SJZ Nieuwsbrief
Uitgifte datum: mei 2021

Komt het voortbestaan van onze club in gevaar?
Het huidige bestuur staat het water aan de lippen, we zijn
onderbemensd! De continuïteit van de vereniging komt in gevaar, en
mogelijk ontkomen we niet aan opheffing of fusie: we hebben hulp
nodig! Vind jij het leuk vinden, of weet jij iemand die deze taak op zich
kan nemen? Graag een berichtje naar info@sjzgym.nl, dan pakken wij
het verder op.
Zorg dat we kunnen blijven sporten onder S.J.Z. Help ons meezoeken naar een voorzitter!

We mogen weer de zaal in!
Het verlossende woord is gesproken… we mogen vanaf woensdag weer in de Klaverhal sporten! Let
wel op dat we nu weer volgens het originele schema gaan sporten, dus voor sommige groepen weer
even wennen aan de lestijden. Het protocol is weer aangepast en wordt u per email toegezonden. Het
protocol en de lesindeling zijn terug te vinden op onze website: www.sjzgym.nl.

Vanuit het bestuur: Extra bestuursleden gezocht
Naast dat we een voorzitter zoeken, hebben wij volgend seizoen nog een tweetal vacatures. Deze
twee vacatures zijn ook samen te combineren. Wij zijn op zoek naar iemand die:
1. Voorraad EHBO spullen wil bijhouden en eens per twee jaar een EHBO training organiseert
2. Materiaalbeheer doet (dwz bijbestellen, reparaties regelen, oude materialen afschrijven)
Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar: info@sjzgym.nl. Ook als je algemeen bestuurslid zou
willen worden kan je mailen. Vele handen maken licht werk!

Vanuit het bestuur: Even voorstellen
Hallo, ik ben Karin Groen en doe sinds september met veel plezier de ledenadministratie.
Mijn zoon zit al van kleins af aan op gym en nu volgt hij een aspirantencursus voor gymleiding. Hoe
leuk! Ik dacht, hij gaat ook iets doen voor SJZ gym dus waarom ik niet? Vrijwilligers zijn immers hard
nodig. Heel grappig om zoveel bekende namen van ouders tegen te komen op de
nieuwe inschrijfformulieren. Ik hoop nog veel nieuwe namen te gaan zien.

Vanuit het bestuur: Incasso lesgelden
Wegens corona en onzekerheid over teruggave van zaalhuur tijdens de lock-down is de inning van het
lidmaatschapsgeld over 2020 wat verschoven. Rond 3 mei 2021 heeft u een factuur gehad voor de
contributie over de periode september 2020 – februari 2021. Bij het opmaken van deze factuur is een
korting toegepast i.v.m. het vervallen van enkele lessen in die periode.
Normaal gesproken worden facturen geïnd aan het begin van elk half jaar (in januari/februari en
september/oktober). Om weer in de pas te lopen (onder voorwaarde dat de lessen gewoon doorgang
kunnen vinden), zal de inning van de contributie voor 2021 wat korter op elkaar gebeuren:
 Periode februari 2021 – juni 2021 in juli 2021
 Periode september 2021 – januari 2022 in september 2021
Voor vragen kunt u uiteraard een email sturen naar penningmeester@sjzgym.nl.

Algemene ledenvergadering: binnenkort
Binnenkort plannen we een online Algemene Leden Vergadering en hopen u dan te spreken. U
ontvangt hiervoor een uitnodigingsmail om in te schrijven. Hou uw mail dan ook in de gaten. Zodra wij
uw aanmelding ontvangen, sturen wij u de link naar de online vergadering.

SJZ zomerkamp 2021: di 24 – za 28 aug
De voorbereidingen voor SJZ kamp 2021 zijn in volle gang. Net als vorig jaar
willen we er dit jaar weer een goed georganiseerd kamp maken vol met spellen
om niet te vergeten. Als uw zoon/dochter minstens 8 jaar oud is, dan kan hij/zij

mee op kamp. De thuisblijvers kunnen alles volgen op Facebook via de pagina
van S.J.Z. Gymnastiek. Voor vragen, kunt u terecht bij één van de coördinatoren
via email of telefoonnummer (zie onderaan). In de maand april zijn de
inschrijfformulieren reeds verspreid waarin u uw kind definitief kunt inschrijven.

EHBO training van de leiding
In oktober heeft de leiding een EHBO training gehad in de Klaverhal.
Uiteraard kon er niet 'echt' op elkaar geoefend worden vanwege de
corona beperkingen. Wel kregen we goede uitleg van onze
kaderinstructeur Koos en veel praktijkvoorbeelden en tips. Met deze 2jaarlijkse trainingen zorgen we ervoor dat we beter kunnen handelen bij
kleine ongelukjes en weten we wat we moeten doen als er echt iets
naars mocht gebeuren.

