
 
 

 
Jaarverslag 2019 

Gymnastiekvereniging Boskoop 
 
 
Bestuur 
In 2019 heeft er een wisseling in het bestuur plaats gevonden. Sylvia van Oeffelt 
heeft het voorzittersstokje overgenomen van Saskia Janssen met ingang van het 
nieuwe turnseizoen. Angelique Janssen is toegetreden tot het bestuur en neemt o.a. 
het materiaalbeheer voor haar rekening.  Op 3 december j.l. heeft Rianne van der 
Bosch afscheid genomen als bestuurslid. Vanwege haar jarenlange en enorme 
verdiensten voor de Gymnastiekvereniging is zij benoemd tot erelid van de 
vereniging. 
 
Technische leiding 
De lessen zijn dit jaar zoals altijd met veel enthousiasme gegeven door Dorien Toor, 
Angél Verweij, Jacqueline Bekker, Krista van Dam en Irma van Doorn. Susan van 
Elswijk heeft afscheid genomen van de vereniging aan het eind van het turnseizoen. 
Annoeska Hameete is gestart als assistent leiding van de A selectie alle leeftijden 
en B selectie vanaf middelbare school.  
 
De turnleiding zorgt ervoor dat leden van de vereniging kunnen deelnemen aan de 
turncompetitie en rayonwedstrijden.   
 
Ledenaantallen 
In 2019 had Gymnastiekvereniging Boskoop 138 leden onder wie 35 
volwassenleden. 
 
Wedstrijden en evenementen 
De A-selectie, B-selectie en oudste jeugdleden hebben in 2019 meegedaan aan 
individuele rayonwedstrijden, teamwedstrijden en de regionale turncompetitie. 
Hieronder een overzicht: 
 

Datum Wedstrijd Deelnemers Resultaat 

Divers Regionale Turncompetitie 3 teams (2x A-selectie, 
1x B-selectie<12) 

- 

12-1-2019 Rayonwedstrijd D1/ 4e 
divisie - pupil 2 en senior 

5 deelnemers (A-
selectie) 

1x brons, incl. 
plaatsing 
districtsfinale 

2-2-2019 Rayonwedstrijd D1/ 4e 
divisie - jeugd 1 en junior 

3 deelnemers (A-
selectie) 

- 

16-2-2019 Rayonwedstrijd 3e divisie - 
junior 

1 deelnemer (A-selectie) - 

9-3-2019 Rayonwedstrijd D1/4e 
divisie - instap, pupil 1 en 
jeugd 2 

6 deelnemers (A-
selectie) 

1x goud, incl. 
plaatsing 
districtsfinale 

23-3-2019 Rayonwedstrijd 5e/6e 
divisie - jeugd 2, junior en 
senior 

3 deelnemers (B-
selectie) 

- 



 
 

4-6-2019 Onderlinge wedstrijden 
  

11-5-2019 Districtsfinale D1/4e divisie, 
pupil 1 tot senior 

3 deelnemers (A-
selectie) 

 

9-11-2019 Jump-in 23 deelnemers (recreatie 
groep 6-klas 1, B-
selectie) 

3x goud, 2x zilver, 
2x brons 

23-11-2019 Springwedstrijden D/E 7 deelnemers (Aspies, 
B-selectie) 

1x zilver 

23-11-2019 Rayonwedstrijd 4e divisie, 
jeugd 2, junior en senior 

10 deelnemers (A-
selectie) 

1x zilver, 1x brons 

7-12-2019 Rayonwedstrijd 3e divisie - 
senior 

1 deelnemer (A-selectie) 
 

14-12-2019 Turn en fundag 6 deelnemers (Aspies) 1x goud, 1x zilver 

 
 
Sponsoring 
Naast de contributiebijdragen blijft het nodig dat er naar andere bronnen van 
inkomsten wordt gezocht om de kosten te kunnen dekken.  
In 2019 hadden we de volgende sponsors:  
 

- Jan den Hertog tuinplanten Boskoop 
- Marna Hairclub 
- Eeterij Het Keldertje 
- Janssen’s IJssalon 
- Brood en Ko 
- Does Juwelier 
- Expert 
- Hema Boskoop 
- Bruna 
- Crossfit Woodline 
- Shoeby 
- De Vlaam 
- John Stolwijk 

 
Wij zijn blij dat de sponsors ons ook dit jaar hebben gesteund. 
 
Sponsor kliks 
Onze vereniging doet mee aan Sponsor kliks. Doordat onze leden via diverse 
websites met een link naar deze organisatie inkopen doen, vloeit een percentage van 
het aankoopbedrag in onze clubkas. 
 
Grote Clubactie 
Zoals gebruikelijk heeft de vereniging ook het afgelopen jaar mee gedaan aan de 
Grote Clubactie. Er is een mooi bedrag bij elkaar gebracht nl. € 1439,30 (bruto).   
 
Tot slot 
Het bestuur wil iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op wat voor manier 
dan ook heeft ingezet voor de vereniging.                                                          
 
Boskoop, maart 2020 


