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Inleiding 
Jaarverslag 2021-2022 gaat over de periode start seizoen 1 september 2021 tot en met 31 augustus 

2022. De start van het nieuwe seizoen in september en oktober ging goed. Maar helaas speelde de 

corona in november weer op en kwamen er extra maatregelen. Eind november kwam een 

avondsluiting en in december zelfs een volledige lockdown. In januari 2022 zijn we gestart met online 

lessen, maar gelukkig mocht de gymsport eind januari weer helemaal open. De maanden erna 

hebben we alle lessen weer kunnen oppakken. De selectie rhönrad en heeft mee kunnen doen aan 

een aantal mooie wedstrijden. Voor de recreatie was er een leuke kleuren turnen wedstrijd en het 

nijntje beweegdiploma. Ook kon iedereen nog meedoen aan Pyjamaparty Diep in de zee! en als 

afsluiting van het seizoen de TurnAround HAWAII Disc.  

Financieel 
Financieel gezien is TurnAround zich aan herstellen van de afgelopen seizoenen, waar we last hadden 

van de gevolgen van het coronavirus. Het afgelopen seizoen hebben we voor een groot deel de 

lessen door kunnen laten gaan. Helaas was het wedstrijdseizoen van de selectie nog niet zoals het 

was. Dit zien wij ook terug in de kosten. We hebben ons verlies van vorig seizoen niet goed kunnen 

maken. Al hebben wel kunnen afsluiten met een € 2000,- verbetering van ons vermogen. We hebben 

door het goed verlopen van de Grote Clubactie, Jumbo en Plus actie een reservering op kunnen 

nemen voor onze leiding, welke we gebruiken voor TurnAround verenigingskleding en opleidingen. 

Het positieve resultaat is mede veroorzaakt door uitval van lessen en het herplaatsen van leden bij 

andere groepen. De zaalhuur is daardoor lager uitgevallen dan begroot zoals ook onze leiding kosten. 

Verhuur van de turnhal heeft ook een groot aandeel in ons positieve afsluiting van het seizoen. Door 

deze meevallers hebben we toch nog een voorziening kunnen treffen voor de materialen in de 

toekomst. Wij hebben voor dit seizoen de reserveringen weer in de begroting meegenomen. 

Ondanks het afschalen van onze lessen hopen wij weer op een positief resultaat uit te komen. 

Bestuur 
Samenstelling bestuur; 

• Yura van Winden = Voorzitter, treedt af per 3 november 2022 

• Miranda van Wensveen = Penningmeester 

• Miriam van Doorn = Secretaris 

• Joyce Hagenaar = Algemeen Bestuurslid 

Activiteiten 

• Maart 2022 / aftreden Jaap Valk = Algemeen bestuurslid 

• Februari 2022 / Algemene Ledenvergadering TurnAround 

• Januari 2022 / De gymsport mag weer open 

• Januari 2022 / Leiding overleg / online 

• Januari 2022 / Start online lessen 

• December 2021 / Lockdown, geen lessen 

• November 2021 / Corona update, avondsluiting en strengere maatregelen overdag / alle 

lessen naar voor 17.00 

• November 2021 / corona maatregelen en het coronatoegangsbewijs, leiding moet werken 

met de CoronaCheck Scanner app 
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Recreatie 
Recreatie turnen bestaande uit; 

• Meisjes kleuren turnen 

• Jongens turnen 

• Peuter/kleutergym & Nijntje beweegdiploma 

• Volwassenen turnen & Conditiegym 

• Rhönradturnen 

Activiteiten 

• 01-07-2022 t/m 31-08-2022 / Vakantietrainingen (geen reguliere lessen) 

• 1 juli 2022 / Recreatie & selectie turnen / TurnAround HAWAII Disco 

• 11 juni 2022 / Kleuren Turnen diploma / TurnAround vereniging turnpakje verplicht 

• 27 mei 2022 / Recreatie & selectie turnen / Pyjamaparty Diep in de zee! 

• 21 mei 2022 / nijntje Beweegdiploma 

• 28 april 2022 / Annemieke Zandbergen 1e Bondskampioen NK Rhönradturnen 

• 2 april 2022 / Rhönrad wedstrijd: NK Rhönrad turnen 

• 12 februari 2022 / Rhönrad wedstrijd: Rhönradturnen 

 

Selectie 
Bestaande uit een onderbouw en bovenbouw groep.  

Activiteiten 

• 27 juni 2022/ Isa 4e van Nederland op sprong NK The Finals 

• 17 juni 2022 / TurnAround Scoutingdag 2022 

• 18 juni 2022 / TurnAroundcup / selectie wedstrijd 

• 11 juni 2022 / Selectie wedstrijd: Individueel supplement D en E / Rotterdam 

• 28 mei 2022 / Selectie wedstrijd: Bovenbouw / Campus in Hoogvliet 

• 21/22 mei 2022 / Selectie wedstrijd: Individueel supplement D en supplement E / Rotterdam 

• 14/15 mei 2022 / Selectie wedstrijd: MB4 / Rotterdam 

• 24 april 2022 / Selectie wedstrijd: Team D, Team E, MB2 en MB3 / Rotterdam 

• 23 april 2022 / Selectie wedstrijd: Bondskampioenschap Waalwijk 

• 3 april 2022 / Selectie wedstrijd: Individueel supplement Senior E / Rotterdam 

• 2 april 2022 / Selectie wedstrijd: Individueel supplement Junior D en Jeugd E / Rotterdam 

• 19 maart 2022- / Selectie wedstrijd: Plaatsingswedstrijd 3e divisie senior / Purmerend 

• 12 maart 2022 / Selectie wedstrijd: Rhönradturnen 

• 12/13 maart 2022 / Selectie wedstrijd: MB4 / Rotterdam 

• 12/13 maart 2022 / Selectie wedstrijd: Plaatsingswedstrijd supplement C / Nijmegen 

• 28 november 2021/ Selectie wedstrijd; teamwedstrijden / Rotterdam 

• 20 november 2021 / Selectie wedstrijd; teamwedstrijd Supplement C / Den Haag 

• 13 november 2021 / Selectie wedstrijd: 3e divisie senior / Reuver 

• 7 november 2021 / Selectie wedstrijd: 3e divisie senior / Eelde   

• 6 november 2021 / Selectie wedstrijd: Tuco / Rayonwedstrijd Rotterdam zuid 
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Opleidingen 
TurnAround assistenten geslaagd voor hun Gymnastiek Assistent Leider 2. Zondag 20 maart 2022 zijn 

7 assistenten van TurnAround geslaagd voor hun KSS2 (Gymnastiek Assistent Leider 2) diploma! In 

september 2021 begonnen Danique Groenendijk, Ilse Westmeijer, Jayda Aubel, Mariska Appelman, 

Tamar Weerheim, Fenna van Ankum, Merijn Kupi en Dorian Verkaik aan deze opleiding. Na een 

aantal cursusdagen en opdrachten die zij uitvoerden in de lessen van TurnAround hadden ze in maart 

2021 hun examen in Rotterdam. 

Vertrouwenscontactpersoon 
Vanaf 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.  

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de TurnAround Club-Assistent app.  

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 LaPosta. 

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

Sponsoring 
Activiteiten 

• December 2021 / Jumbo sportplaatjes ruildag 

• December 2021 / Trekking Grote Clubactie 2021 

• Oktober/november 2021 / Jumbo verzamelalbum met de TurnAround sporthelden 

• September 2021 / Start Grote Clubactie 2021 

• september 2021 / PLUS actie 
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