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Inleiding 
Jaarverslag 2020-2021 gaat over de periode start seizoen 1 september 2020 tot en met 31 augustus 

2021. Het jaar 2020-2021 stond helaas in het teken van Corona. In december 2020 zijn we in 

lockdown gegaan welke duurde tot en met april 2021. In mei 2021 ging gelukkig alles weer open.  In 

de mei en zomer vakantie hebben we vakantie trainingen aangeboden.  

Financieel 
Financieel gezien heeft TurnAround het slechtste seizoen in tijden gedraaid. Dit is door de vele 
lockdowns veroorzaakt. Door de lockdowns zijn we het afgelopen seizoen veel leden verloren en 
daardoor begonnen we het begin aan het seizoen met een veel lager leden aantal.  

Door het niet incasseren van de contributie en het niet geven van lessen is het verlies lopende het 
seizoen groter geworden. Het seizoen hebben we af moeten sluiten met een verlies circa € 8200,- 
daarbij hebben we helaas niet de reserveringen kunnen doen die begroot stonden.  

Wij zijn voornemens om dit seizoen de reserveringen weer verder op te pakken. Ondanks het verlies 
van het afgelopen seizoen staat de vereniging er nog goed voor en willen wij onze liquiditeit en 
vermogen weer verder uitbreiden.    

Bestuur 
Samenstelling bestuur; 

• Yura van Winden = Voorzitter 

• Miranda van Wensveen = Penningmeester 

• Miriam van Doorn = Secretaris 

• Joyce Hagenaar = Algemeen bestuurslid 

• Jaap Valk = Algemeen bestuurslid 

Activiteiten 

• Extra Bestuursvergaderingen i.v.m. corona maatregelen. 

• TurnAround Capelle Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2020. 

• Afstemming gemeente Capelle aan den IJssel en Rotterdam voor buiten turnen.  

• Protocol: Verantwoord sporten + Checklist gebruik binnensport-accommodaties geschreven 

(voor o.a. Sportief Capelle). 

• Contributie januari, februari en half maart 2021 zijn i.v.m. de lockdown niet geïncasseerd. 

• Contributie half maart – half mei 2021 aangepast ivm online en buiten trainingen. 

Recreatie 
Recreatie turnen bestaande uit; 

• Meisjes kleuren turnen 

• Jongens turnen 

• Peuter/kleutergym & Nijntje beweegdiploma 

• Volwassenen turnen & Conditiegym 

• Rhönradturnen 
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Activiteiten 

• Augustus 2020 / Nieuw Lesrooster turnseizoen 2020-2021, start 1 september 2020. 

• September 2020 / Vanwege succes start van extra les op zaterdag van 11.00-12.00 uur. 

• Oktober 2020 / Vanwege succes start van extra les op zaterdag van 12.00-13.00 uur. 

• November 2020 / Nieuwe verenigingsturnpakjes voor recreatie. 

• December 2020 / Pietengym bij Nijntje Ouder en Peuter/kleutergym. 

• December 2020 / Aanbod Kerstvakantie turnen, helaas moeten annuleren ivm lockdown. 

• December 2020 / Lockdown, alle lessen stoppen. 

• Januari 2021 / TurnAround begint met de Thuis-Turnen-Challenges. 

• Januari 2021 / Doe mee aan de TurnAround beweegbingo. 

• Maart 2021 / Online/digitale lessen en waar mogelijk en toegestaan, buitenlessen. 

• Mei 2021 / De TurnAround binnensportlocaties gaan open!  

• Mei 2021 / Dit jaar trainen we door in de meivakantie. 

• Mei-Juni 2021 / Nieuwe trainer voor de fungroep (18+ groep) Richard Deetman. 

• Juli 2021 / Afscheid van Martine vd Boogaard die na 10 jaar vertrekt bij de Rhönradgroep. 

• Juli-Augustus 2021 / Zomervakantie vakantietrainingen gedurende de hele vakantie. 

Selectie 
Bestaande uit een onderbouw en bovenbouw groep.  

Activiteiten 

• December 2020 / Lockdown, alle lessen stoppen. 

• Maart 2021 / Online/digitale lessen en waar mogelijk en toegestaan, buitenlessen. 

• Mei 2021 / De TurnAround binnensportlocaties gaan open. 

• Mei 2021 / Dit jaar trainen we door in de meivakantie. 

• Mei-Juni 2021 / Proefperiode Nils als nieuwe trainer afgerond. Nils is niet aangenomen.  

• Mei-Juni 2021 / Commissies gestart: 

o Wedstrijdsecretariaat; Janet de Ruiter  

o Commissie Juryzaken. Nicolette van Essen 

• Juni 2021 / Scouting dag selectie. 

• Juni 2021 / High School turnen oefendag. In het nieuwe seizoen gaat TA in opdracht van het 

Thorbecke college in de turnhal turnlessen aanbieden. 

• Juli-Augustus 2021 / Zomervakantie vakantietrainingen gedurende de hele vakantie. 

Opleidingen 
December 2020 / Behalen KSS1: Isa, Jaylin, Jayda, Danique en Dorian. 

Vertrouwenscontactpersoon 
September 2020 / vertrouwenspersoon Miranda v Stadt. 

Club-Assistent 
In Club-Assistent staan alle leden, de lessen en de lesindeling. 

De contributie loopt via Club-Assistent.  
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PR en Communicatie 
• Via de website https://turnaround-capelle.nl/ 

• Via de Facebook van TurnAround https://www.facebook.com/turnaroundcapelle/ 

• Via de Instagram van TurnAround https://www.instagram.com/turnaround_capelle/ 

• Via Nieuwsbrieven verstuurd via LaPoasta. 

• Via de WhatsApp groepsapp van de trainers naar de groepen. 

Sponsoring 
Activiteiten 

• September 2020 / AH Actie Proef de sport Turnen – Gymnastiek 

• Augustus-december 2020 / Grote Clubactie 2020 (beste verkoper: 1 Amy, 2 Sofia, 3 Noe) 

https://turnaround-capelle.nl/
https://www.facebook.com/turnaroundcapelle/
https://www.instagram.com/turnaround_capelle/

