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JAARVERSLAG S.V. CLIAS 2018-2019 
Het jaarverslag beslaat het seizoen van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 
 
Terugblik seizoen 2018-2019 
Het afgelopen seizoen stond voor S.V. Clias in het teken van opnieuw opbouwen. We begonnen het 
jaar onzeker. Het ontbrak aan een gezonde financiële basis. In de Algemene Ledenvergadering van 20 
september 2018 zijn door het bestuur meerdere actiepunten en aandachtspunten benoemd om op 
een solide financiële basis verder te kunnen. Daarnaast heeft het bestuur aangegeven de vereniging 
verder te willen verbeteren op het gebied van communicatie met de leden en de buitenwereld (PR), 
het versterken van het trainerskader en duidelijke afspraken maken met het trainerskader. De leden 
moeten tevreden zijn en we hebben alles in het werk gesteld om dit te bereiken. Extra leden werven 
was ook een van de speerpunten. Er moet worden toegewerkt naar een kostendekkend plaatje per 
groep. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestond dit seizoen uit: 

 Rob Kruisman, voorzitter 

 Alex Wolfs, vice-voorzitter 

 Janneke Trenning, penningmeester 

 Karen Diephuis, secretaris 

 Marjan van den Oosterkamp, algemeen bestuurslid en verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie 

 Aukje de Jong, algemeen bestuurslid en kaderverantwoordelijk 

  Johan van der Laan, algemeen bestuurslid met als aandachtspunt facilitaire zaken 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 20 september 2018 
Op 20 september jl. heeft de ALV plaatsgevonden. Gelukkig was er een grote opkomst waarbij het 
bestuur de plannen voor het komende seizoen heeft gepresenteerd. Met een terugblik op een lastig 
seizoen is de financiële situatie toegelicht voor het komende seizoen. Er is onder meer aangegeven 
dat er een zaalhuurachterstand is bij Gemeente Veendam. Voor een gezonde financiële basis van S.V. 
CLIAS is een voorwaarde dat de Gemeente Veendam de zaalhuurachterstand kwijtscheldt. Hierover is 
een gesprek geweest met de gemeente Veendam.  
Mede op basis van het gesprek met de gemeente is voorgesteld om de contributie met 7% te 
verhogen en toe te werken naar een positief financieel saldo per groep. Daarnaast zijn er 
aanpassingen doorgevoerd waardoor er in zijn totaliteit een positieve begroting gepresenteerd kan 
worden voor het komende seizoen mits de gemeente de kwijtschelding van achterstallige zaalhuur 
goed zal keuren. Verder is het totale trainerskader voorgesteld evenals het voltallige bestuur inclusief 
drie nieuwe leden. De ALV is geëindigd met een stemming over de verhoging van de contributie met 
7% en een stemming over drie nieuwe bestuursleden. Beide stemmingen zijn unaniem goedgekeurd.  
Het wachten was vervolgens op reactie van gemeente Veendam t.a.v. de zaalhuurachterstand.  
Op 4 december 2018 heeft de Gemeente Veendam ons laten weten dat zij ingestemd heeft met ons 
ingediende financiële plan. Dat betekent dat S.V. CLIAS definitief uit zwaar weer is en weer een solide 
financiële basis heeft om met vertrouwen de toekomst in te gaan! 
 
Ledenaantal, zalen en trainerskader 
Aan het eind van het seizoen 2018-2019 bedroeg het aantal leden 83. Er werd gesport in de 
Wildervanckhal en gymzaal Straat Soenda. Wij zijn blij dat het trainerskader stabiel was afgelopen 
seizoen. De kader bestond uit: 

 Linda van Asselt, Streetdance 

 Maxim Claassen, Herenturnen 

 Sjoerd Crone,  Rhönradturnen selectie 
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  Jolanda Dekens-Rozema, Rhönradturnen recreatief 

 Denny Idema, Damesturnen selectie 

 Aukje de Jong, Damesturnen selectie 

 Hanne Schomaker, Damesturnen selectie 

 Sanne Wolthuis, Recreatief turnen groepen 3 t/m 8, Ouder & kind gymnastiek, Gymnastiek 
groep 1 & 2. 

