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Inleiding 
Met dit jaarverslag blikt het bestuur van HSV terug op het verenigingsjaar 2017. Het bestaat uit een 
overzicht van de betrokken vrijwilligers en trainsters, ledenaantal, activiteiten vanuit het bestuur, 
financieel verslag en een verslag vanuit de verschillende sportdisciplines. Dit verslag heeft niet de 
intentie volledig te zijn, het behandelt uitsluitend de belangrijkste wetenswaardigheden en geeft een 
beeld van de ontwikkelingen binnen de vereniging. 
 

Betrokken vrijwilligers en trainsters 
 

Bestuurssamenstelling in 2017 

Voorzitter      Marlinda Piek       
Secretaris, lid peuterdans/gym    Jantina van der Veen     
Penningmeester     Cor Haveman     
Ledenadmin, lid jazz dance/volw. sporten  Sietske van der Meer    
Lid ritmische gymnastiek    Nienke Osinga     
Lid turnen      Lydia van der Wal    
 
Overige vrijwilligers 

Susan Jager     Kledingbeheer 
Monique Osinga       Webmaster, social media 
 
Leiding in 2017 

Conditietraining    Eveline Wijma 
Gymnastiek/turnen    Gretha Praamstra, Inge Rodenhuis 
Jazz-dance     Annamargré Beerda, Janna van der Zee 
Peuterdans/gym    Aukje Postma 
Ritmische Gymnastiek    Roosmarijn Piek, Irene Mink, Maaike Buser 
Zumba      Esther van der Bosch 
 

Ledenbestand 
Stand per 01-01-2017 153  
Stand per 31-12-2017  134   
 

Activiteiten bestuur 
Het bestuur van HSV heeft zich met verschillende activiteiten beziggehouden: 

 Wedstrijden en activiteiten organiseren en bijwonen. 
 Organiseren Grote Clubactie en Poiesz Jeugd Sponsor Actie. 
 Kleding beheer en voorraad. 
 Technisch kader vergroten. 
 Vrijwilligers werven. 

 

Sponsoracties 
 De Poiesz Jeugd Sponsor Actie heeft € 1.034,-  opgeleverd.  
 De opbrengst van de Grote Clubactie was dit jaar € 965,20. 
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Evenementen vereniging 
Gedurende het seizoen heeft HSV deelgenomen aan diverse evenementen: 

 Sportinstuiven: in de schoolvakanties heeft HSV deelgenomen aan een sportinstuif vanuit de 
gemeente. HSV heeft de mogelijkheid gekregen de disciplines te promoten en kinderen te 
enthousiasmeren voor de vereniging. 

 Afsluiting seizoen: in juli heeft HSV een afsluiting voor alle leden georganiseerd. 
 Kerstshow: in december hebben bijna alle leden deelgenomen aan de jaarlijkse Kerstshow in de 

sporthal. Het was een groot succes met veel publiek dat kon genieten van een prachtige middag. 
 

Financieel jaarverslag 
HSV heeft over 2017 een kleine winst gemaakt en is financieel gezond. Het bestuur stelt wel vast dat het 
steeds moeilijker wordt goede train(st)ers te vinden. Het is niet uit te sluiten dat daarin (financieel) 
geïnvesteerd moet worden wat een kostenverhogend effect met zich mee zal brengen. Vooralsnog 
meent het bestuur dat het niet nodig is dit jaar de contributie te verhogen. 
 

Sportverslag disciplines HSV 
 
Bewegen op muziek 55+ 

In het voorjaar is besloten de leden van Fysical Fit mede te delen dat de lessen voorlopig niet worden 
hervat. Door verschillende verwachtingen zijn de lessen gestopt; een vervanger vinden bleek een 
uitdaging. Vanaf dat moment werd, naast zumba, alleen nog Bewegen op muziek aangeboden voor 
volwassenen.  
 
Gymnastiek/turnen 

De eerste helft van 2017 stonden de basis- en selectiegroepen onder leiding van Gretha Praamstra. Op 
24 januari heeft HSV in eigen sporthal een turnwedstrijd georganiseerd. Vanuit HSV waren er twee 
deelneemsters waarvan door een zelfs een zilveren medaille werd behaald. In juni is er voor het eerst 
een turnkamp georganiseerd. Een fantastisch kamp met een training in de turnhal, kamperen, 
buitenactiviteiten en bovenal veel gezelligheid.  
 
Na de zomervakantie is Inge Rodenhuis gestart met het geven van de drie recreatie turnlessen op de 
woensdagmiddag. Er werd met drie kleine groepen rustig gestart en kennis met elkaar gemaakt. 
Rondom de herfstvakantie is een nieuwe groepsindeling gemaakt die ervoor zorgde dat leeftijd en 
niveau goed op elkaar afgestemd zijn. Alle groepen hebben een mooie groei doorgemaakt, vooral de 
jongste groep.  
 
Na de herfstvakantie werd er geoefend voor deelname aan de kerstshow. De oudste groep heeft zelf 
een demo gemaakt en bedacht wat ze wilden laten zien. Zij kozen voor het werken met de touwen en 
hebben een mooie oefening laten zien bij de kerstshow waarbij zij zelf ook verantwoordelijk waren voor 
de muziek en de kleding. De groep leden, geboren in het jaar 2006-2009, heeft een mooie 
sprongoefening laten zien. Ook hun eigen inbreng was bij deze oefening groot. Alleen voor de jongste 
groep is een oefening bedacht door de juf voor de kerstshow, al zaten daar ook een paar vrije elementen 
in.  Al met al hebben de kinderen mooie oefeningen laten zien en was iedereen enthousiast. 
 
