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1.

Inleiding

Dit is het jaarverslag 2019-2020 van Turnvereniging Wilskracht Amsterdam. In tegenstelling
tot het voorgaande jaar was het een moeilijk jaar, vol uitdagingen. De coronacrisis kwam in
maart om de hoek kijken, waardoor er lange tijd geen les kon worden gegeven en
wedstrijden en activiteiten werden afgelast. Verschillende lesgevers stopten, wat onder meer
als gevolg had dat we de jongensafdeling stop moesten zetten. We stapten over naar een
nieuw systeem voor ledenadministratie, wat een tijdrovend proces bleek. En tot slot mochten
we in augustus onze eigen zaal plotseling niet gebruiken van het Marcanti-bestuur.
Er is afgelopen seizoen dus extra veel Wilskracht nodig geweest om de club draaiende te
houden. Gelukkig zijn de problemen inmiddels deels opgelost. Zo vonden we een geweldige
nieuwe jongenstrainer, die de jongenslessen op zich zal nemen. De lessen worden allemaal
weer gegeven en we hebben voldoende lesgevers. We zijn in afwachting van een nieuw
huurcontract van het Marcanti College.
In dit jaarverslag doen wij als bestuur verslag van waar wij als vereniging mee bezig zijn
geweest. In hoofdstuk 2 vindt u een overzicht van de bestuursleden, lesgevers, assistenten
en ook het ledenaantal van de afgelopen jaren. Het Bestuursverslag, hoofdstuk 3, laat zien
waar wij ons als bestuur mee bezig hebben gehouden. Het Technisch Verslag, hoofdstuk 4,
gaat over turntechnische zaken zoals lesgevers, lesgroepen, assistenten en wedstrijden. En
tot slot kunt u in het Financieel Jaarverslag, hoofdstuk 5, het financiële resultaat, de balans
en inventaris van 2019-2020 inzien, net als de begroting voor 2020-2021.
Met dit jaarverslag hoopt het bestuur van Wilskracht een goed beeld te geven van het
seizoen 2019-2020. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die uitgesteld is en mogelijk in
januari 2021 gehouden zal worden wegens de coronamaatregelen, zal dit jaarverslag
mondeling worden toegelicht en is er de mogelijkheid vragen te stellen.
Namens het bestuur,
Leonie Hoever, voorzitter
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2.

Kerngegevens Turnvereniging Wilskracht

Bestuur (na ledenvergadering 2019)
Voorzitter
: Leonie Hoever
Secretaris
: Heidi Lutgendorff
Penningmeester
: Leo Kruse
Commissaris
: Anne Oud
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
Anne Oud
Leo Kruse
Esther Alexandre
Leonie Hoever
Heidi Lutgendorff
Lies Kloosterhuis

In het bestuur
2016
2013
2017
2018
2014
2011

Lesgevers/assistenten
Kim Hamersma
Shamio Liem
Surya Carrilho
Sybren de Vries
Cheyenne Olf
Nina Kruse
Jop Sutmuller
Blen Kurabachew
Rani Valies
Isabella Bruckwilder
Bregt Kruse
Rayssa Cruz de Medeiros
Rowan Neve
Maria de Roever
Mats Ringers
Femke Wenneker
Inge Wenneker
Mika

Functie
Commissaris
Penningmeester
Commissaris
Voorzitter
Secretaris
Commissaris

Licentie
N3 tot 13/11/2018
N3 tot 17/12/2017
N3 tot 19/04/2019
N3 tot 31/05/2022
N2 (behaald in 2016)
N2 (behaald in 2017)
N2 (behaald in 2016)
N1 (behaald in 2013)
N2 (behaald in 2018)
N2 (behaald in 2019)
N2 (behaald in 2019
N2 (behaald in 2019)
N2 (behaald in 2018)
N2 (behaald in 2019)
N2 (behaald in 2019)
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Aftreeddatum
november 2020
november 2021
november 2021
november 2022
november 2022
november 2023
Bij Wilskracht
sinds 9/2008
oud-lid
sinds 3/2006
sinds 9/2008
sinds 9/2011

Er is in 2019-2020 volgens het volgende rooster lesgegeven:
Dag
Maandag
Mema 1
Mema 2
Klimdoek
Klimdoek

