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Jaarverslag 2010 ten behoeve van alle leden 

Algemeen 

Afgelopen jaar is zeer rustig verlopen. De algemene ledenvergadering werd door enkele 

leden bijgewoond, waardoor we dit jaar weer hebben gekozen voor een verslag, dat we op 

onze nieuwe website zullen plaatsen. 

Alle leden zullen een bericht ontvangen, waarmee ze uitgenodigd worden via deze website dit 

jaarverslag te lezen. Aangezien u dit nu aan het lezen bent, heeft u de website al bezocht. We 

hopen dat alle relevante informatie beschikbaar is. Opmerkingen en reacties zijn van harte 

welkom (zie contact).  

Ons ledenbestand bevat momenteel 83 leden, waarvan 32 leden in aanmerking komen voor 

subsidie van de gemeente voor de vereniging.  

Zaalsport Vereniging Jabeek is 12 oktober 1981 opgericht en dit is dus de 29e keer dat het 

bestuur verslag uitbrengt van het afgelopen jaar en zich zo verantwoordt naar de leden toe. 

 

Jaarverslag: 

• Jazzballet heeft opgetreden tijdens de bonte middag. Jazzballet bestaat uit 3 groepen, 

waarvan 2 groepen meisjes en 1 groep jonge dames vanaf 17 jaar. De groepen zijn 

niet meer ingedeeld op leeftijd, maar Janine bepaalt of iemand in een groep past. Zo is 

er geen minimum leeftijd meer en wordt er meer gekeken of het kind bij klasgenootjes 

of vriendinnen geplaatst kan worden. 

• Yogalessen : geen opmerking. Het bestuur is op zoek naar een lid die als 

contactpersoon wil fungeren tussen bestuur en Yoga. De persoon zal geen deel 

uitmaken van het bestuur, maar geraadpleegd worden over zaken die van belang zijn 

voor de betreffende sporttak. Leden die opmerkingen, vragen of ideeën  hebben, 

zullen zich in eerste instantie tot de contactpersoon wenden en deze zal het bestuur 

informeren. Natuurlijk mogen leden zich ook rechtstreeks tot het bestuur wenden. 

• De spiegels zijn gerepareerd. 

• Ter afsluiting van seizoen 2009-2010 is de dinsdagochtend groep (yoga en aerobic) uit 

gaan eten, waarbij de vereniging op een consumptie heeft getrakteerd. De 



dinsdagavond groep (aerobic) is gaan wandelen en heeft een drankje genuttigd bij 

Suzan. De jazzballet groepen hebben een ijsje gegeten. 

• In november is een feestavond georganiseerd voor alle leden en hun vrienden. 

Ondanks de slechte opkomst was het voor de aanwezigen een heel geslaagd feest. 

• Voor Aerobic zijn een aantal fitness tubes gekocht en is besloten om een aantal steps 

bij te kopen. 

• We zijn gestart met een website waarop algemene informatie voor de leden en 

geïnteresseerden staat. Tevens willen we door met behulp van de website het contact 

met het bestuur vereenvoudigen. Ook willen we door middel van nieuwsbrieven de 

leden op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze vereniging. Hiervoor 

moeten jullie je wel aanmelden voor de nieuwsbrief. 

• Yolande Veenendaal is geen lid meer van het bestuur, maar zal contactpersoon blijven 

voor de Jazzballetgroepen. Hiermee bestaat het bestuur uit een voorzitter (Mirjam 

Vogels) een secretaris (Suzan Geilen) en een penningmeester (Vivian 

Schoenmaeckers). Zoals gezegd hopen we dat er een lid van onze vereniging bereid 

is om contactpersoon te worden voor de yoga-groepen. Zodoende hopen we de 

vereniging optimaal te laten fungeren en genoeg kanalen te hebben om de wensen 

van onze leden om te zetten in daden voor de vereniging. 

 

Financieel verslag: 

Vivian zal enkele leden vragen om de kascontrole uit te voeren. Daarnaast kunt u altijd het 

financieel verslag, op aanvraag, inzien bij Vivian, de penningmeester. We hebben het jaar 

met ongeveer 150 euro positief afgesloten. De contributie blijft dan ook ongewijzigd. 

 

Plan voor 2011: 

• Aanschaffen steps. 

• Uitwerken website als communicatiemiddel. 

• Vinden contactpersoon Yoga. 

 

Het bestuur, 

Mirjam Vogels 

Vivian Schoenmaeckers 

Suzan Geilen 

Contactpersoon 

Jazzballet: Yolande Veenendaal 


