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Bestuurlijk jaarverslag 2020. 
 
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. 
 
Bestuursvergaderingen. 
 
Er is in 2020 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 2020 is – omdat vergaderen in verband met de problemen veroorzaakt door Covid-19 niet was 

toegestaan – geen algemene ledenvergadering gehouden. Derhalve is er geen besluit genomen over de 

contributie. Deze is dus gelijk gebleven. 

Leiding en lesrooster 

De vereniging had begin 2020 tweetal personen in dienst als leiding, te weten mevrouw  Ivonne van 

Wichen en Jimmy Huurman.  Jimmy wordt daarbij bijgestaan door enkele assistenten en hulpjes. 17 

juli 2020 is op de parkeerplaats van v.v. Groeneweg een afscheidssfeestje gehouden in verband met 

het stoppen van lesgeven door Ivonne. 

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

Als dank voor de bewezen diensten is Jimmy met zijn crew op 11 juli 2019 wezen springen en eten bij 

Jump Zoetermeer. 

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

gymzaal in de Burg. Nederveenlaan, te weten: 
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Vanaf maart tot en met half mei waren er geen gymnastieklessen in verband met de problemen met 

Covid-19. Vanaf half mei tot de zomervakantie zijn de lessen door Ji,,y en zijn assistenten Cheyenne 

en Leonie plus hulpjes buiten gegeven op de schoolpleinen van de basisscholen aan de Lente. 

Na de zomervakantie mocht weer binnen les worden gegeven, maar op 7 december 2020 zijn de 

lessen weer gestopt vanwege de Corona. 

Ledental. 

Het aantal leden van de vereniging is al jaren redelijk stabiel. 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 2020 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.  

Wedstrijden. 

In februari 2020 zijn de onderlinge wedstrijden van de vereniging gehouden in de gymzaal aan de 

Burgemeester Nederveenlaan. 

Verdere wedstrijden zijn er niet geweest door de problemen met Covid-19. 

Verdere activiteiten. 

Op 28 november is het Sinterklaasfeest georganiseerd. De Sint was er niet, maar gelukkig wel 2 Pieten: 

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, augustus 2021. 

Bestuur OSS  

De secretaris,   De voorzitter, 

W. Huurman   S.M. Huurman-van Weerthuizen 

 

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


