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In dit nummer o.a.

Terugblik 2016-2017 Grote Club Actie
Hello! Goodbye!
Bowlen, en meer!

De Dijk (Hogendijk 81-83)
MA
MA
MA
MA
DI
WO
WO
WO
WO

16.30 - 17:.0
16.30 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
18.00 - 20.00
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 18.00
18.00 - 19.30

Jongens turnen (tot 9 jr)
Jongens turnen (vanaf 9 jr)
Freerunnen (vanaf 9 jr)
Freerunnen (vanaf 9 jr)
Acrogym (selectie E/D/C/B/A niveau)
Kleutergym (4 t/m 6 jr)
Meisjes turnen (6 tot 9 jr)
Opbouw 1 (alleen op uitnodiging)
Opbouw turnen/ acrogym 2
(alleen op uitnodiging)

Bram Koopman
Bram Koopman
Bram Koopman
Bram Koopman
Vere Meekes/ Wietske van Blokland
Marina Sakharova
Marina Sakharova
Marina Sakharova/ Floor Bleeker
Marina Sakharova/ Floor Bleeker

DO
17.30 - 19.00
Meisjes opbouw turnen 9+ / Acrogym 3
DO
19.00 - 20.00
Combinetics senioren (55+)
VR
17.00 - 18.00
Acrogym recreatie/ Circus
VR
18.00 - 20.00
Acrogym (E/D/C/B/A niveau)
ZA
09.00 - 11.00
Acrogym (E/D/C/B/A niveau)
ZA
11.00 - 11.30
Individuele training
Westerwatering (Meverstraat 7)
DI
19.30 - 20.30
Conditietraining
DI
20.30 - 21.30
Herenconditietraining
WO
14.00 - 15.00
Kleutergym (4 t/m 6 jr)
WO
15.00 - 16.00
Turnen (7 - 9 jr)
WO
16.00 - 17.00
Turnen (9+)
Speelman (Tjotterlaan 2)
WO
19.00 - 20.00
Damesconditie
WO
20.00 - 21.00
Damesconditie
Vissershop (Lindenlaan 2)

Marina Sakharova
Marina Sakharova
Dania Vos
Alinde Scholten/Dania Vos
Wietske van Blokland/Vera Meekes
Wietske van Blokland

MA
20.00 - 21.00
Damesconditie
Hikari (Pannenroodstraat 1)
DI
08.45 - 09.45
Bewegingstherapie
WO
09.30 - 10.30
Damesconditie
DO
09.00 - 10.00
Damesconditie
DO
10.15 - 11.15
Damesconditie

Floor Bleeker

Marina Sakharova
Marina Sakharova
Dania Vos
Dania Vos
Dania Vos
Esther van Schaik
Esther van Schaik

Marina Sakharova
Marina Sakharova
Marina Sakharova
Marina Sakharova

Tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij in de les anders wordt vermeld.

Van de

voorzitter

Beste Leden en Ouders,
Zoals jullie laatst per e-mail hebben kunnen
lezen mogen we tijdens de komende
Algemene LedenVergadering van 22 maart
een nieuwe penningmeester verwelkomen:
Daniela Kraus. Daar zijn we heel blij mee,
ook erg fijn voor Astrid dat zij zo snel een
opvolger heeft kunnen vinden. Daarnaast
zoeken we ook een nieuwe voorzitter. Ik
vind het nog steeds leuk om te doen, maar
vind andere dingen ook heel leuk. Dus
mocht je iemand weten, of lijkt het jezelf
wat: laat het me weten!
Maar waarom is het nou zo leuk?
Nou: er gebeuren allerlei dingen in de
vereniging waar je vrolijk van wordt. Als je
bijvoorbeeld bij een van de conditielessen
naar binnenloopt en ziet dat de dames en
heren enorm genieten van de uitstraling
van Marina en Esther en de fijne en goede
wijze waarop zij lesgeven en aandacht
hebben voor de leden. Of als je bij een van
de turn- of freerunlessen bent waar Marina,
Dania en Bram voor een leuke sfeer
zorgen. En soms loopt het ledental door
uiteenlopende redenen even terug, maar
hun enthousiasme zorgt de leiding ervoor
dat in totaal het ledental is gestegen.
En ook kun je niet anders dan blij worden
als je de acro-groepen bezig ziet; de
energie, de sfeer en het feit dat iedereen
elk jaar weer vooruit gaat … top! Daarbij
is het natuurlijk heel vervelend dat we
plotseling afscheid hebben moeten nemen
van Map. Na zoveel jaren van tomeloze
inzet en al het goede wat dat heeft
gebracht was een andere afbouw veel
passender geweest. Aan de andere kant is
het prachtig om te zien dat Dania, Alinde,
Wietske en Vera de lessen bijna naadloos
hebben kunnen overnemen.

