
Jaarverslag verenigingsjaar Avanti 2017/2018 

 
Vlak voor de 64e verjaardag van onze vereniging begonnen we na de 

zomervakantie aan een nieuw verenigingsjaar. De leiding begon uitgerust en met 
veel enthousiasme aan een nieuw seizoen. De leden hadden er ook weer veel zin 
in om na de zomervakantie te gaan turnen en dansen. Avanti heeft al een groot 

aantal jaren rond de 400 leden. 
Ook het bestuur kwam in het begin van het nieuwe seizoen bij elkaar voor de 

eerste vergadering met bestuur en leiding. In totaal hadden we dit seizoen acht 
vergaderingen en de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 december 
2017. Er werd het jaar door hard gewerkt aan het nieuwe clubhuis bij gym- en 

turnzaal “De Voorsprong” aan de Oude Adegeesterlaan. Dit wordt allemaal 
gedaan door vrijwilligers, zoals alles bij Avanti wordt gedaan door vrijwilligers. 

Naast de wekelijkse turn- en danslessen, is er conditietraining, binnen én buiten 
conditietraining en zijn er volleyballessen. Kortom een actieve vereniging met 
actieve leden en vrijwilligers. 

 
Activiteiten 

 
De Vlietloop 

Al vanaf het begin is Avanti betrokken bij de Vlietloop en ook dit jaar waren er  
weer leden van Avanti vrijwilliger tijdens de 42e Vlietloop. 
 

Weekend van Voorschoten 
Het tweede weekend van september bruist het centrum van Voorschoten tijdens 

“het Weekend van Voorschoten”. Avanti was natuurlijk weer aanwezig op de 
vrijwilligersmarkt. De weersvoorspellingen waren niet erg goed en helaas 
kwamen de voorspellingen uit! In de stromende regen werd de kraam 

opgebouwd. Veel van het materiaal werd niet meegenomen, lange matten, 
flickflackers en het balkje konden helaas niet mee. Tegen zulke vochtige 

omstandigheden zijn ze niet bestand. Gelukkig klaarde het in de loop van de dag 
wel op en kon de demonstratie van de jazzdansers doorgaan. Zij gaven een 
spetterende show, midden op de mooie, oude Voorstraat. Later op de dag waren 

de turnsters aan de beurt met een aangepast programma. Dansen gaat goed 
zonder matten, maar rollen, radslagen en acrobatiek minder. De hele dag door 

werden er bij de kraam tassen, bidons, pakjes en broekjes verkocht. Er was 
touwtje trekken met een loterij. Naast dit alles was er een spannende strijd 
gaande waarbij de spierballen getest werden, wie steunde (bij) Avanti het 

langst?  
 

Nationale Sportweek 
Direct de week na het Weekend van Voorschoten was de Nationale Sportweek 
waar Avanti ook weer aan mee deed. Het was een groot succes. Ruim tachtig 

kinderen en enthousiaste ouders maakten kennis met de turnsport. Er werd 
kennis gemaakt met diverse turntoestellen en de vaardigheden van een ieder 

werden op de proef gesteld met de turnbingo. Er werd gezwoegd en gezweet en 
vele turnbingo’s werden behaald. Leuk om te zien dat iedereen steeds 
enthousiaster werd en wilden proeven aan en meedoen met de turnsport. 

 
De Grote Clubactie 

Half september ging de Grote Clubactie weer van start. Avanti doet hier altijd 
aan mee om extra inkomsten voor de vereniging te werven. De leden gaan actief 



op pad voor Avanti, wij hebben al veel verschillende spullen kunnen kopen voor 

de vereniging, dankzij de actieve inzet van de leden. 
 

