Jaarverslag G.V. Hercules, mei 2017- april 2018
Daar zitten we weer, er is alweer een jaar om. Een jaar waar best veel is gebeurd. Er zijn wijzigingen
in leiding geweest en verandering in aanbod. Waar het voor de meeste even schakelen is geweest
blijkt uit het aantal lidmaatschappen dat het niet verkeerd was. We zijn verheugd dat we kunnen
vertellen dat we momenteel zo’n 250 leden hebben. Jaren is dit aantal rond de 220 blijven steken.
Wij als leiding en bestuur zullen dit natuurlijk proberen vast te houden.
Net voor de ALV van vorig jaar gaven beide dansjuffen, Berber en Kim te kennen stoppen te gaan
met het lesgeven. De juffen Kim en Berber wilden wel graag het seizoen afmaken. Zo stonden er nog
de clubkampioenschappen dans en het slotfeest op het programma.
Bij het slotfeest gaven de dansgroepen eerst een voorstelling voordat de andere activiteiten
losbarstten. Dit was natuurlijk de perfecte aangelegenheid om het afscheid van Berber en Kim te
organiseren. Er waren reeds al enkele gesprekken geweest met een dansschool uit Leeuwarden,
DanceCompanie058, en we hebben besloten met hen in zee te gaan. Zo zijn er in september meester
Wirin in Aldeboarn en juf Danielle in Akkrum begonnen. Danielle jammer genoeg van korte duur. Al
snel kwam daar juf Marit voor in de plaats. Wirin en Marit zijn enthousiaste dansleraren. Wel iets
anders dan we gewend waren, vanuit DC058 zijn ze meer gefocust op talent en Hercules danste
meer voor het plezier.
Inmiddels zijn de clubkampioenschappen dans van dit seizoen al geweest. Leuk om al die meiden
een zelfbedachte dans uit te zien voeren. Knap hoor! Wendy van DC058 en Juf Kim waren aanwezig
om te jureren. Juf Kim was erg trots op toch nog wel een beetje haar dansers.
Op het gymnastiek-vlak is er ook het een en ander gebeurd. Juf Froukje had al aangegeven dit
seizoen minder uren te willen maken voor Hercules. Het was een hele zoektocht om een goede
vervanger te vinden voor de uren in Akkrum. Gelukkig is dit nog net op tijd geslaagd en hebben we
Wilco een jaarcontract kunnen geven. Zowel in Akkrum als ook in Aldeboarn hebben we begin dit
seizoen besloten om de jongste 2 groepen samen te voegen. Het leeftijdsverschil in die groepen
werd daardoor wel groot, maar de groepsgrootte liet financieel niet toe om apart te blijven. En ook
is het voor de kinderen natuurlijk leuker om in groepen van 8-10 kinderen les te krijgen dan dat je
maar met z’n 4en of 5en bent. In de voorjaarsvakantie bleken de groepen weer zo gegroeid te zijn
dat we de peuters/groep 1 weer los van groep 2 hebben gehaald. Voor volgend seizoen bekijken we
het weer opnieuw.
Het nijntje diploma hebben we vorig seizoen voor de 2e maal uitgereikt aan peuters en kleuters.
Spannend, maar wel een echt feest voor de hen. Ouders en grootouders in het publiek en dan alle
oefeningen laten zien die je geoefend hebt. Voor de jongsten diploma 1 en voor de grootste kleuters
diploma 2. Dit jaar doen we geen nijntje diplomering. Vanaf dit seizoen wordt het ook, mede door
Hercules, op de scholen aangeboden. Wel neemt juf Froukje de oefeningen die het nijntje verplicht
stelt mee in de lessen.
Enkele weken geleden heeft Wilco te kennen gegeven ander werk gevonden te hebben. Daardoor
kan hij het seizoen bij Hercules niet afmaken. Froukje springt voorlopig weer in in Akkrum, dat
vinden we heel fijn.
