Jaarverslag 2018 OKK gorinchem
Bestuurszaken
Na de vorige jaarvergadering bestond ons bestuur niet uit 7 personen (zoals bepaald in de statuten), maar
slechts uit 3 mensen: Marjon Donjacour, Gerda Jansse van Noordwijk en Suzanne van Oijen. Gelukkig heeft
Ouiam Asoud de voorzitterstaken tot de zomer ingevuld, is Esmay Kieboom na de zomer ingestapt als
algemeen bestuurslid en heeft ook Céline Oirbans zich bereid verklaard om aan te sluiten. Met behulp van
de structurele ondersteuning van anderen zoals Fred en Lian Kieboom, Jane Ringlever, André Verhagen,
Marcelle Idema, Sieneke van den Brink, Annelies Piers, Saskia Zwaan, Har Renet en nog een heel aantal
mensen, weten we het schip drijvend te houden. Heel veel DANK dus weer aan alle (hulp-)leiding,
gangmakers, vrijwilligers en mensen op wie we te pas en te onpas een beroep kunnen doen!
We hebben in 2018 met behulp van het verenigingsondersteuningsproject van de Rabobank en NOC*NSF –
getracht meer mensen te mobiliseren om de vereniging te versterken. Het is heel fijn om te constateren dat
het is gelukt om meer mensen te betrekken bij een variëteit aan activiteiten. Het voelt als een steviger basis
voor OKK dan een jaar geleden en we hebben in december dan ook met liefde en plezier een recordaantal
kleine kerstattenties uitgedeeld aan betrokkenen.
Wat ons nog wel zorgen baart is dat niemand nog naar voren is gestapt om de rol van voorzitter,
penningmeester, secretaris of ledenadministrateur in te vullen en die functies (of in ieder geval 3 van de 4)
zijn wel vacant! Dus we gooien het over een andere boeg....
Het bestuur vergadert iedere tweede woensdagavond van de maand van 20 uur tot ca. 22:30 uur. Dit zijn
buitengewoon gezellige bijeenkomsten, waar het reilen en zeilen van de vereniging besproken wordt, onder
genot van een natje en droogje. We nodigen u graag uit om structureel aan te schuiven bij die leuke
avonden of een keertje vrijblijvend om sfeer te proeven. U hoeft zich niet van te voren te committeren aan
een vaste rol. U moet wel een goed humeur, positieve zin en interesse in de vereniging meebrengen. U mag
de kat uit de boom kijken en aftasten of u een structurele bijdrage kunt en wilt gaan leveren.
Let wel op: u moet er snel bij zijn, want er zijn slechts drie lege plekken te vergeven. Wie het eerst komt, die
het eerst maalt! Dit is feitelijk een onweerstaanbaar aanbod. Meld u zich dus zo spoedig mogelijk
persoonlijk aan bij een bestuurslid, iemand van de leiding of per mail bij secretaris@okkgorinchem.nl.
Het bestuur is verder (naast het Rabo/NOC*NSF traject) ook actief geweest in de besprekingen met
gezamenlijke binnensportverenigingen. In die overleggen wordt gesproken over het huidige tarievenbeleid,
een eenduidigere verdeling van de gymzalen en de uitdagingen waar alle verenigingen mee te maken
hebben om hun clubs draaiende te houden. Door samen te werken, krijgen we meer geregeld bij de
gemeente, kan er een positiever sportklimaat gecreëerd worden en (hopelijk) ook meer betrokken
vrijwilligers. Mede dankzij de samenwerking met binnensportverenigingen en door onze zeepkistactie (zie
overzicht van activiteiten en initiatieven) is er een intensief overleg op gang gekomen met de gemeente en
de directie van het Fortes Lyceum om te komen tot een eigen gymsportaccommodatie. Dit ziet er nu zeer
veelbelovend uit: de bedoeling is dat er een sporthal wordt gebouwd bij het Fortes Lyceum met 3 zaaldelen
waarvan 1 zaaldeel een vaste turnopstelling krijgt. Overdag zal de middelbare school daar hun
bewegingslessen hebben en ’s avonds en in het weekend is de accommodatie te gebruiken door OKK. Een
geweldige kans om onze vereniging weer te laten groeien. Niet alleen door betere trainingsfaciliteiten maar
ook in de betrokkenheid van de leden, ouders en verzorgenden:
Kortom, we hebben prachtige plannen en daar hebben wij u voor nodig. Schroom dus niet langer, laat van
u horen en meld u aan: Samen bouwen aan een nog sterker OKK, met in de toekomst een eigen turnhal
en ontmoetingsplek!

