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Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 ligt achter ons. Het was een enerverend jaar, dat vooral in het teken stond van alles
rondom het Corona virus. Dit leverde voor iedereen binnen en buiten de vereniging veel
veranderingen op. We kwamen met elkaar voor grote uitdagingen te staan voor onze leiding en leden
aangaande lesgeven. Wat er allemaal is gebeurd, kunt u allemaal lezen in dit jaarverslag.
SPORT
Het afgelopen jaar hebben we eerst voor 30 groepen wekelijks lessen verzorgd. Door aanpassingen
in lesrooster zijn er lessen samengevoegd en vervallen en blijven er 27 lesgroepen over.
Sportcomplex de Kei blijft onze hoofdlocatie en we blijven daar zoveel mogelijk lessen geven.
Omdat er veel andere gebruikers zijn van dit complex, lukt het helaas nog steeds niet om alle lessen
daar te geven en daarom wijken we uit naar andere locaties (sporthal de Mene en de zaal bij Jan
Ligthart aan de Leeuweriklaan. Daarnaast werden er in 2020 ook 2 lessen op locatie gegeven bij
Smallsteps KDV Runneboom en Smallsteps KDV de Polbeek.
Voor alle lessen die hieronder beschreven zijn geldt, dat na uitbraak van het Corona virus de lessen
niet langer binnen gegeven konden worden. Er is door bestuur in overleg met leiding een aangepast
buitensport rooster opgesteld en op die manier konden op het veld van het Isendoorn in Warnsveld
vanaf 1 juni weer lessen aangeboden worden.
Natuurlijk waren dit niet de reguliere lessen, maar aangepast van aard en korter van duur, zodat het
voor alle partijen haalbare lessen waren die volgens richtlijnen van het RIVM gegeven konden
worden.
Streetdance
Het streetdance seizoen heeft het afgelopen jaar een stabiel jaar gehad. Op donderdag hebben
zowel Anouk de Klerk als Joost de Klein 1 streetdanceles gegeven. Joost de Klein geeft op
donderdag verder de moderne dansles.
Op vrijdag geeft Anouk de Klerk 2 streetdancelessen. Joost is sinds de uitgestelde ledenvergadering
op dinsdag 1 september tot het bestuur toegetreden als bestuurslid dans.
Kleuterdans en jazzdance
De kleuter- en jazzdancelessen op de vrijdag blijven goed draaien. In 2020 heeft Vera Tuenter 1
groep kleuters en 1 groep jazzdanceles gegeven. Vanwege studie kon Lot Nolten haar jazzdanceles
op vrijdag niet meer geven. De les is daarom m.i.v. september naar woensdag verplaatst en werd
door Anne Bout gegeven.
Grietje van den Hof heeft tot aan de zomervakantie op de woensdag de jazzdancegroepen les
gegeven en heeft afscheid genomen van WSV.
Anne Bout heeft vanaf september 2020 de groepen overgenomen en geeft deze op woensdag,
deels in de Mene, en de andere lessen aan de Leeuweriklaan.
Beweegdiplomalessen
Begin 2020 zijn we gestart met de proeflessen, echter door komst van het Corona virus kon er geen
les meer gegeven worden in de zalen. De reeks is dus gestopt. In september is er een nieuwe reeks
gestart. Helaas is die vanwege de lockdown in het najaar ook weer stopgezet.
We zijn in de omgeving van Zutphen nog steeds de enige aanbieder.
Lisanne Ruegebrink is dit jaar zowel bij WSV in de Kei, als bij Smallsteps KDV Runneboom en KDV
de Polbeek één serie lessen gestart, maar helaas kon deze vanwege de lockdown geen doorgang
vinden en is er geen diplomales geweest.
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De lessen in sporthal de Kei zijn creatief opgepakt als ouder/kind lessen, omdat er geen
ouders/toeschouwers toegestaan waren in de zalen. Op deze manier konden de lessen toch nog
doorgang vinden zolang de zalen open waren tot in het najaar.
Peuter- en kleutergym
Het afgelopen seizoen hebben we ook weer peuter/kleutergymlessen verzorgd. Door komst van het
Corona virus kon er geen les gegeven worden door Lisanne Ruegebrink. De leden van deze groepen
konden bij de buitenlessen kleuterdans mee doen vanaf juni 2020 tot aan de zomervakantie.
Na de zomervakantie konden de lessen worden hervat in sporthal de Mene voor kinderen van 3-5
