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1. Inleiding 
 
 
Dit is het jaarverslag 2017-2018 van Turnvereniging Wilskracht in Amsterdam. Het afgelopen 
jaar is er weer enthousiast geturnd en geklimdoekt, met veel plezier lesgegeven en aan 
activiteiten en wedstrijden meegedaan.  
 
In dit jaarverslag doen wij als bestuur verslag van waar wij als vereniging mee bezig zijn 
geweest. In het hoofdstuk Kerngegevens (2) is onder andere vermeld welke bestuursleden 
de vereniging het afgelopen jaar hebben bestuurd, welke lesgevers en assistenten we 
hebben (gehad), wat voor lessen er zijn aangeboden en hoe het ledenaantal zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het bestuursverslag (3) geeft vervolgens een beeld van de 
onderwerpen waarmee het bestuur zich dit seizoen heeft beziggehouden. In het technisch 
verslag (4) leest u over de turntechnische zaken, zoals wedstrijden, rooster, lesgevers, 
assistenten, juryleden, enz. Ten aanzien van de financiën (5) kunt u lezen dat onze 
inspanningen succesvol zijn geweest en we hopelijk definitief uit de negatieve cijfers zijn. 
 
Met dit jaarverslag hoopt het bestuur van Wilskracht een goed beeld te geven van het 
seizoen 2017-2018. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 november 2018 in Het 
Ladderhuis in het Westerpark zal dit jaarverslag mondeling worden toegelicht. 
 
Namens het bestuur, 
 
Heidi Lutgendorff, voorzitter 
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2. Kerngegevens Turnvereniging Wilskracht 
 
Bestuur (na ledenvergadering 2017) 
Voorzitter       : Heidi Lutgendorff 
Secretaris      : Anne Oud 
Penningmeester      : Leo Kruse 
Commissaris      : Amber Wood 
Commissaris      : Lies Kloosterhuis 
Commissaris      : Esther Alexandre 
NB Binnen het bestuur zijn de verschillende taken en aandachtsvelden verdeeld en 
vastgelegd.  
 
Aftreedschema 
De criteria met betrekking tot het aftreden van bestuursleden zijn als volgt in de statuten en 
reglementen beschreven: 
 
Statuten:  
De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. 
Huishoudelijk reglement:  
Er wordt gestreefd naar een aftreden aan het begin van het vierde verenigingsjaar nadat een bestuurslid gekozen 
is. Ieder jaar treedt een functiedragend en een niet-functiedragend bestuurslid af. 
 

Naam In het bestuur Functie  Aftreeddatum 
Heidi Lutgendorff 2014 Voorzitter november 2018 
Amber Wood 2011 Commissaris november 2018 
Anne Oud 2016 Secretaris november 2018 
Lies Kloosterhuis  2011 Commissaris november 2019 
Leo Kruse 2013 Penningmeester november 2021 
Esther Alexandre 2017 Commissaris november 2021 

 
Lesgevers/assistenten Licentie   Bij Wilskracht 
Nicole Brink   N3 tot 21/11/2018  sinds 9/2002 
Mara van Aartrijk  N3 tot 31/07/2018  sinds 7/2007 
Isabeau Stamhuis  N3 tot 28/09/2020  sinds 1/1999 
Kim Hamersma  N3 tot 13/11/2018  sinds 9/2008 
Shamio Liem   N3 tot 17/12/2017  oud-lid 
Surya Carhillo   N3 tot 19/04/2019  sinds 3/2006 
Sybren de Vries  N3 tot 31/05/2022 
Anne Oud   N2    sinds 9/2011 
Manissa Kibouh  N3 (behaald in 2018)  sinds 1/2010 
Cheyenne Olf   N2 (behaald in 2016)  sinds 9/2008 
Maria de Roever  N2 (behaald in 2018)   
Jop Sutmuller   N2 (behaald in 2016)   
Blen Kurabachew  N1 (behaald in 2013)  sinds 9/2011 
Myrthe Diekema  N2 (behaald in 2016)  sinds 3/2011 
Rani Valies   N2 (behaald in 2018) 
Jaap Nieuweboer 
Isabella Bruckwilder 
Nina Kruse 
Bregt Kruse 
Farah Azizi 
Rayssa Cruz de Medeiros  
Rowan Neve 
Rosa Mendez de Beaufort 
Mats Ringers 
Femke Wenneker 
Inge Wenneker  
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Er is in 2017-2018 volgens het volgende rooster lesgegeven: 
 

