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Algemene ledenvergadering (ALV) 
 
Op donderdag 10 december 2020 houdt Avanti om 20.30 uur haar jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Vanwege de coronamaatregelen zal de vergadering 
online plaatsvinden. U kunt bij het secretariaat (secr@avantivoorschoten.nl) een 
link aanvragen om deel te nemen aan de vergadering.   
 
In dit boekje is een verslag van het secretariaat en technische commissie over het 
afgelopen jaar opgenomen. Het financiële verslag zal bij de aanvraag van een link 
worden meegestuurd. 
 

Agenda 

1. Opening en mededelingen 

2. vaststellen notulen vorige ALV 11 december 2019  

3. vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement 

4. Jaarverslagen seizoen 2019-2020  

a) DEEL 1 Jaarverslag secretaris en leiding  

b) DEEL 2 Financieel jaarverslag en verslag kascommissie  

(uitgereikt op vergadering/toegestuurd  op aanvraag) 

c) Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid 

5. Bestuurssamenstelling, benoemingen  

 Aftredend Agnes Oudshoorn,  herkiesbaar 

6. Begroting seizoen 2020-2021 en contributieverhoging 1-1-2021 

7. Rondvraag  

8. Sluiting 

 
Bestuur  
Vacature Voorzitter 
Henriëtte van der Ploeg Secretaris 
Hans de Jong Penningmeester 
Agnes Oudshoorn Ledenadministratie - contributie-inning  
Caroline Meershoek 
Sylvia Vogelaar 

Bestuurslid Technisch Zaken – Beheer clubhuis 
Bestuurslid 

Linda van Velzen Bestuurslid 

mailto:secr@avantivoorschoten.nl


 3 

1. Mededelingen 
Avanti registreert op dit moment de leden in het ledenbestand DigiMembers, dat 
door de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, beschikbaar wordt 
gesteld. Via dit bestand worden de leden ook aangemeld bij de KNGU. Er worden 
ter vervanging van het pakket DigiMembers nieuwe pakketten aangeboden, te 
weten AllUnited en Club-assistent. Beide pakketten bieden in ieder geval de 
benodigde basisregistratie van de KNGU en zijn verder voor de vereniging 
uitbreidbaar. Avanti zal begin volgend jaar(voor 1 april 2021) naar een van deze 
pakketten overstappen. Bij de keuze van een pakket hechten wij vooral aan 
gebruiksgemak en koppelingen voor uitwisseling en communicatie van bestuur en 
leiding met leden via website, email en app. Afgelopen periode was de 
communicatie via app,  email en website essentieel voor ons. Ook voor de 
facturering en inning van contributies zal het nieuw pakket worden ingezet.  

2. Notulen  
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
Gymnastiekvereniging Avanti te Voorschoten gehouden op 
11 december 2019 
 
Aanwezig: Femia de Jong, Hans de Jong, Caroline 
Meershoek, Joop Mooij, Agnes Oudshoorn, Henriëtte van der Ploeg(notulist), 
Bettie de Ridder, Natascha de Ridder, Linda van Velzen, Sylvia Vogelaar en Jolanda 
Zonneveld. 
Afwezig m.k.: Julia Dreef, Hilde Krayczyrski en Nicole Westerbeek. 
 
1. Opening en mededelingen 
Caroline opent de vergadering. Een speciaal woord van welkom aan Joop Mooij, 
oud-voorzitter en erelid van Avanti. 
 
Caroline vraagt of de aanwezigen een aanvulling op de agenda hebben. Er zijn geen 
aanvullingen, de agenda wordt vastgesteld.   
Caroline geeft aan dat we bij agendapunt  4 onze oud-voorzitter Joop Mooij 
officieel zullen benoemen als erelid van Gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten 
en dat we verheugd zijn twee nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen. 
 
