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over het jaar 2020

GYMNASTIEKVERENIGING HERCULES
Opgericht 18 oktober 1909

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

Bestuur:
● In het afgelopen jaar is het bestuur vertegenwoordigd door: Eddy Bakker, Iwan te Winkel,
Nienke Drouven, Ingrid Tollenaar, Pamela van Loon en Marleen Scholten. Hierbij is
ondersteuning geboden door Ellen Onderdijk (tm maart) en Louise Kuiperij (vanaf maart)
vanuit de ledenadministratie; Arjan Kuiperij (contributieadministratie), Bianca Scherluit
(coördinator dans/BOM), alle leiding, Corina Staal (nieuwsbrieven), Monique Beestman
(externe media).
● Tijdens alle bestuursvergaderingen komt het vrijwilligers beleid aan bod. Afgelopen jaar is
vanwege de Coronacrisis geen specifieke vraag geweest voor vrijwilligerstaken. Het invullen
van de functie van voorzitter is nog niet gelukt. De taken binnen het bestuur zijn verdeeld na
de toetreding van de twee nieuwe bestuursleden vanaf maart 2020.
● Door het bijzondere jaar vanwege de Coronacrisis zijn een aantal onderwerpen binnen het
bestuur niet aan bod gekomen. Hier valt te denken aan het vernieuwen van statuten en
opzetten van vrijwilligers- en sponsorbeleid. De aandacht vanuit het bestuur is uitgegaan
naar het kunnen aanbieden van alternatieve lessen en zoeken naar mogelijkheden voor
verbinding onder leden en vrijwilligers rekening houdend met alle geldende
Coronamaatregelen.
● Om de buitenlessen in 2020 te hebben kunnen vormgeven, zijn vanuit het bestuur actief
contacten gelegd met andere verenigingen om gebruik te kunnen maken van buitenvelden.
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. In afgelopen jaar is tijdens
de Coronacrisis het verloop van leden stabiel gebleven.
● 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 deze activiteiten helaas niet kunnen plaatsvinden.
Voor alle leden is in de zomer een tas aangeschaft om hen te bedanken voor het
lidmaatschap. Hiernaast hebben alle leden een mondkapje ontvangen om te kunnen
gebruiken.

Leiding:
● Aan het begin van het jaar heeft de jazzdans leiding een aantal workshops kunnen volgen om
geïnspireerd te worden voor input in de danslessen bij Hercules.
● Voor de vereniging is het van belang dat elk jaar nieuwe assistenten/leiding jazzdans worden
opgeleid in het lesgeven bij de afdeling jazzdans. In het afgelopen jaar heeft 1 assistent haar
opleiding Jal2 kunnen behalen in het begin van het jaar. In afgelopen jaar is het beperkt
mogelijk geweest om opleiden van assistenten en leiding goed vorm te geven. In komend
jaar zal er worden gekeken op welke manier hier vervolg op kan worden gegeven.
● Vanuit leiding van de bodyfit en jazzdans zijn in de eerste helft van 2020 meerdere digitale
dans video's gemaakt om te zorgen dat leden thuis in beweging konden blijven.
● Om verbinding te houden met elkaar zijn er digitale overleggen geweest met de leiding
onderling en met bestuursleden. Hiernaast heeft de leiding met de maatregelen tijdens de
Coronacrisis een digitaal uitje gehad.
Ledenaantallen:
● Het aantal leden kan fluctueren gedurende het jaar, dit is elke vergadering onder de
aandacht van het bestuur. In de afgelopen jaren neemt het aantal leden langzaam af.
● Tijdens de Coronacrisis zijn is het ledenaantal gegroeid ondanks de alternatieve en beperkte
lessen tijdens de eerste lockdown.
Aantal leden op 01-01-2020: 425
Aantal leden op 31-12-2020: 466
Nieuws:
● Afgelopen jaar was voor de groepen jazzdans een jaar waarin helaas veel optredens en
wedstrijden geen doorgang hebben gevonden. Desalniettemin zijn er nog een aantal leuke
prijzen behaald. In januari hebben een aantal selectiegroepen nog mee kunnen doen aan de
Friese kampioenschappen. Hierbij zijn door de C16 en B19 een eerste prijs behaald en
behaalde de B20 een tweede plek. In februari hebben de selectiegroepen mee kunnen doen
aan de Oost Nederlandse Kampioenschappen. Hierbij behaalde de D16 de eerste prijs. Door
de D13 en de B20 werden beide een tweede prijs behaald en werd de B19 derde. Bij de
Dance2demo in februari hebben de Superdaddies een talent-award ontvangen.
● Om in beweging te kunnen blijven, zijn voor de leden in afgelopen jaar alternatieven lessen
aangeboden middels video’s, online lessen en buitenlessen.
● In oktober 2020 zijn er buiten een aantal workshops voor kinderen in Zwolle georganiseerd
ism SSZ en Travers Welzijn.
● De B19 heeft dit jaar zichzelf opgegeven voor Kunstbende Overijssel en meegedaan met een
door de leden gemaakte dans.
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Vanuit vele leden zijn tijdens de eerste lockdown veel opnames van thuis dansjes gemaakt,
de vereniging heeft op deze wijze veel enthousiaste leden zien dansen.
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 € 1756,80
In december is een op een creatieve manier invulling gegeven aan het bedanken van alle
betrokken vrijwilligers bij de vereniging. Alle vrijwilligers werden verrast met een Kerstdans
aan de deur, inclusief geluidsbox en werd een Kerstattentie overhandigd als bedankje voor
de inzet van afgelopen jaar.

Vrijwilligers:
● Werven van nieuwe vrijwilligers en bestuurders is een doorlopend proces en zal in komend
jaar verder worden opgepakt.
● 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. Dit jaar is dit vanwege de Coronacrisis
niet aan de orde geweest.
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