jaar. Helaas is in het najaar alles weer stilgelegd vanwege de lockdown.
Lisanne Ruegebrink verzorgde deze lessen. Lieke Beser heeft haar dit jaar bij de binnenlessen
geassisteerd.
Turnen meisjes
Het turnseizoen kwam in 2020 abrupt tot een einde. Er waren enkele wedstrijden waaraan de leden
deelgenomen hebben, echter kwam door het Corona virus een halt aan alle wedstrijden die nog
gepland stonden.
Tijdens de turnlessen werd ook afgelopen jaar ondersteuning geboden door diverse leshulpen.
Hiervoor dank!
Tot aan de sluiting van de zalen verzorgde Naomi Ulkeman op de maandag de meisjes
recreatielessen samen met haar assistenten Kyra Kramer en Milou van Osch.
Door toename in groepsgrootte is besloten, dat vanaf september een nieuwe leeftijdsindeling in haar
groepen komt en worden er leden doorgeschoven naar de woensdaggroepen van Lisanne
Ruegebrink.
Lisanne Ruegebrink verzorgde op woensdag en vrijdag de recreatielessen voor meisjes.
Bij haar lessen op de woensdag wordt ze geholpen door leshulpen Milou van Osch en Mark Wippert.
De vrijdagmiddagles voor meisjes 7-12 jaar is net voor de kerstvakantie opgeheven, omdat er te
weinig leden waren.
De zaterdag (pré-)selectie groep heeft afgelopen jaar getraind o.l.v. Naomi Ulkeman.
De pré-selectie trainde elke zaterdag 2 uur en de selectie 3 uur. Sinds september is er ook gestart
met een jongtalentengroep, deze leden trainden elke zaterdag 1 uur. Met behulp van leshulpen Mark
Wippert, Kyra Kramer en Milou van Osch, bereiden de turnsters zich voor op wedstrijden.
Turnen jongens
Wilma Brummelman heeft geheel 2020 de jongens weer les gegeven. Het afgelopen jaar zijn er een
aantal nieuwe jongens in het uur van 16.00-17.00 bijgekomen. Daarom is besloten om vanaf
september de groepen anders in te delen qua leeftijden en het half uur selectie training te laten
vervallen.
Gijs Hoentjen en Rens Beser hebben ook dit jaar als Wilma in dit uur ondersteuning geboden.
Jesper Broer ondersteunt haar als assistent leider, als hij dit met zijn werk kan combineren.
Naast dit lesuur verzorgd Wilma Brummelman ook het lesuur voor de 14+ en de
jongensselectietrainingen. Floris de Boer loopt voor zijn opleiding ROC sport en beweging stage bij
Wilma.
De selectiegroep traint nog steeds 2-wekelijks op zaterdag. Tot aan uitbraak van het Corona virus
trainden zij ook elke vrijdag een half uur. Na de zomervakantie is dit half uur komen te vervallen
en trainen zij meerdere zaterdagen per maand.
Jesper Broer, Swen Hellewegen, Maurice Eskes, Gijs Hoentjen en Rens Beser hebben Wilma bij
toerbeurt ondersteuning geboden bij de trainingen en wedstrijden. Hiervoor dank!
Er waren diverse selectiewedstrijden gepland, maar ook deze kwamen vanwege Corona te vervallen.
Acrogym:
In 2020 hebben Carlijn Castermans en Pascal Hovens de acrogymlessen verzorgd in sporthal de Kei
op dinsdag. Bij de lessen werden ze ondersteunt door Karin van Wamel, Susan van Ommen en
Felyne Frederiks. Helaas vanwege het Coronavirus ook hier geen deelname aan wedstrijden meer.
We kijken wel terug op een geslaagd wedstrijdweekend dat wij in maart mochten organiseren een
week voordat de lockdown inging. Gelukkig zijn er geen besmettingen gemeld onder de deelnemers.
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Ze hebben met diverse groepen meegedaan aan diverse wedstrijden en hebben flink wat medailles
mee naar huis kunnen nemen.
Aerobics
Bij de aerobicslessen zijn het afgelopen jaar op de dinsdag helaas weer wat wisselingen geweest.
Eva Knol heeft de lessen voornamelijk gegeven, maar door school waren we genoodzaakt weer
invalleiding te vinden. Teun Boschloo heeft de dames enkele maanden lesgegeven.
Debbie Kersten heeft in 2020 de les op de woensdag gegeven.
Het ledenaantal in de lessen blijft redelijk constant.
Ook de dames van de aerobics hebben in de corona tijd buiten op het sportveld les gekregen en
gingen vanaf september de zaal weer in. Omdat er helaas geen vervanging geregeld kon worden
