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Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen, sportief gezien. Het bestuur is hetzelfde 

gebleven. Ook dit seizoen blijft de samenstelling hetzelfde, er zijn 3 bestuursleden die hebben 

aangegeven te willen stoppen na dit seizoen. Dit betekend dat we aankomend seizoen actief opzoek 

moeten naar 3 nieuwe bestuursleden.  

Financieel gezien wordt het steeds lastiger om “gezond te blijven”. Met teruglopende leden 

aantallen, subsidies en sponsoring en de steeds hoger wordende vaste lasten, contributies, lonen van 

de trainers ontstaat er een behoorlijk negatief resultaat. 

Dit vraagt van ons als bestuur om kritisch te kijken naar ons lesaanbod, vaste lasten, acties, 

ledenwerving en de contributies die wij van onze leden ontvangen. 

 

Lesaanbod 

Op dit moment heeft SVH 250 leden. 

Sietske is onze nieuwe yoga lerares, de les is goed bezocht maar er zijn zeker nog wat plekjes vrij 

voor enthousiaste dames. Op woensdag ochtend bent u van harte welkom. 

Jeff geeft onze turnselectie, freejump en recreatie turnsters les. Naast deze vaste lessen begeleid Jeff 

de turn meiden ook tijdens de wedstrijden en is daardoor regelmatig een hele dag in het weekend op 

een wedstrijd.  

De streetdance lessen van Diana, trekken nog steeds veel meiden en jongens aan. De optredens die 

zij verzorgen bij de Floralia, Bosman Fair  en Halloweer fair worden enthousiast ontvangen. Ook bij 

deze lessen zou het fijn zijn als er wat nieuwe aanmeldingen komen. 

De lessen van Sandra zijn goed bezocht, soms zo goed dat er matjes tekort zijn. De Body en fit lessen 

zijn voor dames van alle leeftijden toegankelijk.  

Iedere zaterdag stonden Theresa, Eline en Maud weer klaar voor de jongste leden van de vereniging. 

Zij doen dit met veel enthousiasme en er is veel afwisseling in de lessen. 

De heren van de heren trim zijn elke vrijdag avond al jaren actief bezig. 

 

We zijn erg blij met onze trainers, het is steeds moeilijk om trainers te vinden en te houden. De 

lessen die vervallen door het stoppen van trainers kunnen niet meer worden opgestart omdat er 

geen trainers meer zijn. Samen met andere verenigingen uit de regio zitten we in een 

samenwerkingverband ook andere verenigingen hebben moeite met het vinden van trainers. 

 

Activiteiten 

De zwarte pieten zijn weer langs geweest met kadootjes. Het was een spannende ochtend voor de 

kleuters maar iedereen ging met een handje pepernoten en een kado naar huis. We organiseerden 

de Open SVH dagen waar iedereen welkom was om te komen kijken en mee te doen met onze lessen 

.  

Ook dit jaar organiseerde ons altijd creatieve en enthousiaste jeugdbestuur weer de populaire 

‘Nachten van SVH’ en het thema van dit jaar was: de Tijdmachine. 

Op 22 Juni heeft SVH de toestelkampioenschap van de KNGU voor onze regio georganiseerd. Na 

maanden van voorbereiding door het bestuur, vrijwilligers en turnouders is er een prachtige dag 

neergezet in de Goorn. 

 

 



Sponsoring 

De leden hebben zich ontzettend goed ingezet voor de Grote Club Actie! Er zijn 750 loten verkocht 

en de opbrengst hiervan is gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe geluid installatie. Ook de 

opbrengst van de Gemeenschapsveiling is hier aan besteed.  

Dit jaar zijn we geholpen door leden of ouders van leden van SVH met het flyeren en ophalen van de 

kavels. Het is goed om te zien dat onze leden zich actief in willen zetten voor de vereniging. 

Voor het eerst hebben we mee gedaan aan de Rabobank club kas en een mooi bedrag van 404, 78 

opgehaald! 

Daarnaast kregen we een bijdrage van het Zuster Schoenmakerfonds, hier zijn we erg blij mee. 

 

Voor de deelname  van o.a aan de gemeenschapsveiling zijn wij verplicht een “doel” op te geven 

waar we dit bedrag aan uit willen geven.  Wanneer het als vereniging steeds lastiger wordt om 

financieel gezond te blijven en we onze sponsoring “moeten” besteden aan grootte aankopen i.p.v. 

het dichten van andere gaten is dat jammer. We snappen dat wanneer je een flink bedrag wilt 

binnen halen je een groter draagvlak creëert door een “doel” op te geven dan het bedrag te 

gebruiken om tekorten aan te vullen. 

 

Aankomend jaar willen we kijken of we een nieuwe actie in het leven kunnen roepen om zo meer 

inkomsten te genereren.  Vanaf volgend jaar zullen ook onze volwassen leden loten gaan verkopen 

voor de grote clubactie.   

 

Tijdens onze turnwedstrijd in de Goorn zijn we gesponsord door een flink aantal bedrijven met een 

bedrag of met presentjes voor de loterij, het is mooi om te zien dat de ondernemers in en om 

Venhuizen/Hem ons willen ondersteunen. 

 

Onze ‘stip op de Horizon blijft: 

- SVH is een vereniging waar je ontspannen en betaalbaar kunt sporten en waar veiligheid, 

betrokkenheid en een gemoedelijke sfeer voorop staan. 

- SVH heeft een duidelijke missie en visie t.a.v. veiligheid en betrokkenheid tussen bestuur, 

leiding en leden.  

 

Alle leiding heeft een VOG, er is een aannamebeleid en gedragsregels. Ook al hebben wij de 

contributie afgelopen seizoen verhoogd, wij zijn nog steeds een vereniging waar jong en oud 

betaalbaar kan sporten.  

 