Maandag tijd leeftijd niveau lesgever 

Mema 1 17:15 - 18:15 2012- 2010 D5/D4 Nicole 

Mema 2 18:15 - 19:15 2009 - 2008 D5/D4 Anne 

Mema 3 19:15 - 20:30 2007 - 2006 D5/D4 Anne 

     
Dinsdag 

    
Jodi 1 17:00 - 18:00 2012 - 2010 

 
Sybren 

Jodi 2 18:00 - 19:00 2009 - 2008 
 

Sybren 

Jodi 3 19:00 - 20:15 2007 + 
 

Sybren 

     
Woensdag 

    
Wedstrijdgroep 2 17.30 - 19.30 2007 - 2003 D3 en keuze Shamio & Cheyenne 

Klimdoek 19:30 - 21:00 2006 + 
 

Shamio 

     
Donderdag 

    
Wedstrijdgroep 1 16.30 - 18.30  2009 - 2006 D3 Kim 

Medo 1 18.30 - 19.30 2009 - 2007 D5/D4 Kim 

Medo 2 19.30 - 21.00 2006 - 2002 D5/D4 Kim 

     

     
Vrijdag 

    
Mevrij 1 17.30 - 18.30 2012 - 2010 D5/D4 Manissa & Cheyenne 

Wedstrijdgroep 2 18.30 - 20.30 2007 - 2003 D3 en keuze Manissa & Cheyenne 

     
Zaterdag     

Kleuters 1 09:30 - 10:15 2013 - 2011 
 

Surya 

Kleuters 2 10:15 - 11:00 2013 - 2011 
 

Surya 

Meza 1 11:15 - 12:15 2012 - 2010 D5/D4 Surya 

Meza 2 12.15 - 13.30 2009 - 2008 D5/D4 Surya 
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Overzicht ledenaantallen 2005 – 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
peildatum 1 oktober 2018 
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3. Jaarverslag Bestuur  
 
 
Het bestuur 
Het bestuur van Wilskracht heeft het afgelopen jaar acht keer vergaderd. De onderwerpen 
die het bestuur vooral bezig hebben gehouden zijn de lesgevers, de bezetting van de lessen 
en de wachtlijsten, maar ook bijvoorbeeld onze turnpakjes.  
 
 
KNGU 
Het afgelopen seizoen zijn de contacten met de KNGU beperkt gebleven.  
 
 
Stichting Turnstad Amsterdam 
Wilskracht is aangesloten bij Stichting Turnstad Amsterdam (STA). Bij STA is een groot 
aantal turnverenigingen uit Amsterdam aangesloten. Doel is o.a. om turnen bij de Gemeente 
Amsterdam te promoten, opdat combinatiefunctionarissen voor turnen kunnen worden 
ingezet, geschikte accommodaties kunnen worden gerealiseerd en er een opleidingscentrum 
turnen i.s.m. de KNGU in Amsterdam kan worden gerealiseerd. De voorzitter woont indien 
mogelijk de vergaderingen van STA bij. Het afgelopen jaar is dat niet vaak geweest. Binnen 
de rest het bestuur is ook niet veel animo om de vergaderingen bij te wonen. 
  
 
De afdelingen 
Het totale aantal leden was per 1 oktober 2018 238, 9 minder dan vorig jaar. Er zullen vanaf 
november weer 62 nieuwe leden uitgenodigd worden; de verwachting is dat we binnenkort  
weer meer leden zullen hebben. 
Zoals gezegd, is een voortdurend punt van aandacht dat de lesuren ook echt vol zitten. Op 
alle uren zijn, naast de lesgever(s), voldoende assistenten aanwezig. 
 
Wilskracht kent een wachtlijst, met name voor de kleuters en voor de meisjes van 6 tot 
8 jaar. We proberen binnen de lessen wat sneller meisjes door te schuiven of te bezien of we 
voor een aantal lessen de leeftijden kunnen aanpassen, zodat er meer meisjes kunnen gaan 
turnen. Voor de kleuters geldt dat de twee uren op de zaterdagochtend vol bezet zijn. Voor 
deze uren is er altijd al een forse wachtlijst geweest, waarvoor we soms een wachtlijststop 
invoeren omdat de lijst te lang wordt.  
 