Er wordt een leespauze ingelast om de vergaderstukken te lezen. 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Vaststellen notulen ALV van 13 december 2018 
De notulen worden vastgesteld. 
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3. Jaarverslagen verenigingsjaar 2018-2019  en verslag kascommissie 
Verslag secretaris:   
Veel activiteiten hebben het afgelopen verenigingsjaar plaatsgevonden, Avanti is 
een actieve vereniging. Een overzichtelijk en mooi verslag, geïllustreerd met leuke 
foto’s.  
Henriëtte wordt bedankt voor het maken van het verslag. 
 
Financieel jaarverslag:  
Hans geeft een korte toelichting en uitleg. 

- De contributies zijn de enige inkomsten voor de vereniging. 
- De rente is minimaal. 
- De grootste uitgaven zijn de zaalhuur en de onkostenvergoedingen voor het 

geven van de lessen. 
- Het oude clubhuis aan de Raadhuislaan is per 01-01-2019 afgestoten. 
- De extra gehuurde bergruimte is afgestoten, de huur is beëindigd per 31-12-

2018. 
- Het tekort valt mee en is minder dan vorig jaar. 
- Hans geeft een toelichting op de balans. Er zijn geen vragen. 

 
Hans wordt bedankt voor het maken van het financiële verslag. 
 
Verslag van de kascommissie (uitgereikt op de vergadering): 
De kascontrole werd gedaan door Julia Dreef en Nicole Westerbeek.  
De administratie is goed bijgehouden en op orde.  
Het bestuur wordt bedankt en decharge verleend. 
 
4. Bestuurssamenstelling en benoemingen 
Er is op dit moment nog geen opvolging voor Joop, er is een vacature voor 
voorzitter. 
Er zijn wel twee nieuwe bestuursleden te benoemen; Linda van Velzen en Sylvia 
Vogelaar. Linda en Sylvia worden benoemd door de vergadering en van harte 
welkom geheten in het bestuur. Femia overhandigt hen een mooi boeket bloemen. 
 
Joop wordt door de vergadering benoemd tot erelid.  
Joop houdt een woordje en vertelt over de geschiedenis van Avanti. 
Hij bedankt de aanwezigen dat hij is benoemd tot erelid van Gymnastiek vereniging 
Avanti Voorschoten. 
 
5. Begroting seizoen 2019-2020 en contributieverhoging per 01-01-2020 
Hans geeft een toelichting.  
- Verhoging van de contributie wordt toegelicht. Streven is om over 4 jaar weer een 
sluitende begroting te hebben. Te realiseren met een jaarlijkse 
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contributieverhoging van 1%. De uitgaven aan de zaalhuren zal komend jaar gaan 
stijgen met 3%. Voorstel is om de contributie te verhogen met 4%. 
 
6. Rondvraag 
Sylvia: Het bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld, gebaseerd op de AVG 
wet. Sylvia geeft een toelichting op de opgestelde verklaring, de verklaring wordt 
door de aanwezigen gelezen. De aanwezigen geven een akkoord op de verklaring, 
hiermee wordt de verklaring door de vergadering vastgesteld. 
De verklaring zal geplaatst worden op de website van Avanti. Tevens zal de 
verklaring toegevoegd worden aan de contributiekaart. 
 
7. Sluiting 
Caroline bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.55 uur. 
 
Henriëtte van der Ploeg, secretaris 

3. Statuten en huishoudelijk reglement 
De notulen en huishoudelijk reglement van Avanti zijn verouderd. Het bestuur van 
Avanti heeft besloten de statuten en het huishoudelijk reglement te vernieuwen 
conform de modellen van de KNGU. Deze modellen zijn als standaard gebruikt en 
vrijwel een op een overgenomen. 
De ontwerpen zijn gepubliceerd op de website van Avanti en daar te downloaden. 
De vaststelling is een besluit van algemene ledenvergadering, waarna de notaris de 
statutenwijziging in een nieuwe notariële akte vastlegt. 