voor de dinsdaglessen van Eva/Teun is deze groep opgeheven en kunnen de dames nu op de
woensdag meedoen in de les van Debbie.
ACTIVITEITEN
In 2020 zijn er toch flink wat activiteiten die gepland stonden komen te vervallen vanwege het Corona
virus. Zo gingen helaas Dance Rhythm, Kamp en deelname aan Avondvierdaagse en
Clubkampioenschappen niet door.
Ook kwamen helaas de geplande AH Clubfund actie en de paasbroden/eitjes actie te vervallen.
Onze algemene ledenvergadering kon ook geen doorgang vinden in maart, maar is uitgesteld naar 1
september.
Grote Clubactie
Ook dit jaar zijn de leden (vanaf 8 jaar) weer op pad gegaan voor de Grote Clubactie.
Nieuw dit jaar was de QR code waarmee het verkopen makkelijker en corona-proof kon plaatsvinden.
Onze leden hebben goed hun best gedaan. De totale opbrengst bedroeg €1639,20 en er zijn 683
loten verkocht. De topverkopers hebben een bioscoopbon gekregen.
De opbrengst van de Grote Clubactie zal gebruikt voor de aanschaf van een Airtrack springbaan en
stereo’s voor de vereniging. Deze staan hoog op het wensenlijstje.
Uitvoering WSV
Vanwege het Corona virus kon er niet geoefend worden voor de uitvoering en hebben we moeten
besluiten de uitvoering 1 jaar op te schuiven naar 2021.
Intocht Sinterklaas winkelcentrum Dreiumme : is komen te vervallen vanwege de
coronamaatregelen.
Ook is daarom geen apart Pietenfeest gehouden binnen de vereniging, maar konden de leden in hun
eigen les meedoen met leuke georganiseerde activiteiten en kregen alle leden tot 7 jaar een
cadeautje en iedereen wat pepernoten.
COMMUNICATIE EN BETROKKENHEID
Als vereniging blijven we ook dit jaar bezig om de communicatie richting ouders, verzorgers, leiding
maar ook richting leiding zo goed mogelijk te verzorgen. Als vrijwilligers is dit soms lastig te
realiseren, maar we doen ons best.
Om met onze tijd mee te gaan en sneller te kunnen communiceren, delen we berichten steeds vaker
via onze Facebookpagina. Natuurlijk worden zaken ook via onze website en nieuwsbrieven
gecommuniceerd. Ook zijn er bij diverse lesgroepen appgroepen aangemaakt, waarin ook snelle
communicatie met leiding mogelijk is.
De WSV Facebookpagina had op 31/12 516 vind-ik-leuks en daar komen nog regelmatig nieuwe
likers bij.
Algemene ledenvergadering
Dit jaar was de ALV op dinsdag 1 september (datum in maart kwam te vervallen vanwege Corona).
De aanwezige bestuursleden hebben diverse punten besproken.
Naast bestuur/leiding waren er enkele overige aanwezigen. Dit is terug te lezen in de notulen van die
vergadering die op onze website terug te vinden zijn.
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Bestuursvergaderingen
In 2020 heeft het bestuur voor het eerst in zijn bestaan digitale vergaderingen moeten houden
vanwege de Corona uitbraak.
Er zijn 4 gewone en 7 digitale bestuursvergaderingen geweest. Diverse zaken zijn daar de revue
gepasseerd en er zijn weer beslissingen genomen.
Leidingoverleg
Met leiding is in 2020 alleen in september en december een leidingoverleg geweest. In maart en juni
is vanwege het Corona virus via e-mail een update naar onze leiding gegaan en konden zij daarop
reageren en vragen stellen.
Natuurlijk konden de verschillende disciplines ook in kleinere setting via Whatsapp en e-mail met
elkaar overleggen. De opkomst bij de leidingoverleggen is meestal vrij goed.
Externe vergaderingen / bijeenkomsten
Het bestuur gaat normaal gesproken naar alle externe vergaderingen waar hun aanwezigheid
gewenst is. Dit jaar is zijn de meeste vergaderingen gecanceld vanwege Corona.
Mark Wippert is wel naar het turnoverleg van regio Oost geweest.
Deze bijeenkomsten worden door minimaal één bestuurslid bezocht.
Digitale nieuwsbrief
Dit seizoen werd er door de redactie weer gewerkt aan de verspreiding van de digitale nieuwsbrief. In
de nieuwsbrief, die 6 keer verscheen, werd er teruggeblikt op evenementen, werden de meest