De jongenslessen gaan goed en Sybren heeft wederom het hele jaar les gegeven aan de 
drie groepen op dinsdag met zijn assistenten. Net als vorig seizoen heeft Sybren begeleiding 
gekregen van combinatiefunctionaris Andrea Alvarez. Doel was het behalen van zijn N3 
licentie en dat is in mei gelukt! Gefeliciteerd Sybren! 
 
 
De zaal 
Wilskracht huurt de zaal van het Marcanticollege. De zaal voldoet aan alle eisen en we zijn 
over het algemeen zeer te spreken zijn over de accommodatie. De deurbel is een enkele 
keer nog wel een probleem, maar dit is dan vaak te wijten aan menselijk handelen en niet 
aan falende apparatuur.  
 
 
Materiaal 
Van de opbrengst van de Grote Clubactie (€1367) hebben we de evenwichtsbalken opnieuw 
laten bekleden en een I-pad aangeschaft om in de lessen te gebruiken en om vanaf seizoen 
2018-2019 de aanwezigheid van de leden bij te houden. 
Lies Kloosterhuis heeft ook in het afgelopen seizoen de turnpakjes beheerd. Het nieuwe 
model wordt volop gekocht en met trots gedragen. We hebben besloten de paar oude pakjes 
die er over zijn niet meer te verkopen. 
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Janzen-Fritzen is bij het Marcanticollege langs geweest om de toestellen en materialen te 
inspecteren. Een groot aantal matten bleek niet goed meer en werd afgekeurd. Er was even 
onduidelijkheid over welke matten van Wilskracht en welke van Marcanti waren, maar samen 
met Nicole zijn we daar uitgekomen. Er zijn nu nieuwe matten in de zaal. 
Rob de Ruijter heeft zijn taak als ‘toestellenman’ of toestelcommissie heel voortvarend 
ingevuld. Rob onderhoud de toestellen en heeft contact met Janzen-Fritzen waar nodig. We 
zijn hem heel dankbaar. 
 
 
Website en mededelingenbord 
Wilskracht heeft een actuele website: www.tvwilskracht.nl met veel informatie over de 
vereniging, lessen en wedstrijden. Er hangt een mededelingenbord bij de ingang van het 
trappenhuis voor alle reguliere mededelingen.  
 
 
Webwinkel 
In de webwinkel van Wilskracht kan men turnkleding en accessoires kopen en het 
wedstrijdgeld betalen. Over het algemeen gaat dit goed. 
 
 
Meedoeweek 
Ter bevordering van de contacten met de ouders van leden en ter stimulering van het 
clubgevoel hebben we in oktober 2017 weer de meedoeweek voor ouders georganiseerd.  
 
 
VOG, vertrouwenscontactpersoon 
Bijna alle lesgevers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en gekregen c.q. 
zijn bezig met de aanvraag. Ida Stamhuis is vertrouwenscontactpersoon bij de vereniging.  
 
 
AVG 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de AVG (Algemene verordening 
gegevensbescherming) in werking getreden. Het bestuur van Wilskracht heeft het door de 
KNGU aangeboden stappenplan gebruikt om alles mbt de privacy van haar leden en 
lesgevers binnen de club op orde te hebben. Zo hebben we o.a. de website extra beveiligd, 
hebben alle bestuursleden en lesgevers een geheimhoudingsverklaring ondertekend en 
bespreken we de privacywetgeving regelmatig op bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben 
o.a. we vastgelegd waarom en hoe lang we welke gegevens bewaren. We zijn ons erg 
bewust van het belang van het beschermen van de privacy van onze leden en zullen er 
scherp op blijven toezien dat we zorgvuldig met alle informatie om gaan. 

 
Activiteiten 
Naast de wedstrijden die genoemd worden in het verslag van de Technische Commissie 
heeft Wilskracht het afgelopen jaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

 Jong en oud heeft van de Sint weer wat lekkers in de schoen gekregen. 

 In februari is traditiegetrouw het jaarlijks etentje gehouden om alle lesgevers, 
assistenten, juryleden en bestuursleden te bedanken voor hun inzet. Ook hebben 
we daar de WAUW-award uitgereikt aan de Waanzinnig Actieve Uitzonderlijk 
Wilskrachter Rob de Ruijter, onze materialen man. 

 We hebben TV Vriendschap geholpen met het organiseren van de Amsterdamse 
Finale recreatie in maart. Dit was de laatste keer dat we dit deden.  

