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Beste lezer,  
 

Wat was 2020 een vreemd jaar! Zo voortvarend als we aan onze nieuwe 

plannen en ambities begonnen, werden we halverwege maart ineens    

geconfronteerd met de gevolgen van een pandemie veroorzaakt door het 

Corona virus. De weerbaarheid en flexibil iteit van onze Stichting werd 

danig op de proef gesteld en dat nog wel in ons eerste lustrum jaar! 

Want in 2020 was het al weer vijf jaar geleden dat onze Stichting werd 

opgericht. 

Gelukkig stond iedereen paraat en konden we met een besluitvaardig 

kernteam verstandige besluiten nemen, waardoor wij zonder al te veel 

kleerscheuren het jaar alsnog positief hebben kunnen afsluiten.  

Ondanks dat wij van half maart tot september geen reguliere lessen   

konden verzorgen, hebben onze lesgevers hun beste beentje voorgezet 

om te komen met alternatieven, uiteenlopend van online challenges,       

lessen via Microsoft Teams, buitenlessen voor bewoners van                    

zorginstellingen die op het balkon mee konden doen, buitenlessen, koffie 

drinken met mensen die nog niet konden sporten en bewegen, een   

plantje voor de GymFit deelnemers, extra edities van de GymFit        

nieuwsbrief, aangevuld met wandel- en fietsroutes. 

Tijdens de lockdown periode van half maart tot en met augustus hebben 

wij ervoor gekozen om de salarissen en urenvergoedingen van onze     

managers, lesgevers en assistenten door te bli jven betalen en de      

abonnementen niet te incasseren, behalve voor deelnemers die expliciet 

hadden aangegeven ons te willen bli jven steunen. Wij zijn dankbaar voor 

dit mooie gebaar en de hartverwarmende steun die vaak werd               

uitgesproken. 

Wij zijn ook dankbaar voor de staatssteun, die wij hebben mogen        

ontvangen in het kader van de eerste NOW (tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging Werkgelegenheid) en de TOGS (tegemoetkoming           

ondernemers getroffen sectoren).  

Tenslotte gaat onze dank uit naar de gemeente Arnhem, in haar rol als 

subsidieverstrekker VVE gelden voor onze GymKids activiteiten. Met het 

subsidiegeld hebben we veel lopende kosten kunnen blijven betalen. Als 

tegenprestatie hebben wij kosten die uitgesteld konden worden,           

uitgesteld of afgesteld en hebben wij lesgevers ter beschikking gesteld 

om bij te springen en mee te draaien in de zomerscholen en de         

noodopvang. 

In het jaarverslag wat voor u ligt kunt u meer lezen over onze 

“achtbaanrit” in het afgelopen jaar.  

Ik wens u veel leesplezier!  

w.g. 

 

Miloš Bunda, Voorzitter  



 

Bestuur en management                                     

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie         

personen (onbezoldigd). Het management wordt 

gevormd door een operationeel manager, een        

manager turnen en een manager GymKids. 

Arbeidsvoorwaardenregeling 

De Stichting maakt gebruik van een eigen            

arbeidsvoorwaardenregeling, afgeleid van de CAO 

Sport en de CAO voor het primair onderwijs en 

neemt deel aan het pensioenfonds Zorg & Welzijn. 

In 2020 waren er 13 medewerkers in dienst bij de 

Stichting (in 2019 waren dit er 12). 

Deskundigheidbevordering 

Ons management zet zich in om de deskundigheid 

van de lesgevers te bevorderen. Zo coachen en     

begeleiden zij de lesgevers, voeren ontwikkelings  

gesprekken en stimuleren zij de onderlinge          

uitwisseling van kennis en ervaring en het              

ontwikkelen van lesmateriaal. Daarnaast 

volgen de lesgevers periodiek 

diverse bijscholingen. 

