
JAARVERSLAG AVANTI SEIZOEN 2016-2017 
Na de zomervakantie begon Avanti, per 1 september 2016 63 jaar jong, aan een nieuw 
verenigingsjaar. Na een periode van vakantie had iedereen er weer zin in om te gaan 
beginnen met de lessen. 

Bestuur en leiding hadden gelijk in de eerste week een vergadering, want de jaarlijkse 
activiteiten gingen al spoedig van start. 

Zij kwamen door het jaar heen regelmatig bij elkaar om allerlei zaken te bespreken zodat de 
vereniging zo goed mogelijk kan functioneren.  

 

Activiteiten 

De Vlietloop  

Traditiegetrouw vond op de eerste zondag van september voor de 41e keer de Vlietloop 

plaats. Vrijwilligers van Avanti waren er wederom om de organisatie te helpen en de loop 
soepel te laten verlopen voor de deelnemers. Het was weer een geslaagd evenement. 

Weekend van Voorschoten 

Bij mooi weer werd het weekend van Voorschoten gevierd. Avanti had een gezellige kraam 
op de mooie oude Voorstraat. Voorafgaand aan het weekend was er door de demo groepen 

al buiten geoefend, dit was goed te zien. De demo’s verliepen vlekkeloos op de Voorstraat! 
Diverse dans- en turndemonstraties waren er te zien. Voor de turndemo lag de lange mat 

zelfs op de Voorstraat. De hele dag door was het gezellig druk bij de kraam van Avanti. 

Grote clubactie 

Wensen heeft een vereniging altijd, dus ook dit jaar gingen de leden weer enthousiast op 
pad om loten te verkopen van de Grote Clubactie voor Avanti. 

Sinterklaasfeest 

In het weekend voor 5 december organiseerde Avanti weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest. De 

kinderen maakten weer de mooiste tekeningen, zodat zij verzekerd waren bij een plekje op 
het feest. Alle tekeningen werden opgehangen in de turnhal en werden door de Sint en zijn 

Pieten bewonderd. De vaste ingrediënten waren weer aanwezig om een er geslaagd feest 
van te maken; het toneelstuk, zingen, turnen, dansen, limonade met wat lekkers! De jongste 

leden van Avanti gingen aan het einde van de ochtend blij en vrolijk naar huis, met natuurlijk 
een kleine verrassing. 

 

Kerstinstuif 

Op de laatste woensdag in 2016 vond de Kerstinstuif plaats. Van 16.00 uur tot 18.00 uur was 

er een instuif met aansluitend een oliebollen bingo, met echt oliebollen! Voor de ouders was 
er een drankje en hapje om een toast uit te brengen op 2016 én 2017! 

Een gezellig moment om terug te kijken op het oude jaar en vooruit te blikken op het nieuwe 
jaar. 

Nieuwe website 



Eind maart is de nieuw website live gegaan! Een verfrissende site vol met informatie! Het 
bezoeken waard! 

Paaseieren zoeken 

Paaszaterdag, traditioneel gingen we weer paaseieren zoeken in Wassenaar. Al jaren een 
vertrouwde activiteit en steeds weer geslaagd! Op de fiets naar de landgoederen, kinderen, 
ouders, leiding, paashazen, paaseieren, speciale eieren voor een cadeautje, lekker weer, 
alles bij elkaar zorgden weer voor een leuke middag! 

  Koningsspelen  

Avanti verzorgden dit jaar ter gelegenheid van de Koningsspelen 4 dance workshops. De 
reacties waren enthousiast.  

Avanti’s Got Talent 

Voor de derde keer werd Avanti’s Got Talent georganiseerd. Zang, dans, acteren, turnen, 
muziek maken en andere talenten lieten de kinderen zien. Natuurlijk waren er prijzen te 
verdienen. De prijswinnaars mochten hun talenten bij de eindshow nogmaals laten zien! Een 
geslaagde en gezellige avond. 

Eindshow Avanti: It's all about the music! 

Uit de Voorschotense Krant geciteerd:  “Zaterdag 1 juli was de jaarlijkse eindshow van Avanti 
Voorschoten met de toepasselijke titel;  'It's all about the music!' De dansers hebben een 

onvergetelijke show neergezet waarbij er werd gedanst op verschillende muziek uit 
verschillende tijden. De openingsdans zelf was al een reis door de tijd waarbij werd gedanst 
op klassiek, rock 'n roll, disco en hedendaagse popmuziek. Door de verschillende groepen die 
meededen was er een mooie variatie in leeftijd, stijl en niveau. De allerkleinste van de 
verenging lieten hun danstalent zien op liedjes van Vaiana en de oudere meiden en heer 

vermaakten het publiek met een hilarische dans op nostalgische muziek. Er waren niet alleen 
jazzballet dansen, maar er waren ook meerdere groepen die hun streetdance kunsten lieten 

zien. Stoere meiden van streetdance lieten hun innerlijke Beyonce naar boven komen en 
speciaal voor deze voorstelling waren meerdere jazzdansers bij elkaar gekomen om een 

knallende streetdance dans neer te zetten. Om het allemaal nog wat specialer te maken 
werd het publiek meegenomen in het sprookje van Sneeuwwitje, waarin Sneeuwwitje het 

bos in moest vluchten voor de boze koningin en daar het huis van de 7-hiphop dwergen 
vond.” 

De eindshow werd twee keer uitgevoerd in de 3 Octoberhal in Leiden. 

Wedstrijden 

Ook dit jaar is er door de turnsters, turners en dansers van Avanti weer aan verschillende 

wedstrijden meegedaan: 

Turnwedstrijden 

8, 10, 11 en 13 oktober 2016  - punten turnen   

19 november    - springwedstrijden in Zoetermeer 

4 januari     - heren wedstrijden 

22 januari, 19 februari en 2 maart  - onderlinge turncompetitie wedstrijden 18 maart  

     -wedstrijden 5e divisie dames 



Jazzwedstrijden 

4 februari  - Oefenwedstrijd Almelo ( B19, A19,     B20, A20) 

5 maart  - Oefenwedstrijd Nieuwegein (C13,B13,C16,B19,A19,C20,B20, A20) 

25 maart  - Dance2demo Zoetermeer (Jazz tot 13 jaar, C13 en Street 1) 

26 maart  - Dance2demo Zoetermeer (Street 2, B13, C16, B19, A19, C20, B20, A20) 

1 april  - Voorronde NK Jazzdans Bergen op Zoom ( B19 en B20) 

8 april  - Voorronde NK Jazzdans Nieuwegein ( C13, C16 ) 

9 april  - Voorronde NK Jazzdans Nieuwegein (C20, A20, A19, B13) 

17 juni  - NK Ahoy C13 geplaatst! 

 

Na een sportief verenigingsjaar,  met veel mooie resultaten en geslaagde activiteiten, kwam 
de welverdiende zomervakantie inzicht! 

Een ieder die een bijdrage heeft geleverd, op welke wijze dan ook, namens bestuur en 
leiding ontzettend bedankt! Veel kinderen én volwassenen hebben sportieve, gezellige en 
leuke momenten beleefd dit jaar. 

Henriëtte van der Ploeg, secretaris 