Tijd

Leeftijd

Niveau

Lesgever

17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
17.15 - 18.30
18.30 - 20.00

2012- 2009
2008 +
2010 +
2008 +

Wedstrijd D4
Wedstrijd D4
Beginners
Gevorderden

Nina
Nina
Shamio
Shamio

Dinsdag
Keuze
Jodi 1
Jodi 2
Jodi 3

19.00 - 21.00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:15

2003 +
2013 - 2012
2011 - 2010
2009 +

Keuze

Danielle / Kim
Sybren
Sybren
Sybren

Woensdag
Mewo1
Mewo 2

16.30 - 18.00
18:00 - 20:00

2013 - 2011
2010 - 2008

Wedstrijd D3
Wedstrijd D3

Kim
Kim

Donderdag
Medo 1
Medo 2
Medo 3

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.15

2013 - 2012
2011 - 2009
2008 +

Recreatieturnen
Recreatieturnen
Recreatieturnen

Manissa
Manissa
Manissa

Vrijdag
Mevrij 1
Mevrij 2/keuze

17.00 - 18.30
18.30 - 20.30

2011 - 2009
2003 +

Wedstrijdturnen D3
Cheyenne & Rani
Wedstrijdturnen D3/keuze Cheyenne & Rani

Zaterdag
Kleuters 1
Kleuters 2
Meza 1
Meza 2

09:30 - 10:15
10:15 - 11:00
11:30 - 12:30
12.30 - 13.45

2015 - 2014
2015 - 2014
2013 - 2012
2011 - 2009

Kleutergym
Kleutergym
Recreatieturnen
Recreatieturnen
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Surya / Maria en Rowan
Surya / Maria en Rowan
Surya / Maria en Rowan
Surya / Maria en Rowan

Overzicht ledenaantallen 2010 – 2020

peildatum 5 oktober 2020: 203 leden
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3.

Jaarverslag Bestuur

Het bestuur
Het bestuur van Wilskracht heeft het afgelopen jaar vijf keer vergaderd. Door de maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben we de laatste vergadering
online gehouden. Tussendoor hadden we uiteraard veel (telefonisch) contact over de situatie
en de turnlessen. De onderwerpen die het bestuur naast corona ook bezig hebben gehouden
zijn de lesgevers, de bezetting van de lessen en de wachtlijsten.
KNGU
Het afgelopen seizoen zijn de contacten met de KNGU beperkt gebleven.
De afdelingen
Het totale aantal leden was per 6 oktober 2020 203, 34 minder dan vorig jaar. (Dit komt
voornamelijk doordat we tot 6 oktober geen jongenslessen kunnen aanbieden. Ten tijde van
het schrijven van dit verslag is er een nieuwe lesgever gestart met bij de jongensgroepen.)
Voortdurend punt van aandacht blijft 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 waren.
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 lesgegeven aan de drie
groepen op dinsdag met zijn assistenten. Helaas heeft hij aan het einde van het seizoen
2019-2020 te kennen gegeven te stoppen met lesgeven.
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, maar liefst €2550,30 hebben we onze eerste
Airtrack materialen aangeschaft.
Lies Kloosterhuis heeft ook in het afgelopen seizoen de turnpakjes beheerd. Rob de Ruijter
heeft zijn taak als ‘toestellenman’ of toestelcommissie weer voortvarend ingevuld. Rob
onderhoudt de toestellen en heeft contact met Janssen-Fritsen waar nodig.
Website en mededelingenbord
Wilskracht heeft een actuele website tvwilskracht.nl met veel informatie over de vereniging,
de lessen en de 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. Lies regelt en coördineert het
uitreiken van de bestelde artikelen. Nieuw waren dit jaar de donkerblauwe en turquoise
linnen tasjes met het logo van de Club. Een handige must-have!
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Meedoeweek
Ter bevordering van de contacten met de ouders van leden en ter stimulering van het
clubgevoel hebben we in oktober 2019 weer de meedoeweek voor ouders georganiseerd.
Het blijft leuk de trotse kinderen te zien van wie hun ouders ook een poging wagen op een
turntoestel!
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
Gedurende het hele seizoen heeft de privacy van onze leden onze aandacht gehad.
Vanwege de privacywetgeving, de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
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 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.
● Eind februari is traditiegetrouw het jaarlijks etentje gehouden om alle lesgevers,
assistenten, juryleden en bestuursleden te bedanken voor hun inzet.
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4.

