
 
Voorwoord 

 
Te beginnen met een heel uniek gebeuren voor Olympia. De Algemene 
Leden Vergadering heeft op voordracht van het Bestuur unaniem 
besloten om vanwege hun tomeloze inzet en bijdragen Sandra en Reina 
(achternamen overbodig) te benoemen tot “Lid van Verdienste”. Een 
zeer verdiend eerbetoon aan deze dames. 
 

Het voornemen om structureel het aantal leden v  an Olympia te 
verhogen door onder meer het aanbieden van meer lessen/trainingen is 
succesvol geweest. Het ledenaantal is in vergelijking met het 
voorgaande jaar sterk toegenomen.  De andere aanpak om 
belangstellenden via Sportwijzer in te laten stromen heeft een positieve 
invloed gehad. Gelukkig is hierdoor de noodzaak om niet goed bezette groepen af te bouwen beperkt gebleven. 
Uiteraard blijft het noodzakelijk de bezettingsgraad van de groepen kritisch te volgen.  
 

Op dit moment van schrijven is de problematiek van  het beperkt beschikbaar zijn van de accommodatie (CCNV) voor 
trampolinespringen nog niet opgelost. Enkele potentiële alternatieven  bleken niet haalbaar. Er blijft gezocht worden 
naar alternatieven in Harderwijk.   
 

Positief is, dat veel  leden zich inzetten  voor allerlei acties om middelen voor Olympia te verwerven. Voor de deur 
staat weer de Grote Club actie, de DEEN-activiteit en de “traditionele” eindejaar acties.  De opbrengsten hiervan zijn 
nog steeds broodnodig en komen de hele vereniging ten goede. 
 

Een aantal van onze jongens en meisjes heeft ook in de afgelopen maanden heel goed gepresteerd op zowel 
regionale als landelijke wedstrijden van de KNGU. Wij zijn trots op hun resultaten en met de leiders/trainers 
proberen we de faciliteiten te optimaliseren voor wellicht nog betere resultaten in de toekomst.  
 

Met de hulp van vele vrijwilligers is er opnieuw een mooie en succesvolle traditionele Olympiadag georganiseerd. Er 
waren veel bezoekers en via internet zijn nog video-impressies te zien. Ook de jazz-dance heeft weer een mooie 
jaarlijkse afsluiting gerealiseerd. Dit ondanks dat de geplande voorstelling wegens “hitte” enkele maanden 
verschoven moest worden naar september. 
Olympia profileert zich ook door het succesvol organiseren van een KNGU-wedstrijd in Harderwijk, dit zal een 
vervolg krijgen in 2016. 
 

Olympia bestaat in 2017 90 jaar. Hier willen we bijzondere aandacht aan besteden. Een groepje vrijwilligers zal 
komen met creatieve en attractieve ideeën. Ook suggesties van buiten dit groepje zijn van harte welkom. 
Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt zullen hebben is de Olympia website deze zomer aanzienlijk verbeterd. 
Verbeteringen betreffen zowel de layout als de inhoud en actualiteit. Het streven is om deze website als HET 
informatie middel voor de vereniging te gebruiken.  
 

En tot slot nog een fantastisch nieuws. De meisjesselectie B is door “Auto Flevo” in prachtige trainingspakken 
gestoken (voor foto’s zie deze Olympus en de website). Dit is tot stand gekomen door een initiatief van een van de 
ouders.  Olympia dankt “Auto Flevo” voor deze gulle bijdrage. 
 

Voorzitter G.V. Olympia 
Herman Dekker       
    
 

 

 

 

  



2 
 

Lidmaatschap  

Verlenging lidmaatschap 
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid 
niet opzegt. 
De wet van 26 november 2010 met betrekking tot de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaat- 
schappen is aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 november 2010. Ingevolge deze wetswijziging 
wordt aan art. 2:35 BW een nieuw lid toegevoegd. De tekst hiervan luidt als volgt: “De vereniging draagt er zorg 
voor, dat de leden de voor opzeggingen van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen 
raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 
1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.” 
De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief of mail te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen 
blijven. 
 

Betaling contributie 
In verband met de hoge kosten verbonden aan betaling via een acceptgiro, is er voor gekozen, deze manier van 
betaling te laten vervallen. U kunt nu alleen nog per automatische incasso betalen. 
 

Opzegging lidmaatschap 
Bij opzegging van het lidmaatschap stopt automatisch de incasso. 
U kunt tot 1 maand voor ingang van het nieuwe kwartaal het lidmaatschap opzeggen! Dit kan per brief, telefoon of 
een e-mail naar de ledenadministratie. 
 

Reina Sluiter,  
ledenadministratie, tel: 0341-417493             e-mail: ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl 
 

 

