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GYMNASTIEKVERENIGING HERCULES 

Opgericht 18 oktober 1909                                    Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) 

 

Bestuur: 
● In het afgelopen jaar (na maart 2019) hebben vier mensen het bestuur vertegenwoordigd: 

Eddy Bakker, Iwan te Winkel, Nienke Drouven en Marleen Scholten. Met de ondersteuning 

van Ellen Onderdijk (ledenadministratie), Arjan Kuiperij (contributieadministratie), Bianca 

Scherluit (coördinator dans/BOM), Serena Pap (coördinator gym), alle leiding, Corina Staal 

(nieuwsbrieven), Monique Beestman (externe media) hebben we er een sportief jaar ervan 

kunnen maken voor alle leden van de vereniging. Serena Pap heeft in de zomer afscheid 

genomen van de vereniging, de afdeling gym van Hercules heeft zij tot die tijd kunnen 

coördineren en willen wij haar bedanken voor de inzet bij de gym. 

● Tijdens alle bestuursvergaderingen komt het vrijwilligers beleid naar voren. Ook dit jaar is 

aandacht besteed aan de openstaande taken die het bestuur graag bij vrijwilligers wil 

neerleggen. Vanwege het kleine bestuur, zijn er keuzes gemaakt in wat er binnen het bestuur 

opgepakt kon worden. 

● Door gedeeltelijke vernieuwing en niet voltallig zijn van het bestuur, zijn een aantal 

onderwerpen binnen het bestuur niet aan bod  gekomen. Deze zijn doorgeschoven voor de 

planning op de lange termijn. Hier valt te denken aan het vernieuwen van statuten en 

opzetten van vrijwilligers- en sponsorbeleid.  

● Het bestuur heeft geconcludeerd dat een minimum aantal bestuursleden voor de vereniging 

zou moeten bestaan uit 5 bestuursleden, waarbij een bestuur van 6 mensen wenselijk is om 

meer taken en activiteiten op te kunnen pakken. 

 

Financiën: 
● Landelijk is er een tendens te zien dat verenigingen minder leden krijgen. Het bestuur heeft 

elke bestuursvergadering het ledenaantal als vast agendapunt. Hierbij wordt gekeken naar de 

lessen die rendabel zijn (voldoende leden in de groep) en of grootte van een lesgroep kan 

worden opgevangen door een groep met minder leden. Er wordt kritisch gekeken naar 

samenvoegen, splitsen of opheffen van groepen waar dit nodig is.  

● Om te kunnen voldoen aan de regelgeving van de nieuwe privacywet AVG vanaf mei 2018 is 

besloten dat er iemand ingehuurd kan worden om de vereniging aan te passen aan de AVG 

waar dit nog nodig is. 



● Er zijn pakken voor de jazzdansselectie aangeschaft, hierbij  wordt aan de leden een borg 

gevraagd. 

● De geluidsinstallatie moesten vervangen worden en er zijn 4 nieuwe installaties aangeschaft. 

● Elk jaar kan elke groep een activiteit plannen, hierbij is 5 euro per lid van een groep 

beschikbaar. De leiding dient hiervoor een plan in bij de penningmeester ,waarna de leiding 

dan zelfstandig met de groep deze kan besteden (bijv BBQ, spelletjesmiddag, picknick). In het 

afgelopen jaar hebben er vele gezellige activiteiten plaatsgevonden buiten de sportlessen. 

● Opzegtermijn voor leden is per september 2019 aangepast, opzegtermijn is een half jaar, 

voor nieuwe leden is een proefperiode van 3 maanden. 

 

 

Leiding: 
● Voor de vereniging is het van belang dat elk jaar nieuwe assistenten/leiding worden verder 

opgeleid in het lesgeven bij de afdeling jazzdans. Afgelopen jaar hebben een aantal 

assistenten de eigen assistenten module gevolgd. Hiernaast hebben drie assistenten de 

opleiding JAL2 gehaald. 

● Om geïnspireerd te blijven bij het lesgeven, hebben de leiding en assistenten bij de jazzdans 

workshops gevolgd. Hier is vanuit de vereniging budget voor beschikbaar. Dit zal jaarlijks 

kunnen worden besteed aan workshops. 