Technische Commissie

Lesgevers
Afgelopen jaar zijn de lessen verzorgd door Shamio, Cheyenne, Rani, Nina, Maria, Rowan,
Danielle (t/m december), Kim, Sybren en Surya. Voor de laatste drie was het het laatste jaar
dat zij lesgaven. Maria gaat tijdelijk weer assisteren wegens een drukke agenda. In totaal zijn
er dus vijf lesgevers gestopt in 2020. Er zijn geen lesgevers met een opleiding gestart.
Inmiddels heeft Wilskracht met name jonge, ongediplomeerde leiding, een probleem dat we
komend seizoen moeten zien op te lossen.
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. Rowan, Isabella, Jop,
Caesar, Mats, Jack, Rayssa, Bregt, Asma, Inge, Nynke, Blen, Maria, Isabel en Femke zijn dit
jaar blijven assisteren. Wij streven ernaar om de assistenten intern op te leiden, waardoor
een deel in de toekomst ook kan gaan lesgeven. Helaas zijn er dit jaar geen assistenten met
hun niveau 2 opleiding begonnen, maar hopelijk starten er in de loop van 2021 weer nieuwe
opleidingen. Wij bedanken alle assistenten voor hun inzet!
Meisjesturnen
De indeling van de lesgroepen is min of meer gelijk gebleven. Meisjes die niveau D3
turnden, turnden in de wedstrijdgroepen. Meisjes die niveau D5 en D4 (inmiddels niveaus A,
B en C) turnden, turnden in de recreatiegroepen. De meisjes die keuze oefenstof turnden
konden naast de les op vrijdag ook op dinsdag trainen, in de SportXperience hal in Sloten.
Deze nieuwe training werd verzorgd door Danielle en later Kim.
De ambitie is nog steeds om ook 1 gemengde groep te starten, voor jongens én meisjes,
maar hier was ook dit seizoen helaas geen plek voor in het lesrooster.
Jongensturnen
Sybren heeft wederom de drie jongensgroepen op dinsdag lesgegeven. De lessen liepen
goed. In de zomer heeft Sybren laten weten te stoppen met de lessen. Omdat we nog geen
vervanger hadden zijn de groepen opgeheven van juli t/m september. Enkele jongens
stapten over naar FDO. Inmiddels hebben we een nieuwe trainer gevonden in James. Hij
start met veel enthousiasme de afdeling opnieuw en begint ook een echte wedstrijdgroep.
Klimdoek
Shamio gaf de Klimdoekgroep les. Er is nog steeds sprake van een niveauverschil en groot
leeftijdsverschil, dus in het komende seizoen splitsen we de groepen op. De Klimdoeklessen
zijn in een zaal aan de Borgerstraat gegeven, maar dit bleek geen geschikte zaal. Daarom
worden de lessen inmiddels weer aan de Jan van Galenstraat gegeven.
Kleuters
De kleuterlessen werden evenals de meisjeslessen op zaterdag weer door Surya gegeven.
Maria en Rowan hebben ongeveer de helft van deze lessen, onder toezicht van Surya of een
andere lesgever of bestuurslid, op zich genomen. Daar zij minderjarig zijn mogen zij nog niet
zelfstandig voor de groep staan.
Lesgeversbijeenkomsten
Er is dit jaar geen lesgeversbijeenkomst geweest. Aan het begin van het seizoen is deze
vervangen door de “Seizoens warming-up”, een uitje met bestuur en lesgevers waarbij we
zijn gaan bowlen. In jun was een bijeenkomst niet mogelijk wegens het coronavirus.
Wedstrijden
Wilskracht organiseerde in 2020 voor het eerst het nieuwe Winterturntoernooi. Het was een
erg leuke wedstrijd met voldoende deelnemers. Voor herhaling vatbaar! Helaas is de gehele
competitie (op enkele D3/keuze voorwedstrijden na) wegens het coronavirus afgelast, net als
de Clubkampioenschappen.
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5.