actuele gebeurtenissen gemeld en zijn er stukjes/foto’s geplaatst van/over leden en leiding. Verder
stonden in de nieuwsbrief de agenda en Corona updates.
Publiciteit en website
Janet Lier heeft ook het afgelopen jaar weer het grootste deel van de perscontacten verzorgd.
Daarvoor onze hartelijke dank.
Belangrijke zaken, evenementen, uitslagen en foto's worden ook door bestuursleden geplaatst op
diverse Facebookpagina's en in (online) kranten.
Mark Kraan, onze webmaster, heeft samen met Herbert Goorman begin 2020 de nieuwe website
geheel actueel gemaakt. Zij hebben geheel 2020 de website onderhouden.
Foto’s, diverse formulieren, (wedstrijd)reglementen en lesroosters zijn hierop terug te vinden.
Op de Facebookpagina van WSV werden met regelmaat updates, uitslagen, foto's, filmpjes en
andere zaken geplaatst.
Het aantal likers nam ook het afgelopen jaar weer toe.
De Facebookpagina werd door Jolanda Beser en Renée Krabben onderhouden.
AVG verklaring/foto-filmbeleid
Het laten invullen van deze verklaring wordt nog steeds door alle (nieuwe) leden gedaan.
Met het invullen van deze verklaring door alle leden voldoet WSV aan de AVG regelgeving.
Ouderbetrokkenheid
In 2020 bleef WSV bleef zich inzetten voor betrokkenheid van alle geledingen: leden, leiding en
ouders van leden.
We zijn erg blij, dat er dit jaar ouders waren, die bij het acro wedstrijdweekend wilden helpen.
Ook waren er ouders die als Corona verantwoordelijke aanwezig wilden zijn bij de buitensportlessen
zolang dit nodig was.
Zonder betrokken ouders die willen helpen bij evenementen is het lastig deze te organiseren.
Er blijft helaas nog een tekort aan vrijwilligers voor diverse vacatures.
Het wordt steeds lastiger voor de huidige groep vrijwilligers in het bestuur om activiteiten te
organiseren. Ook leiding wordt daarmee extra belast.
Erelid Gerrie van Stijn-Reenalda
Op 5 december 2020 is ons laatste erelid ons komen te ontvallen.
Zij is op 74 jarige leeftijd komen te overlijden.
Namens het bestuur is onze penningmeester bij de plechtigheid aanwezig geweest.
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ORGANISATIE
Bestuur
In de bestuurssamenstelling is ook dit jaar weer het één en ander veranderd.
In 2020 hebben we een bestuur bestaande uit de volgende personen:
Joost de Klein is toegetreden als bestuurslid Dans. Samen met Inge Roordink zullen zij als
bestuursleden Dans optreden.
Inge verzorgde in 2020 ook haar functie als bestuurslid P&O.
Mark Wippert verzorgde in 2020 de bestuursfunctie turnen.
Jolanda Beser verzorgde dit samen met hem.
Jolanda Beser is daarnaast secretaris en neemt samen met onze voorzitter Renée Krabben en
penningmeester Jolanda Kramer ook de vacature van bestuurslid facilitaire zaken waar.
Karin van Wamel was geheel 2020 ons bestuurslid Acro.
Door alle wisselingen en vertrekkende bestuursleden zijn we nog steeds zeer dringend op zoek naar
versterking binnen ons bestuur.
Leiding
WSV zou natuurlijk nergens zijn zonder alle enthousiaste en deskundige train(st)ers en assistenten.
Vele lessen hebben ze ook dit jaar weer met veel plezier wekelijks verzorgd voor jeugd en
volwassenen. Wedstrijddeelname en deelname aan andere activiteiten zou niet mogelijk zijn zonder
hun inzet.
Bij ziekte/afwezigheid proberen ze voor elkaar in te vallen. Als dit lukt is dat erg prettig. Hierdoor
proberen we zo min mogelijk gaten te laten vallen in het lesrooster.
In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van leiding, maar hebben we ook weer zeer
gemotiveerde leidsters aan onze vereniging te kunnen toevoegen.
In de periode dat we buiten les hebben gegeven vanwege het Corona virus kon Lisanne Ruegebrink
i.v.m. haar werk geen les bij WSV geven en konden haar leden bij lessen van collega-leiding terecht.
Opleidingen en licenties
WSV streeft ernaar dat alle groepen onder deskundige en gediplomeerde leiding staat, minimaal in
het bezit van een (voorwaardelijke) licentie. Daarom zijn er ieder jaar wel een aantal personen die
