
 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2022
 Gouderak, januari 2023 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bestuur voorzitter  Suzanne Wesselingh (interim) tot 1 juli  
   2022/vanaf 1 juli 2022 Erica Loendersloot  
   (interim) 

 ledenadministratie  Marina de Gier tot 1 juli 2022/vanaf 1 juli 
   2022 Tineke Noorlander (interim) 
 (wedstrijd)secretariaat Tineke Noorlander 
 algemeen lid/PR Suzanne Wesselingh tot 1 juli 2022/vanaf  
  1 juli 2022 Serena Robijn 
 algemeen lid Angelica Teunissen (miv 2 december  
  2022) 
  
   
Leiding  kleuters   Kimberly de Jager  
 Meisjes 1, 2, 3 en 4  Kimberly de Jager  

 Selectiemeisjes   Cristel de Vroom 
   Jongtalentengroep (vanaf 25 februari 2022) Cristel de Vroom 

 Jongens   Cristel de Vroom 
 Dames  Evert van Dam 
 Conditiegroep  Evert van Dam 
 
Vergaderingen 
Het bestuur komt ongeveer 1x per maand bij elkaar en heeft daarnaast veel contact via Teams, de e-mail of 
whatsapp. Met leiding wordt ook met regelmaat vergaderd/overlegd, ook via Teams, mail en whatsapp. De 
belangrijkste punten op de agenda dit jaar waren: de financiën, de activiteiten van Thor, het opstarten van een 
jongtalentengroep vanaf 25 februari 2022, de voortgang van de lessen van Kimberly tijdens haar verblijf in het 
buitenland in de zomerperiode, het lanceren van de AllUnited ClubApp, en het handhaven van de door de 
regering opgelegde coronamaatregelen. Er is 2x een vergadering van het rayon afd Lek en IJssel gepland, 
waarvan er één door ons is bijgewoond. In deze laatste vergadering zijn de rayonwedstrijden voor het seizoen 
2022/2023 gepland. 
 
Bestuur 
Met ingang van januari 2022 is Lennie van den Herik afgetreden als bestuurslid. Na een oproep onder de leden 
hebben Erica Loendersloot (per 7 april 2022) en Serena Robijn (bij ALV van 9 mei 2022) zich kiesbaar gesteld 
en zijn zij aangetreden als bestuurslid. 
Door omstandigheden zijn in de zomer 2022 Marina de Gier en Suzanne Wesselingh vervroegd afgetreden. 
Per 2 december 2022 is Angelica Teunissen benoemd als algemeen bestuurslid. 
2022 was een erg roerig jaar voor het bestuur van Thor. In augustus 2022 heeft een extra ledenvergadering 
plaatsgevonden. Vanaf half oktober is de vereniging weer in rustiger vaarwater gekomen. 
  
Selectie 
Met ingang van 1 september 2010 is de selectiegroep meisjes opgestart. Buiten de training op de dinsdagavond 
trainen zij ook 3x per jaar in de turnhal in Lekkerkerk. Er heeft één Tuco wedstrijd plaatsgevonden en wel op  
26 maart 2022.  
Een aantal selectiemeisjes zijn blijven meetrainen bij Tumo Moordrecht na het zwangerschapsverlof van Cristel, 
met als voornaamste reden dat zij dan meetrainen met leeftijdsgenoten. Deze meisjes doen ook bij Tumo mee 
met (rayon)wedstrijden. 
Met ingang van 25 februari 2022 is een jongtalentengroep opgestart, waarbij Martine Immerzeel Cristel 
assisteert. Zij trainen op vrijdag van 16.30 uur tot 18.00 uur. De (jonge) selectiemeisjes trainen ook op deze uren 
mee, zodat de selectie 2x in de week training krijgt (op dinsdag van 17.45 uur tot 19.15 uur en op vrijdag van 
16.30 uur tot 18.00 uur). 
Na de zomervakantie zijn 3 meisjes van de jongtalentengroep doorgestroomd naar de jonge selectie. Ook is de 
selectie zelf uitgebreid met 3 meisjes uit de recreatiegroepen.  
Na de zomervakantie bestaat de jongtalentengroep uit 5 meisjes. 
 
Recreatiegroepen 
Er is 1 kleutergroep en er zijn 4 meisjes recreatiegroepen: 
Meisjesgroep 1 zijn meisjes uit (basisschool)groep 3. Meisjes 2 zijn meisjes uit (basisschool)groep 4/5, meisjes 3 
zijn meisjes uit (basisschool)groep 6 en 7 en meisjesgroep 4 zijn meisjes uit (basisschool)groep 8 en hoger.  
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Zij trainen ieder één uur per week afzonderlijk. Vanaf oktober 2022 traint meisjesgroep 4 op hetzelfde uur als 
meisjesgroep 3. 
De lessen worden gegeven door Kimberly de Jager. Tot mei 2022 heeft Martine Immerzeel geassisteerd in de 
lessen. Rochelle de Jager en Kimberly Kok zijn ook regelmatig aanwezig om tijdens de lessen te assisteren. Als 
Kimberly ziet dat zij alleen is bij de kleuterles, worden ouders gevraagd haar te helpen met het opbouwen. 
De kleuter- en meisjesgroepen zijn voor de zomervakantie een week eerder gestopt omdat Kimberly een reis 
van drie maanden naar het buitenland heeft gemaakt. Na de zomervakantie heeft Tumo gebruik gemaakt van de 
gymzaal in het Rak om recreatielessen en selectielessen te geven. Deze lessen zijn gelijktijdig gegeven met de 
eigen lessen van Thor. De kleuter- en recreatiegroepen van Thor zijn bij deze lessen van Tumo aangesloten. 
Vanaf 12 oktober 2022 heeft Kimberly de Jager het lesgeven van de kleuter- en recreatiemeisjes weer 
voortgezet. 
 
Dit jaar heeft Cristel weer training gegeven aan de jongensgroep. De jongensgroep bestaat uit ongeveer 5 à 6 
jongens vanaf  jaar. Een (getalenteerde) jongen uit de jongensgroep is doorgestroomd naar de turnvereniging in 
Krimpen aan den IJssel, zodat hij meer trainingsuren kan maken. 
 
Activiteiten 
Maart, 4 onderlinge wedstrijden jeugdleden in het Rak 
Maart, 26 Tuco in Krimpen aan den IJssel (selectie) 
Maart, 26 extra training selectie en jongtalenten in turnhal Lekkerkerk 
April, 2 extra training meisjes 2 en 4 in turnhal Lekkerkerk 
April, 20 kleuterproef 
Mei, 27/28 IAG Den Bosch 
Mei, 29 Meetmoment jonge selectie/jongtalenten in Lekkerkerk 
Juni, 25 (twee)jaarlijkse uitvoering jeugdleden 
Oktober, 29 extra training selectie en jongtalenten in turnhal Lekkerkerk 
November, 30 Pietengym kleuters en meisjes 1 
December, 17 extra training selectie en jongtalenten in turnhal Lekkerkerk 
 
Bijzonderheden door Coronamaatregelen 
Tot 15 januari 2022 waren er geen lessen mogelijk en was het Rak wegens de Coronamaatregelen gesloten.  
Nadien waren er geen nieuwe coronamaatregelen die van invloed waren op onze vereniging. 
 
Ledental 
Per 1 januari 2022:  100 personen.  
Per 31 december 2022: 108 personen. 

 