Jazzdance 

Eind januari deden alle vijf jazzgroepen mee aan de Friese Kampioenschappen Jazzdance. Met twee  keer 
goud, een keer zilver en twee keer brons een fantastisch resultaat! Op zaterdag 11 februari heeft een 
aantal groepen hun dansen laten zien tijdens de Noflike Jûn in it Maskelyn, een groot succes en een 
mooie promotie in het dorp. In juni mochten de groepen optreden in sporthal De Westermar in Burgum, 
tijdens een demo georganiseerd door Jazzdanscommissie Friesland.  
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Het seizoen 2016-2017 werd vervolgens leuk afgesloten op het Internationaal Simmerfestival ‘Moai 
Fuort’ in Burgum, op 6 en 7 juli. De leden deden mee aan een flashmob in het centrum van Burgum met 
dansers en danseressen uit Costa Rica, Brazilië, Oekraïne en Thailand. Het was een groot feest vol dans 
van over de hele wereld!  
 
In september is er een ledenstop gezet op de eerste Jazzdance groep.  
 
Het seizoen 2017-2018 begon direct al met een mooi optreden, namelijk de kerstmarkt in Burgum. Alle 
HSV groepen zijn gevraagd mee te doen om een mooie kerstdans te laten zien op de markt. Ze hebben 
zich hier ontzettend goed voor ingezet en wisten de kerstsfeer goed over te brengen op de bezoekers. 
Het was een druk dansweekend, want de dag erna mochten ze dezelfde dansen laten zien op de 
kerstshow van HSV. Ook mochten een aantal meisjes hier hun individuele oefeningen laten zien. 
 
Peuterdans/gym 

De Nijntje Peutergym lessen zijn in februari gestopt. Na een proefles Peuterdans/gym in juli, is deze 
groep in september gestart onder leiding van Aukje Postma. Na enkele lessen bleek dat er meer 
uitdaging nodig was voor de kinderen in de groep. Daarom is besloten om tijdens de lessen gebruik te 
gaan maken van de materialen van turnen en ritmische gymnastiek. Dit zorgde voor veel enthousiasme 
bij de kinderen. Het doel van de lessen is plezier hebben, bewegen (op muziek) en het aanleren van 
motorische vaardigheden. De kerstshow in december was een groot succes. In september zijn we gestart 
met zeven kinderen en aan het einde van 2017 is de groep gegroeid naar tien kinderen.  
  
Ritmische gymnastiek 

In februari werd gestart met de eerste plaatsingswedstrijd van district Noord. HSV had vier 
deelneemsters in verschillende categorieën. Er werden individuele en duo oefeningen laten zien aan de 
jury. Op 4 maart vond de tweede plaatsingswedstrijd plaats voor dezelfde deelneemsters. Op 9 maart 
heeft Monique Osinga de jurycursus met goed resultaat afgesloten; de Ritmische Gymnastiektak heeft 
er een jurylid bij!  
 
Seizoen 2016-2017 is afgesloten met een eindshow voor de ritmische gymnastiekleden; alle meiden 
hebben hun oefening laten zien en een verdiend diploma ontvangen! Na dit seizoen is afscheid genomen 
van Irene Mink als juf.  
 
Begin seizoen 2017-2018 hebben we Maaike Buser verwelkomd als nieuwe trainster van de selectie en 
later ook recreatie. Tot de herfstvakantie is een van de recreatielessen door Aukje Postma gegeven, deze 
les is daarna overgenomen door Maaike. Maaike is tot de herfstvakantie begeleid door Roosmarijn Piek, 
waarvan bij de kerstshow officieel afscheid is genomen na vele jaren als juf verbonden te zijn geweest 
aan de club. 
 
De bestaande selectie is uitgebreid en in het najaar is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe 
wedstrijdseizoen. In december hebben alle leden meegedaan aan de Kerstshow waar met veel 
enthousiasme zowel individuele, duo- als groepsoefeningen zijn laten zien.  
 
Zumba 

Dit seizoen heeft een aantal dames helaas afscheid moeten nemen van Zumba. Hierbij speelden 
verplichtingen thuis, op het werk of lichamelijke ongemakken een rol. De groep is nu wat kleiner, maar 
zeker niet minder enthousiast en met de komst van een paar nieuwe leden is weer sprake van een kleine 
groei. 
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Doordat de groep verkleind is en een deel van de overige leden zich niet comfortabel voelt om  
voor toeschouwers te dansen, leek het er op dat ze niet mee zouden kunnen doen aan de Kerstshow. 
Gelukkig wilden Annamargré en Janna graag meedansen en het nummer leende zich daarnaast 
uitstekend om ook de rest van Jazzgroep te betrekken. Hierdoor hebben we toch een goed optreden 
kunnen geven en weer een ander soort dans kunnen laten zien. Met deze gezellige groep blijven we in 
ieder geval lekker dansen en vooral veel plezier hebben dit seizoen! 
 

Tot slot 
Een belangrijk aandachtspunt voor 2018 is het vergroten van betrokkenheid van de ouders/verzorgers.   
HSV is ook dringend op zoek naar vrijwilligers die een handje willen meehelpen bij diverse activiteiten.  
In 2018 is het noodzakelijk dat we op meer mensen een beroep kunnen doen. Vele handen maken 
immers licht werk.  
 
Om deel te kunnen nemen aan de bondswedstrijden zijn wij als vereniging verplicht om mee te helpen 
met de organisatie hiervan. Daarnaast is het bij de inschrijving voor de wedstrijd noodzakelijk om 
juryleden in te schrijven. Zonder betrokken ouders/verzorgers en vrijwilligers kan HSV niet ‘draaien’! We 
staan open voor suggesties over hoe we de betrokkenheid kunnen vergroten en gaan graag in gesprek! 
 
 
Hurdegaryp, maart 2018 