Ook het opgroeien van een nieuwe generatie
trainers en assistenten is top om van dichtbij mee
te maken: Floor die begonnen is met zelfstandig
groepen lesgeven; Hai-Yan, Kyara, Femke, Finette
en Julian die vol plezier zijn gaan assisteren. Leuk
om te zien dat het talent er al zo vroeg uit komt.
Daarnaast de andere activiteiten en taken: de
jeugdraad die bijvoorbeeld 27 januari een hartstikke
leuke disco hebben geregeld en Simone die als
laatst-overgeblevene van de PR-commissie (samen
met Dania) dit clubblad heeft geregeld; Saskia, onze
vertrouwenspersoon, en natuurlijk Karin, die de
ledenadministratie strak in handen heeft!
Ik mag natuurlijk niet vergeten dat we een goed
bestuur bestuur hebben dat heel fijn samenwerkt.
Meindert, Astrid, Daniela, Dania en Claudia: dank
daarvoor! (En dat geldt natuurlijk ook voor de oudbestuursleden Shirley, Map, Stephanie en Anika!)
Verder zijn er een heleboel andere vrijwilligers:
juryleden, mensen die helpen bij wedstrijden,
mensen die klusjes in de zaal doen, ouders die
even helpen toestellen opzetten of bij een groepje
willen staan … en natuurlijk iedereen die ik met mijn
stomme … vergeet op te noemen!
Maar natuurlijk uiteindelijk gewoon alle leden (en
ouders): velen van jullie doen iets voor de vereniging
en dat is heel erg fijn! Én gaan heel blij naar de
lessen toe en komen daar nog blijer weer vandaan daar doen we het voor!!
Nou … als je nu nog geen voorzitter wil worden, dan
weet ik het niet meer …
CCOlé, Guido

Terugblik 2016 - 2017
We zijn al weer even op weg in het nieuwe seizoen 2017-2018. In de acrotrainingen zien we al
mooie oefeningen ontstaan. We zien alle teams steeds hechter worden en ook de eerste salto’s
zijn al uit de gordel. Door de zomervakantie en de drukke start van het seizoen hebben we nog
helemaal niet de gelegenheid gehad om even terug te blikken op vorig acroseizoen. Dus laten we
dat nu doen!
Het wedstrijdseizoen van acrogym loopt van februari tot en met juni en ook in 2017 hebben een
hoop teams van C.C.O. meegedaan aan de voorrondes en halve en hele finales. Ik als trainer
geniet er enorm van om jullie te zien groeien naar het moment van de eerste wedstrijden van
het seizoen, het eerste moment waarop jullie kunnen laten zien waar jullie zo hard aan hebben
gewerkt. Afgelopen seizoen zijn wij het wedstrijdseizoen gestart met de volgende 12 teams:
Alle teams hebben er alles aan gedaan om tijdens
de eerste twee plaatsingswedstrijden het beste van
zichzelf te laten zien: van prachtige pakken, opgestoken
haren, glitters en mentale voorbereiding, maar natuurlijk
als belangrijkste heel veel trainen. En dat is gelukt!!
De gymnasten hebben prachtige oefeningen laten zien
en voor een select groepje waren de resultaten zelfs
zo goed dat zij door mochten stromen naar de halve
finales. De teams die naar de halve finale mochten
waren: Nikki & Manouk, Maaike & Faye, Lotte & Lale,
Floor & Liv, Evelien, Janelle & Amaia, Kyara en Hai
Yan & Finette. Ook daar hebben we kunnen genieten
van de nog weer wat beter geworden oefeningen en
onderdelen. De gymnasten hebben laten zien wat
wij als vereniging waard zijn in het grote veld aan
acrogymnasten. Richting het eind van het seizoen
is het zover en komen we bij het NK! Er waren twee
teams die door mochten naar deze mooie wedstrijden
en dat waren: Floor & Liv en Evelien, Janelle & Amaia.
Het NK voor het D-niveau was op 6 juni in Zwolle.
Daar hebben deze twee teams een prachtig resultaat
neer gezet met een zilveren medaille voor het duo
en een bronzen medaille voor het trio! Voor het B-trio
Wietske, Alinde & Luna, zagen de wedstrijden er iets
anders uit. Zij hadden 3 plaatsingswedstrijden en
op basis daarvan werden de plekken voor het NK
verdeeld. En ja! Deze meiden hebben een ticket weten
te bemachtigen. Voor het B-trio was het NK in Ahoy
Rotterdam bij het evenement Fantastic Gymnastics.
Zij hebben daar twee prachtige oefeningen neergezet
en een mooi visitekaartje afgegeven voor C.C.O.. Het
wedstrijdseizoen hebben we afgesloten met het OKWN,
waar veel teams voor het laatst in deze samenstelling
meededen. Alle gymasten die met acro zijn gestopt
wensen wij heel veel plezier en succes met hun andere
activiteiten. Natuurlijk zijn jullie altijd welkom voor een
bezoekje in de gymzaal!