 
Helaas hebben wij de les ‘Ouder & Kind gymnastiek’ per 1 april 2019 moeten stopzetten in verband 
met te weinig leden in deze groep. Wellicht dat we in het nieuwe seizoen deze les op een ander, 
geschikter tijdstip voor deze leeftijdsgroep opnieuw kunnen aanbieden. 
Ook de de les ‘Streetdance’ hebben wij moeten stopzetten per 1 juli in verband met te weinig leden 
in deze groep. 
 
Naast het trainerskader hebben we een paar goede assistenten gehad. Jessie Kraan bij recreatief 
turnen en selectie damesturnen en Roel Hensen bij recreatief rhönradturnen. Ook hebben we een 
aantal middelbare scholieren stagiaires gehad in het kader van hun maatschappelijk stage.  
 
Wedstrijden 
Damesturnen 
Dit seizoen bestond de selectie uit 18 turnsters die allen hebben deelgenomen aan wedstrijden op 
regionaal (NTS A, B en C), districts- en landelijk niveau (plaatsingswedstrijden en halve finale 
3e divisie). De jongste turnsters nemen deel in de laagste categorie om kennis te maken met hoe een 
wedstrijd verloopt. Iedereen turnde 2 competitiewedstrijden al dan niet gevolgd door een 
finale/Provinciaal Kampioenschap en/of toestelfinales. Voor het Provinciaal Kampioenschap in hun 
categorie mochten 9 turnsters van SV Clias deelnemen: Roos ter Brugge, Marit Veen, Marit Veenstra, 
Kaytlin Dreise, Noa Keizer, Noortje Kuiper, Rosalie Wolfs en Marit Deekens. Roos ter Brugge werd 
Provinciaal Kampioen. Marit Veen en Kaytlin Dreise werden daar tweede. 
Aan de toestelfinales deden 6 turnsters van SVClias mee: Roos ter Brugge, Marit Veen, Marit 
Veenstra, Kaytlin Dreise, Noa Keizer en Marije Ham. Roos behaalde goud op balk, zilver op brug en 
brons op vloer. Marit Veen behaalde goud op sprong en brons op brug en vloer. Kaytlin Dreise 
behaalde zilver op vloer en Noa Keizer brons op brug. 
Verder werden er tijdens de competitie- en oefenwedstrijden zelf ook nog ereplaatsen behaald. 
Ter voorbereiding op de finalewedstrijden en/of als beloning voor het harde werken werd er ook 1x 
in een echte turnhal in Leek getraind, waar de turntoestellen permanent opgesteld staan, er een 
verende wedstrijdvloer ligt en een landingskuil voorhanden is om moeilijke elementen veilig te 
kunnen landen. We kunnen terugkijken op een succesvol seizoen en gaan door op de ingeslagen weg. 
 
Herenturnen 
James, Mark en Wouter hebben dit jaar alle drie 2 wedstrijden geturnd. Zij zouden alle drie in de 
prijzen zijn gevallen en zijn doorgestroomd naar de districtsfinale. Helaas waren zij hiervan 
uitgesloten vanwege het niet leveren van een jurylid door onze vereniging. Hetgeen veroorzaakt was 
door het uitvallen van een jurylid die voor ons zou jureren waarvan wij niet tijdig op de hoogte 
waren. Dat gebeurt ons volgend seizoen niet nog een keer. Arjen Renkema heeft dit seizoen een 
jurycursus gevolgd en zal volgend seizoen voor ons jureren bij de heren.  
 