4a. Jaarverslagen secretaris - leiding, seizoen 2019-2020  
Het belangrijkste doel van Gymnastiekvereniging Avanti Voorschoten is om met 
elkaar plezier te hebben door middel van bewegen, ieder op zijn eigen niveau.  
Ook in de zomervakantie was het mogelijk om twee keer een training te volgen. 
Eind juli en eind augustus werden er vakantietrainingen georganiseerd om ook in 
de vakantieperiode te kunnen trainen en plezier te hebben met elkaar. 
Zo werd er dit seizoen ook een extra training verzorgd in de herfstvakantie. 
Bij aanvang van het nieuwe seizoen op 2 september 2019 werden de lessen op het 
gebied van turnen, dans, conditietraining en volleybal weer gestart.  
Avanti organiseert de wekelijkse lessen maar daarnaast zijn er ook activiteiten voor 
de leden, we zijn een actieve vereniging! 
 

Activiteiten en gebeurtenissen 
 

Het Weekend van Voorschoten 
Op zaterdag 14 september 2019 was er weer een verenigingsmarkt op de mooie 
Voorstraat. Deze verenigingsmarkt is een van de activiteiten tijdens het Weekend 
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van Voorschoten. Avanti stond op 
een mooie, zonnige plek midden 
op de Voorstraat met een kraam, 
luchtkussen, matten, balkjes en 
acrostandaard. Daar werden ook 
de verschillende turndemo’s en 
activiteiten gehouden. Om 12 uur 
werd een jazzdemo bij het Wapen 
van Voorschoten gehouden. 
Daarna was er de flashmob van de 
turnafdeling. Het was een 
gezellige dag met mooi weer, 
waarop we weer veel informatie hebben kunnen verstrekken en in gesprek hebben 
kunnen gaan met ouders en belangstellenden over Avanti en de gym-, turn- en 
danslessen. De fotoboeken met veel foto’s over evenementen, lessen en 
activiteiten werden veelvuldig bekeken. 
 
De Grote Clubactie 
Met de aankoop van een lot van de Grote Clubactie wordt Avanti financieel 
ondersteund. We sparen voor twee nieuwe brugleggers, die als een rekstok 
kunnen worden bevestigd. Verder is  steun voor de jazzdemo’s en turndemo’s 
welkom.  
De Grote Clubactie had ook dit jaar 
(2019) weer een mooie opbrengst van 
€2002. Veel dank aan de leden die loten 
hebben verkocht, waardoor het 
realiseren van het doel dichterbij is gekomen. De Vriendenloterij heeft een 
opbrengst van €95.  
 
Een Week met Punten Turnen 
In de week van 11 november 16 november 2019 was het weer punten turnen bij 
Avanti. Dit evenement wordt ongeveer om het half jaar gehouden. Punten turnen 
houdt in dat de turners/turnsters een lijst met verschillende onderdelen krijgen 
waaruit zij kunnen kiezen. Op brug kunnen de turners/turnsters bijvoorbeeld 
kiezen uit de onderdelen losom, halve reus, kip en ondersprongen. Bij de mat uit 
bijvoorbeeld een radslag of arabier. Op de grote trampoline kunnen de turnsters 
kiezen uit salto voorover, salto achter, barani, flick flack enz. Deze onderdelen 
worden beoordeeld door de leiding. Zodra het onderdeel goed wordt uitgevoerd 
krijgen de turnsters een punt en kunnen verder met het volgende onderdeel. Het 
behaalde aantal punten wordt iedere keer vastgelegd. Zodra er voldoende punten 
zijn behaald verdienen de turners/turnsters een standaardje.  
Op maandag 11 november startte Avanti met het punten turnen. Alle deelnemers 
waren zeer gemotiveerd om hieraan te beginnen. Er werden deze avond veel 
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punten gescoord en dus 
ook wat standaards 
behaald. Op dinsdagavond 
ging het verder met het 
behalen van de punten. Er 
was een turnster die kwam 
tot 200 punten. Ook zij 
behaalde hiervoor de 
standaard. Op 
donderdagavond ging alles 
zeer succesvol en de laatste dag van het punten turnen was op zaterdag 16 
november. Op deze ochtend deed de grootste groep turnsters aan het punten 
turnen mee. Het was een sportieve strijd om zoveel mogelijk punten te behalen. 
Veel ouders kwamen naar de sportieve prestaties van hun kinderen kijken. Aan het 
einde van iedere les werden vele standaardjes uitgedeeld. Er was deze ochtend 
zelfs een turnster die meer dan 300 punten behaalde! Dit was bij Avanti de eerste 
keer dat dit gebeurde! Het was voor Avanti een geslaagde Week met Punten 
Turnen. 
 