Contributie/prenotificatie  

Onderstaand de contributiebedragen m.i.v.  1 oktober 2015. De contributie is over een jaar berekend en wordt per kwartaal 
(rond 10-1, rond 10-4, rond 10-7 en rond 10-10) geïncasseerd.  
De incassanten-ID  van G.V. Olympia is: NL777400944520000 
Het machtigingskenmerk is: incassanten-ID,  gevolgd door een P , gevolgd door het lidnummer (zie etiket voorzijde van deze 
Olympus). 
Onderstaand vindt u de bedragen vanaf 1 oktober 2015: 
Gymnastiek:   jaar  kwartaal Jazzgymnastiek:  jaar  kwartaal 
Peutergym (1 uur)  € 130,52  € 32,62  Jazz peuter (30 min.) €   96,09  € 24,02 
Kleutergym (1 uur)  € 130,52  € 32,62  Jazz kleuter (50 min.) € 149,43  € 37,36 
Meisjesgym (1 uur)    € 130,52  € 32,62   Jazz jeugd (1 uur)  € 163,51  € 40,88 
Jongensgym (1 uur)  € 130,52  € 32,62  Jazz jeugd (1,5 uur) € 207,16  € 51,79 
Leden ouder dan 16 jaar (1uur) € 161,13     € 40,28  Jazz 16+ (2 uur)  € 261,28  € 65,32 
        Jazz dames (1,5 uur) € 170,34  € 42,59 
Turnen  
Selectie   – 5 uur  €  404,62 € 101,16  
Selectie    - 2 uur  €  205,87 €   51,47  
Wedstrijdkosten   €  22,50      te betalen in november van het betreffende seizoen 
 

Club Extra   € 162,34  €  40,59 
 

Trampolinespringen  € 111,65  Trampoline: voor de periode 1 september 1015 tot 1 april 2016,                        
Trampolinespringen selectie € 236,26  geïncasseerd in oktober en januari (selectie in oktober, november,  
Trampolinespringen 18+  € 132,54  januari en februari) 
Wedstrijdkosten selectie  €   22,50  te betalen in november van het betreffende seizoen 
 
Ieder volgend lid uit één gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie. (geldt niet voor de selectie) 
Typefouten voorbehouden.  

mailto:ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl
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www.Olympiaharderwijk.nl is vernieuwd! 

Na maanden hard werken, is op dinsdag 1 september onze vernieuwde website online gegaan. 
Op onze vernieuwde website is ontzettend veel informatie te vinden omtrent gymnastiekvereniging Olympia. Denk 
hierbij aan de statuten, huisregels, inschrijfformulieren, informatie over de verschillende disciplines, lesroosters, 
contactgegevens en nog veel meer! Na elke wedstrijd zal er snel een wedstrijdverslag online komen te staan. Maar 
daar hebben we wel jullie hulp bij nodig! Lijkt het je leuk om eens een wedstrijdverslag te schrijven, meld je dan aan 
bij je train(st)er. Ook andere input voor onze website horen en zien we graag! We hopen dat jullie net zo tevreden 
zijn over de website als wij.  
 
Via deze weg willen wij ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het ontwikkelen en vullen van de website. 
 

De webmasters van Olympia Harderwijk. 
webmaster@olympiaharderwijk.nl  
 

Meisjes B-selectie 

Alle meiden hadden er weer veel zin om te beginnen. De eerst lessen hebben we weer gehad en zijn druk geweest 
met de nieuwe oefeningen! Nieuwe oefeningen, die de meiden gaan laten zien op de wedstrijden op 6 februari, 2 
april en misschien op 21 mei. Tijdens deze wedstrijden kunnen wij ons presenteren in onze nieuwe trainingspakken. 
We zijn hier erg blij mee en de meiden zullen extra schitteren. De groep zit weer gezellig vol, met verschillende 
leeftijden maar wij gaan er weer een leuk en sportief jaar van maken!  
 
Menno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Clubactie 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie. Wij hopen op een goed resultaat. Vorig jaar hebben jullie 
heel goed je best gedaan en hebben we 1.222 loten verkocht. Op dit moment hebben 
we veel meer leden als vorig jaar,  wie weet verkopen jullie dit jaar net zoveel of 
misschien wel meer!!  
Zoals jullie weten ontvangt iedere lotenverkoper een verrassing, bij 20 loten of meer 
“iets extra’s” en de eerste 10 verdienen een prijs. 
Namens het bestuur willen wij jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie 
inzet! 

mailto:webmaster@olympiaharderwijk.nl
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Even voorstellen… 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Anne van der Veen en na de zomervakantie ben ik bij 

Olympia gestart als trainster trampoline springen. Ik ben 22 jaar en woon in 
Harderwijk. Zelf heb ik bijna 15 jaar trampoline gesprongen bij Sparta Ermelo, 
waar ik de afgelopen 4 jaar ook trainster ben geweest. Hier heb ik met veel 
plezier aan recreatie, jong talent en B-selectie lesgegeven.  
Afgelopen maart ben ik afgestudeerd aan de PABO, waarna ik drie maanden 
op reis ben geweest in Amerika. Op dit moment werk ik als invaljuf op 
verschillende basisscholen. Tijdens de PABO heb ik de specialisatie 
bewegingsonderwijs afgerond, waardoor ik ook gymlessen mag verzorgen op 
de basisschool. 
De trampoline lessen zijn inmiddels begonnen en ik vind het erg leuk om les te 
geven bij Olympia! 
Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ik ben als volgt bereikbaar: e-mailadres: anne@vdveen.biz 
Telefoonnummer: 06-38662725 (bellen/appen/smsen is allemaal goed) 
Of kom even lang aan het begin of eind van een les;) 
 

Hopelijk tot ziens!, Groetjes Anne  

 

Mijn naam is Lara Kreikamp, 19 jaar en ik kom uit Harderwijk. Ik zal dit jaar 

samen met Xander de gymlessen op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag 
verzorgen. Mijn hobby's zijn eigenlijk alle sporten, maar korfballen vind ik het 
allerleukste om te doen. Verder ga ik naar school in Zwolle, waar ik nu in het 3e 
jaar zit van Sportmanagement op de Calo. 
 