 We hebben dit jaar geen Kanopicknick georganiseerd. Het blijkt voor het bestuur 
lastig om in de middag zelf aanwezig te zijn. Daarom hebben we besloten 
komend seizoen iets anders te bedenken om het clubgevoel te vergroten. 

 Er zijn 12 kinderen van of via Wilskracht met de KNGU op Zomerkamp geweest.   

http://www.tvwilskracht.nl/
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4. Technische Commissie 
 
Rooster en lesgevers 
 
Lesgevers 
Dit jaar waren er weinig wisselingen in het lesgeversteam. Zoals in het vorige jaarverslag 
werd aangekondigd, zijn Mara en Isabeau gestopt met lesgeven. De rest van de lesgevers 
hebben met grote inzet weer de lessen verzorgd: Kim, Nicole, Anne, Sybren, Surya, Shamio, 
Manissa en Cheyenne.  
Manissa is binnen haar opleiding ROC Sport en Bewegen begonnen met de opleiding 
Lesgever Niveau 3, waarvoor ze haar stage bij Wilskracht loopt. Daarnaast is ook Cheyenne 
aan het eind van het turnseizoen gestart met deze opleiding, die zij bij de KNGU volgt. Na de 
zomervakantie hoopt Manissa haar diploma in handen te krijgen en zal ook Cheyenne de 
opleiding verder vervolgen.  
Myrthe, Nina en Rani hebben inmiddels aangegeven ambities te hebben om ook les te gaan 
geven. Natuurlijk zijn we daar erg blij mee en zal de club hen ondersteunen om zich verder 
te ontwikkelen als lesgevers.  
Kimberly Thomas, lesgever bij Tonido Amsterdam, heeft bij ons stage gelopen om haar 
niveau 3 opleiding te halen en heeft dit met succes afgerond.  
 
Turnen meisjes 
Er is voor gekozen om dit jaar de structuur van het meisjesturnen iets aan te passen. 
Voorheen werkten wij met een groep ‘Extra trainen’, waarbij meisjes in een reguliere turnles 
zitten en daarnaast 1 of 2 keer per week extra trainen om een hoger niveau te kunnen 
turnen.  
Dit jaar is er voor gekozen om te stoppen met de lessen in deze vorm, en de meisjes met 
niveau D3 en hoger in een aparte groep les te geven, genaamd wedstrijdgroep. Deze keuze 
is gemaakt omdat wij merkten dat het steeds moeilijker werd om de groepen goed en 
gelijkmatig in te delen. Bijkomend voordeel is dat er minder verschillende niveaus in een les 
zitten waardoor er meer aandacht kan worden gegeven aan de oefeningen. 
Met deze nieuwe indeling is er ‘Wedstrijdgroep 1’ ontstaan die 2 uur achter elkaar traint op 
donderdag en ‘Wedstrijdgroep 2’ die 2 keer 2 uur trainen op woensdag en vrijdag. Hierdoor 
kwam er ruimte voor een extra recreatiegroep op zaterdag en zijn de lessen van Anne 
verschoven van vrijdag naar maandag.  
  
Turnen jongens 
Sybren heeft dit jaar wederom drie jongensgroepen lesgegeven op de dinsdagen. Tevens 
heeft hij met veel doorzettingsvermogen zijn diploma behaald voor Lesgever Niveau 3. 
Daarbij is hij vanuit Wilskracht ondersteund door Kim en Mara. Wij zijn allemaal erg blij met 
Sybrens prestatie, gefeliciteerd! Wij hadden al veel vertrouwen in Sybren, maar zijn extra blij 
om nu een gediplomeerd lesgever bij de jongensafdeling te hebben.  
 
Klimdoek 
Shamio heeft dit jaar op woensdagavond de klimdoeklessen voortgezet. Dit blijft een 
succesvolle les waarvoor voldoende animo is bij de oudere meisjes. De groep heeft onder 
leiding van Shamio een prachtige show neergezet in onze eigen turnzaal, wat we inmiddels 
wel een jaarlijks terugkomende activiteit mogen noemen! 
 
