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Jaarverslag Senioren Sportvereniging FIT & FUN Heumen 2019-2020
Beste leden,
Het afgelopen sportjaar werd gekenmerkt door een stabiele periode die tot half maart 2020
geduurd heeft. In deze periode is de overgang van Magyc leden naar onze vereniging afgerond, en
waardoor de vereniging enorm gegroeid is in ledental. De naamsverandering die afgesproken was
is doorgevoerd en voorzien van een mooi nieuw logo. En het bestuur is er in januari in geslaagd
een nieuwe voorzitter te vinden. De internetsite is in de eerste helft van 2020 gemoderniseerd
met behulp van 2 zeer goede stagiaires. En er gesprekken zijn gestart met de gemeente om
wederom een subsidie te geven vanwege ons sportaanbod voor ouderen.
Een grote tegenvaller in die periode was dat het voorstel om Marian Schijf binnen de gemeente te
benoemen als beweegcoach niet doorging. We hadden verwacht dat de gemeente daarmee een
zeer ervaren en kundige beweegcoach binnengehaald zou hebben. En dat zou o.a. meegeholpen
hebben om het belang van sporten voor senioren nog beter op de kaart te krijgen, alsook de
samenwerking met buurtgemeenten op dit vlak.
Het bestuur had gehoopt om in 2020 zich te kunnen richten op versterking van onze PR met
behulp van een extra bestuurslid, een fittest organiseren en daardoor nog meer leden te krijgen.
Aanwas van leden te krijgen door het project Oosters Bewegen.
En toen kwam Corona...
Corona heeft enorme gevolgen gehad voor de reguliere lessen, het bewaren van de veiligheid van
onze sporters en docenten, het zoeken naar en het organiseren van andere methoden om toch
beweeglessen te blijven geven, het bewerkstellen dat de zaalhuren niet door zouden lopen,
contacten met de sportzalen om te zien dat daar de veiligheid goed geregeld was, overleg met
onze zusterverenigingen o.a. omdat we de docenten delen. Extra overleg met onze gemeente.
Alles om geen coronazieken te krijgen en toch te helpen garanderen dat onze sporters een zo goed
mogelijke conditie behouden.
Bij deze willen ik Marian Schijf alvast bedanken voor hoe zij haar huis ter beschikking gesteld heeft
om daar vele lessen op te nemen en om bv extra overleggen te organiseren met de docenten.
Daarnaast voor de vele extra uren zij ingezet heeft zonder dat we daarvoor een rekening gehad
hebben.
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Als bestuur hebben we heel veel extra tijd besteed aan alles wat op ons afkwam. Er zijn regelmatig
brieven naar de leden gegaan. Waar nodig werden ze zelfs door bestuursleden rondgebracht om
verzendkosten te besparen.
Ook hebben we als bestuur veel vragen gehad over lesuitval en over de contributie. Heel vaak
hebben we moeten uitleggen dat veel kosten gewoon door lopen. Dat we samen met zijn allen
onze vereniging zijn. Dat we als bestuur niet kunnen beslissen om contributie kwijt te schelden.
Dat de enigen die dat kunnen doen, de leden zelf zijn op een ALV vergadering. Dat wij als bestuur
alles proberen om onze vereniging sterk te houden opdat we na Corona gezond verder kunnen
gaan als vereniging en dat we daarvoor het vertrouwen van onze leden nodig hebben. En dat er
gewoon contributie doorbetaald moet worden.
We zijn teruggezakt in aantal leden en in financiële gezondheid. Wellicht dat er leden zijn die na
deze heftige periode het weer aandurven om verder te sporten.
Van velen, en dat bent u, hebben we vertrouwen in onze koers wel gekregen. Daar willen we u nu
alvast voor bedanken.
De ALV loopt dus nu heel anders. Het kan niet anders dan via de mail. Helaas geen vragen kunnen
stellen zoals op een normale ALV en die meteen beantwoord krijgen. Het voordeel van deze wijze
kan zijn dat we van meer mensen reactie krijgen dan via de normale ALV.
Om deze ALV afronden vraagt het bestuur goedkeuring te geven op de 5 punten genoemd op de
laatste slide in de bijgevoegde presentatie via mail als vervanging van het stemmen tijdens de
vergadering . Indien uw geen goedkeuring voor een of meerdere punten kunt geven, vragen we u
de reden hiervoor te vermelden.
We hopen dat de informatie die we normaal presenteren in de ALV en nu hebben samengevat in
de presentatie, die als u als bijlage vindt, duidelijk genoeg is. Anders kunt u vragen mailen. Doe dit
snel, want dan kunnen we nog op tijd terug reageren voor de sluitingsdatum van zondag 24
januari.

Hartelijke groeten namens het voltallige bestuur,

Henk Borgonje, Voorzitter
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