Nikki & Manouk

E junior

Iris, Laurine, Adoria

E junior

Kim, Joyce & Bo

E senior

Lucie, Eline & Femke

E senior

Yaira, Nadia & Benthe

D senior

Evelien, Janelle & Amaia D senior
Hai Yan, Kyara & Finette C
Maaike & Faye

D senior

Lotte & Lale

D senior

Simone & Mara

D senior

Floor & Liv

D senior

Wietske, Alinde & Luna

B

Namens alle trainers wil ik zeggen
dat wij ontzettend trots zijn op al
onze gymnasten, zowel de teams
die wel als die niet meedoen aan
de wedstrijden. Stuk voor stuk
werken jullie hard en wij als trainers
zien jullie met veel plezier in onze
trainingen. En nu gauw weer naar
dit seizoen, want terugblikken is
leuk maar vooruitblikken nog veel
leuker! Want wat kunnen we dit jaar
allemaal voor nieuwe onderdelen
leren, voor gekke dansjes verzinnen
en waarmee kunnen we dit jaar de
jury versteld doen staan tijdens de
wedstrijden?
Ik heb er zin in en hopelijk jullie ook!
Tot in de trainingen, groetjes Vera

Togheter
we make the best
memories!

Finale Zwolle 3e plaats!
Janelle, Evelien
& Amaia

Finale Zwolle
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NK Acrogym Rotterdam
Alinde, Luna, Wietske

- 2e plaats!
Floor & Liv

Even voorstellen aan...

Verena

Hello!

Sommige zullen mij nog kennen van ongeveer vijf jaar geleden, toen was
ik een duo met Annefleur. Voor degene die mijn niet kennen zal ik mij even
voorstellen. Ik zat op turnen toen ik ongeveer zes jaar was en werd
gevraagd voor acrogym omdat ze een boven partner zochten.
Toen ben ik een seizoen trio geweest met Laura en Jazz met het
instrumentale nummer ‘Oja lélé ‘ van K3 :P. Ik vond echter de hoge basket
erg eng! Daarom koppelde juf Map mij aan Annefleur. Met het idee: jullie
worden duo dus je wordt maar door één iemand gegooid en ze is voor het
eerst onder partner, dus ze kan je nog niet zo hoog gooien. Dit vond ik een
top idee. Ik heb de beste acro tijd ooit gehad. In D-pupil begonnen,
vervolgens D en daarna meerdere jaren C-niveau (en jaartje B
geprobeerd).
Ik redde helaas de combinatie acrogym en school niet meer. Daarom
moest ik jammer genoeg stoppen. Ik miste acro wel altijd erg. Daarom ben
ik afgelopen jaar weer eens komen kijken. Ik heb dat jaar geoefend met
Susan en AnneSophie. Susan ging dit jaar trainen bij Kwiek en ik wilde
eigenlijk liever duo worden, net als met Annefleur. Juf Map had dat gezien
en had bedacht dat ik samen met Mara een mooi duo zou vormen. Bij de
eerste keer samen trainen was ik helemaal blij! Dus dat was een goed
idee. We gaan er het beste van maken wat haalbaar is, in onze mooie
zelfontworpen pakjes!

Welkom Cas bij de CCO familie!
Ookal is hij al flink gegroeid, toch willen wij jullie even
voorstellen ook aan het jongste zoontje/broertje van
Kim, Ralph en Ties.
Veel geluk en liefde toegewenst aan dit mooie gezin!
" Samen lachen, samen spelen. Samen met jou alles delen"

Goodbye!