Sinterklaasfeest 
Zaterdagmorgen 30 november 2019 was 
het feest bij Avanti. Sinterklaas zou een 
bezoekje komen brengen. De 
gymnastiekzaal was door de leiding 
omgetoverd in een waar toneel. Om 
10.00 uur startte de feestochtend. 
Vijfennegentig kinderen zaten met 
spanning te wachten op wat er allemaal 
ging gebeuren. Er werd een toneelspel 
opgevoerd door een aantal dansers. Zij 
hadden dit toneelspel de afgelopen 
weken ingestudeerd. De kinderen 
reageerden enthousiast op het toneelspel. 
Eerst nog wat drinken, dan zingen en wachten op de komst van Sinterklaas. Er 
werd flink gezongen door alle kinderen. Sinterklaas was daar zeer blij mee en 
verwelkomde alle kinderen. De kinderen hadden op de lessen een dans, een 
springnummer en nog een oefening ingestudeerd op de muziek van Sinterklaas. 
Deze oefening werd per lesuur aan Sinterklaas getoond. Hij vond dit geweldig! De 
Pieten deden gezellig mee. Er was zelfs een Piet die mee sprong op de 
minitrampoline. Na afloop van hun optreden werden ze getrakteerd op 
pepernoten. Tussendoor werden er ook nog Sinterklaasliedjes gezongen. 
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Aan het einde van de ochtend bekeek Sinterklaas alle mooie tekeningen die de 
kinderen hadden gemaakt. De Pieten trakteerden de kinderen op een zakje snoep. 
Om 12.30 uur nam Sinterklaas en de Pieten afscheid. Daarna gingen alle kinderen 
weer tevreden huiswaarts. Gymnastiekvereniging Avanti kan terug kijken op een 
mooi Sinterklaasfeest. Iedereen bedankt voor deze fijne ochtend. 
  
Turninstuif en Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 3 januari 2020 organiseerde 
Avanti in de Kerstvakantie een 
turninstuifochtend in de 
Voorsprong. Onder begeleiding van 
de leiding vrij turnen voor iedereen 
die hier zin in had. De trampolines, 
het springkussen, de balken en 
bruggen, er kon heerlijk geturnd 
worden deze ochtend. Het was een 
gezellige drukte, leuk om elkaar in 
de vakantie toch nog een keer te ontmoeten. Er werd ook nog een loterij 
gehouden waar prijsjes waren te winnen. Vanaf 17 uur was in het clubhuis een 
nieuwjaarsreceptie, een gezellig samenzijn onder 
het genot van een drankje en een hapje om elkaar 
een goed en gezond 2020 toe te wensen. 
Helaas had de griep al toegeslagen, een aantal 
mensen moest ziek afhaken. 
 
Medailles voor de turners van Avanti bij 
Districtswedstrijden 
Zaterdag 18 januari was de eerste wedstrijd van 
2020. Vier turners van Avanti hebben met de 
District wedstrijden van Zuid Holland meegedaan. 
Voor de jongens waren het hun allereerste 
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districtwedstrijden. Bij de meerkamp wedstrijden voor heren worden 6 toestellen 
geturnd: Vloer, voltige, ringen, sprong, brug en rek. In alle vroegte moesten we 
naar Zoetermeer waar om 8.00 uur precies de eerste wedstrijdronde kon beginnen 
voor de eerste turner. Deze turner behaalde een goede 5e plaats. 
 