Groetjes Lara 
 
 
 
 

 

Mijn  naam is Muriël Daniëls en ik ben in juni jl. gestart met Communicatie en Public Relations activiteiten.  Ik 

ken Olympia al enige jaren. Vanaf de oprichting ben ik bij Club Extra betrokken. CE is opgericht door een enthousiast 
groep mensen die alle kinderen plezier in bewegen wil laten beleven.   
Als meisje zat ik zelf op turnen.  Mijn studie deed ik aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Na 
mijn afstuderen en enkele zomers werken op de leukste camping in Nederland de Berenkuil in Grolloo, ben ik 
Marketing en PR gaan studeren in Breda. Ik wilde meer weten van het 
bedrijfsleven. Tsja...... sinds 1995 ben ik ambtenaar in verschillende 
functies. Momenteel maak ik naast mijn werk graag tijd voor Olympia.  
 
Olympia?  Voor zover ik nu zie een gezellige club. Communicatie en 
PR zijn nog in ontwikkeling. Gelukkig hebben we al een fijne groep 
vrienden en sponsors om Olympia heen. En niet te vergeten super 
vrijwilligers! Ik kom graag met mensen in contact die me willen helpen 
met de communicatie in het algemeen. Enkele kanjers zijn al druk  met 
de nieuwe site! De afdelingen werken ook hard. En .....  er zijn 
veel plannen. Ik hoop jullie in een van de zalen of bij een van de 
activiteiten te ontmoeten!  

 

mailto:anne@vdveen.biz
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Lesrooster seizoen 2015-2016  

De Veste, Houtkamp 

Maandag  17.30 – 19.00  wedstrijdgroep tm 13 jaar  Marijke Littel 
  19.00 – 20.00  jazzdans meiden 16+  Jorine Littel 
Woensdag 16.00 - 17.00  jazzdans kinderselectie tm 9 jr Marijke Littel 

18.00 – 19.00  jazzdans tieners tm 16 jaar  Marijke Littel 
19.00 - 20.00  jazzdans meiden 16+  Marijke Littel 

  20.00 – 21.00  jazzdans dames 25+  Marijke Littel 
Donderdag  17.30 – 18.30  meisjesgym 6-10 jaar  Lydia Gorter 
  18.30 – 19.30  meisjesgym 11+   Lydia Gorter 
Zaterdag  09.00 – 09.45  peutergym 1,5 – 2,5 jaar  Marah v.d. Broek 
  09.45 – 10.30  peutergym   Marah v.d. Broek 
  10.30 - 11.15  peutergym   Marah v.d. Broek 
  11.15  – 12.15  kleutergym   Marah v.d. Broek  

Vliepad, Stadsweiden 

Maandag  16.30 – 17.30  meisjesgym 6-7 jaar  Lydia Gorter 
  17.30 – 18.30  meisjesgym 8-9 jaar  Lydia Gorter 
  18.30 – 19.30  meisjesgym 9+ jaar   Lydia Gorter 
Vrijdag  15.30 – 16.00  peuterdans tm 3,5 jaar  Marijke Littel 
  16.00 – 16.50  kleuterdans tm 5 jaar  Marijke Littel 
  17.00 – 18.00  kinderdans tm 9 jaar  Jorine Littel 
  18.00 – 19.00  jazzdans tm 13 jaar   Marijke Littel 

Constantijn Huygenlaan 
Maandag  16.00 – 17.00  meisjesgym 6/7 jaar  Nicole Berkouwer 
  17.00 – 18.00  meisjesgym 8/9 jaar  Nicole Berkouwer 
  18.00 – 19.00   meisjesgym 10 t/m 12 jaar  Nicole Berkouwer 

Sporthal de Sypel 

Vrijdag    09.00– 10.00  damesgym   Lydia Gorter/Marijke Littel 

Biezenplein Drielanden zaal 1 

Maandag  18.00 – 20.00  turnsselectie meisjes  Loes Ruitenbeek 
Dinsdag  16.00 – 16.45  Club Extra   Yolanda Bovenschen 
  17.00 – 17.45  Club Extra   Yolanda Bovenschen 
  18.00 – 18.45  Club Extra   Yolanda Bovenschen 
Donderdag 16.00 - 16.30  peuterdans tm 3,5 jaar  Marijke Littel 

16.30 – 17.20  kleuterdans tm 5 jaar  Marijke Littel 
  17.30 – 18.30  kinderdans tm 9 jaar  Marijke Littel    
Vrijdag  16.00 – 17.00         
  17.00 – 18.00  meisjesgym   Lara Kreikamp 
  18.00 - 19.00  meisjesgym   Lara Kreikamp 

Biezenplein Drielanden zaal 2 

Maandag  18.00 – 20.30  turnselectie meisjes  Lisette de Vries/Menno Huisman   
Dinsdag  16.00 - 17.00  springgroep   Lydia Gorter 

17.00 – 18.00  recreatieturnen (=vol)  Lydia Gorter 
  18.00 – 20.00  turnselectie meisjes B.  Menno Huisman 
  20.00 – 21.00  sport 16+    Menno Huisman 
Woensdag 18.00 – 20.30  turnselectie meisjes  Lisette de Vries/Menno Huisman 
Donderdag 17.00 – 18.00  jongensgym   vacant 
        18.00 – 20.00         jongensselectie      Dealine Romkes  
Zaterdag    09.30 – 12.30  jongensselectie   Dealine Romkes 