Afscheid nemen van... Maaike

Na 11 leuke, leerzame jaren heb ik helaas afscheid
moeten nemen van het acro.
Toen ik 7 jaar was ben ik samen met Shivanie begonnen met turnen op het Vissershop. Na een half
jaartje ben ik gevraagd om een keer bij acrogym te
komen kijken. En voordat ik het wist stond ik dinsdag,
woensdag, vrijdag, zaterdag en soms op zondag in
de gymzaal op de Hogendijk met mijn acropartner
Janneke. Met Janneke heb ik 3 leuke jaren gehad en
verschillende prijzen gewonnen. Samen hebben wij 2
jaar D-niveau gedraaid en het laatste jaar C-niveau.
Na deze 3 jaren moest Janneke helaas stoppen
vanwege haar studie en werd Marit mijn nieuwe
onderpartner. Met Marit heb ik ook 2 erg leuke en
plezierige acro jaren gehad. Helaas moest Marit ook
stoppen vanwege haar studie.
Nadat ik 5 jaar boven partner ben geweest werd het tijd om de acrowereld een verdieping lager te
bekijken ik werd voor het eerst onderpartner. Ik ging woensdag bij het opbouw uur kijken voor een
leuke bovenpartner. Toen kwam ik Femke tegen waarmee ik 3 gezellige jaren mee heb gehad. Allebei begonnen wij aan een nieuwe uitdaging Femke ging voor het eerst op acro en ik was voor het
eerst onderpartner. Ieder jaar zijn wij stapje voor stapje vooruit gegaan. Het 1e jaar moest Femke
vooral leren om de spanning onder de knie te krijgen en ik moest toch echt wat sterker worden. Wij
zijn samen begonnen in de E-lijn waarbij met onze 1e wedstrijd wonder boven wonder 5e werden en
toch een medaille kregen. Met Femke heb ik verschillende prijzen gewonnen en onze 3e en laatste
jaar samen zelfs een aantal keer 1e en mochten wij samen naar het NK.
Na deze 3 jaar werd Femke toch echt te groot en ging ik weer op de woensdag opbouw groep
opzoek naar een nieuwe bovenpartner. In deze groep kwam ik Faye tegen. Het 1e jaar met Faye
zijn wij begonnen in de E-lijn. En daarna hebben wij 2 jaar D-niveau gedraaid. Met Faye heb ik ook 3
super leuke en gezellige acro jaren gehad.
Helaas moest ik zelf nu na 11 jaar beslissen om te
stoppen met acro omdat het niet meer te combineren is met mijn opleiding tot verpleegkundige en
mijn stage in het ziekenhuis. Door de wisselende
diensten ging ik het niet meer redden om te blijven
acroën. Mijn leuke acro tijd heb ik op de open kampioenschappen op 24-25 juni 2017 afgesloten. Samen
met Faye lieten wij nog een nette oefening zien wat
een 5e plek opleverde en per toeval kregen wij ook
nog een medaille. Dit was voor mij een erg mooie
afsluiting van 11 fantastische jaren acro bij CCO. Al
deze jaren heb ik super leuk en fijn getraind bij Map,
Dania en Vera. Ik wens alle cco-gymnasten heel veel
succes en plezier toe met alle wedstrijden die nog
komen gaan. Ik kom zeker kijken!
Een dikke knuffel

Maaike

Wij zijn Kyara, Evelien, Hai Yan, Nadya,
Yaira, Verena en Floor. En wij vormen dit
jaar met zijn 7e de jeugdraad
Hallo allemaal,
Hallo allemaal,
Mijn naam is Hai yan Flier. Ik ben 17
jaar oud en ik zit in de 5e klas van de
middelbare school op het Zaanlands. Dit
jaar ben ik nieuw in de jeugdraad. Ik hielp
eigenlijk al met alle activiteiten bijvoorbeeld
klaarzetten zonder dat ik echt in de
jeugdraad zat. Dit seizoen ben ik dan echt
officieel bij de jeugdraad gekomen. Ik vindt
het supergezellig met de meiden en het is
natuurlijk heel leuk om dit soort dingen voor
de vereniging te kunnen organiseren.
Groetjes,

Hai yan

Vandaag vond ik het bowlen heel leuk, maar
ik heb niet gewonnen want Lâle en Wietske
hebben gewonnen. We hebben patat en
frikandel gegeten. Het was heel erg gezellig
en ook heel leuk. Mijn nicht was er ook Mara.
En Lâle, liv, Faye, Elânur dat was ons tream.
Mijn team was heel leuk!

Elin

Het middagje bowlen was echt heel erg gezellig!
Een aantal banen speelden met rekjes aan de
zijkant en een aantal banen zonder de rekjes.
Wij speelden natuurlijk zonder de rekjes. Maar
helaas gingen daardoor de bowling ballen zo nu
en dan wel de goot in. Maar dat weerhield ons
niet van een hele leuke dag!

Floor & Kyara

Mijn naam is Floor Bleeker. Ik ben 17 jaar en ik
zit ook in de jeugdraad. Ik kwam er vorig jaar
voor het eerst bij en ik vond het superleuk, dus
leek het me leuk om dit jaar verder te gaan
en nog meer leuke dagen te organiseren voor
C.C.O.
Ik zit nu in het 2e leerjaar van het CIOS dat is
een sportopleiding in Haarlem. Op deze school
word ik opgeleid om sporttrainer te worden.
Dit kan ik later bijvoorbeeld goed gebruiken bij
acro.
Zelf zit ik nu al 8 jaar op acro en ik vind het
superleuk. Eerst 5 jaar als boven partner en nu
sinds 3 jaar onder partner van Liv wat ik ook
erg leuk vind.
Groetjes,

Floor

Ik vond het bowlen echt super leuk en ik had
ook een keer gewonnen

Benthe

Ik vond het ook heel leuk maar helaas had
ik niet gewonnen want mijn nicht Lâle had
gewonnen

Elânur

Wij hebben net gegeten en daarvoor gingen
we bowlen. We zaten op dezelfde baan. Lâle
en Wietske hebben gewonnen. Wij hebben
patat gegeten. En nu krijgen we lekker ijs.
En strakjes worden we weer opgehaald. Dit
was een hele leuke middag en begin van de
avond.

