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Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen, sportief gezien. Wel hebben we 
gemerkt dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers en bestuursleden te vinden voor de club. De 
voorzitter, secretaris en een derde lid van het bestuur zijn gestopt. Dit betekent dat er verschillende 
functies vervuld dienen te worden, want zonder een goed bestuur kan een vereniging niet 
functioneren.  
 

Lesaanbod 

Er is dit seizoen helaas geen juf/meester voor de recreatiegym gevonden. Op dit moment bieden wij 
dit dus niet aan, maar we blijven open staan voor een enthousiaste leraar/lerares. 
We zijn gestart met het aanbieden van yoga lessen. De opkomst was goed en ook in seizoen 18/19 
blijven we dit aanbieden. 
Marcel heeft aan het eind van het seizoen aangegeven dat hij overstapt naar een andere vereniging. 
Gelukkig hebben wij in Jeff Tool een zeer goede vervanger gevonden. Hij neemt het recreatie turnen, 
selectie turnen en free jumping over van Marcel. We bedanken Marcel voor zijn inzet de afgelopen 
seizoenen.  
Diana geeft 3 uur streetdance per week, door de nieuwe baan van Diana zin de lessen naar de 
maandag gegaan. We zijn blij dat Diana nog steeds de mogelijkheid heeft om les te geven bij SVH. 
Sandra geeft nog steeds 2 lesuren BBB per week voor SVH, deze lessen blijven goed bezocht. We zijn 
blij dat Sandra deze lessen al jaren verzorgd. 
De woensdag ochtend lessen: Body fit en bewegen op muziek zijn helaas gestopt, er is op veel 
plekken gevraagd en gezocht naar een nieuwe lerares/leraar. Dit is tot op heden niet gelukt.  
De herentrim heeft dit jaar afscheid moeten nemen van Martin Groot. Wegens medische 
omstandigheden kon hij niet meer de leiding nemen over deze groep mannen. We hebben in Rob 
Hoff een goede vervanger gevonden. 
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. 
 
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. In de kerstvakantie 
werd er weer lekker gezwommen in de Waterhoorn en 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: Later als ik groot ben…. 
De streetdance heeft optredens verzorgt tijdens de Halloweenfair in Hem. 
 
Sponsoring 
De leden hebben zich ontzettend goed ingezet voor de Grote Club Actie! Er zijn 570 loten verkocht 
en de opbrengst hiervan is gebruikt voor de aanschaf van matten voor de turnselectie.  
Met dank aan onze leden was de amaryllisbollen actie ook weer een groot succes! Wel merken wij 
als bestuur dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor de verkoop van de bollen.  
En voor het tweede jaar hebben wij mee gedaan met de gemeenschapsveiling waar weer een mooi 
bedrag is opgehaald. Wel gaan wij als bestuur het komend seizoen een beroep op de leden doen om 
de koopjes op te halen bij de mensen. 
De Rabobank fietstocht ging dit seizoen niet door en is vervangen door een andere sponsoractie.  
SVH heeft besloten om zich hier niet voor op te geven, wanneer activiteiten als amaryllisbollen en de 
Gemeenschapsveiling voornamelijk door het bestuur met een paar vrijwilligers wordt opgepakt lijkt 
er weinig draagkracht voor nog een ‘”actie”.  
Daarnaast kregen we een bijdrage van het Zuster Schoenmakerfonds van €100. Hier zijn wij erg blij.  



 
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.  
 

Voor volgend seizoen gaan we ons klaarmaken voor een grote turnwedstrijd die we gaan organiseren 
in de Goorn. Ook zullen we gaan kijken hoe we leden meer kunnen betrekken bij de sponsoracties en 
activiteiten.  
We gaan kritisch kijken naar de acties en activiteiten die we elk jaar uitvoeren, is dit haalbaar en gaan 
we hier mee door.  
Het vinden van nieuwe bestuursleden en leiding blijft een punt van aandacht, en misschien moeten 
we hierin andere paden gaan bewandelen.  
 

 