Bosboom Toussaintstraat  

Woensdag 20.00 – 21.00  conditiegym dames  Tifène van Zanten 
16.00 – 17.00  jongensgym   Lara Kreikamp 

  17.00 – 18.00  jongensgym   Lara Kreikamp 

CCNV, Badweg 

Maandag  18.00 – 19.00   trampolinespringen   Tessa van der Waal 
  18.00 – 19.30  trampolinespringen selectietraining Tessa van der Waal 
Woensdag  18.00 – 19.00  trampolinespringen gevorderden Tessa van der Waal 
  18.00 – 19.30   trampolinespringen selectietraining Tessa van der Waal 
Donderdag 18.00 – 19.00  trampolinespringen   Anne van der Veen 
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Club Extra 

SPORTDAG CLUB EXTRA heet voortaan JUF INA DAG 
Juf Ina was 1 van de oprichters van Club Extra Harderwijk. Zij had nog nauwe banden met 
ons en op de sportdagen was ze meestal aanwezig. Zij is vorig jaar september na een kort 
ziekbed veel te jong overleden. 
 

Op zaterdag 21 maart was het zover. De juf Ina dag. We gingen naar de polder en zijn 
eerst in het bos op berenjacht geweest. We moesten allemaal moeilijke hindernissen 
nemen, soms alleen en soms samen. Zelfs  berendrollen hebben we gezocht en 
gevonden. 
Na wat hindernissen kwamen we allemaal weer veilig uit het bos. Daar stond limonade 
en koek voor ons klaar. 
Daarna konden we naar Hans en Grietje. Daar hebben we heerlijk gespeeld en hebben 
we pannekoeken gegeten. Uiteindelijk moesten we natuurlijk te vroeg naar huis. 
Ondanks wat regen (de ouders merkten daar meer van dan de kinderen) hebben we 
ook heerlijk in het zonnetje buiten gespeeld en een leuke tijd gehad. 
Muriël, Maria en ouders, bedankt voor jullie hulp en gezelligheid die dag! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de gymzaal aan het biezenplein hebben we lekker 
veel ruimte. Daardoor kunnen we met club extra allemaal leuke dingen doen. We rijden op de 
step, de loopfiets en de skate-kart. We hangen in ligschommels en vliegen op een vliegend 
tapijt. We spelen met een hele grote bal en maken hele grote torens die we daarna mogen 
omgooien. Wat een mooi geluid is dat, als 
hij om gaat. 
We hebben plezier met elkaar en leren veel.  
Dat kan je aan de foto’s wel zien. 
De laatste les voor de herfstvakantie 
hebben we een ouder-kind uur waar we  
samen kunnen sporten. We hebben er zin 
in. 
 
Yolanda Bovenschen 
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Fantastische voorstellingen en een nieuw 
dansseizoen! 

Wat waren we verdrietig toen onze voorstellingen voor de zomervakantie vanwege de extreme hitte die er toen was 
niet konden doorgaan. Daarom was het 5 september extra fantastisch dat we toch nog met alle dansgroepen op het 
podium hebben gestaan in theater de Dialoog in Ermelo. Natuurlijk is het altijd spannend om in een theater op te 
treden maar het resultaat was prachtig. We hebben veel positieve reacties gehad van de mensen in het publiek en 
hebben met zijn allen twee mooie voorstellingen kunnen neerzetten. 
 

Lieve meisjes, meiden, dames en Jeroen, jullie hebben fantastisch gedanst! Alle vrijwilligers die ons geholpen hebben 
bij deze mooie dag ontzettend bedankt! Het was genieten!  
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En dan nu, een nieuwe start. Een nieuw dansseizoen met nieuwe dansen voor alle groepen. Het worden hopelijk 
weer veel gezellige lessen met mooie dansen als eindresultaat die we gedurende het seizoen op verschillende 
plaatsen zullen presenteren. We willen weer van alles gaan ondernemen het komende seizoen en kijken uit naar 
nieuwe optredens en wedstrijden.  
Facebookpagina 
Sinds kort hebben we als dansafdeling een eigen facebook pagina: Dans G.V. Olympia Harderwijk. Hierop zullen we 
regelmatig foto’s en nieuwtjes plaatsen over de danslessen en via deze weg houden we iedereen op de hoogte over 
alle wedstrijden en optredens. We willen iedereen via deze weg dan ook uitnodigen om lid te worden zodat jullie 
niets meer zullen missen. 
Altijd welkom voor een proefles! 
Via deze weg willen we ook onze flyer met jullie delen en laten weten dat iedereen van harte welkom is om bij ons te 
komen dansen. We geven aan alle leeftijden (van 2 tot 80 jaar) dansles. 4 dagen in de week zijn we te vinden in 3 
verschillende gymzalen in Harderwijk. Voor een proefles ben je altijd van harte welkom!  
 