een opleiding starten of afronden. Het afgelopen jaar hebben Gijs Hoentjen en Noor Beser hun
gymnastiek assistent leider niveau 2 behaald. Rens Beser kon vanwege de corona uitbraak de
opleiding nog niet afmaken. Lieke Beser is gestart met haar assistent gymnastiekleider niveau 1,
maar ook zij moest deze pauzeren vanwege de corona uitbraak.
We zijn erg blij met deze ondersteuning bij de lessen.
Juryleden
Om mee te kunnen doen aan de turn- en acrogymwedstrijden van de KNGU moet WSV ook juryleden
leveren. Als een vereniging geen juryleden levert, moet extra inschrijfgeld betaald worden. Bij WSV
zijn Mark Wippert, Mieke Salomons, Jettie Salomons, Alyssa Kramer en Jolanda Beser de juryleden
turnen. Lisanne Ruegebrink heeft ook een brevet en kan eventueel ook worden ingezet.
Voor acrogym jureert Susan van Ommen voor WSV.
Natuurlijk is het ook fijn dat er meer ouders kunnen jureren. De KNGU organiseert daarom cursussen.
Bij interesse kunnen ouders contact met het bestuur opnemen.
Activiteiten commissie
Een activiteitencommissie is erg belangrijk om de activiteiten te organiseren. Net als in voorgaande
jaren hadden we hier in 2020 nog geen bestuurslid voor en was de organisatie van de meeste
activiteiten in handen van het bestuur en de leiding.
Renée Krabben nam de bestuursfunctie activiteiten in 2020 waar.
Om de activiteiten goed te kunnen blijven organiseren is het belangrijk dat er wel weer een
activiteitencommissie komt. Nieuwe activiteiten zullen we tot die tijd niet oppakken en we proberen de
huidige activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan.
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Sportaccommodaties
De Kei is het sportcomplex waar WSV het grootste deel van de lessen geeft.
Ook dit jaar waren er weer diverse gesprekken met Optisport (exploitant van sportcomplex de Kei),
de gemeente en gebruikers m.b.t. materiaal- en toestelproblemen, chaotisch opgeruimde
toestelhokken en vieze vloeren.
Jolanda Beser, Jolanda Kramer en Renée Krabben hebben hierover contact gehad met de diverse
partijen. Naast De Kei hebben we dit jaar gebruik gemaakt van De Mene, de gymzaal van de Jan
Ligthartschool en het veld bij het Isendoorn college.
LEDENONTWIKKELING EN FINANCIËN
Het ledenaantal is afgelopen jaar redelijk constant gebleven. Op 31 december 2020 hadden we er
259 (2019: 265). Het merendeel van de leden is juniorlid, daarnaast zijn er ook nog een aantal
seniorleden (o.a. in de aerobicslessen, de 14+ turngroep en de 15+ streetdanceles). Het is fijn, dat
het ledenaantal stabiel is gebleven in dit corona-jaar, daardoor hebben we, financieel gezien, het
hoofd boven water kunnen houden. We zijn onze leden hier erg dankbaar voor!
Dit jaar is de basiscontributie voor seizoen 2020/2021 met €4,- verhoogd na de ALV van september
2020. De contributie voor de jeugdleden komt hiermee op €49,00 per kwartaal en die voor de
ouderen op €56,00.
Voor alle leden blijft de bondscontributie apart en naast de gewone contributie geïncasseerd
worden. Voor jeugdleden is dit een bedrag van €22,60 en voor seniorleden een bedrag van €27,80
per jaar. De kosten voor de turnselectie uren is zoals eerder aangekondigd bij de Algemene
ledenvergadering verhoogd met de voorgestelde €8,- per kwartaal (op basis van wekelijks 3 selectie
trainingsuren).
De financiën van WSV blijven onder druk staan, dit door toenemende personeels- en zaalhuurkosten
(Optisport en gemeente). Hopelijk kunnen we dit opvangen door een stijging in het ledenaantal en
een lichte verhoging van de contributie.
BESTUUR EN LEIDING EN VRIJWILLIGERS
De samenstelling van bestuur en leiding was (tot) op 31 december 2020 als volgt:
Functie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
P&O
Facilitaire zaken
Bestuurslid turnen
Bestuurslid turnen
Bestuurslid activiteiten
Bestuurslid dans
Bestuurslid dans
Bestuurslid aerobic
Bestuurslid acrogym
Acrogymgroepen