De gymnasten en selectie B hebben in november onderling gestreden tijdens het
clubkampioenschap recreanten. Hierbij deden er 45 deelnemers mee. En begin april kon men
meedoen met de funwedstrijd in Drachten.

Bij de damesgym in Aldeboarn liep het aantal leden terug. Helemaal stoppen wilden we
voorkomen, maar mogelijk was er wel meer animo voor deelname wanneer we het gymen alleen
aanbieden wanneer de vraag ernaar ook hoger is. Dus zolang het buiten nog mooi weer is om te
fietsen, nog geen gym aanbieden. En is er weer veel werk in de tuin? Dan weer stoppen. Vanaf dit
seizoen hadden we dus wintergym, met gelukkig enkele nieuwe gezichten.
Dit seizoen hebben we de stap gewaagd om freerunnen vast aan te gaan bieden. Hotse geeft deze
les. Vanaf het begin loopt dit goed en elke maand komen er wel 1 of 2 bij. Een flink aantal hiervan
zijn nieuwe leden, maar ook zien we verschuiving van gym naar freerunnen. Inmiddels is de
freerunning groep zo groot gegroeid dat deze ook gesplitst is.
In juli is er subsidie voor het Sportimpuls ‘nijntje’ project toegekend. Dit nijntje project, wat
voornamelijk door Anita Waldram, voorzitter van SSS Grou en ‘onze’ Anne Margreeth opgezet is, wil
alle kinderen goed beweegonderwijs geven. Dit door op de scholen personeel in te zetten die
geschoold is in de methode van het nijntje beweegonderwijs. Hierdoor kan de motoriek van
kinderen zich beter ontwikkelen. Wanneer je motorisch sterk ontwikkeld bent heeft dat op vele
vlakken positieve invloeden. Hierbij is jong gedaan oud geleerd. Voor 2 jaar is er subsidie om
geschoold personeel voor de kleuterklassen te zetten. In die tijd worden de basisschoolleerkrachten
ook voor deze methode getraind. De dorpen/scholen die meedoen vallen onder het voormalige
gemeente Boarnsterhim. We blijven tot het einde betrokken. Volgend jaar mogen we Hotse 2
lesuren die hij bij Hercules geeft laten betalen vanuit het project +natuurlijk de uren die hij nijntje
beweeglessen gaat geven op de scholen
Bij het turnen gaat het goed. We hebben de turnsters net allemaal in actie kunnen zien bij de
clubkampioenschappen turn.
De jongste B-selectie is gegroeid, mede door actief kijken in de gymgroepen. Wie weet wat hiervan
doorstroomt naar de A-selectie.
Het wedstrijdverslag wordt straks voorgelezen. Maar wel blijft altijd de hulpvraag naar nieuwe
juryleden. De vraag wordt zelf zo groot dat we afgelopen jaar ook uitgeweken zijn naar wedstrijden
van LevelUp, waarbij het leveren van juryleden niet noodzakelijk is. Dit alleen voor de oudste
turnsters, helaas hadden zij bij deze wedstrijden weinig tegenstand. Met de KNGU wedstrijden
hebben onze oudste turnsters meer tegenstanders, daarom willen we volgend jaar weer streven
naar deze groep ook weer mee te laten doen met de KNGU wedstrijden.
Verder zijn er nieuwe turnpakjes aangeschaft, dit gebeurt om de zoveel jaar.
Om Hercules in een goed daglicht te zetten;
hebben we onze medewerking verleend aan verscheidene activiteiten. Zoals de spikerspulwike,
gastlessen en naschoolse activiteiten in Akkrum en binnenkort de koningsspelen in Aldeboarn.
Hebben we Hercules zichtbaarder gemaakt door open lessen in september en december.
Verder hebben we verschillende activiteiten georganiseerd of toegezegd om extra geld binnen te
halen. Dit was koffie schenken bij de Gondelvaart eind augustus, de koekactie begin oktober en de
jeugd sponsormunten van de poiesz. Naast de inzet van het bestuur hebben we daarbij ook hulp
gekregen van ouders/leden. Bedankt!