’s Middags was het de beurt aan de andere drie turners. Bij de prijsuitreiking bleek 
dat de drie turners van Avanti, in verschillende categorieën, tweemaal een 1e 
plaats en een mooie 2e plaats hebben behaald. 
Het was een leuke wedstrijd met veel ervaring en prima resultaten waar we trots 
op zijn, turners, leiding en jury bedankt! 
 
Hema actie ‘…& Schenk’ 
De Hema is gestart met de actie ‘…& Schenk’ om verenigingen in het dorp te 
steunen. Een actie waarbij lokale winkeliers het lokale verenigingsleven 
steunen. Bij een aankoop kan men Avanti als vereniging opgeven, dat kost de klant 
niets. Avanti ontvangt voor iedere afgerekende euro 1 cent. 
Wij hopen dat veel Hemaklanten Avanti willen steunen! Eenmaal per jaar 
ontvangen wij deze bijdrage ter ondersteuning van ons verenigingswerk. Wij 
kunnen hiermee zorgen voor een aantrekkelijk lesprogramma en lesmaterialen. Er 
kunnen meer 
Voorschotense winkeliers 
gaan deelnemen aan dit 
project. 
Een aandachtspuntje: hema-medewerkers kunnen het gebruik van het bord en de 
verenigingskeuze meer stimuleren . Ook het bord werkt niet altijd evengoed mee. 
Uit de resultaten blijkt dat Avanti na een jaar aan de leiding gaat. 
 
Coronacrisis 
Ook Avanti werd verrast door de 
coronacrisis in het voorjaar en de 
maatregelen die hier uit 
voortvloeiden. 
Op 12 maart2020  besloot het 
bestuur van Avanti, in de lijn met de 
adviezen van het RIVM en de KNGU, 
alle trainingen, wedstrijden en 
clubactiviteiten af te lassen. De 
maatregel zou aanvankelijk tot 6 
april duren. 
De KNGU besloot op dit moment 
ook dat alle wedstrijden voor dit 
seizoen werden afgelast en ook niet 
zouden worden ingehaald. 
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Uiteraard een teleurstelling voor alle turners en dansers.  
31 Maart volgde een nieuwe persconferentie, hier werd medegedeeld dat de 
maatregelen werden verlengd tot 28 april. 
Het bestuur had in deze periode regelmatig digitaal overleg met elkaar. 
De leden werden over de besluiten van het bestuur van Avanti omtrent de 
coronacrisis regelmatig geïnformeerd. Avanti bleef de richtlijnen van het RIVM en 
de KNGU volgen en na iedere persconferentie werd bekeken en overlegd welke 
gevolgen dit had voor de lessen en activiteiten van Avanti. Het was onduidelijk 
hoelang deze situatie zou duren. De verlenging van 28 april werd nogmaals 
verlengd voor de periode tot 20 mei.  
 
Korting op contributie 
Binnen het bestuur is overlegd welke besluiten we zouden nemen over de betaling 
van de contributie. Bij Avanti vindt de betaling van de contributie halfjaarlijks 
plaats. Aangezien de duur van deze crisis niet bekend was hebben wij eerst de 
kosten in kaart  gebracht, die dit voor onze vereniging met zich mee 
brengt. Belangrijk om de continuïteit van Avanti te kunnen waarborgen. In juni 
zouden we bekijken of we de leden voor de tweede helft van het jaar enigszins 
voor de gemiste lessen zouden kunnen compenseren in de contributie. Tot die tijd 
werd er op de gebruikelijke wijze door de ledenadministratie gehandeld. Het doel 
daarvan was om de lopende kosten te kunnen blijven betalen. We begrepen dat 
deze crisis geen leuke beslissingen met zich meebrengt, maar kregen veel begrip. 
Het uitgangspunt was dat we gezamenlijk de lasten zouden delen zodat iedereen 
zijn steentje bij zou dragen. 
 
