
Het jaarverslag 2017 – secretariaat.  

Het jaar 2017 is voor Unitas sportief verlopen.  
Het bestuur heeft 5 keer vergaderd. 

De Commissies.
Het bestuur werd in haar werkzaamheden bijgestaan door commissies. De onderlinge wed-
strijden zijn dit jaar ook weer verzorgd door Laura Langendijk.
De wedstrijdverslagen zijn verzorgd en geplaatst door Ans Pieters.
De vaste juryleden waren: Tiny v.d. Eng, Leonie Verwer, Ans Pieters en Laura Langendijk.
De seniorencommissie stond onder leiding van Joke Zwikker. Deze verzorgde leuke 
activiteiten voor de MBVO en Keep-fit groepen.     

Leiding: De samenstelling van het team bestond uit de volgende personen:
     
Ouder en peutergym, kleuters  Erna Oostra      3 uur

Meisjes groep 3,4,5  Ansjo Dokter      2 uur 

Recreatie en dans  Ans Pieters      2 uur

Jong Talent en Selectie  Ans Pieters    10 uur

Dames Keep-fit/bewegen 60+  Joke Zwikker      4 uur

Aeroshape  Petra Wever      1 uur

Totaal     22 uur 
Ans Pieters wordt geholpen door Nicole Pieters.

Opbouw van het ledenbestand. De ledensamenstelling ziet er per 31-12-2017 als volgt  
uit:
Jongens t/m 3 jaar       3

Meisjes t/m 3 jaar     11 

Jongens 4 t/m 6 jaar       2

Meisjes 4 t/m 6 jaar     14

Meisjes 7 t/m 11 jaar     61

Meisjes 12 t/m 15 jaar     21

Dames en Heren vanaf 16 jaar   116  

Subtotaal   228

Ereleden       9

Ereleden: 1 actief + 2 leiding       3

Leiding       3

Totaal   243



De ereleden van Unitas zijn de dames: Loes Agema, Ans Pieters, Paulien Dibbets, Marianne
van Zutphen, Joke Zwikker, Ida Veldhuis, Anita Out en de heren: Arie Eriks, Jan Heijne, J. 
Bleeker, Jan v.d. Putten en Pieter Dam.

De lessen worden op de volgende locatie gegeven:
-De Meet aan de Castricummerweg.
-De Klop aan de Langebuurt.
-De Zien aan de Zienlaan.
-De Wissel aan de Hoop.

De activiteiten in 2017.
Het bestuur heeft met hulp van de vrijwilligers, de volgende activiteiten kunnen 
organiseren:  

- Onderlinge wedstrijden voor recreatie en kleuters in de maand maart, o.l.v. Laura  
Langendijk en de vrijwillige ouders.
- Rabo fietsdag.
- Deenactie.  
- Grote Clubactie.
- Sinterklaas en Kerst zijn in de diverse groepen op eigen wijze gevierd. Bij de groep van     
Erna is Sintmaarten uitgebreid in de zaal gevierd en het seizoen in de speeltuin 
Kindervreugd afgesloten.
In de groep van Ansjo was het een bijzondere Sinterklaasviering. Moeders mochten mee 
turnen, waarbij  grootouders en vaders, konden meegenieten op de tribune.
De groep van Joke heeft voor Kerst een gezellige ochtend gehouden met eigen gebakken 
traktaties bij de koffie en een glaasje gluhwein.  
Voor de selectie is een airtrack aangeschaft. Ook heeft de selectie diverse keren getraind bij 
Toss en HLC.

Gelukkig heeft het bestuur ook dit jaar weer op steun van de vrijwilligers, leden en ouders 
van de jeugdleden kunnen rekenen om alle activiteiten en werkzaamheden mogelijk te 
maken. We zijn als bestuur erg blij met hun inzet.

Maart 2018, Anneke Rumphorst. 