We wensen iedereen een fantastisch dansseizoen toe! 
Veel liefs van de dansafdeling – Marijke & Jorine 
 
 

 

Pluim op je hoed 2015 
 
Tijdens het seizoen 2014/2015 heeft het bestuur besloten om 
elk seizoen iemand binnen G.V. Olympia een prijs uit te reiken 
“pluim op je hoed”. Deze persoon heeft in het afgelopen 
seizoen bijzondere verdienste  binnen de vereniging gedaan en 
wordt op deze manier in het zonnetje gezet. 
Marijke Littel is de eerste, die deze prijs heeft mogen 
ontvangen en op de Olympiadag werd deze aan haar 
uitgereikt. Zij heeft in een korte tijd de jazz-afdeling weten uit 
te breiden naar 150 leden, zorgt ervoor, dat al deze 
meisjes/dames er altijd zeer verzorgd uitzien tijdens de 
wedstrijden en demo’s, heeft een bijzondere inzet voor alle 
dansgroepen, haar enthousiasme voor de dans straalt ze uit: 
Gefeliciteerd Marijke! 
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Olympiadag 2015 
Op zaterdag 27 juni was het zo ver. De Clubkampioenschappen/Olympiadag in Harderwijk vond plaats. Voor de 
nieuwe leden onder ons, zullen we kort samenvatten wat zo’n dag betekent. 
 

In Sporthal de Sypel wordt jaarlijks een evenement georganiseerd door en voor leden van Olympia. Op deze dag 
kunnen de leden laten zien wat ze het afgelopen jaar hebben geleerd. Deze dag is ook bedoeld om de vereniging 
samen te laten komen. Zo zijn er naast gym,- en turnen ook freerunnen, dansen en springgroepen te zien. Het is een 
dag vol plezier en belevingen. De dag start om 9 uur en was om 5 uur afgelopen. 
 

Om een impressie te geven van hoe het voelt voor de gymmeisjes, laten we een aantal meisjes aan het woord, die 
vertellen over deze dag. Deze meisjes gymmen op de maandag van 17:00 en 18:00 uur aan de Constantijn 
Huijgenlaan. Vooraf nog een korte samenvatting van hoe de dag er voor hen uitziet. 
 

De start van de Olympiadag We verzamelen om 11:00 uur. Er hangen bordjes naar welke kleedkamer de kinderen 
mogen en daar kunnen zij zich omkleden, het liefst in een gympakje. Vervolgens schrijven de trainers of assistenten 
een nummer op de hand, zodat de 'juryleden' weten wie ze beoordelen. Om 11:25 is de opmars en de wedstrijd zal 
om 13:25 uur zijn afgelopen. Dan worden de cijfers bij elkaar opgeteld door de juryleden en ondertussen is er een 
leuke demonstratie van jazzdansen. 
 

De dag draait om het laten zien wat de kinderen hebben geleerd en het plezier wat we met zijn allen gaan beleven. 
Het is een afsluiting met de hele vereniging voor het einde van het seizoen. Er werd dit jaar wederom een 
clubkampioen bekend gemaakt. Dat zijn: Annelie Bruinink en Jurian Dekker van de turnselecties en Sharane Bennink 
en Jesse Oudendorp van de recreatiegym. 
 

Kortom de tijden op een rijtje: 
11:00 uur aanwezig 
11:25 opmars 
13.25 wedstrijd einde 
13.30 demo jazz dans 
13.50 prijsuitreiking 
14.15 einde 
 

Esther vertelt: ‘’Het leukste van de Olympiadag vind ik de brug, omdat je daar 
heel veel leuke dingen kan doen. Op de balk vind ik het putjescheppen en op 
de tenen lopen leuk. En soms oefenen we een koprol op de balk tijdens de les, 
en dat vind ik ook leuk. Met de Olympiadag vond ik het leuk om op die matten 
te gaan (tumblingbaan). Dat was leuk!’’ 
Xenvieve: ‘’Ik vond sprong het leukste op de Olympiadag, want dan kan je lekker rennen en achter elkaar doorgaan. 
Het was ook de eerste keer dat ik meedeed met de Olympiadag en dat iemand een cijfer geeft. En ik kreeg hoge 
cijfers!’’ 
Rosa: ‘’Het leukste van de Olympiadag vind ik de balk, omdat ik daar het hoogste cijfer voor kreeg. Het was een leuke 
dag en mijn eerste keer dat ik mee deed. Ik werd meteen derde! Ik vond het echt heel leuk!’’ 
En tot slot vertelt Marit hoe zij de Olympiadag vond: ‘’Ik vond het leuk omdat er veel onderdelen zijn, maar het was 
ook spannend om voor papa’s en mama’s op te treden.’’ 
 

Benieuwd naar een compleet verslag van de dag? Kijk dan vooral op de vernieuwde 
website: www.olympiaharderwijk.nl En wij zien u graag bij de clubkampioenschappen 
van 2016! 
 

 

http://www.olympiaharderwijk.nl/
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Wat vind jij het leukste op gym? 
Een clubblad vol met nieuwtjes over belangrijke dingen zoals het lesrooster en lidmaatschap, maar ook met 
informatie over jazzdans, nieuwe trainers, de jongens- en meidenselectie, de Grote Clubactie en de vernieuwde 
website. Maar wat vinden de meisjes die gymmen op de maandag eigenlijk het leukste om te doen op gym? Wij 
laten een aantal van deze meisjes aan het woord en zij vertellen wat ze zo leuk vinden op gymnastiek! 
 
