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We hebben een bijzonder sportseizoen achter de rug. Door de coronamaatregelen is er een aantal 
maanden helemaal niet gesport, wat voor iedereen natuurlijk erg jammer was. Uiteindelijk mocht er 
in de lente wel weer buiten gesport worden, met dank aan de Jozefschool hebben we gebruik 
gemaakt van hun schoolplein. Vanaf mei mocht de jeugd wel weer binnen sporten, de volwassenen 
konden in juni pas weer de lessen binnen oppakken. 
Het actieve bestuur bestaat nog maar uit 3 personen, we kunnen voor activiteiten wel terugvallen op 
een aantal vrijwilligers maar dat het bestuur nieuwe leden nodig heeft blijft een feit. De huidige 
bestuursleden zitten er inmiddels alweer een paar jaar en zouden het stokje op korte termijn over 
willen geven aan nieuwe bestuursleden. Heeft u vragen over de inhoud van deze functie of wilt u zich 
aanmelden als nieuw bestuurslid, mail dan naar info@svhsport.nl 
 

Lesaanbod 

Diana geeft 2 uur streetdance per week, het ledenaantal is niet heel groot jammer genoeg. 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, zeker gezien haar drukke privé-leven. 
Op maandag- en woensdagochtend geeft Sietske yogalessen. Dit doet zij inmiddels ook weer een 
aantal jaar, er is nog ruimte voor nieuwe leden. 
Dit seizoen bieden we geen turnlessen meer aan, Jeff is gestopt bij SVH en het ledenaantal was niet 
toereikend. Gelukkig hebben we in Maud wel een goede vervanger gevonden, zij geeft op donderdag 
les aan de recreatiegym en free jump. Deze lessen worden goed bezocht! 
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. 
Op vrijdagavond zijn de heren tijdens de herentrim actief bezig in de gymzaal. 
 
Activiteiten 
Qua activiteiten hebben we niet veel georganiseerd, mede door de coronamaatregelen. 
Gelukkig zijn de Zwarte Pieten wel langs geweest bij de kleuters en zijn ze allemaal tevreden naar 
huis gegaan met een kadootje en een zakje pepernoten. 
De open SVH dagen zijn niet doorgegaan, wel hebben de ouders een kijkje kunnen nemen bij de 
kleutergym aan het eind van het seizoen.  
 
Sponsoring 
De leden hebben zich ontzettend goed ingezet voor de Grote Club Actie! Er zijn 1125 loten verkocht, 
zo’n hoge opbrengst hebben we niet eerder gehad. Van de opbrengst zijn voor de kleutergym leuke 
materialen aangeschaft. 
Ook gingen alle jeugdleden eind november met 4 amaryllisbollen naar huis met de opdracht deze aan 
familie, kennissen en buren te verkopen. 
De gemeenschapsveiling vond dit jaar online plaats. Uiteindelijk was de opbrengst bijna € 1100,-. 
Ook hebben we ons weer aangemeld bij de Rabobank voor de Clubsupport, dit leverde ons een mooi 
bedrag van ruim € 650,- op. 
Daarnaast kregen we een bijdrage van het Zuster Schoenmakerfonds van €150,-. Hier zijn wij erg blij 
en hier kunnen nieuwe muziek dvd’s van aangeschaft worden voor de bodyfit lessen. 
Ook doen we al jaren mee met de sponsoractie van de Vomar. Jaarlijks halen we hier toch zo’n € 
100,- mee op. U kunt de vereniging ook steunen door uw Vomar klant-is-koning kaart te koppelen 
aan SVH met de clubcode: SVVE2021 
 
 
 



 
 
Financieel 
Financieel gezien hebben we een goed jaar gedraaid. Seizoen 19/20 sloten we af met een verlies van 
€ 4600,-, seizoen 20/21 sluiten we af met een positief saldo van bijna € 8000,-. We hebben flink 
bezuinigd op de salariskosten nu Jeff vertrokken is en we ook geen wedstrijd turnen meer aanbieden. 
Het dorpshuis heeft ons de huur van het eerste kwartaal in 2021 kwijtgescholden, omdat wij geen 
gebruik hebben gemaakt van de zaal ivm de coronamaatregelen. Ook zijn wij als verenging geen lid 
meer van de KNGU. Met het stoppen van de afdeling turnen, hebben wij als bestuur besloten om 
weg te gaan bij de KNGU. We moesten per lid best een flinke contributie betalen aan de KNGU en dit 
besparen we nu uit. Financieel gezien kon het de afgelopen jaren echt niet uit en dat heeft ons ook 
doen besluiten om weg te gaan bij de KNGU. 
 
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.  
 