Inmiddels ontstonden er wel creatieve ideeën voor alternatieve lessen en 
beweging. Voor de dansgroepen werden filmpjes gemaakt door de leiding. Ook zijn 
er Zoom lessen georganiseerd voor de oudere dansers. Het was een manier om 
toch met elkaar verbonden te blijven in deze bijzondere tijd. Tevens een leuk 
afleiding in deze lockdowntijd en goed om op deze manier te blijven bewegen. 
U leest er meer over in het verslag van Avanti Dans. 
 
Eind april werden de maatregelen tegen het coronavirus enigszins versoepeld. De 
lessen geven zoals we altijd deden was nog niet mogelijk, maar binnen de 
mogelijkheden hebben we onderzocht wat mogelijk was. We zijn begonnen met 
het buiten lesgeven van conditielessen voor de turnsters op maandag en 
donderdag. Leden van 9 tot 18 jaar konden zich via een speciaal opgesteld rooster 
per mail aanmelden. Per les was een maximaal aantal deelnemers mogelijk en 
werden de leeftijden strikt gehanteerd. Ook werd er voor het buitensporten een 
protocol opgesteld. 
5 Mei werd daadwerkelijk de eerste buitenles gegeven. De deelnemers waren blij 
elkaar weer te zien en onder begeleiding weer te kunnen bewegen. 
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Na de eerste voorzichtige start en positieve ervaringen van het buiten lesgeven 
werden in de tweede week van mei de lessen voor de turnsters uitgebreid naar, 
naast de dinsdag en donderdag, de maandag en zaterdag. De leden vanaf 8 jaar 
mochten ook mee gaan doen. Alles lessen bleven op inschrijving en hadden een 
maximaal aantal deelnemers om het naleven van de corona maatregelen zo goed 
mogelijk te kunnen handhaven. 
 
Met het versoepel van de maatregelen werd het ook mogelijk om Open Air 
Danslessen te gaan geven. De lessen vonden plaats op woensdag op de veldjes 
naast de Voorsprong, de gymzaal aan de Oude Adegeesterlaan. We zijn gestart met 
danslessen voor leden vanaf 6 jaar, vanaf begin juni ook voor de jongste dansers 
(4-5 jaar). De lessen werden ingedeeld naar leeftijd en alle dansstijlen werden 
gegeven. Ook hier was een maximum per groep om de maatregelen goed te 
kunnen naleven.  
 
Het was een mooi voorjaar, het was heerlijk om na een lange periode weer met 
elkaar te kunnen dansen en sporten! We merkten dat het buiten lesgeven goed 
verliep en dat er veel mogelijk is. Vanaf begin juni werden er ook lessen voor de 
allerjongste turnsters (4-5 jaar) georganiseerd en vanaf dat moment was er voor 
alle turnleden weer de mogelijkheid om te sporten.  
Er is een speciaal schema gemaakt voor deze buitenlessen, vooraf inschrijven bleef 
noodzakelijk. Er werden op basis van de aanmeldingen roosters gemaakt per les, 
per leeftijdsgroep. Per mail werd deelname van de kinderen aan de lessen 
bevestigd. Het was een andere manier van lesgeven, aanmelden was van te voren 
verplicht, meerdere keren per week aanmelden was ook mogelijk.  
Vanaf 2 juli werden de turnlessen weer binnen in gym- en turnzaal De Voorsprong 
gegeven. Buiten sporten was een redelijk alternatief, maar het was heel fijn om 
weer in de zaal te kunnen turnen. Eindelijk hadden we weer de beschikking over 
alle toestellen en de valkuil. Dat werd gemist. Met een deel van onze eigen 
toestellen en spullen hebben we buiten zo goed mogelijk getraind, maar dat viel 
niet altijd mee. Ook het weer werkte een aantal malen tegen met regen, wind of 
kou. Veel werd geregeld via de email of app. Daarom, dank aan de leiding die het 
heeft volgehouden en het mogelijk heeft gemaakt. 
De laatste lessen voor de zomervakantie werden gegeven volgens het eerder 
opgesteld rooster, lessen van 45 minuten en een maximaal aantal leden per les. In 
de zomervakantie worden er vakantietrainingen aangeboden omdat er in het 
voorjaar veel lessen zijn uitgevallen. 
 
