheden bestuurders en toezichthouders 

In de algemene ledenvergadering van 22 september 2021 is het ontwerp van de hieraan aangepaste 
statuten vastgesteld en op 13 januari 2022 zijn de nieuwe statuten bij notaris Van der Hammen notarieel 
vastgelegd. 

Overleg over de handhaving en de huurprijs van het gymnastieklokaal aan de Burgemeester 

Nederveenlaan. 

Via de wandelgangen werd in 2021 vernomen, dat de gemeente het voornemen had de gymzaal aan de 

Burgemeester Nederveenlaan te sluiten. Dit als gevolg van een door Buro Drijver & Partners hierover 

uitgebracht advies. De gemeente staat namelijk op het standpunt, dat de uren van zowel de 

gymnastiekvereniging als van OSS “Be Fit” kunnen worden ondergebracht in de zalen van dorpshuis 

Swanla. Het bestuur heeft hierover contact opgenomen met het dorpshuis en na een bezoek hieraan 

geconcludeerd, dat alle lesuren hierin niet kunnen worden gegeven. De heer Ronald Root, bestuurslid 

van de gymnastiekvereniging, heeft op 13 oktober ingesproken bij de commissie vergadering van de 

gemeente Zuidplas. Op die avond werd gesproken over het rapport van Drijver & Partners. In dat 

rapport wordt de gemeente geadviseerd om de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan op termijn te 

sluiten. Beide verenigingen hebben het dorpshuis Swanla gevraagd of daarin de lessen kunnen 

worden gegeven, die op dit moment in de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan worden gegeven. 

Het antwoord van het dorpshuis houdt in, dat niet alle lessen daar naartoe kunnen worden verplaatst. 

Tevens kan de spanbrug van de vereniging niet geplaatst worden in de “kleine” sportzaal van het 

dorpshuis, maar alleen in de sporthal. Deze is echter zodanig bezet, dat huur op dit moment niet 

mogelijk is. 

In de inspraaknotities vragen beide verenigingen aan de gemeente aandacht daarvoor bij het 

ontwikkelen van plannen rond de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan. 

Hier een foto van Ronald Root tijdens dat inspreken. 
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Gehoopt wordt, dat dit inspreken in ieder geval zal leiden tot overleg in het geval tot sluiting van de 

gymzaal dan wel nieuwbouw van een sporthal – waarover soms wordt gesproken – zal worden 

overgegaan. 

Forse huurstijging gymzaal Burgemeester Nederveenlaan. 

Daarnaast heeft het bestuur zich, in samenwerking met de vereniging OSS “Be Fit” verzet tegen een 

huurverhoging van 68% voor de gymzaal aan de Burgemeester Nederveenlaan met ingang van 1 januari 

2021 door de Sportstichting Zuidplas. Via mail, brieven en (zoom)overleg met de verantwoordelijk 

wethouder, de heer J. Verbeek, zijn de standpunten van de gymnastiekvereniging en van OSS “Be Fit” 

gezet tegenover die van de gemeente Zuidplas en de Sportstichting Zuidplas. 

Die standpunten van de zijde van de verenigingen zijn: 

1. De verenigingen hebben een mondelinge huurovereenkomst met de gemeente; 

2. Deze huurovereenkomst is noch door de gemeente, noch door de vereniging opgezegd; 

3. De gemeente stelt de huur vast en niet de Sportstichting. 

Uiteindelijk is bij brief van 25 februari 2022 het volgende voorstel gedaan aan Sportstichting en gemeente: 

“Wij zullen in april a.s. onze algemene ledenvergaderingen de volgende voorstellen doen: 
1. onder de voorwaarde, dat wij in plaats van de door u eerder aangeboden 

terbeschikkingstellingovereenkomsten een op het Burgerlijk Wetboek gebaseerde 
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verkrijgen, 

2. te accepteren, dat de Sportstichting als verhuurder optreedt en 
3. ingaande 1 januari 2021 een huur wordt berekend van € 11,11; 
4. ingaande het schooljaar 2021-2022 de door de Sportstichting voor 2022 berekende huur van 

€ 16,00 te betalen en  
5. ingaande 1 januari 2022 wordt een huur betaald van € 16,60 per uur en 
6. de daarvoor noodzakelijke contributie verhoging te accepteren en vast te stellen. 

 
Wij verzoeken u aan de hand van de gebruikte uren op grond van de van u ontvangen facturen over 
2021 te berekenen, wat het verschil is met de over die periode van de u ontvangen facturen, en aan 
de hand van die berekening tot verrekenen overgaan. 
 
Zoals in de bij deze brief gezonden bijlage is aangegeven, zouden wij het – gelet op het feit dat wij in 
het algemeen de algemene ledenvergadering houden in het voorjaar en de algemene 
ledenvergadering gaat over de vaststelling van de contributie – op prijs stellen als de huurverhoging in 
het vervolg niet meer ingaat per 1 januari1 van elk jaar, maar met ingang van het nieuwe schooljaar.” 
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Op het moment van het schrijven van dit jaarverslag is het antwoord van de Sportstichting, noch de 

gemeente bekend. 

Dankzegging. 

Het bestuur van de gymnastiekvereniging Oefening Staalt Spieren wil de leiding en verder iedereen 

bedanken voor de inzet en uren die aan de vereniging zijn besteed. 

Zevenhuizen, 23 maart 2022 

Bestuur OSS  

De secretaris,   De voorzitter, 

W. Huurman   S.M. Huurman-van Weerthuizen 

 