Bo & Finette

Wij vonden het bowlen heel leuk en heel
gezellig, alleen konden we het niet heel
goed.
De patat en kroketten waren
ook heel lekker!

Liv & Mara

PIETENFEEST
in Westerwatering

Het was weer een heel feest, de Pieten, kinderen, kleine Pieten en
ouders hebben het weer heel leuk gevonden. Er waren veel positieve
reacties.
Nadat met meer dan genoeg hulp de zaal versierd en gevuld was
met alles uit het toestelhok konden de kinderen, groot en klein vast
oefenen. Niet lang nadat de kinderen binnen waren kwamen ook
de Pieten de zaal binnen. Dat was eerst wel even schrikken, maar
langzamerhand raakte iedereen er wel een beetje aan gewend en
wilde ze de grote Pieten wel een hand geven of op de foto samen met
Piet.
De Pieten hadden nog een verhaal over kou Piet die het de hele tijd
maar koud had hier in Nederland en opeens merkte ze dat kou Piet er
niet bij was. Gelukkig was hij snel gevonden. Na wat liedjes konden de
kinderen weer laten zien hoe goed zij konden gymmen en de Pieten
mochten meedoen. Sommige Pieten moesten nog wel even geholpen
worden, want zij hadden niet op een heel goede Pietenschool gezeten
of niet zo goed hun best gedaan bij de gymles. Aan het einde hebben
de kinderen nog wat liedjes gezongen en als beloning kregen zij een
zakje pepernoten en een mandarijn.
De Pieten moesten weer vertrekken, want zij hadden nog meer
afspraken deze middag. Nog een laatste liedje: dag Pieten dag, dag,
dag …… Tot volgend jaar.
Toen de Pieten de deur uit waren was het feest over. Met een
grote groep kleine en grote mensen hebben we de hele zaal weer
opgeruimd. Allen bedankt voor de hulp!!!
Dit alles is mogelijk gemaakt door de jeugdraad van onze vereniging.
Meiden bedankt het was weer een aardige klus die jullie geklaard
hebben.

Dania

2017
Grote Clubactie 2017
Dit jaar zijn er weer veel leden actief geweest met het verkopen van loten voor de Grote Clubactie.
Een mooie manier om geld op te halen voor de vereniging. 36 leden hebben met elkaar in totaal
522 loten verkocht!
Met dit aantal heeft CCO € 1442,75 verdiend! Een heel mooi bedrag waar we veel leuke dingen
mee kunnen doen.
Sanne Pool verdient het om even extra in het
zonnetje te worden gezet. Zij heeft namelijk met
36 loten de meeste loten van de vereniging verkocht!
Heel erg bedankt Sanne! Diaz Schreuder en
Adoria Verkleij delen de tweede plek, zij hebben
allebei 30 loten verkocht. Fantastisch!

Grote clubactie
Opbrengst 2017

€ 1.442,75,-

Bij deze wil ik iedereen ontzettend bedanken voor hun
inzet! Zal het volgend jaar lukken om boven de
600 loten uit te komen? Lijkt mij een mooi doel!

Gymnastiekvereniging C.C.O. Zaandam

Groetjes,
Wietske

Sponsor Kliks
Voor de zomer hebben we u er al eens over geïnformeerd: met
Sponsorkliks kunt u CCO financieel ondersteunen zonder dat het u een
cent kost! Het concept is heel simpel. Op onze CCO home-pagina van
de website vindt u het Sponsorkliks logo.:
Door hier op te klikken komt u in een omgeving waarin u uw online
aankoop kunt doen, zoals u dat gewend bent. Bijna alle grote
internetaanbieders zijn vertegenwoordigd. Van Bol.com tot Zalando en
van Booking.com tot Thuisbezorg.nl
Van alle aankopen die op deze manier worden gedaan wordt
maandelijks een commissie aan CCO uitbetaald. U betaalt niets extra!
Hoe meer u (en uw familie en vrienden) gebruik maakt /maken
van het aankopen via Sponsorkliks, hoe meer het CCO oplevert.
Hoeveel het precies oplevert kunt ook zien op onze website: naast het
Sponsorklikslogo staat een teller die de actuele opbrengst laat zien:

Dat bedrag kan nog een stuk hoger!