 

Ledenaantallen: 
● Het aantal leden is zeer fluctuerend gedurende het jaar, dit is elke vergadering onder de 

aandacht van het bestuur. In de afgelopen jaren neemt het aantal leden langzaam af.  

● Dit jaar is het totaal aantal leden verminderd vanwege het afstoten van de afdeling gym. 

Echter is er een groei geweest bij de afdeling BOM (bewegen op muziek) en jazzdans. Van het 

aantal leden van gym (circa 150) is de terugloop van het totaal aantal leden gering en kan 

geconcludeerd worden dat bij de afdeling BOM en jazzdans een groei is van circa 100 leden. 

Aantal leden op 01-01-2019:  493  

Aantal leden op 31-12-2019:  442  

 

Nieuws: 
● Dit jaar is de vereniging weer aanwezig  geweest bij Koningsdag in Zwolle met de jazzdans en 

is met veel enthousiasme gedanst.  

● Bij de verkiezing Club van het Jaar is Hercules, in de gemeente Zwolle, Club van het Jaar 

geworden. In de provincie is Hercules met 331 stemmen op de 6e plaats geëindigd.  

● Afgelopen jaar was voor de selectiegroepen jazzdans wederom een bijzonder jaar, er zijn vele 

prijzen gevallen tijdens de Oost Nederlandse Kampioenschappen en op de voorrondes van 

NK jazzdans. Op de Oost Nederlandse Kampioenschappen werden 2 eerste prijzen, 2 tweede 

prijzen en een vierde prijs behaald. De selectiegroepen C20+ en Btm19 hebben zich geplaatst 

voor de finale van het NK jazzdance in Ahoy en behaalden respectievelijk een tweede en 

vierde plaats. De D 6-9 jaar straalden dit jaar ook op het NK in Ahoy, zij mochten daar hun 

dans van de Dance2Show laten zien. 

● De afgelopen jaren heeft de selectiegroep C20+ vele successen behaald en zijn zij na de 

zomer van 2019 gestart als B20+. De selectiegroep Btm19 is verder gegroeid en is na de 

zomer van 2019 gestart met een pilot waarbij twee keer in de week anderhalf uur getraind 

wordt. 



● Na de zomervakantie 2019 is er, door gebrek aan vrijwilligers en leiding, afscheid genomen 

van de afdeling gym en turnen bij Hercules. Hercules heeft vele jaren gym verzorgd binnen 

Zwolle. Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten om hier afscheid van te nemen. Er is 

in overleg met gymvereniging Kwiek en Lenig gekeken wat de mogelijkheden waren om de 

leden en lessen onder de vlag van Kwiek en Lenig te kunnen laten bestaan. Aan alle leden is 

dit alternatief aangeboden. 

● In oktober is op vrijdag 18 oktober het  jubileumjaar van Hercules feestelijk gestart. Hercules 

is de oudste vereniging in Zwolle en bestaat dit jaar 110 jaar. 

● Afgelopen najaar is er initiatief geweest vanuit leiding en leden om mee te doen met de 

Grote Clubactie. Het eindbedrag van de Grote Clubactie is €4977,50 

● In december is wederom een Kerstoptreden georganiseerd. Het Kerstoptreden stond in het 

teken van Support Casper, strijdt voor meer onderzoek naar alvleesklier kanker.  Het 

eindbedrag kwam uit op  €1.737,60.  Als vereniging zijn we dankbaar dit te kunnen 

organiseren en op deze wijze een bijdrage aan een goed doel te kunnen leveren met de 

opbrengsten van dit optreden. 

 

Vrijwilligers: 
● Werven van nieuwe vrijwilligers en bestuurders is een doorlopend proces, het vormgeven 

van het werven van vrijwilligers is in kaart gebracht en met de nieuwe website en digitale 

middelen, zal dit een vervolg krijgen in 2020. 

● Enkele keren per jaar sluiten vrijwilligers (personeelsadministratie, PR, contributie 

administratie en ledenadministratie) aan bij een bestuursvergadering. Iedere vrijwilliger valt 

onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid. 

 

Afsluitend willen wij ieder bedanken die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor Hercules, dat maakt 

dat we gezamenlijk de vereniging kunnen dragen. 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Marleen Scholten, secretaris 

 