Overzicht van activiteiten en initiatieven
In 2018 zijn weer heel veel activiteiten gedragen door leiding van de verschillende groepen. Hulde aan de
trekkers, die naast de reguliere trainingen ook nog veel tijd en energie staken in de organisatie van
evenementen en sponsoracties!
Februari:
Op 2 februari vindt het jaarlijkse Gorcum Sportgala plaats en tot ons grote plezier wordt Sharon Ringlever
benoemd tot Gorcum’s sporttalent van 2017.
Maart:
De algemene ledenvergadering vindt plaats in het clubgebouw van Raptim. Een mooie avond, mede dankzij
de vele 50+ jubilarissen. Er wordt besloten om het contributiebeleid aan te passen, zodanig dat alle leden
gelijkwaardig bijdragen aan trainings-/lesuren.
Sharon Ringlever behaalt haar jurybrevet TD1.
April:
Helaas hebben we tijdens Koningsdag geen springdemonstraties verzorgd in het centrum van Gorinchem.
Door gebrek aan mankracht en vervoer voor de tumblingbaan hebben we verstek moeten laten gaan.
De aangeschafte nieuwe materialen worden in de zalen afgeleverd en goed ontvangen.
Diana, Gerda en Marjon halen hun jurybrevet TD1.
Mei:
Begin mei maken we kennis met de in maart gekozen gemeenteraadsleden. Een flinke afvaardiging van RTTen selectieleden en -leiding maakt gebruik van de inkoopdag op het gemeentehuis om te ijveren voor een
turnhal in Gorinchem.
Tijdens de eindexamenperiode van het gymnasium zijn de trainingen uit WLZ ondergebracht in andere
zalen. Dank weer aan de mensen die geholpen hebben bij het verhuizen van de toestellen.
Op 19 mei vindt de Open Havendag plaats. Met hulp van een groot aantal vrijwilligers worden er diverse
demonstraties verzorgd door de selectie meisjes, de freerunners en de acro groepen.
Esmay Kieboom behaalt haar KSS3 diploma.
Juni:
Op 9 juni vindt het FortesFestival plaats. Vanwege de samenwerking met het Fortes Lyceum zijn we
uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Er worden diverse demonstraties verzorgd.
Op 21 juni staat OKK samen met handbalvereniging Achilles en Basketbal vereniging GOBA bij de gemeente
op de zeepkist om aandacht te vragen voor nut en noodzaak van een eigen gymsport accommodatie. Dit
wordt goed ontvangen en onze wensen worden steeds serieuzer genomen.
Op 30 juni zijn de clubkampioenschappen in de Oosterbliek met een prachtige vierkante vloer gesponsord
door de familie Van de Wetering. Eveneens hebben we nieuwe clubtenues voor vrijwilligers en leiding
gekregen gesponsord door Tjalling Kuitert en Hidde van den Brink.
Juli/augustus:
In juli behaalt Sharon Ringlever jurybrevet TD2.
In de zomermaanden vindt de overgang van het oude naar het nieuwe contributiesysteem bijna geruisloos
plaats, met veel dank aan onze ledenadministratie voor het soepele verloop van de verandering.
Op 30 augustus stuurt OKK een brief naar het college van bestuur en de gemeenteraad van Gorinchem ter
ondersteuning van de voorgenomen gemeentelijke investering in een turnhal, die in de perspectiefnota is
opgenomen.
September:
Gorinchem Sportmaand: er geven zich meer dan 50 geinteresseerden op om eens deel te nemen aan één
van onze lessen. Uiteindelijk levert het 6 nieuwe blijvende leden op.
Op 20 september zijn we aanwezig bij de behandeling van en besluitvorming over de perspectiefnota door
de gemeenteraad. Gemeente besluit positief over een sport-turnhal bij Fortes Lyceum en stelt geld
beschikbaar. Gemeente en Stichting OVO dragen ieder de helft van de investeringskosten voor realisatie

van de hal en de gemeente legt 250.000 euro bij voor turnspecifieke aanpassingen. De turninrichting zal
voor rekenening van OKK komen.
We zijn één van de gangmakers voor het eindevenement van de sportmaand in de Oosterbliek. Samen met
8 andere binnensportverenigingen en Gorinchem Beweegt bieden we van 12 tot 17 uur 400 mensen de
mogelijkheid om een sportieve middag te beleven en vrijblijvend kennis te maken met de verenigingen.
Oktober:
De Grote Clubactie gaat van start. Verkopers worden gestimuleerd doordat ze € 0,30 per verkocht lot
verdienen voor in de eigen spaarpot. Melissa Kok verkoopt de meeste loten en krijgt een presentje.
Er worden uiteindelijk 1839 loten verkocht, met een (netto) opbrengst van € 3665.
November/december:
Op 10 november vindt de uitvoering plaats in de Oosterbliek. Thema is “De film van OKK”. Alle leden
kunnen deelnemen en er wordt hard geoefend om mooie voorstellingen neer te zetten. Zowel de middagals de avondvoorstelling worden goed bezocht en beiden zijn een succes. Dank aan alle mensen die
geholpen hebben om deze dag mogelijk te maken en alle deelnemers mogen heel trots zijn op hun bijdrage!
Op 28 november brengt de Sint en zijn Pieten een bezoekje aan de jongste leden van OKK. De kinderen
klimmen en klauteren over een echt Pietencircuit en onder luid gejuich en gezang deelt de Sint cadeautjes
uit aan ieder kind.
December:
Tijd voor een kleine Kerstattentie voor leiding en vrijwilligers en een uitnodiging voor de high tea in januari.