Uitnodiging
Algemene Vergadering
Jaarvergadering van Gymnastiekvereniging
Carna Concordia Olympia Zaandam
donderdag 22 maart 2018
Graag nodigen wij alle Ereleden, Leden van Verdienste, leden,
oudleden, ouders en vrijwilligers van harte uit voor het bijwonen van de
Algemene Vergadering van Gymnastiekvereniging CCO
Benieuwd hoe het ervoor staat met de vereniging? Wilt u meepraten
over de toekomst van CCO? Kom dan naar de jaarvergadering op 22
maart 2018!
Tevens zoeken wij per direct actieve leden. Als u interesse hebt in een
bestuursfunctie, wilt deelnemen aan een commissie, beschikbaar bent als
vrijwilliger of aanvullende agendapunten heeft, kunt u contact opnemen
met het bestuur: secretaris@ccozaandam.nl
Locatie :

“De Draai” (kantine van K&V )
Perzikkruidweg 2b, Kogerveld te
Zaandam
Aanvang : 20.00 uur

De agendapunten, het jaarverslag en de jaarcijfers van 2016 vindt u
vanaf medio maart 2018 te op www.ccozaandam.nl en op Facebook:
CCO Zaandam

Notulen CCO jaarvergadering 30 maart 2017
Opening , mededelingen, ingekomen stukken

Voorzitter Guido van Beuzekom opent de 26e algemene ledenvergadering
van CCO en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen mededelingen
noch ingekomen stukken. De agenda wordt doorgenomen en goedgekeurd.

Verslag 25e ALV

Er zijn geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de 25e Algemene Ledenvergadering
(7 april 2016). De notulen worden zonder verdere wijzigingen goedgekeurd.

Presentatie jaarverslag

De voorzitter gaat van start met de presentatie van het jaarverslag 2016. (De presentatie is in powerpoint-vorm
terug te vinden op de website van CCO: www.ccozaandam.nl.) In grote lijnen is er sprake van een relatief
stabiele voorzetting van de ingezette koers. De ledenadministratie moet over 2016 wel als een punt van zorg
worden benoemd. Reden hiervoor is dat de ledenadministrator hier door omstandigheden in 2016 onvoldoende
tijd voor heeft kunnen vrijmaken. Onlangs is zij dan ook gestopt met het uitoefenen van deze taak. Gedurende
2016 is er door deze situatie een achterstand in de ledenadministratie ontstaan. De voorzitter is blij te kunnen
melden dat er inmiddels een opvolger is gevonden (zie verder onder: 6. Formele functiewijzigingen). Nadat
de vorige secretaris in 2016, na vier jaar deze rol te hebben uitgeoefend, is gestopt, is ook in het algemeen
op administratief gebied een achterstand ontstaan. Met betrekking tot het onderwerp veiligheid en integriteit
wordt opgemerkt dat in 2016 is voldaan aan het de verplichting tot het opvragen van de verklaringen omtrent
gedrag (VOG) van de leiding en vrijwilligers. Ook is in 2016 Saskia Rijke als vertrouwenspersoon aangesteld.
Ten aanzien van de leiding van CCO kan 2016 worden aangemerkt als een relatief rustig jaar met weinig
wisselingen in de bezetting. Met betrekking tot de lessen geeft de voorzitter aan er in 2017 wat sterker
gefocust zal worden op niet-rendabele uren. Dit zal wel met beleid moeten gebeuren: uren voor de kleuters zijn
en blijven belangrijk als ‘toegangspoort’ naar een langduriger lidmaatschap. Als belangrijkste doelstelling voor
2017 noemt de voorzitter het vergroten van de stabiliteit van de vereniging. Inzake het onderwerp zaalhuur
wordt ingegaan op het al langer bestaande probleem van de niet-werkende verwarming in de locatie van
Hikari. De voorzitter geeft aan dat hij hierover een goed gesprek heeft gehad met de Sportbedrijf Zaanstad,
Zij gaan in gesprek met zowel Hikari als de gemeente en hebben aangegeven te verwachten dat dit tot een
definitieve oplossing gaat leiden. Het bestuur van CCO zit hier bovenop en volgt dit op de voet.

Financiën

Met betrekking tot het financieel verslag kan 2016 ook als een stabiel jaar worden gekarakteriseerd. Het
ledenaantal bedroeg zowel in het begin als aan het eind van het jaar 288. Het jaar wordt afgesloten met een
positief resultaat van € 472,18.Als zorgpunt wordt benoemd dat er mogelijk nog een aantal niet-inbare posten
afgeschreven moeten worden. Zorgelijk is ook dat de KNGU in financieel zwaar weer verkeert. Dit heeft o.m.
geresulteerd in het doorvoeren van een contributieverhoging door de bond, waardoor de afdracht hiervoor
hoger werd dan begroot was. De eerder geformuleerde financiële meerjarendoelstelling om een wat ruimere
financiële buffer op te bouwen wordt vooralsnog niet gehaald.Astrid Ullersma (penningmeester) geeft verdere
toelichting op het financieel verslag. Opmerkelijk positief punt is dat de Grote Clubactie in 2016 € 1104,14
aan inkomsten heeft opgeleverd. Zie voor meer informatie het financieel jaarverslag op de website (www.
ccozaandam.nl) .