Aerobics
Aerobics
Beweegdiploma,
peuter/kleutergym, turnen
meisjes recreatie
Jazzdance /
selectiegroepen
Jazzdance 8-9 jaar
Kleuterdans/jazzdance

Bestuur
Renée Krabben
Jolanda Kramer
Jolanda Beser
Inge Roordink
Jolanda Beser, Jolanda Kramer en Renée Krabben ad interim
Mark Wippert
Jolanda Beser (ondersteunend)
Renée Krabben ad interim
Joost de Klein
Vacant
Vacant
Karin van Wamel
Carlijn Castermans
Pascal Hovens (assistent leiding)
Susan van Ommen (assistent leiding)
Karin van Wamel (assistent leiding)
Eva Knol (tot zomervakantie) deels
opgevangen door Teun Boschloo
Debbie Kersten
Lisanne Ruegebrink

dinsdag

Grietje van den Hof (tot zomervakantie)
Anne Bout (vanaf 1 september)
Lot Nolten tot zomervakantie
Anne Bout (vanaf 1 september)
Vera Tuenter
Lot Nolten (assistent leiding)(tot zomer)

woensdag
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dinsdag
woensdag
woensdag, vrijdag

vrijdag
woensdag
vrijdag

Streetdance
Streetdance /moderne
dans
Turnen jongens, 14+,
selectie jongens
Turnen meisjes recreatie
Turnen meisjes selectie
Turnen meisjes recreatie
+ selectie
Turnen meisjes recreatie
+ selectie
Turnen meisjes selectie +
recreatiemeisjes woe uur
Leshulpen
Lieke Beser
Noor Beser
Mirthe Broer van Dijk
Lotte Gieling
Gijs Hoentjen
Rens Beser
Swen Hellewegen
Maurice Eskes

Anouk de Klerk
Joost de Klein

donderdag, vrijdag
donderdag

Wilma Brummelman
Jesper Broer (assistent leiding)
Naomi Ulkeman
Naomi Ulkeman
Milou van Osch (assistent leiding)

vrijdag; zaterdag

Kyra Kramer (assistent leiding)

maandag
zaterdag
maandag, woensdag;
zaterdag
maandag, zaterdag

Mark Wippert (assistent leiding)

woensdag, zaterdag

peuter/kleutergym vrijdag (deel van het jaar)
peuter/kleutergym vrijdag (wanneer mogelijk)
jazzdance woensdag/vrijdag
jazzdance vrijdag
turnen jongensgroep vrijdag
turnen jongensgroep vrijdag
turnen jongensgroep vrijdag (wanneer mogelijk)
wedstrijdbegeleiding/extra training

Maatschappelijke stage: Coördinatie dance rhythm
Coördinatie kamp
Coördinatie uitvoering
Digitale nieuwsbriefredactie
Jury-coördinatie
Ledenadministratie
Materiaalbeheer
Perscontacten
Sponsoring
Turnpakjes
Webmaster
Wedstrijdsecretariaat dames
Wedstrijdsecretariaat heren

Mark Kraan, ondersteund door Renée Krabben
Herbert Goorman
Renée Krabben
Mark Kraan en Jolanda Beser
Mark Wippert
Jolanda Kramer
Vacant
Janet Lier/Jolanda Beser
Vacant
Jolanda Kramer
Mark Kraan/Herbert Goorman
Mark Wippert
Wilma Brummelman/ Mark Wippert*

* Zijn eigenlijk vacant. Vermelde personen nemen deze functies tijdelijk waar.
Vacant zijn:
Coördinator dans**
Coördinator organisatie en vrijwilligers**
Coördinator communicatie**
Coördinator activiteiten**
Coördinator attentieverzorging
Leshulpen
Lid werkgroep dans
Lid werkgroep activiteiten
Taakbeschrijvingen
** kan ook een (mede)bestuurslid zijn.
Ereleden:.
Mevr. G. van Stijn (overleden 5-12-2020)
Jolanda Beser (secretaris in 2020), januari 2021
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