Financieel jaarverslag

Toelichting bij de jaarcijfers
Na eerdere jaren met een positief resultaat liet het boekjaar 2018-2019 een negatief
resultaat zien. De begroting van seizoen 2019 – 2020 was daarom voorzichtig opgesteld. We
verwachtten in seizoen 2019 – 2020 weinig kosten voor aanschaf en reparaties van
materiaal en toestellen. De lesindeling was ten opzichte van vorige jaren nogal veranderd.
Het aantal lesuren was uitgebreid en er werd nu op twee externe locaties lesgegeven
(klimdoek, keuze-oefenstof meisjes). Al met al zou Wilskracht quitte moeten spelen.
Natuurlijk loopt de werkelijkheid altijd wat anders dan begroot. Dit afgelopen jaar liep het
echter wel heel erg anders. Vanaf 13 maart konden er geen turnlessen meer gegeven
worden. In juni is het gelukt buitenlessen te organiseren op het veld dat we daarvoor van
Blauw Wit mochten huren. Niet alleen voor de jongens en meisjes was het een grote
teleurstelling dat de in die tussentijd lessen vervielen. Ook voor de lesgevers was het een
strop. Voor veel van onze lesgevers was en is het lesgeven niet alleen iets wat ze graag
doen, maar ook een belangrijke bron van bijverdienste.
Omdat de lesgevers tussen het wal en het schip dreigden te raken en niet voor de COVIDcompensatieregelingen van de overheid in aanmerking kwamen hebben we besloten de
lesgevers zelf zoveel mogelijk door te betalen. De lesgevers zijn de kern van onze
vereniging, die mogen we niet kwijtraken! De lesgevers kregen afhankelijk van hun
beschikbaarheid voor het komende seizoen 50% of 100% doorbetaald. Daarmee is een
geide basis behouden voor het komende seizoen en draaien we nu weer volop lessen met
voldoende lesgevers. Dat is erg fijn!
De KNGU stond op het standpunt dat verenigingen, ook als er geen lessen waren, hun leden
de volledige contributie in rekening zouden moeten brengen. Dat leek ons, hoewel het
juridisch toegestaan was, niet reëel. Ongetwijfeld zullen er leden het afgelopen jaar
financieel getroffen zijn. We hebben ervoor gekozen de contributie vanaf 13 maart tot einde
seizoen te halveren.
De Gemeente Amsterdam heeft besloten geen huur in rekening te brengen voor hun
sportaccommodaties gedurende de lockdown-periode. Wij gaan er van uit dat het Marcanti
ook geen huur in rekening zal brengen. We betalen sinds jaar en dag uitsluitend per werkelijk
gehuurd uur, en het Marcanti heeft ons in de lockdown periode niet toegestaan de zaal te
gebruiken. Echter: we hebben, ondanks een verzoek van onze kant, nog geen definitieve
huurfactuur ontvangen voor het gehele seizoen 2019 – 2020. In de jaarstukken is daarom
een geschat bedrag hiervoor opgenomen, dat in principe het te verwachten factuurbedrag
dekt.
De overige uitgaven bleven in de lockdown periode zeer beperkt. Al met al betekende dat
zowel minder inkomsten als minder uitgaven. Dat was al doorgerekend vlak na de lockdown,
op basis waarvan bovenstaande besluiten zijn genomen over vergoedingen, contributies en
buitenlessen. Het uiteindelijke resultaat over seizoen 2019 – 2020 is een negatief bedrag van
€ 9,19. Verder is in de balans te lezen dat ons eigen vermogen iets gedaald. Dat komt
doordat door afschrijving ons bezit (lees toestellen) elk jaar minder waard wordt. Al met al is
Wilskracht nog steeds financieel gezond en heeft de vereniging ruim voldoende reserves.
Voor het de begroting van seizoen 2020 – 2021 spelen er twee grote onzekere factoren, Ten
eerste kunnen we niet voorspellen of er opnieuw periodes komen waarin lessen vanwege
lockdown-maatregelen niet mogelijk zullen zijn. Echter: als we dat op dezelfde manier
aanpakken als afgelopen seizoen zullen de financiële gevolgen daarvan waarschijnlijk
beperkt blijven, Ten tweede blijkt bij aanvang van dit seizoen dat (de directeur van) het
Marcanti plotseling ons huurderschap op losse schroeven heeft gezet. Er is onzekerheid
over de blijvende beschikbaarheid van de zaal en de hoogte van de huur. Natuurlijk heeft
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Wilskracht rechten vanuit het verleden, maar is een grote kans dat we juridische bijstand
moeten inschakelen om die rechten af te dwingen. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de
begroting.
Ondertussen is ons al een aantal malen de toegang tot de zaal ontzegd en zijn er de nodige
lessen vervallen. Samen met de onzekerheid rondom corona leidt en de herstart van de
eerder geannuleerde jongenslessen zullen de inkomsten uit lidmaatschap naar verwachting
lager uitvallen. Kort gezegd: voor dit seizoen worden hogere uitgaven en lagere inkomsten
verwacht. Daarom laat de begroting voor dit jaar een negatief resultaat zien van € 5.500,00.
Omdat Wilskracht over voldoende reserves is dat voor dit seizoen overkomelijk. Het betekent
wel dat seizoen 2021 – 2022 waarschijnlijk een contributie verhoging noodzakelijk is.
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Resultaten 2019-2020
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Overzicht inventaris en voorraad
Inventaris
Toestellen e.d.
2x minitramp
6x matten
2x dikke mat
trapeze stokken
2x reutherplanken
1x turnpaddestoel
1x minitramp open eind
1x tumblingbaan
1x herenbrug
3x valmatwagen
1x damesbrug
1x mattenwagen
1x jongensbrug
2x gymblokken
trainingsmat
oefenbalk
nieuwe pomp tumblingbaan
landingsmat
pegasus
plofmat
evenwichtsbalkverbreder
wilskracht graffiti vlag
kar tumbling baan
klein materiaal 2012
2 klimdoeken
plankoline 2013
valmatje (handymat)
ballen, klein materiaal 2013
turntrainingsmateriaal 2013
klimdoek 2013, 2014
klein mat. 2014
turntrainingsmat 2014
springplank 2015
kleuter materiaal 2015
mat. r.g. sept. 2015
klein train. mat. jan. 2016
klein kleuter mat. mrt. 2016
plofmat mei 2016
oefenbalk + handst. bol mei 2016
hoepel voor klimdoek juni 2016
lusjes
mini voltige
renovatie balken 2x
divers klein materiaal 2018
lange mat 2019
air-track 2020