Sinterklaasfeest 
De zaterdag voor 5 december viert Avanti altijd het Sinterklaasfeest voor haar 
jongste leden. Zo ook weer dit jaar. De gymnastiekzaal was door de leiding 

omgetoverd in een echt toneel. Om 10.00 uur startte de feestochtend.  
Vijfennegentig kinderen zaten met spanning te wachten wat er allemaal ging 

gebeuren. Er werd een toneelstuk opgevoerd door een aantal turnsters. Zij 
hadden dit toneelspel in een aantal weken ingestudeerd. Daarna was het 
uitkijken naar de komst van Sinterklaas. Er werd gezongen, de kinderen kregen 

nog wat te drinken en de spanning steeg. Sinterklaas hoorde het vrolijke gezang 
van de kinderen en vereerde Avanti met een bezoek. Sinterklaas bekeek de 

mooie tekeningen van de kinderen, de dansen, acrogym oefeningen en andere 
springnummers die de kinderen hadden ingestudeerd. Er werd veel gezongen en 
gelachen, het was een feestelijke ochtend. Om half één namen de Sint en zijn 

Pieten afscheid. De kinderen kregen allemaal nog iets lekkers mee naar huis. Het 
was een zeer geslaagde ochtend dankzij de inzet van veel vrijwilligers en het 

enthousiasme van de kinderen. 
 

Kerstbomenactie 
Avanti deed mee aan een kerstboomactie. Er zijn in totaal 18 bomen besteld. 
Van elke bestelde boom ging een bedrag direct naar de vereniging.  

 
Kaartclub Avanti 

Sinds 1984, het jaar dat Avanti haar clubhuis aan de Raadhuislaan kreeg, 
organiseerde Agnes Oudshoorn elke maand een klaverjasavond. In december 
heeft deze avond voor de laatste keer plaatsgevonden, na 33 jaar stopt Agnes 

hiermee. Volgend jaar gaat Avanti gebruik maken van het nieuwe clubhuis aan 
de Oude Adegeesterlaan en de leeftijd van de deelnemers steeg ook in de loop 

van de jaren. De oudste deelneemster was op de laatste avond 91 jaar. 
Agnes, bedankt voor alle jaren dat je met veel enthousiasme deze avonden hebt 
georganiseerd. Je hebt vele deelnemers maandelijks een gezellige avond 

bezorgd! 
 

Oudejaarsinstuif 
De laatste vrijdag van 2017 organiseerde Avanti een instuif in de Voorsprong aan 
de Oude Adegeesterlaan. De instuif duurde twee uurtjes en de kinderen konden 

vrij turnen. Aansluitend aan het turnen vond een gezellige bingo voor de 
kinderen plaats. Voor de leden van Avanti, hun ouders, leiding en bestuur was er 

daarna een gezellige, aangeklede oudejaarsborrel. Het werd een gezellig 
samenzijn waarbij we terug keken op een goed en sportief 2017 met veel mooie 
momenten. 

 
Paaseieren zoeken op Paaszaterdag 

Een niet meer weg te denken evenement is het jaarlijkse paaseieren zoeken. 
Met vijftig kinderen en hun ouders vertrokken we aan het begin van de middag, 
per fiets, naar de landgoederen in Wassenaar. Daar aangekomen stonden twee 

paashazen de kinderen al op te wachten. De spelregels werden uitgelegd en vol 
enthousiasme gingen de kinderen op zoek naar chocolade eieren en een 

verrassingsei. Dit zijn speciale eieren, bij terugkomst in Voorschoten, liggen er 
de bij deze eieren behorende prijsjes klaar in het clubhuis. Er werd goed en flink 



gezocht en de eieren werden gevonden. Na afloop ging de fietstocht weer terug 

naar het clubhuis, waar na 7,5 kilometer fietsen voor de kinderen limonade klaar 
stond en voor de ouders koffie en thee met iets lekkers. Het was wederom weer 

een geslaagd evenement! 
 
Overzicht wedstrijden 

 
Turnwedstrijden 

Springwedstrijden 11 november 2017: Deelname met een team springers.  
We behalen een derde plek op kast trampoline, net niet genoeg voor een 
medaille en we behalen goud op kast-plankoline. 

 
Turncompetitie op 18 februari 2018, 25 maart 2018 en 15 april 2018 met  

uiteindelijk; de clubkampioenen! 
In totaal werden er drie wedstrijden geturnd waarvan er twee meetelden voor de 
einduitslag. Dit was het tweede jaar dat we een onderlinge competitie 

organiseerde, deze wedstrijden zijn in het leven geroepen om meer bezig te zijn 
met de officiële oefenstof. Om uiteindelijk meer aansluiting te vinden bij de 

districtswedstrijden. 
 

