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Jaarvergadering 2022 

Aanwezig zijn: Ineke Bolderdijk, Debbie Peters, Lisette Bumel, Philaine Peters, Carla Arets, Vivian 
Schoenmaeckers, Jeanny Schillings, Patricia Rooding, Tilly Suvrijn, Tamara Zillen, Suzan Geilen en 
Mirjam Vogels 

 

Door de maatregelen vanwege Covid 19, is de ledenvergadering van maart uitgesteld naar 
september, maar dit verslag gaat dus over het  jaar 2021. 

Inleiding  

 

Onze vereniging telde op 1 januari 2021: 92 sporters en 80 sporters op 31 december 2021. 
Aangezien Nicole (Secretaris) verhinderd is vanwege covid, zal  Mirjam (Voorzitter) het verslag 
voorlezen. 

Verslag 2021 

- Per mei geen yogalessen meer op dinsdagochtend i.v.m. te weinig deelnemers, leden kunnen 
bij andere lessen aansluiten 

- Extra vergadering i.v.m. de invoering van de wet WBTR: hieruit zijn acties gekomen en nog 
steeds is het bestuur hier mee bezig. 

o  Notitie afronden door verzekeringen van ZVJ te benoemen inclusief 
verzekeringnummers en beschrijving verzekering (dekking) Actie Secretariaat 

o Afspraak maken bij Notaris om Reglementen te herzien en af te stemmen op Notitie 
WBTR en eventueel deze notitie aanpassen  Actie Voorzitter 

- Vanwege Corona maatregelen  wordt er steeds gekeken wat er mogelijk is betreft de 
doorgang van de lessen. Als het lukt worden ze digitaal aangeboden (via Zoom of  
opgenomen) of wordt er buiten gesport bij de voetbalvelden. Verder mogen in juli leden ook 
bij ander sporten aansluiten. 

- Vanaf november wordt de QR code van de Corona check app gescand 
- Mail van glasvezel bedrijf Delta en Axway om reclame (via banner) te maken op de site: bij 

elke lid die zich aanmeld, dan krijgen we een geldbedrag. Totaal leverde dit 350 euro op. 
- Voorbereiding samenwerking met de fanfare om lessen op te zetten over bewegen op/met 

muziek met peuters/kleuters 



- Mirjam heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter, volgend jaar zal een oproep 
gedaan worden of er iemand voorzitter wil worden 

Financieel verslag 2021 

2021 hebben we met een positief saldo afgesloten. Voor meer info neem contact op met Suzan 
(Penningmeester).  Kascontrole is gebeurd op 14 september door  Vivianne Schoenmaeckers en 
Sylvia Aspers. 

Voor een gedetailleerd overzicht, neem contact op met Suzan Geilen (Penningmeester@zvjabeek.nl, 
of info@zvjabeek.nl ) 
 

Voorstellen/ aannemen  nieuw bestuurslid 

Patricia Rooding woont in Jabeek. Is moeder van 5 dochters, waarvan er 3 lid zijn van onze 
vereniging. Ze heeft een full time baan en is vastbesloten om een actief bestuurslid te worden en 
taken te verrichten om onze vereniging draaiend te houden. Nieuwe idee-en , enthousiasme en verse 
energie is datgene wat ze meebrengt. 

Met een rondvraag aan de aanwezige leden wordt Patricia volmondig aangenomen als bestuurslid. 
Ze zal de taken van Mirjam overnemen, waarbij Mirjam nog een tijdje stand-by is.  

Afscheid Mirjam 

Mirjam is vanaf 1985 lid van de vereniging, in die tijd was Ineke Bolderdijk voorzitster en Carla Arets 
Penningmeester. Mirjam weet niet precies wanneer ze voorzitster werd, maar het zal zeker 30 jaar 
geleden zijn. Enkele Highlights van die 30 jaren in het bestuur door Mirjam met afscheidsgroet: 

- Judo in jabeek met wedstrijden en bekers, de hele gymzaal lag vol met judo matten die we 
gesponsord hebben gekregen van Lei Wehrens, wedstrijden waar allerlei verenigingen van 
limburg meededen. 

- Het maken van een Spiegelwand. Ben Arets (toenmalig lid van de vereniging) samen met de 
mannen van het toenmalig bestuur hebben de wand mogelijk gemaakt met natuurlijk Lei 
Knooren die de spiegels gemonteerd heeft. We hebben dan ook al tientallen jaren plezier 
van de spiegelwand, ook andere gebruikers van het ontmoetingscentrum hebben er gebruik 
van gemaakt om de zaal een beetje op te delen. 

- Aerobic / Callanetics was een hit in de jaren 80 en wij waren een van de eersten die dat 
oppakten, we moesten het alleen anders noemen: Callarobic dus. 

- We hebben een workshop aerobics gehouden van een hele dag met verschillende trainers en 
biddons uitgedeeld aan de deelnemers 

- We hebben een workshop Yoga gehouden om verschillende trainers hun versie van Yoga te 
laten demonstreren en de leden vonden het geweldig 



- Jazzballet groeide uit tot zelfs een volwassen groep (tijdelijk dus) 
- Ons 5 jarig bestaan met een feestavond met Fietsefreem was onvergetelijk. 
- Ons 12,5 jarig bestaan met beach volleybal en zandkastelen bouwen, een heel weekend 

hebben we gefeest,het was prachtig. 
- Andere feestavonden waren een wisselend succes, we hebben eens alleen met het bestuur 

en een buffet van 100 personen in de zaal gestaan, maar ook een keer een feestavond met 
veel leden en line-dance. 

- Tijdelijke projecten zoals Zelfverdediging voor dames, wintersporttraining, Danscursus 
(stijldansen) en Nordic walking, het bestuur van ZVJ heeft het georganiseerd. 

- Corona heeft laten zien dat we een harde kern van leden hebben die zich niet laten 
afschrikken en bestuursleden die de schouders eronder hebben gezet om wat mogelijk was 
toch te laten doorgaan. Suzan jij was de kartrekker in dit stuk en petje af voor wat je allemaal 
gedaan hebt. 

- Ups en downs maar uiteindelijk ben ik trots op deze vereniging, het is nu aan een jonger 
bestuur – en ik hoop dat er meer jongere leden zich op gaan geven nu Patricia erbij . 

- Als jullie hulp nodig hebben ben ik er altijd om mee te helpen. 

 

Suzan overhandigde een mooi bloemstuk als dank.. 

Rondvraag 

Bij het opsommen van de highlights hadden de aanwezigen zoveel aanvullingen en anekdotes dat er 
voor de rondvraag niets meer overblijft. 

verzoek 

Tenslotte verzoek ik u (leden) klachten, initiatieven, opmerkingen en alle andere zaken die 
betrekking hebben op onze vereniging aan te kaarten via info@zvjabeek.nl  , want het is belangrijk 
dat we als bestuur weten wat er leeft in de vereniging en leeft bij onze leden, om zodoende onze 
vereniging springlevend te houden. Wij als bestuur hebben de leden nodig om onze vereniging goed 
te kunnen blijven besturen. 

Indien u, als lid van onze vereniging of ouder van lid, belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, 
laat het ons dan weten. We kunnen nieuwe bestuursleden altijd goed gebruiken.  

 

Bestuur Zaalsport Vereniging Jabeek, 

Mirjam Vogels (Voorzitter), Suzan Geilen (Penningmeester), Nicole Jütten (Secretaris) 