Technisch kader

Dania Vos geeft hierbij toelichting: de leiding bestond in 2016 uit 6 train(st)ers, 3 assistenten en 3 stagiairs.Ten
aanzien van de vergoedingen is een start gemaakt met de zogenaamde groeitabel, waarbij gediplomeerde
assistenten die naar tevredenheid functioneren, jaarlijks een lichte verhoging van de vergoeding krijgen. Dania
Vos benoemt ook de aanwinsten op het gebied van materialen (Trapeze, Parachute Muziekinstallatie) en
geeft toelichting over de extra training in Heemskerk , de acrowedstrijden, de onderlinge turnwedstrijd en de
gymmies en acromaatjes.

Jeugdraad

Lotte van Blokland (Voorzitter) en Floor Bleeker (Secretaris) zijn aanwezig namens de jeugdraad. Niet
aanwezig maar wel lid van de jeugdraad zijn: Kyara Stam (Penningmeester) Nadya Parera en Yaira Garate
Rosielo. Lotte en Floor geven om beurten met veel enthousiasme een toelichting op de activiteiten van de
jeugdraad in 2016: Spelletejesdag, zwemdag, Dam tot damloop, Bowlen, Pietengym en Sinterklaasfeest.
Het is duidelijk dat de jeugdraad in 2016 veel tijd en energie gestoken heeft in het organiseren van al deze
activiteiten en dat de deelnemers ervan genoten hebben. De aanwezigen belonen Floor en Lotte na hun
presentatie dan ook met een welverdiend applaus.

PR Commissie

Simone Rijke vertelt iets over de activiteiten van de PR commissie. Op dit moment doet Simone dit samen
met Kim Musk. Omdat de Simone en Kim nog relatief nieuwe binnen de PR-commissie zijn en officieel ook
de enige twee leden op dit moment, vinden zij het prettig dat ze af en toe nog kunnen terugvallen op de
ondersteuning van de voormalige PR-commissieleden Melissa en Ashley. De PR-commissie heeft zich in
2016 o.m. beziggehouden met het beheer van de website en de facebookpagina. Ook hebben ze in 2016
i.s.m. de jeugdraad en Maaike Suurmeijer weer de Grote clubactie georganiseerd. Tenslotte vertelt Simone
ook over het nieuwe initiatief waar dit jaar mee gestart gaat worden: de vrienden- en vriendinnenweek.
CCO-leden mogen dan een vriend of vriendin meenemen naar hun favoriete lesuur. Hopelijk levert dit veel
nieuwe aanwas voor CCO op. Ook Simone ontvangt een welverdiend applaus voor haar toelichting!
Aansluitend maakt de voorzitter nog van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers die zich in 2016 hebben
ingezet hiervoor te bedanken. Opnieuw applaus!
Omdat er geen verder vragen of opmerkingen ten aanzien van het jaarverslag van 2016 zijn wordt het
jaarverslag goedgekeurd.

Begroting 2016 + vaststellen contributie

De voorzitter gaat in op de financiële situatie en laat aan de hand van de grafiek zien hoe deze zich in de
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In 2006 beschikte de verenging over een kapitaal van ruim €20.000. In
2013 werd een dieptepunt bereikt: ca €2.000. Inmiddels bedraagt het kapitaal iets meer dan € 5.000. We
lopen daarmee achter op onze meerjarendoelstelling om een kapitaal van ca € 15.000 te bereiken. Om
die doelstelling binnen bereik te houden is het noodzakelijke dat nog eens goed naar de onrendabele uren
wordt gekeken. De voorzitter verwacht dat ook het op orde brengen van de ledenadministratie mogelijk
een positieve impuls kan geven. Voor 2017 wordt de doelstelling om het netto resultaat per eind van het
jaar naar een niveau ca € 3.700 te brengen. Hiervoor vraag de voorzitter aan de vergadering om in te
stemmen met een contributieverhoging van € 7,50 per lesuur. De vergadering stemt in en de voorgestelde
contributieverhoging van € 7,50 per lesuur wordt vastgesteld.

Onderscheidingen

De voorzitter vraagt mevrouw Battem-Spits naar voren. Mevrouw Battem was in 2016 50 jaar lid van CCO.
Noëlle de Vries, die momenteel les geeft aan Mw. Battem, spreekt haar waardering en bewondering uit voor
het enthousiasme en de inzet waarmee zij nog altijd deelneemt aan de lessen. Mw Battem ontvangt de
jubileumspeld uit handen van de voorzitter en Noëlle overhandigt haar de bijbehorende bloemen.

Kascommissie

Maartje Hagenaar leest namens de kascommissie een verklaring voor waarin ze Astrid Ullersma bedankt
voor haar inspanning als penningmeester over het afgelopen jaar en aangeeft geen onrechtmatigheden in
de boeken te hebben aangetroffen

Formele functiewijzigingen

Benoemingen Bestuur 2017
Kim Musk is teruggetreden als bestuurslid. Voor 2017 hebben de Daniela Kraus en Meindert Jansma
aangegeven de rol van resp. algemeen bestuurslid en secretaris op zich te willen nemen. De vergadering
stemt in met hun benoeming.
Wijziging bezetting ledenadministratie
Esther Laan heeft haar functie als ledenadministrator neergelegd. Haar taken zijn inmiddels overgenomen
door Karin Mol.