Rhönradturnen 
Het was een zeer succesvol seizoen voor de rhönradturners. Bij alle wedstrijden zijn veel van onze 
rhönradturners in de prijzen gevallen. Dit seizoen hadden we 6 districtskampioenen op verschillende 
niveaus met als hoogtepunt het Nederlands Kampioenschap waar Roel een zilveren medaille wist te 
behalen en Lotte goud in ontvangst mocht nemen.  
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Website / social media 
Halverwege het seizoen hebben wij onze nieuwe website gelanceerd. Op de website wordt alle 
noodzakelijke informatie gepubliceerd over onze vereniging. De Facebook- en Instagrampagina van 
S.V. CLIAS worden ook ingezet voor informatie en voor het plaatsen van foto’s. 
 
AVG 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG 
gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens.  Op onze website vindt u ons 
privacybeleid. Daarnaast heeft elk lid een toestemmingsformulier ontvangen en ingevuld weer 
ingeleverd. Middels dit formulier wordt wel of geen toestemming  gegeven voor de gehele duur van 
het lidmaatschap voor het plaatsen van foto’s, filmmateriaal en wedstrijduitslagen in onze 
communicatiekanalen. Zonder deze toestemming mogen wij geen foto’s of video’s plaatsen.  
 
Activiteiten/Acties 
Grote Clubactie 
De Grote Clubactie liep van 15 september tot 8 november 2018. In totaal zijn er iets meer dan 500 
loten verkocht! Van elk verkocht lot gaat € 2,40 rechtstreeks naar de vereniging.  
 
AH Autorama Sponsoractie 
Wij deden mee aan de AH Autorama Sponsoractie van 1 oktober tot 10 november 2018.  
Vooral de promotieactie op zaterdag 27 oktober jl. waarbij wij met een aantal leden van dans en 
rhönrad in Autorama de club mochten promoten en vouchers verzamelen, heeft heel veel vouchers 
opgeleverd.  In totaal leverde deze actie € 524,61 voor de club. 
 
Speculaasactie 
Een nieuwe actie dit seizoen was de speculaasactie van 15 oktober tot 10 november 2018. Deze actie 
heeft een bedrag van € 825,00 opgeleverd voor de vereniging.  
 
Kies je Sport 2019 
Dit seizoen hebben we met de les recreatief turnen voor de groepen 3 t/m 8 meegedaan met ‘kies je 
sport’. Dit is de groep onder leiding van Sanne Wolthuis op de maandagmiddag van 16.00-17.30 uur. 
Er waren veel aanmeldingen, waardoor we een mooie groep van 21 kinderen hadden (waaronder 
ook de vaste leden). Naderhand zijn er veel nieuwe aanmeldingen geweest voor deze les. 
 
Koningsspelen 12 april 2019 
Tijdens de Koningsspelen van de Westerschool in Wildervank heeft S.V. CLIAS onder leiding van 
Sjoerd, Jolanda en Hanne clinics rhönradturnen en turnen aangeboden aan de kinderen van de 
groepen 3, 4 en 5.  
 
Sportfestival Wildervank 25 mei a.s. 
In Wildervank is op het sportpark aan de Woortmanslaan (vv Wildervank) een groot sportfestival 
gehouden. Iedereen, jong en oud, kon kennismaken met de verschillende sporten die in Wildervank 
worden aangeboden. Ook wij waren hier aanwezig om onze club te promoten.  
 
Koek- en snoepactie 
De koek- en snoepactie die wij in de mei/juni hebben gehouden was ook een groot succes! Alle leden 
hebben flink hun best gedaan en heel veel koek en snoep verkocht. We hebben een kleine € 800,- 
aan de actie overgehouden!  
 
Besteding opbrengsten acties 
De opbrengsten van de acties dit seizoen zullen bijdragen aan een nieuwe plankoline, 
trainingspakken en huur rhönraderen. 
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Terugkijkend op het afgelopen seizoen, mogen we concluderen dat het voor wat betreft het 
trainerskader een stabiel seizoen was en dat we dit aankomende seizoen gaan vasthouden en verder 
bergopwaarts gaan. Dit vraagt toewijding van het bestuur, de trainers en ouders. We willen ons hier 
graag voor inzetten en hopen er samen met u een fijn sportseizoen van te maken! 
 
Karen Diephuis, secretaris Sv Clias 