balans
2018 – 2019

aanschaf
2019 – 2020

100,00

afschrijving
2019 – 2020

balans
2019 – 2020

50,00

50,00

50,00

50,00

5,00
37,50
100,00

0,00
100,00
300,00

20,00
10,00
90,65

0,00
0,00
438,70

25,00
80,00
110,00
65,00
12,50
250,00
270,00
117,75
541,00

20,00
80,00
110,00
65,00
0,00
750,00
1.080,00
300,00
2.000,00
1.885,10

0,00

100,00
0,00
0,00
0,00
5,00
137,50
400,00

0,00
20,00
10,00
529,35
0,00
45,00
160,00
220,00
130,00
12,50
1.000,00
1.350,00
417,75
2.541,00
1.885,10

Apparatuur
muziek installatie 2017
prepaid zaal gsm
I-pad

105,00
26,98
342,99

35,00
13,49
82,99

70,00
13,49
260,00

Inrichting
kast inrichting 2015
brievenbus voor kast
afsluitbare voorraadkast

50,00

12,50

37,50

48,75
112,00

16,25
28,00

32,50
84,00

2.022,63

7.726,29

Overig
ehbo koffer 2017
koelkast
Totaal inventaris

7.863,82

14

1.885,10

Overzicht inventaris en voorraad
Overzicht inventaris en voorraad

Voorraad
kleding
turnpakjes jongens
turnpakjes meisjes klein
turnpakjes meisjes groot
turnbroekjes meisjes klein
turnbroekjes meisjes groot
sweaters
leggings
haarelastieken
tassen
trainingspakken en -broeken

Totaal voorraad

balans
2018 – 2019

aanschaf
2019 – 2020

verkoop
2019 – 2020

balans
2019 – 2020

704,00
924,00
372,00
336,00
48,00
1.028,90
335,20
32,50

704,00
616,00
186,00
208,00
32,00
859,25
523,75
22,50
210,00

pm

pm

3.780,60
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2.042,06

1.927,50

3.361,50

Balans 2019-2020
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Begroting 2020-2021
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