Tenslotte 
We kijken terug op een bijzonder verenigingsjaar. Veel activiteiten die we altijd 
met zoveel plezier doen bij Avanti zijn helaas door de coronacrisis niet doorgegaan. 
Denk hierbij aan de wedstrijden voor turnsters en dansers, de demo’s, Paaseieren 
zoeken, Avanti Got Talent en een spelletjes avond. 
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Bedankt allemaal voor alle inspanningen met name in de periode van de 
coronacrisis. 
 
Henriëtte van der Ploeg 
 
DANSAFDELING AVANTI  door de leiding van Avanti Dans 
Het dansjaar 2020 begon voor Avanti veel belovend.  
 
Dance Revolution Harderwijk 
Op zaterdag 1 februari 2020 deden 
onze 6 wedstrijdteams mee aan 
Dance Revolution in Harderwijk. Het 
is altijd een spannend moment om 
de dansen voor het eerst voor jury 
en publiek te laten zien, maar het 
was een succes en werd een 
dansfeestje. We keerden terug naar 
Voorschoten met maar liefst drie 
gouden bekers, de B16 en beide 
teams op het hoogste niveau A19 en 
A20 wisten de concurrentie achter 
zich te laten.  
 
Oefenwedstrijd Nieuwegein 
We trainden door en op 7 maart 2020 
namen we deel aan de oefenwedstrijd 
in Nieuwegein. Ook dat was een 
dansfeestje, waarbij er diverse prijzen 
in de wacht werden gesleept. De 
jongste selectie C13 wist met hun 
vrolijke dans “Home” de eerste prijs in 
de wacht te slepen. Ook de B16, 
mocht plaats nemen op het hoogste 
erepodium.  
 
Dans tijdens Coronacrisis 
Na deze twee succesvolle oefenwedstrijden waren we klaar voor de voorrondes en 
vastberaden om enkele tickets te bemachtigen voor het NK in Ahoy, helaas 
kwamen er geen voorrondes, geen dance2’s, geen NK en ook geen eindshow.  
Het was even schakelen om zo midden in het wedstrijdseizoen en vlak voor de 
eerste show-optredens opeens helemaal niet meer te kunnen dansen i.v.m. de 
coronamaatregelen. We hebben een week flink gebaald. Maar lang stil zitten en 
lang zonder dans; dat was voor ons geen optie. We toverden het clubhuis om tot 
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een ware film-dans-studio en gingen 
met de camera aan de slag. We 
maakten online lessen; van leuke 
danslessen voor de kleuters, tot 
work-outs voor volwassen. Van een 
tutting-challenge, tot technische 
tendu-oefeningen, van alles was er 
online te volgen. Een online les 
modern jazz, met een dans op Davina 
Michels “17 miljoen mensen”, werd 
veelvuldig gedaan door dansers thuis. 
Het was erg leuk om van de dansers 
filmpjes terug te ontvangen. We 
hebben echt ervaren dat muziek en 
dans ons verbindt, al is het op 
afstand, juist in deze gekke tijden. Het stimuleerde om door te gaan en dit 
resulteerde in een playlist met bijna 50 dansfilmpjes! Diverse teams bleven ook 
online regelmatig met elkaar dansen en deden leuke dancework-outs met elkaar 
via Zoom en Youtube.  
 
