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Algemeen 

Dit jaar leveren wij, het bestuur, een document op als Jaarverslag voor onze leden in plaats van een algemene 
Jaarvergadering. Aangezien de opkomst tijdens zo’n jaarvergadering de laatste jaren zeer laag is, hebben we enige 
jaren geleden besloten om dergelijke jaarvergaderingen om het jaar te houden en af te wisselen met een jaarverslag. 
Dit neemt niet weg dat als u opmerkingen of vragen hebt u dit altijd kenbaar kunt maken via info@zvjabeek.nl of u 
kunt direct contact op nemen met Vivian, Suzan of Mirjam (bestuursleden, zie www.zvjabeek.nl). Wij zullen 
vervolgens adequaat reageren. 

2014 is het jaar dat Sabrina met de dinsdagavond lessen stopte. En alweer waren we genoodzaakt een vervanger te 
zoeken. Hiervoor maakten we gebruik van Banenrijk.nl en dat leverde een aantal kandidaten op, waaruit we konden 
kiezen. Uiteindelijk is het Marion Boumans geworden. Zij verzorgt de Work-out mix op de dinsdagavond. De Bokwa 
lessen zijn gestopt, vanwege het vertrek van Sabrina. Deze lestijd wordt nu ingevuld door een work-out programma 
van Marion. 

Ook was 2014 het laatste jaar van de Jazzballet. Deze sporttak is vanaf de start van ZVJ onderdeel van ons 
programma. Helaas was de animo dusdanig gedaald, dat we genoodzaakt waren te stoppen en afscheid te nemen 
van Janine Voss. 

Na een drukbezochte workshop Streetdance – Breakdance in het voorjaar, begonnen we na de zomervakantie met 
Streetdance lessen. Deze lessen worden goed bezocht, door zowel jongens als meisjes van de lagere scholen van 
Jabeek en Bingelrade. Valentijn van Gilse verzorgt deze les. 

Ook zijn we gestart met Pilates op de donderdag ochtend o.l.v. Nicolle Broker. Enkele leden hebben hierin het 
voortouw genomen om deze activiteit op te starten. Wij zijn dan ook heel blij met dit initiatief vanuit de vereniging en 
hopen op meer van dit soort initiatieven in de toekomst.  

Al met al blijven we met onze vereniging in beweging. Een overzicht van het aantal leden per sporttak: 

Yoga: 48, Pilates: 11, Body Work out Low Impact: 8,  Body Work out High Impact: 18, Callanetics: 23,  
StreetDance: 20. 

Nieuwe Materialen: Springtouwen 

Financieel 

Financieel hebben we dit jaar meer kosten gemaakt dan inkomsten ontvangen  (-3.115,82). Belangrijke kostenpost 
was de zaalhuur van 3 afgelopen jaren samen op 1 rekening. Wij  zullen onze financiele situatie in de gaten blijven 
houden en jullie bijtijds informeren als dit gevolgen zal hebben voor de contributie. Vooralsnog hebben wij besloten 
om in te teren op onze reserves. Voor een gedetailleerd verslag neem a.u.b. contact op met onze Penningmeester : 
Vivian Schoenmaeckers 

Vooruitzichten 2015 

Onze belangrijkste taak is ervoor zorgen dat de bestaande uren doorgang vinden door genoeg leden te hebben voor 
de verschillende uren. De Streetdance gaat dermate goed dat we waarschijnlijk de groep gaan splitsen. Dit jaar 
zullen we ook de verliesgevende sporten nader bekijken en zien of we deze uren gaan vervangen door rendabelere 
sporten.  

Oproep aan de leden 

Als u een actieve rol wil spelen in onze vereniging dan nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met het 
bestuur. Ook als u nieuwe ideeën heeft of verbeterpunten, laat het ons weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Zaalsport Vereniging Jabeek (Mirjam Vogels, Vivian Schoenmaeckers en Suzan Geilen) 