Open les 28 april 2018: Vrij turnen voor een ieder die hier zin in had. Een druk 
bezochte ochtend met tachtig kinderen! Naast het turnen waren er spelletjes 
zoals sjoelen, spijkerbroek hangen en een loterij met leuke prijsjes voor de 

kinderen. 
Een zeer geslaagde ochtend! 

 
Week van het punten turnen 22-28 mei 2018: Op alle lessen deze week werd 
weer gestreden om punten. Bij elke vijftig nieuwe punten verdien je een nieuw 

standaardje.  
 

Turn en fun 9 juni 2018 in Zoetermeer: Wedstrijden waarbij eerst een oefening 
geturnd moet worden. Het tweede deel van de dag is er een fungedeelte, dan 
wordt er een dans aangeleerd, zijn er verschillende springtoestellen en er is een 

deel met spelletjes. We gingen met een leuke club naar deze wedstrijden toe en 
kwamen met mooie prijzen weer in Voorschoten terug; één keer goud bij de 

instappers, één keer brons en nogmaals goud! 
 
Jazzwedstrijden 

24 november 2017   - Shell we dance event, Noordwijk , A19 groep 
 

14 januari 2018    - Shell we dance event, Vlaardingen, street groep 
 
17 en 18 februari 2018   - Dance2demo, Waddinxveen , alle groepen 17 

       dansen  
  

4 maart 2018    - Oefenwedstrijd Nieuwegein, alle   
     wedstrijdgroepen 
  

15 april 2018    - Voorrondes jazzdans Dordrecht, alle  
     wedstrijdgroepen, de groepen C13 en C16  

     behaalden de 1e plaats. 
  



23 juni 2018    - NK jazzdans Ahoy Rotterdam, de groepen C13 

     en C16 hadden zich geplaatst, behaalden resp. 
     een 4e en 7e plaats. 

 
De zomer was inmiddels echt begonnen, de temperaturen werden regelmatig erg 
hoog, het werd tijd voor een welverdiende vakantie! 

 
Na een zeer geslaagd verenigingsjaar, waarin weer vele uren werd geturnd, 

gedanst, er was tijd voor conditietraining en volleybal sloten we dit seizoen af 
met twee prachtige voorstellingen: 
 

Turndemonstratie 1 juli 2018 
De jaarlijkse afsluiter van het seizoen. Het thema was dit jaar Disney, op allerlei 

verschillende Disney muziekjes hebben alle turnuren iets kunnen laten zien. De 
kleuters werden met behulp van een handige moeder net echte leeuwen.  
Het was een prachtige demonstratie, een mooie afsluiting van een geslaagd 

turnseizoen. 
 

Eindshow dansafdeling 8 juli 2018: The Dance Factory 
Omdat onze vereniging dit jaar haar 65-jarig jubileum viert, is dat dit jaar een 

echte theatershow in de Rijswijkse Schouwburg! 

Tijdens de show werden we door professor Dansmaker meegenomen naar een 

dansfabriek. 
Hij fabriceerde een kleine ballerina, stoere streetdancers en nog veel meer 

dansers van jong tot oud. 
In the Dance Factory werd van alles geproduceerd. Een afwisselend programma; 
van sprookjes tot stoere street-battles en van een ode aan de king of pop tot 

ontroerende dansen met een boodschap. 
Een zeer geslaagde voorstelling in een echt theater! 

Tenslotte 

Er waren weer vele sportieve, leuke en gezellige momenten bij de vereniging. 
Iedereen die het afgelopen jaar, op welke manier dan ook, zijn vrijwillige 

bijdrage heeft geleverd; heel veel dank voor jullie enthousiasme, inzet en 
betrokkenheid bij de verenging. Zonder jullie inzet zou dit niet mogelijk zijn 
geweest. BEDANKT! 

 

Henriëtte van der Ploeg, 
secretaris 

 

 
  

 
 
 

  
 