Samenstelling commissies 2017

Maartje Hagenaar heeft de twee jaar als lid van de kascommissie volgemaakt en de voorzitter stelt daarom
de vraag wie naast Kim Vos, die nog 1 jaar aanblijft, de kascommissie wil komen versterken. Simone de
Rijke stelt zich beschikbaar. Trudy de Boer meldt zich aan als reserve.

WVTTK / rondvraag

Er zijn geen verder vragen en/of opmerkingen
De voorzitter dankt namens het bestuurt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt eenieder uit
voor een hapje en drankje alvorens de vergadering formeel wordt gesloten.

Contributie 2017-2018
Jeugdleden t/m 15 jaar:
135,00 euro per jaar (per lesuur per week)
Leden vanaf 16 jaar:
155,00 euro per jaar (per lesuur per week)
Bondscontributie : jeugd tot 16 jaar 21,40 euro
16 jaar en ouder 26,20 euro
Indien een lid deelneemt aan meer dan één lesuur per week, dan wordt op ieder volgend uur
25% korting gegeven t.o.v. de basiscontributie. In de contributie is het lidmaatschap van de KNGU
inbegrepen.
De contributie wordt in drie termijnen afgeschreven:
-

1 oktober voor de maanden augustus t/m november
1 januari voor de maanden december t/m maart (inclusief bondscontributie)
1 april voor de maanden april t/m juli

Opzeggen is alleen schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor de
incassodatum.
Als u of uw kind aan wedstrijden, demonstraties e.d. meedoet, is het dragen van door de
vereniging voorgeschreven kleding verplicht. Eventuele wedstrijdkosten worden apart in rekening
gebracht.
Voor meer informatie:
Zie onze website www.ccozaandam.nl of stuur een e-mail naar info@ccozaandam.nl

Turnpakjes
naar eigen ontwerp
en
op maat gemaakt
prijzen vanaf €25,voor meer info:

evdv2812@hotmail.com
Zaandam

Agenda
Wanneer?

Wat?

Waar?

10/11 februari

1ste plaatsingswedstrijd C/D/E

Beverwijk

10 maart

1ste plaatsingswedstrijd A/B

Oss

11 maart

2e plaatsingswedstrijd A/B

Oss

17/18 maart

2e plaatsingswedstrijd C/D/E

Wormer

24 maart

3e plaatsingswedstrijd A/B

's Hertogenbosch

25 maart

4e plaatsingswedstrijd A/B

's Hertogenbosch

April

World Age Group Competitions

Antwerpen

5 april

Wolrd Championships

Antwerpen

14 april

Onderlingen turn wedstrijden

Zaandam

21 april

Halve finale C

Oss

22 april

5e plaatsingswedstrijd A/B

Oss

5 mei

Halve finale D/E

Oss

6 mei

Halve finale C

Oss

13 mei

Halve finale D/E

's Hertogenbosch

26 mei

6e plaatsingswedstrijd A/B

Oss

27 mei

7e plaatsingswedstrijd

Oss

9 juni

Finale D/E

Oss

16/17 juni

OKWN

Beverwijk

23 juni

Finale B/C

Rotterdam

24 juni

Finale A

Rotterdam

Contact
Bestuur:
Guido van Beuzekom | voorzitter | voorzitter@ccozaandam.nl
Meindert Jansma | secretaris | secretaris@ccozaandam.nl
Astrid Ullersma | penningmeester | penningmeester@ccozaandam.nl
Dania Vos
Daniela Kraus
Jeugdraad:
Kyara Stam | voorzitter | jeugdraad@ccozaandam.nl
Floor Bleeker | Penningmeester
Evelien Hotting | Secretaris
Hai Yan Flier
Verena van der Meulen
Nadya Parera
Yaira Garate Rosielo
Leiding:
Floor Bleeker
Wietske van Blokland
Map Jansen
Bram Koopman
Marina Sakharova
Esther van Schaik
Alinde Scholten
Dania Vos
Assistenten
Floor Bleeker
Hai Yan Flier
Vera Meekes
Kyara Stam
Ledenadministratie:
Karin Mol
E-mail: ledenadministratie@ccozaandam.nl
PR-commissie:
Simone Rijke | clubkrant
Vertrouwenspersoon
Saskia Rijke
vertrouwenspersoon@ccozaandam.nl

Voor meer informatie over de lessen: Mail info@ccozaandam.nl.
Voor de meeste actuele informatie, check onze website www.ccozaandam.nl
En hou onze Facebookgroep CCO Zaandam (besloten) in de gaten voor alle leuke weetjes
en activiteiten binnen de vereniging! Voor het aanvragen van toegang tot de besloten
Facebook groep kun je een mail sturen naar communicatie@ccozaandam.nl