Kleuters 
We zijn erg blij dat Surya nog steeds wekelijks de kleuterlessen verzorgt voor zowel jongens 
als meisjes. In de periode dat Surya op reis was heeft Shamio haar lessen waargenomen.  
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Bijscholing 
Op 14 oktober 2017 is er door Wilskracht een EHBO-cursus georganiseerd speciaal voor 
onze lesgevers en bestuursleden. Hieraan hebben 6 lesgevers deelgenomen.  
Ook is er dit seizoen door verschillende lesgevers deelgenomen aan bijscholingen van de 
KNGU en is er opnieuw een bijscholing georganiseerd die werd gegeven door onze 
vertrouwenscontactpersoon Ida Stamhuis. Bij deze laatste bijscholing was er ruimte voor 
didactische vraagstukken die onze lesgevers zelf konden inbrengen. Dit was succesvol en 
voor herhaling vatbaar! De lesgevers hebben aangegeven dat ze deze workshop volgende 
keer zouden willen gebruiken als intervisie.  
 
Lesgeversbijeenkomsten 
Op 18 september is er een lesgeversbijeenkomst georganiseerd. Aan het eind van het 
seizoen zijn de lesgevers nogmaals samengekomen om te evalueren en de planning voor 
het nieuwe seizoen te maken.  
 
 
Assistenten 
 
Onze lesgevers hebben veel hulp gehad van de assistenten. Per les zijn er een tot drie 
assistenten, waardoor er meer aandacht is voor de kinderen in de les. Wij streven ernaar om 
de assistenten intern op te leiden, waardoor een deel in de toekomst ook kan gaan lesgeven. 
Dit lijkt heel goed te gaan, aangezien een groot deel van de huidige lesgevers ook intern is 
opgeleid! 
Jop, Blen, Myrthe, Nina, Sybren, Maria, Rowan, Rayssa , Isabella, Jaap, Inge, Femke, Mats 
en Rani zijn dit jaar blijven assisteren. Bregt en Farah hebben halverwege het jaar 
aangegeven te stoppen. Wij bedanken alle assistenten voor hun inzet! 
Een mooie ontwikkeling is dat Maria en Rani het afgelopen jaar met enthousiasme zijn 
gestart met de KNGU opleiding tot assistent en allebei zonder problemen zijn geslaagd! Met 
weer twee gediplomeerde assistenten erbij is de club natuurlijk erg blij!  
 
 
Wedstrijden 
 
Het wedstrijdseizoen begon met de Turnproeven die wij zelf hebben georganiseerd. Er 
waren meer deelnemers dan vorig jaar: 10 jongens en 22 meisjes van Wilskracht deden 
mee! 
 
Vervolgens waren de voorwedstrijden van niveau D3 en keuzeoefenstof. We hadden dit jaar 
gekozen om niet in te schrijven op niveau D2. 16 meisjes uit de wedstrijdgroep deden mee in 
niveau D3 en 7 in de keuzeoefenstof. Maar liefst 16 van hen haalde regiofinale in Beverwijk! 
Erg knap gedaan meiden!!! 
 
De recreatiecompetitie van niveau D4 had dit jaar 24 Wilskrachtmeisjes en ook de jongens 
deden mee. 9 jongens en 6 meisjes stroomden door naar de finale. Bijna alle jongens en 
Marilou Klaassen wisten zelfs een medaille te behalen! 
 
Bij de Clubkampioenschappen waren er dit jaar iets minder deelnemers dan voorheen: 78. 
Alsnog was het een geslaagde dag met drie wedstrijden. Altijd weer een drukke en gezellige 
boel met alle turn(st)ers, juryleden, bestuur en publiek in onze eigen gymzaal!  
De wisselbekers gingen naar: Mira Blue Nunes Cardozo Sakoun, Marilou Klaassen, Isabelle 
Vredeveld Brouwer en Tjeu van Gestel! 
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5. Financieel jaarverslag 
 

 
Het afgelopen boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 4.710,40. De 
inspanningen om de groepen zo efficiënt mogelijk te bezetten werpt duidelijk zijn vruchten af. 
 
Het eigen vermogen is toegenomen van € 20.284,02 naar € 29.484,62. Dat komt door het 
positieve resultaat, de aanschaf en renovatie van toestellen, een grotere kledingvoorraad en 
doordat de voorraad trainingspakken vorig jaar vergeten was. 
 
Op basis van dit resultaat (en van het vorig boekjaar) heeft het bestuur besloten om de 
beloning van de lesgevers voor seizoen 2018 - 2019 te verhogen, terwijl bijna alle 
contributies voor seizoen 2018 - 2019 gelijk blijven. 
 
De kascontrole heeft intussen plaatsgevonden. De cijfers zijn goedgekeurd. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering zal Leo een uitgebreidere toelichting op de het financiële 
verslag geven. 
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