Online SJZ Bootcamp
Sport jij ook mee met ons? Rick en Tisha hebben speciaal voor jullie een online Bootcamp gemaakt.
Echt super leuk. Doe mee:
Sporten met Rick: https://youtu.be/KOjPhrcmQD0
Sporten met Tisha: https://youtu.be/eXO_WaXBhrc

Grote Club Actie 2020
Dit super mooie bedrag is opgehaald door onze leden met de Grote Club Actie.
Echt een geweldige prestatie. Dit jaar kon er ook via een QR-code loten verkocht
worden. Met deze bijdrage kopen we leuke materialen voor in de gymzaal.
Nu heel hard duimen dat we snel weer binnen mogen sporten.

SJZ Vertrouwenspersoon
Met de bekendmaking van het onderzoeksrapport “Ongelijke leggers” aan de KNGU, bericht wij het
volgende: SJZ is van mening dat iedereen vrij moet kunnen sporten, zonder angst of
terughoudendheid. Daarom is er al heel lang een vertrouwenspersoon verbonden aan onze
vereniging.
Even voorstellen:
Beste sportvrienden, mijn naam is Marja Blijleven. Velen zullen mij nog wel kennen als
penningmeester van S.J.Z., dat heb ik 15 jaar gedaan. Het is wel alweer 5 jaar geleden dat ik actief
was binnen de vereniging. Jureren bij turnwedstrijden doe ik nog steeds. Zelf heb ik nooit geturnd,
maar ik vond het wel altijd het leukste onderdeel van de gymnastiekles op school. Ik heb 2
dochters, Laura en Fleur. Zij hebben beide geturnd bij S.J.Z. en turnen nu nog steeds maar bij een
andere vereniging.
Toen mij gevraagd werd of ik vertrouwenspersoon wilde zijn, hoefde ik niet lang na te denken en heb
ik gelijk hiermee ingestemd.
Wat kunnen melders bij jou kwijt?
“Eigenlijk alles wat met ongewenst gedrag te maken heeft. Alles met betrekking tot pesten,
discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld kunnen ze bij mij kwijt.

Wat doe je met de informatie die je krijgt van iemand die contact opneemt?
“Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel zal ik noteren dat we contact hebben gehad en waarover.
Deze informatie wordt niet gedeeld. Afhankelijk van de (advies)vraag of het probleem kijken wij samen
hoe we een oplossing kunnen vinden.”
Wie kan er met je contact opnemen?
“Iedereen: sporter, ouder van een sporter, leiding en bestuurslid.”
Hoe kan men contact met je opnemen?
Ik ben telefonisch bereikbaar op nummer 06 30908352 (spreek svp de voicemail in zodat ik terug kan
bellen) of per email: marja@blijleven.nu
Kun je nog ergens anders melden?
Jazeker, natuurlijk kun je ook een melding doen bij de overkoepelende gymbond: KNGU (De
vertrouwenscontactpersonen bij de KNGU - Dutch Gymnastics).
Ik hoop dat het niet nodig is binnen onze vereniging, maar als het wel nodig is, blijf er dan zeker niet
mee rondlopen!
Groet, Marja

Terugblik: hoe Corona onze vereniging heeft beïnvloed
Het is alweer een jaar geleden dat we van de ene op de andere dag niet meer in de gymzaal mochten
sporten. Aanvankelijk dachten we dat het van korte duur zou zijn – even de adem inhouden en dan
kunnen we weer – maar het bleek heel anders te gaan.
We moesten creatieve oplossingen gaan zoeken. We vonden gelukkig een oplossing na heel wat
rondbellen en met hulp van Jorrit - de stuwende kracht achter het “Sportakkoord Zoeterwoude” waar
wij ons ook aan hebben verbonden - konden we in mei terecht op een veld van SJZ Voetbal!
Met man en macht is er gewerkt aan een gymprotocol voor de leden en leiding, aan uitleg voor de
leiding en aan het verplaatsen van een deel van de trainingsmaterialen uit de Klaverhal naar de
kleedkamers bij het handbalveld.
Helaas is gebleken dat we inmiddels aardig wat handigheid in deze acties hebben opgebouwd; het
leek wel een jojo! Geen sport (maart) – buitensport (mei) – binnensport (juli) – zomervakantie –
binnensport (september) – volledige stop in december – online challenges in februari - en vanaf maart,
met het iets betere weer: lekker naar buiten. Gelukkig kwam vandaag het verlossende woord: we
mogen weer naar binnen vanaf 19 mei. Laten we hopen dat het hierbij blijft, en dat iedereen snel
gevaccineerd is zodat we zonder corona-beperkingen kunnen sporten!
Namens SJZ bestuur en leiding willen we u danken voor uw begrip en medewerking. Ook een
welgemeend BEDANKT van het bestuur naar de leiding, die toch maar steeds zo flexibel was om
lessen door te kunnen laten gaan, of het nu binnen of buiten is.
We zijn heel benieuwd hoe u de afgelopen periode de communicatie en de activiteiten van SJZ Gym
als sporter of ouder heeft beleefd. Feedback is altijd welkom! info@sjzgym.nl
Monique de Vlieger, Secretaris