Wisselingen in leiding en rooster
Vanaf februari 2018 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:





Ouder- en kindgym start op dinsdagochtend in De Elzenhof, o.l.v. Marina van der Maas
Extra kleutergym op woensdagmiddag in Sportpunt Wijdschild, o.l.v. Céline Oirbans.
Heren turnen wordt hervat op dinsdag en donderdag in Sportpunt Wijdschild, o.l.v. Céline Oirbans.
In verband met haar reguliere werkzaamheden stopt Tosca Paans in juni bij de Jong Talent meisjes en
de donderdag kleuterles in WLZ. Diverse leiding neemt de Jong Talent trainingen waar tot de
zomervakantie. De kleutergroep wordt door Stavroula Geortsekis en Marilla van Iperen samen
opgepakt.

In augustus bij de start van het nieuwe seizoen en gedurende de opvolgende maanden, worden de
wijzigingen hieronder doorgevoerd:






De lessen acrogym worden allemaal samengevoegd naar één groep op vrijdag, o.l.v. Amber Donjacour,
Lucy en Bart.
Er is nieuwe leiding gevonden voor de Jong Talent meisjes: Kim van Olst. De trainingen vinden plaats op
maandag en woensdag. Helaas moet Kim als gevolg van wijzigingen in haar reguliere werk al snel
schuiven in het rooster en in december besluiten om helemaal te stoppen.
Het kleuteruur op woensdag in Traverse verhuist naar de donderdag, o.l.v. Céline Oirbans.
De jongenstraining van dinsdag schuift naar zaterdag. De donderdagtraining wordt gecontinueerd.

Beide groepen staan o.l.v. Celine Oirbans.





Marilla stopt bij de kleuters op donderdag in WLZ en de les wordt alleen door Stavroula voortgezet.
De meisjesgroepen op donderdag in WLZ worden gedurende het zwangerschapsverlof van Ouiam
Asoud vanaf november tijdelijk waargenomen door Adinda Behr, Rosina Tehkih en Eva Klaassen.
Sinds december trainen Sharon Ringlever (op woensdag) en Amber Donjacour (op zaterdag), de meisjes
Jong Talent, beiden ondersteund door Cleo Tsolakidis.
De jongensgymgroep op de woensdag onder leiding van Martijn van Rijt wordt in december opgeheven
vanwege te weinig leden.

Wedstrijden
Als eerste de winnaars van de clubkampioenen van 2017:


Recreatiegroepen meisjes:

Naz Kirci



Recreatiegroepen jongens:

Jamie van der Lee



Meisjes RTT onderbouw:

Liz Koekkoek



Meisjes RTT bovenbouw:

?



Selectie meisjes onderbouw:

Jasmine Pilwinska



Selectie meisjes bovenbouw:

Louise van Drunen



Acrobatische sportgymnastiek:

Anouk Barger, Matthea Grul, Bente den Outer



Tumbling springen:

Puck Ockhuizen

Het Rayon Turn Toernooi (RTT):
e
 Na de poulefase eindigt het D2 team van de RTT in de finale op een mooie 7 plaats.
En last, but not least… de prestaties van de selectie meisjes:
 Selectiemeisjes nemen deel aan de TTCB, de Breda Open en de rayon finale, waarbij vele medailles
worden behaald.
 Diverse turnsters behalen een plaats in districtfinales en landelijke wedstrijden. Dit resulteert
uiteindelijk in de finaleplaatsen voor Lana en Céline.
e
 Op 26 mei turnen Lana Idema in de categorie jeugd 2 en Céline Oirbans bij de senioren 3 divisie mee in
ste
ste
de bondsfinale in Waalwijk. Lana eindigt op de 32 plaats, Celine op de 24 plaats.
e
 Op 27 mei turnt Lana mee in de individuele toestelfinale brug en behaalt een 3 plaats.
We zijn trots op alle recreanten en wedstrijdturn(st)ers die weer het beste uit zichzelf hebben gehaald!

Financiëel verslag
Zie de cijfers in bijlage.