Constantijn Huijgenlaan van 16:00 – 17:00 uur 
Marit, Hannah en Yara: ‘’Wij vinden de ringen zo leuk, omdat je daar lekker mee kan zwaaien. En de touwen ook! 
Want ook daar kun je heel hard mee zwaaien. Trampoline springen vinden wij ook leuk, omdat je daar zo hoog mee 
kan springen!’’ Marit vertelt verder: ‘’En op het rekstok de borstwaardsom doen vind ik heel erg leuk. Net zoals de 
balk, want daar doen we moeilijke dingen, zoals de zweefstand. Of de zweefstand met z’n drieën op de balk.’’ 
 Hannah vertelt verder: ‘’Op de kast springen en de handstand oefenen vind ik ook leuk.’’ Vervolgens vertelt Yara: 
‘’De lange mat is ook leuk, net als bokje springen.’’ En samen sluiten ze af met: ‘’Eigenlijk vinden we alles heel erg 
leuk! Hahah.’’ 
Pien: ‘’De balk vind ik heel erg leuk en dan vooral de hurkzit. Dat vind ik leuk omdat het zo netjes is. 
Donna: ‘’Trampoline springen vind ik het leukste! Omdat ik dan de Spongebob kan doen.’’ Benieuwd wat dat is? Dat 
is als je met je benen wijd een sprong maakt. 
Nikki: ‘’De hele gym! Ik vind heel veel dingen leuk!’’ 
Maud: ‘’Aan de ringen hangen. Het slingeren is zo leuk. Dat heb ik al eerder gedaan.’’ 
Shania: ‘’Met de bal spelen vind ik leuk. En dan vooral het hoog gooien en dan weer opvangen van de bal.’’ 
Anne: ‘’Ik vind springtouwen heel erg leuk. Voorruit is het leukste.’’ 
Nynke: ‘’Trampoline springen vind ik het leukste op de gym. De streksprong doe ik het liefst.’’ 
Ceylin: ‘’Springtouwen vind ik het leukste, want het is leuk om te springen.’’ 
Isabella: ‘’Ik vind ook trampoline springen het leukst. Ik heb er thuis ook een, maar de kunstjes zijn heel moeilijk. 
Maar het is wel heel leuk!’’ 
 En tot slot zegt Madelief: ‘’Ik houd van springen.’’ 
 
Constantijn Huijgenlaan van 17:00 – 18:00 uur 
Emma: ‘’Op de balk putjescheppen, zweefstand doen en afspringen vin dik leuk. Touwtje springen vind ik ook leuk. En 
ook de radslag is leuk om te doen. Ik snap niet waarom, maar het is gewoon leuk!’’ 
Ilse: ‘’Bokje springen!’’  
Talitha: Ik vind het leukste op gymnastiek om op de balk de zweefstand en de kattesprong te doen.’’ 
 
Constantijn Huijgenlaan van 18:00 – 19:00 uur 
Marit: ‘’Ik vind het leuk om te springtouwen en te rennen. En ik wil heel graag leren om de split en de spagaat te 
doen.’’ 
Melanie: ‘’Ik vind de ringen en de touwen het leukste, omdat het leuk is.’’ 
Kim: ‘’Ik vind het leuk om altijd moeilijke dingen te doen, want dat is uitdagend.’’ 
Eva: ‘’Ik vind het vooral erg gezellig. De Olympiadag was heel erg leuk. En het lijkt mij een keer leuk om bij turnen 
mee te doen.’’ 
Lisanne: ‘’De ringen touwen en de mat vind ik leuk. Als ik moet kiezen, vind ik de touwen het allerleukste. Dan gaan ik 
en Marit altijd klokkenluiden doen.’’ 
Nikki M: Je bent heel sportief bezig. Het is leuk en het maakt niet uit wie je bent, dus iedereen mag komen gymmen! 
Je leert het ook goed in stappen.’’ 
Nikki v.d. G: ‘’De Deen is onze jeugdsponsor voor nu en dat vind ik juist leuk, omdat er zo meer kans is dat er nieuwe 
toestellen komen voor de gymzaal. En voor de Grote Clubactie heb ik binnen een dag al 19 loten verkocht en ik ga er 
proberen nog meer te verkopen!’’  
Donna: ‘’Ik vind het leuk om de opdrachtjes te doen, zoals de handstand met matjes tegen de muur. En leuke 
spelletjes, zoals tien tellen in de rimboe vind ik ook leuk. En ik wil nog zeggen dat we 2 hele lieve juffen hebben!’’ 
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Groepsspringen (vanaf 6 jaar) 
 
Het gevoel van vliegen, vrijheid en teamverband krijg je bij het groepsspringen. 
Het groepsspringen bestaat uit verschillende sprong- of vloersituaties. Denk daarbij aan mini-trampolinespringen, 
kastspringen en bijvoorbeeld de lange mat. We oefenen streksprongen, hurksprongen, speidsprongen, salto’s etc. 
Ook besteden we veel aandacht aan het goed inspringen en het netjes landen na de sprong. 
Binnen G.V. Olympia is 1 springgroep actief. Deze groep bestaat uit een aantal actieve springsters. Deze springsters 
springen op recreatieniveau, maar doen wel mee met wedstrijden. Deze wedstrijden bestaan uit groepswedstrijden 
(wanneer er tenminste zes spring(st)ers zijn) en een individuele wedstrijd. We strijden dan tegen andere 
spring(st)ers uit de regio. 
Het leuke aan groepsspringen is het teamgevoel. Je moet echt op elkaar kunnen vertrouwen en de timing moet goed 
op elkaar zijn afgestemd. Dat gaat niet vanzelf, dus daar moet je voor trainen! 
We zijn nog hard op zoek naar spring(st)ers voor onze springgroep! Zowel jongens als 
meisjes zijn welkom in de springgroep. Lijkt het je leuk om bij ons te springen, kom dan 
gerust twee proeflessen meespringen! We trainen elke dinsdag van 16.00 – 17.00 uur in 
de sporthal aan het Biezenplein. 
 
