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Jaarverslag 2021 
 
Het jaar 2021 wordt vooral gekenmerkt door Corona en alle maatregelen daarom heen die steeds weer 
wisselden. Dit had ook zeker invloed op ons ledental. Waren er eind 2020 199 leden, eind 2021 waren 
dit er 144.  
 
Leiding en lesgroepen 
Het was een hele puzzel om dit jaar alle lesgroepen van deskundige leiding te voorzien. Soms konden 
we wat schuiven en nam leiding lessen van elkaar over, maar helaas is dit niet voor alle lesgroepen 
gelukt.  
In juni hebben we afscheid moeten nemen van Iris en omdat wij geen nieuwe trainster voor de 
streetdance konden vinden, zijn deze lesgroepen vanaf de zomer helaas opgeheven. De steBBBs 
lesgroep was einde van het jaar gekrompen tot slechts 4 leden, daarom is besloten om ook deze 
lesgroep op te heffen. Om die reden hebben wij ook afscheid moeten nemen van Stephanie. De 
selectie nam vlak voor de zomervakantie afscheid van Anouk. 
Eind juni heeft ook Ilona afscheid genomen. Ruim 35 jaar lang heeft ze lesgegeven bij WIK. Lang 
geleden begonnen als assistent bij een groep, daarna vele jaren op de woensdagmiddag bij de meisjes 
van groep 3-4 en groep 5-6.  
Bij vele uitvoeringen, driekampen, springdagen etc. was Ilona actief betrokken. Voor de lustrum-
uitvoering werden hele kostuums in elkaar gezet voor de groepen, het zag er tip top uit! 
Gelukkig hebben we nieuwe leiding voor de woensdagmiddag kunnen vinden; Mathilde. Momenteel is 
ze nog druk bezig met het afronden van haar niveau 3 opleiding. Daarnaast zijn er enkele (oud) 
jeugdleden begonnen met een opleiding. Lisanne heeft haar assistent niveau 1 behaald en Britt is in 
2021 begonnen met haar opleiding en hoopt deze binnenkort af te ronden.  
Het Wedstrijdsecretariaat wordt bemand door Jan en Jackie. Doordat er veel wijzigingen zijn 
doorgevoerd binnen het wedstrijdsysteem, moesten alle bestaande juryleden bijscholen. Inmiddels 
hebben Jacqueline, Irene en Kim een actueel jurybrevet TD 1.  
Helaas was 2021 een jaar waarop het volledige wedstrijdschema is afgelast, we hopen in het jaar 2022 
eindelijk weer een wedstrijd te kunnen gaan organiseren.  
 
De sporthal en materialen 
In 2021 hebben we maar deels gebruik kunnen maken van de Sporthal, tijdens de lockdown waren er 
tijdelijk helemaal geen lessen, later zijn er wel lessen buiten op een veld van de voetbal gegeven. Fijn 
dat wij van hun veld gebruik mochten maken! De leiding is creatief met de diverse situaties omgegaan. 
Toen er helemaal geen lessen mochten worden gegeven, stuurden ze oefeningen en challenges door 
die thuis konden worden uitgevoerd. Ook op de buitenvelden waren het aangepaste lessen. In de 
tijden dat er wel gebruik mocht worden gemaakt van de zaal, werd er weer actief geturnd op alle 
turntoestellen. De brug, de trampoline, de ringen, wat waren die gemist!! 
Rond de zomer is de sporthal tijdelijk door de GGD gebruikt als vaccinatielocatie, de GGD had het 
achterste deel in gebruik waardoor WIK in de voorste zaal toch nog lessen kon geven. Eind augustus is 
de GGD weer uit de zaal vertrokken. Als dank voor onze medewerking hebben alle betrokken 
verenigingen wat klein materiaal uit mogen zoeken. Hier waren we erg blij mee.  
 
Akties 
In 2021 hebben wij opnieuw deelgenomen aan de Grote Clubactie. Hiermee hebben we €1303,20 voor 
de vereniging binnengehaald. Om het leuk te maken voor de kinderen hadden we er een prijsje aan 
verbonden.  
 
Bestuur 
In 2021 bestond het bestuur uit: Agnes Broer, Jacqueline Mouthaan, Yolande Mouthaan en Lia van 
Luik.  
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Naast alle reguliere zaken waar het bestuur doorgaans mee bezig is, heeft het bestuur in 2021 veel tijd 
besteed aan alle voorbereidingen om te voldoen aan de nieuwe wet, de WBTR. Deze wet is door de 
overheid in het leven geroepen, alle verengingen en stichtingen moeten hieraan voldoen om 
wanbestuur te voorkomen. Voor ons betekende dit dat we onze statuten en het huishoudelijk 
reglement moesten aanpassen, het concept hiervan hebben jullie ontvangen bij de uitnodiging van de 
ALV. Het concept kan definitief worden vastgesteld als het merendeel van de stemmers vandaag 
akkoord is. 
Daarnaast heeft het bestuur in het voorjaar van 2021 meegedaan aan een inspiratie sessie van RABO 
verenigingsondersteuning. Dit heeft er toe geleid dat wij in juni een trajectbegeleider kregen 
toegewezen die ons ondersteunt bij het bereiken van onze doelen. Ons grootste doel is om van WIK 
samen met de leden, ouders van leden en de trainers van WIK een gezonde en levendige vereniging te 
maken, waar ieder op zijn/haar manier een steentje aan kan bijdragen. Na de pauze hopen we hier 
meer over te vertellen. 


