
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkhuizen, januari 2017 

 
(Technisch) jaarverslag 2017 

 
Bestuur 
Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden. De minimale bezetting voor een 
vereniging als Vek-Wik. Wij zijn continu op zoek naar versterking (via de nieuwsbrief, 
vrijwilligerspunt, website en mensen aanspreken), maar tot nu toe levert het niets op.  
 
Leiding 
Petra gaf vlak voor kerst aan dat ze wil stoppen met les geven op dinsdag en de vrijdag. 
Ze geeft dan vanaf februari 2018 alleen nog op de maandag les, we zijn op dit moment in 
de laatste fase voor het aannemen van haar vervanger voor dinsdag en vrijdag, dat is Tigo 
Sneek. 
In 2018 gaat het bestuur met de leiding om tafel om met elkaar de kosten en baten van 
alle lessen door te nemen. 
 
Lesuren 
 
Ouder en kindgym 
Dit uur loopt  nog steeds niet zoals we zouden willen, hoewel het met 11 leden al wel 
aardig vol loopt. 
Turnen 
Ook dit uur loopt  nog steeds niet zoals we zouden willen, daar zijn 6 leden. 
G-gym  
Door de te hoge kosten moesten we helaas met de G-gym stoppen 
 
Vrijwilligers 
Greet Metten gaat de Grote Club Actie coördineren, dat houd in dat ze de loten gaat 
bestellen en rond delen bij de gymlessen, daarna de verkochte loten bij de  
Grote clubactie website invoeren.   
Jannet Edel gaat het nieuwe RABO clubcampagne coördineren. 
Antje doet al jaren de ledenadministratie en Anita de PR en nieuwsbrieven. 
Astrid notuleert bij de bestuursvergaderingen , maar is zelf geen bestuurslid. 
Verder hebben we onze vaste vrijwilligers zoals Karin, Gre , Nel en Linda. 
Bij evenementen zijn er altijd genoeg ouders en leden die willen helpen. 
 
Materiaal  
Is er materiaal aangeschaft in 2017.  
Er zijn voor de Vekwikkie’s  spullen gekocht van het Deen geld. 
 
Uitjes  
De volgende activiteiten zijn georganiseerd: 

 Vek Wikkie diplomagymmen  

 Demo 



 Strandwandeling van Bergen naar Egmond  

 Disco zwemmen in het Recreatiebad Enkhuizerzand   

 Bezoek aan Sprookjeswonderland  

 Bowlen in Grootebroek  

 Fietssponsortocht Rabobank  

 Zomeravond fietsen  

 Sinterklaasviering in de Drecht  

 Uit eten met leiding en vrijwilligers. 
 

Fit en Vitaal beurs 
In oktober vond de Fit en Vitaal beurs plaats in de Nieuwe Doelen. Vek-Wik was wederom 
aanwezig met een stand, Karin heeft daar flyers uitgedeeld om ons proefabonnement te 
promoten. 
 
Veilig sportklimaat 
Omdat de vertrouwens persoon Simone Botman van baan is veranderd hebben we i.s.w. 
met Vrijwilligerspunt een nieuw vertrouwenspersoon op de website, dit is dhr. Loek Stam. 
 
Grote Club Actie  
Jaarlijks doen we mee met de Grote Club Actie. De actie heeft dit jaar € 680,60 
opgeleverd.  
 
 
Vek Wik denkt mee: 
 
Sport beweegt  
Onze penningmeester heeft zitting in de werkgroep van Sport Beweegt. Sport Beweegt 
bestaat uit bijna alle sportverenigingen uit Enkhuizen. Sport Beweegt bemoeit zich 
momenteel met het beleid voor de binnensport accommodaties.  
 
 
Wij danken iedereen hartelijk die in 2017 een bijdrage heeft geleverd. 
 
 
Het bestuur 
 