Mocht je meer informatie willen hebben, neem dan contact op met Lydia Gorter. 
 
 

Ook al eens gedacht aan een gympakje? 
Beste ouders/verzorgers, 
 

Graag brengen we voor alle duidelijkheid het onderstaande onder uw aandacht: 
 

Om goed te kunnen sporten is de voorwaarde, dat iedereen er juist gekleed en verzorgd uitziet. 
 

Dit betekent, dat de kinderen gymkleding moeten dragen. Niet te warm en niet te koud; in de winter geen dunne 
hemdjes en in de zomer geen warme trainingpakken. Alles moet soepel zitten. Zie hiervoor ook onze gympakjes. 
Aan hun voeten zien we graag gymschoenen, die niet glad zijn van onderen. Dus graag geen balletschoentjes, daar 
kunnen ze namelijk niet goed op rennen en niet goed mee afzetten. 
De haren moeten in een staart, het mag niet loshangen, en hun pony moet met een knipje vastgezet worden. 
Wanneer ze op hun handen staan of zwaaien en/of ze moeten gevangen worden bij springen of zwaaien mag het 
niet in de weg zitten. 
En vanzelfsprekend moeten alle sieraden af, ook de oorbellen moeten uit.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Bestuur G.V. Olympia  
 

Gympakjes 
Als u van plan bent om een gympakje te kopen voor uw dochter, denk dan ook even aan de clubpakjes van G.V. 
Olympia. Ze kosten slechts € 28,00. G.V. Olympia maakt hier geen winst op, inkoop zijn ze zelfs duurder, maar door 
de korting die we krijgen kunnen we dat mooi compenseren.  
De meeste weten niet dat, als uw kind toe is aan een nieuw clubpakje, u geld terug krijgt voor het oude pakje. Dit ligt 
natuurlijk aan de staat van het pakje, maar ligt rond de € 12,50. Dat scheelt toch weer! Ook als uw kind van gym af 
wilt, kunt u het pakje bij mij inleveren.  
Het is natuurlijk ook gewoon leuk als iedereen in hetzelfde gympakje loopt. Dit is bij de meeste andere sporten ook 
zo! U kunt een gympakje bij mij afhalen, ik heb alle maten op voorraad. Vanaf maat 140 t/m damesmaat S en groter 
is natuurlijk te bestellen. Ze vallen klein, dus ook geschikt voor de allerkleinsten.  
 
Reina Sluiter  ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl  

mailto:ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl


13 
 

Meisjesselectie 
De meiden van de turnselectie zijn de trainingen weer 
begonnen.  
Ook dit jaar begonnen we weer traditioneel in het bos. 
Veel conditietraining en de coupertest! Iedereen genoot en 
heeft hard getraind. 
Dit jaar komen we met de selectie uit in de 5de, 4de en 3de 
divisie. De 3de divisie is dit jaar nieuw voor ons! Annelie 
heeft het vorig jaar goed gedaan en moest dit jaar 
doorstromen naar de 3de divisie. Heel spannend maar 
vooral ook heel leuk omdat er in de 3de divisie de 
mogelijkheid is landelijk te turnen. Wij wensen Annelie en 
natuurlijk ook de rest van de meiden heel veel succes voor 
dit jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jongensselectie 

De jongens selectie is weer begonnen met trainen. Na een goed vorig seizoen met een aantal leuke prijzen, zoals 
goud op de district finale en zilver op het NK voor Jurian Dekker, hopen de jongens ook dit jaar flink prijzen mee naar 
Harderwijk te nemen. Ook gaan veel jongens weer proberen een plekje op het NK te veroveren, want veel jongens 
gaan mee draaien binnen de 4e divisie. Nieuw voor de jongens zal dit jaar de toestel 
finale zijn. Jongens kunnen dan op 1 onderdeel kampioen worden i.p.v. alleen 
meerkamp kampioen.Ook draaien er recreatie jongens proef in de selectie en hier 
zal zeker wat van blijven hangen; de groep breidt weer flink uit. Verder hopen we 
samen op een sportief seizoen met veel prijzen, maar vooral met veel gezelligheid. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Aanwezig: Reina Sluiter, Sandra Foppen, Herman Dekker, Mariëlle Prinsen, Gentiana van de Groep, Muriël Daniëls. Natascha 
Kuijken, Jannie Kuijken, Lydia Gorter, Nicole Berkouwer, Hinne Paul Krolis, later Marijke Littel, Jorine Littel, Menno Huisman 
Afmeldingen m.k.: Lisette de Vries, Marah van de Broek, Arjan Sluiter en Loes Ruitenbeek 
Locatie: boven sportcafé van sporthal de Sypel 
Notulen gemaakt door: Hinne Paul Krolis  
Agenda: 

1. Opening en mdedelingen 
2. Notulen ALV 14 april 2014 
3. Jaarverslag 2014 penningmeester 
4. Verslag kascontrole 
5. Bestuur: aftreden volgens rooster: Sandra Foppen, Reina Sluiter 

Opnieuw herkiesbaar: Sandra Foppen, Reina Sluiter 
Vacant: functie PR/communicatie 

6. Vaststellen begroting 2015 
7. Contributieverhoging 2015 
8. Rondvraag 

 
1. Opening: 

De vergadering wordt geopend door Herman Dekker, iedereen welkom. 
2. Notulen ALV 15 april 2014: 

De notulen worden vastgesteld. 
3. Jaarverslag 2014 penningmeester 

GV Olympia is de grootste binnensportvereniging van Harderwijk. Dit jaar is positief afgesloten. Het eigen vermogen is 
met € 5.000,- toegenomen. Verder geen vragen/opmerkingen over de jaarcijfers. ALV gaat akkoord. 

