Jaarverslag seizoen 2020-2021
Inleiding
HBC Gymnastics is september 2016 opgericht. De vereniging was een afsplitsing van GSV Heemstede
en haar activiteiten betreffen zowel kinder-, jeugd als volwassenengymnastiek. Het turnen neemt
een belangrijke plaats in. Naast recreatief turnen is er ook een wedstrijdgroep.

Het oprichtingsjaar
De vereniging is volgens de geldende regels opgericht en er is een huishoudelijk reglement
vastgesteld dat door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2017 is
goedgekeurd. Het bestuur heeft vergaderd in een zes- tot achtwekelijkse frequentie en heeft
daarnaast bijeenkomsten met de sportleiding belegd. Op vele terreinen zijn de sportleiders de
experts en hun inzichten zijn voor een goed beleid onontbeerlijk. Daarnaast zijn korte lijnen tussen
bestuur en sportleiding belangrijk voor een goede communicatie. Bestuur en sportleiding hebben in
groot vertrouwen samengewerkt in het seizoen 2020 – 2021.
HBC Gymnastics valt onder de Sportraad HBC en voor veel activiteiten hebben we gebruik mogen
maken van de HBC-faciliteiten aan de Cruquiusweg. Dit heeft veel mogelijk gemaakt.
Opvallend is de grote positiviteit die de vereniging ontmoet bij leden, sportleiding, vrijwilligers
alsmede binnen HBC-verband.

Mensen en middelen
Een vereniging als HBC Gymnastics valt of staat met de inzet van haar leden, sportleiders, vrijwilligers
en bestuurders: velen werken met hart en ziel voor de club. Toch hebben wij afscheid moeten nemen
van mensen en zijn anderen bereid gevonden om hun plaatsen in te nemen. De loyaliteit van de
vertrekkenden bleek vaak uit hun inzet om te voorzien in een opvolger. Zo is HBC Gymnastics goed
op peil gebleven wat betreft de sportleiding, is er scholing ingezet waar dit nodig was en was er
bereidheid bij te springen bij de andere sportleiders.
Hoewel we ons rijk weten met al deze inzet en loyaliteit moeten we voortdurend op scherp blijven
staan wat betreft het vinden en/of opleiden van nieuwe sportleiders. Zo zijn er lijnen gelegd naar het
CIOS en is HBC Gymnastics aangemeld als zogenaamd “leerbedrijf”. Om zoveel mogelijk continuïteit
in het bestuur te garanderen is er een rooster van aftreden opgesteld. Dit voorkomt dat er in één
keer een geheel nieuw bestuur moet aantreden. In de verslagperiode heeft mw. De Groot zich bereid
verklaard om dhr. Debets op te volgen als secretaris. We danken dhr. Debets hartelijk voor zijn inzet
(overigens is dhr. Debets tijdelijk ingevallen voor mw. De Groot wegens ziekte).

Financieel en sportief was het een goed seizoen. We mochten meer leden verwelkomen, en ondanks
de corona crisis staat de club er financieel gezond voor. De contributie inkomsten waren hoger dan
geraamd en belangrijke aanvullende geldbron was wederom de Grote Clubactie! Ook in het seizoen
2020-2021 heeft deze actie veel opgebracht dankzij de inzet van onze jeugdige leden en de gulheid
van de volwassen leden (én alle andere goede gevers).