Buitenles 
Eind mei begonnen we aan een 
volgende nieuwe ervaring: de buiten-
danslessen. Elke woensdag werd er 
van ’s middags tot ‘savonds gedanst 
op het veldje naast de gymzaal. We 
hebben gedanst met bijna 30 graden 
en in de regen, maar ook dat hield 
ons niet tegen. Natuurlijk hadden we 
het liever anders gezien en gewoon 
binnen in de gymzaal aan onze 
eindshowdansen gewerkt, maar dit 
was ook een leuke ervaring en de 
buitenlessen werden dan ook druk 
bezocht. Het seizoen sloten we af met een laatste binnen les op woensdag 8 juli, 
fijn om toch nog met de teams het rare jaar te kunnen afsluiten.  
 
Het is nog onduidelijk hoe het wedstrijdseizoen er komend jaar uit gaat zien. De 
KNGU is voornemens online wedstrijden te organiseren, dus; weer een nieuwe 
ervaring die we op gaan doen. Verder hopen we dat er dit jaar wellicht wel weer 
gelegenheid komt om te dansen op een podium. We willen onze dansers 
ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar, een jaar waarin we in ieder geval 
een ding hebben geleerd: altijd blijven dansen!  
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4b. Het financieel verslag (deel 2) 

U vindt het financieel verslag in deel 2 van het verslag 2019-2020. U krijgt dit 
verslag op de jaarvergadering of kunt het opvragen via het 
(secr@avantivoorschoten.nl)  secretariaat opvragen tegelijk met een link voor de 
digitale vergadering. 
 

5. Bestuurssamenstelling   
Vorig jaar is Joop Mooij als voorzitter afgetreden. Helaas hebben wij deze vacature 
nog niet kunnen vervullen. De taken worden nu overgenomen door de andere van 
de bestuursleden. Agnes Oudshoorn is volgens het rooster van aftreden dit jaar 
aftredend bestuurslid. Zij is herkiesbaar. 
 

6. Begroting en contributieverhoging 
U vindt de begroting in deel 2 van het verslag 2019-2020. U krijgt dit verslag op de 
jaarvergadering of kunt het opvragen via het (secr@avantivoorschoten.nl)  
secretariaat opvragen tegelijk met een link voor de digitale vergadering. 
 
Contributieverhoging 
In afgelopen jaren was er sprake van jaarlijkse begrotingstekorten. Deze werden 
gedekt vanuit de reserve. Gestreefd wordt om over 4 jaar weer een sluitende 
begroting te hebben (jaarlijks +1%). Verder zullen de uitgaven aan zaalhuren (de 
grootste uitgavepost) volgend jaar met +2% toenemen. Er wordt voorgesteld de 
contributie voor het seizoen 2021 te verhogen met 2%, gelijk aan zaalhuur. 
 
Voorstel contributies per half jaar ingaande 1 januari 2021 

Categorie 
Vorig jaar 
2018 

Huidig 
2019 

Voorstel 
2021 

  Leden t/m 17 jaar 
  Leden vanaf 18 jaar  
  3e kind t/m 15 jaar 
  trimgroep (buiten)  
extra les 
  t/m 17 jaar  
  18 jaar e.o.  
  Jazz 1x 14 dagen 
 
inschrijving 
donaties per jaar 

70,- 
82,- 
36,- 
46,- 
 
45,- 
49,- 
28,- 
 
10,- 
26,- 

73,- 
85,- 
- 
46,- 
 
47,- 
51,- 
30,- 
 
10,- 
27,- 

75,- 
87,- 
- 
47,- 
 
48,- 
52,- 
31,- 
 
10,- 
28,- 

Betaling:  Voor aanvang van ieder half jaar dient de contributie te worden voldaan. 
Betaling Postbank 147.25.26 t.n.v. penningmeester AVANTI Voorschoten 
Inlichtingen: ledenadministratie Mevr. Oudshoorn Papelaan 106 2251 EM 
Voorschoten, tel 071-561 2615 
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