Het logo van G.V. Hercules is vernieuwd. Het vaandel met daarop ‘1913-2013, 100 jaar’ is eraf
gehaald, daarvoor is alleen het jaartal 1913 in de plaats gekomen. Ook is er voor een kroontje in de
stijl van het logo gekozen en staat er nu, in plaats van alleen de afkorting van Oldeboorn, er
Aldeboarn - Akkrum - Nes op.
Dit seizoen is er een activiteiten commissie gevormd door een aantal oudste turnsters. Deze meiden
hebben al verscheidene leuke activiteiten georganiseerd. Zo was er pietengym voor de kleinere
kinderen tot groep 4. Sinterklaasavond voor tieners en gaan ze 22 april naar de jumpinghal in Sneek.
Uit de enthousiaste deelname van de leden kunnen we de conclusie trekken dat er behoefte was aan
samen dingen doen naast de gewone lessen.
De slotactiviteit in juli afgelopen seizoen was geslaagd, 100 jeugdleden deden hier oud hollandse
spellen, apenkooi en bestormden een deel van de grootste stormbaan ter wereld. En wat ook erg
geslaagd was was de ouder/kind lessen in december. Leuk om eens te kijken of zelfs mee te doen!
Binnen het bestuur waren de taken als volgt verdeeld. Anne Margreeth nam het voorzitterschap
over van Amarins en beheerde daarnaast nog steeds de ledenadministratie, Rommie bleef de
financiën beheren en Marloes wederom secretaris. Gerrie heeft zich voornamelijk op het contact
met de nieuwe leiding gestort en alle zaken die daar bij kwam kijken, met name de streetdance.
Anke beheerde de turnzaken waar Marjan later ook ingedoken is. Nu Anke haar termijn erop heeft
zitten zal Marjan dit van haar over nemen. Hieke Alkema blijft Marjan hier gelukkig in steunen. Anne
Margreeth haar termijn zit er ook op. Na lang wikken en wegen heeft zij ook besloten niet te
verlengen. Binnen het bestuur wordt het puzzelen, het wil nog niet vlotten met het vinden van
nieuwe bestuursleden. Om alles in goede banen te blijven leiden zal er echt snel nieuwe
bestuursleden aangetrokken moeten worden. Gelukkig mogen we nog enkele maanden op de steun
van Anke en Anne Margreeth rekenen.
Door Amarins is er de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan het beleidsplan. Ondanks dat zij al uit het
bestuur was heeft zij zich daar super voor ingezet. Heel erg bedankt Amarins!
Doordat je goed naar je eigen vereniging kijkt en veel met elkaar bespreekt, is er meer transparantie
tussen het bestuur en leiding gekomen. We werken prettig samen. Er is een vertrouwenspersoon
aangesteld, Froukje Hartmans. Je hoopt natuurlijk dat het nooit nodig is, maar bedankt dat je het
voor de leden wilt zijn! In het kader van gedrag en veiligheid hebben we besloten alle leiding een
VOG (verklaring omtrent gedrag) te laten inleveren.
Afgelopen zomer kwam ons ter oren dat er een erelid gestorven was. Mw v/d Brink. Wat heeft zij
altijd veel voor de vereniging gedaan. Anne Margreeth en Anke zijn op condoleance geweest. Dit is
door de nabestaanden erg op prijs gesteld. Ook overleed dhr Henk de Jong, van de Easterboarn
voorheen. Ook daar zijn we namens Hercules geweest. We krijgen niet altijd een rouwbrief, wat fijn
dat er dan mensen zijn die het ons dan doorgeven.
Wat er dit jaar nog op het programma staat zijn een danswedstrijd en dansvoorstelling, beide
georganiseerd door DC058, en de slotactiviteit voor al onze jeugdleden. Ook wachten we met
spanning af wat ons de Jeugdsponsormunten actie oplevert.