Ondanks corona: een actief en productief seizoen voor onze
turngroepen
Het turnen neemt een heel belangrijke plaats in binnen HBC Gymnastics. Alle turnsters en turners
zijn er vol in gegaan en de sportleiding heeft heel veel gedaan voor mooie resultaten en een
fantastische sfeer. Corona heeft het moreel niet kunnen breken! Niettemin zijn er veel activiteiten en
wedstrijden niet doorgegaan.
Voor de wedstrijdgroep konden we de volgende punten noteren:
•
Er zaten 24 turnsters in de wedstrijdgroep. De wedstrijden zijn niet doorgegaan,
waardoor er ook geen doorstroomwedstrijden hebben plaatsgevonden.
•
Veel lessen hebben buiten plaatsgevonden
•
In juni een afsluitende dag buiten met in het bos een spel en pannenkoeken eten op het
grasveld.
Voor de hele vereniging zijn de volgende punten nog te noemen:
•
Kinderen konden loten van de Grote Clubactie verkopen. Voor degenen die meer dan 10
loten verkocht hadden, werd de Freestyle Gymnastics hal in Nieuw Vennep 1 uur
gehuurd. De kinderen mochten 1 uur gratis springen. Per verkocht lot kregen ze 50 cent
en de drie beste verkopers kregen een bioscoopbon. Dit vond plaats op 16 december.
•
16 mei een buiten sport en speldag voor de jeugd. Georganiseerd door onze niveau 3
leerlingen.
•
Veel lessen hebben buiten plaats gevonden, onder andere de gymnastiekleden voor de
jeugd, voor volwassenen en ouder en kind.

Jubilea
Aan het slot van dit verslag willen we ook graag degenen noemen die in het seizoen 2020-2021 een
jubileum vierden:
10 jaar:
Renske Halderman
Marjan Hilbrant
Mieke Hoekzema
Tineke van Haasteren
25 jaar:
Khaddoug Nouar
Marjo de Jong
40 jaar:
Alie Lemson
Marianne v Koningshoven

Kortom: HBC Gymnastics heeft ondanks corona een prachtig jaar gehad en we mogen met
vertrouwen uitkijken naar de toekomst.

Financieel verslag HBC Gymnastics seizoen 2020-2021
Begroting en realisatie seizoen 2020-2021
De begroting en de realisatie van het seizoen 2020 – 2021 van HBC Gymnastics is als volgt:
UITGAVEN

begroting

sportleiding
hulp
sportmaterialen
zaalhuur
Vrienden HBC lasten
KNGU
Administratie + overige kosten

€ 35.000
€ 3.500
€ 2.000
€ 18.500
€0
€ 9.000
€ 8.000
€ 76.000

realisatie

€ 52.477
€ 2.740
€ 2.218
€ 11.289
€ 281
€ 11.270
€ 7.205

INKOMSTEN

begroting

contributie
sponsoring
Grote Club Aktie
Vrienden HBC baten
Overige inkomsten

€ 87.479

Resultaat:

realisatie

€ 72.000
€ 1.000
€ 3.000
€0
€0

€ 76.939
€ 2.925
€ 5.214
€ 2.100
€ 270

€ 76.000

€ 87.448

€0

-€ 31

Negatief resultaat van € 31
Begroot was een positief resultaat van €0, de realisatie was € 31 negatief. De inkomsten komen ruim
€ 10.000 hoger dan de raming, vooral door hoger dan begrote contributieinkomsten, spronsoring,
Grote Clubactie en baten van Vrienden van HBC Gymnastics.
Omdat de uitgaven ruim € 11.000 hoger waren dan geraamd, komt het resultaat uit rond de nul
(break/even). De kosten zijn vooral hoger uitgevallen dan geraamd wat betreft sportleiding en KNGU.
Daarentegen vielen de kosten voor zaalhuur lager uit dan geraamd, omdat een deel van de huur is
kwijtgescholden doordat we de zaal niet konden gebruiken vanwege de Corona-crisis. De club weet
zicht dus tijdens de Corona-crisis goed staande te houden. Doordat veel lessen vol zaten zijn de
contributieinkomsten gestegen en is HBC Gymnastics een club waar veel mensen bij willen horen!
Vrienden van HBC Gymnastics
Vanaf sportseizoen 2018 – 2019 is het initiatief genomen voor ‘Vrienden van HBC Gymnastics’. Met
de giften willen we leuke (extra) activiteiten voor de jeugd organiseren, maar in een corona-jaar zijn
de mogelijkheden daarvoor helaas beperkt. We hebben dit boekjaar € 2.100 ontvangen en er is €
281 aan kosten gemaakt i.v.m. kerstcadeaus voor vrijwilligers. Eind van het boekjaar is nog een saldo
beschikbaar van € 4.184. Hierbij hartelijk dank voor jullie bijdragen!