4. Verslag kascontrole 
Dit jaar is de boekhouding van 2014 gecontroleerd door Maria Jongerius en Yolanda Bovenschen. De kascommissie 
verklaart geen onrechtmatigheden in de gecontroleerde stukken en manier van administratie te hebben aangetroffen. 
Zij stellen de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen inzake het in 2014 gevoerde  financiële beleid en 
de verslaggeving. De ALV gaat akkoord. 
Benoeming nieuwe kascommissie: Yolanda Bovenschen, (verder geen aanmelding) 

5. Bestuur: 
Volgens rooster treden Sandra Foppen en Reina Sluiter af en zijn wederom herkiesbaar als penningmeester en 
bestuurslid ledenadministratie. Voor de vacante bestuursfunctie van PR en communicatie is Muriël Daniëls beschikbaar 
en verkiesbaar. ALV is akkoord.  

6. Vaststellen begroting 2015: 
Het begrotingsjaar 2015 is voor het eerst gebaseerd op het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). De 
begroting is opgesteld als voorheen op basis van het aantal verwachte leden. De ALV stelt de begroting 2015 vast.  

7. Contributieverhoging 2015: 
Voor 2015 wordt de 2% verhoogd. De ALV gaat akkoord.  

8. Rondvraag: 
Natascha Kuijken is 25 jaar lid van GV Olympia en wordt in het zonnetje gezet voor haar jubileum-lidmaatschap en haar 
verdienste als jurylid bij talloze turnwedstrijden in Nederland. 
Gentiana van de Groep bedankt Tessa van de Waal voor haar inzet aan de trampolinegroep. Zij benadrukt de wens van 
de trampolinegroep om de trainingsperiode te verlengen tot de zomervakantie. Het bestuur geeft aan dat de 
selectiegroep van het trampolinespringen dit jaar bij Orion Putten kan trainen tot aan de zomervakantie. Orion staat er 
ook voor open om dit komende jaren te doen. Ondertussen is het bestuur voor seizoen 2015-2016 bezig met RSG en 
Spectrum voor gebruik van trampolinespringen in hun sportzaal. 
Het bestuur kondigt aan om jaarlijks een persoon van GV Olympia, die het afgelopen jaar iets bijzonders heeft gedaan, 
in het zonnetje te zetten. Voor 2014-2015 wordt dit op een geschikt moment bekend gemaakt. 
Het bestuur draagt ook Reina Sluiter en Sandra Foppen als (eerste!) leden van verdienste voor, vanwege hun 
enthousiasme en meerjarige inzet voor GV Olympia. De ALV gaat akkoord.  
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25 jaar lid G.V. Olympia! 

 Begin 2015 zijn er twee dames van de conditiegym, Coby Bensing en Francien Berg,  
gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap. Reina heeft deze dames persoonlijk een 
speldje gebracht. 
Tijdens de ALV is Natascha Kuijken gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap. Zij is 
begonnen bij de gym, heeft les gegeven aan de meisjes-B selectie en is nu nog jurylid 
bij de meisjesselectie.  
 
Gefeliciteerd dames! 
 
 
 
 
 
 

Data schoolvakanties 2015-2016 

 Herfstvakantie  zo. 18 oktober 2015 t/m zo. 25 oktober 2015 
 Kerstvakantie  zo. 20 december 2015 t/m zo. 3 januari 2016 
 Voorjaarsvakantie  zo. 21 februari 2016 t/m zo. 28 februari 2016    
 Pasen   vr. 25 maart 2016 t/m ma. 28 maart 2016 
 Meivakantie  zo. 24 april 2016 t/m zo. 8 mei 2016 
 Pinksteren   ma. 16 mei 2016 
 Zomervakantie  za. 9 juli 2016 t/m zo. 21 augustus 2016 
 
Tijdens de schoolvakanties worden er geen lessen gegeven (de 1e zaterdag is er wel les en de  
andere zaterdag(en) is er geen les). 
In de week van de avondvierdaagse is er in overleg met de train(st)er wel of geen les. 
 

Van de redactie 

Allereerst willen wij iedereen bedanken, die een stukje voor deze Olympus heeft geschreven. 
De informatie over de wedstrijden komt op de website te staan. Daar staat vrij snel na een 
wedstrijd een verslag. 

www.olympiaharderwijk.nl 
 
En voor alle leden geldt, u bent natuurlijk altijd van harte uitgenodigd om een stukje voor de 
Olympus te schrijven. Het blijft altijd leuk om te lezen hoe onze leden een en ander binnen de vereniging ervaren. 
 
In het volgende nummer zien we graag weer content van alle verschillende groepen.  
Klim eens in de pen of stuur een stukje per mail naar onderstaand adres. 

ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl 
Van de redactie, 
Nicole Berkouwer, Reina Sluiter en Sandra Foppen  
 
 
 

http://www.olympiaharderwijk.nl/
mailto:ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl
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