 

 

Verzuim 

Wij nemen onze 

rol als werkgever 

serieus. Sinds 2018 

hebben wij ons daarom 

bij een erkende arbodienst          

aangesloten waarbij wij onze        

medewerkers met een vast        

dienstverband hebben aangemeld.     

Hiermee willen we investeren in         

professioneel en goed werkgeverschap. Het 

aansluiten bij een Arbodienst betekent aan de 

ene kant een stukje zorg voor onze vaste              

medewerkers, aan de andere kant een stukje       

ontzorgen voor onszelf. De professionals van de 

Arbodienst helpen ons met het betrokken houden en 

re-integreren van (langdurig) zieke medewerkers. 

Ook helpen ze ons bij het voldoen aan onze          

wettelijke verplichtingen als werkgever. 

 

In 2020 bedroeg ons verzuimpercentage van       

kortdurend verzuim voor alle medewerkers 0,45% 

(2019: 1,16%, 2018: 2,76%) en 0,42% voor alle 

medewerkers in vast dienst. Het langdurend verzuim 

voor alle medewerkers bedroeg 4,83% (2019: 

0,90%, 2018: 3,89%) en 5,98% voor alle             

medewerkers in vast dienst. De landelijke cijfers bij 

bedrijven >10 medewerkers (CBS) bedroegen in 

2020 voor kortdurend verzuim 1.49% en de         

landelijke trend voor langdurend verzuim bij       

bedrijven >10 medewerkers bedroeg 4,20%.  

Vertrouwenspersoon  

Sinds 2016 hebben wij binnen onze 

Stichting een vertrouwenspersoon: 

Ellen van Boxtel. Over 2020 schrijft 

zij het volgende: “Het afgelopen 

De     

Stichting 

in 2020 
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jaar is er bij mij als vertrouwenspersoon geen enkel incident 

gemeld. Een groot deel van het jaar zijn door Corona de 

lessen helaas uitgevallen, waardoor de kans op meldingen 

ook aanzienlijk werd verkleind.  

In 2019 heb ik melding gemaakt van een oriëntatie over de 

meldcode bij vermoeden van huiselijk geweld. Met de    

instantie die dit voor de gemeente uitrolt/invoert 

(Spectrum) hebben we diverse vervolggesprekken gevoerd 

om vast te stellen wat nut en noodzaak zijn voor onze   

Stichting. Er is door hen in overleg met ons een programma 

met 2 workshops opgesteld waarmee we de meldcode 

kunnen invoeren/uitrollen binnen de stichting.  

In 2020 is het eerste deel van een programma met 2       

workshops voor alle docenten uitgevoerd. Door Corona is 

er in 2020 nog geen vervolg geweest en zal dit hopelijk in 

2021 wel mogelijk zijn”. 

Naam Functie Aandachtsgebieden 

Miloš Bunda Voorzitter Vertegenwoordigen Stichting, algemeen beleid, HR, contractmanagement, 

relatiebeheer, incasso’s 

Gert Schulte Penningmeester Financieel beleid, financiële administratie, contracten, debiteurenbeleid 

Maarten de Vries Secretaris Algemeen beleid 

Mariëlle van Verseveld Operationeel manager Dagelijkse leiding, GymKids, GymFit, GymPlus, relatiebeheer, inhuur          

accommodatie, aanschaf materialen, onderzoekleider 

Ellen Leidekker Manager turnen Turnen en freerunnen, meldingen materialen en accommodaties,               

sponsoractiviteiten en wedstrijden 

Fransje Huibers Manager GymKids GymKids, GymPlus 

“ 
Wij geloven erin dat de            

gymnastische sport bij uitstek 

een prima basis is voor       

iedereen, jong en oud, rijk of 

arm, onafhankelijk waar je roots liggen, 

om goed te leren bewegen, gezond op te 

groeien en oud te worden en gezellig en 

met veel plezier samen te zijn. Het geeft 

mij ontzettend veel energie en voldoening 

als ik hoor, zie en ervaar wat onze     

Stichting betekent voor onze deelnemers, 

onze omgeving en onze managers en   

lesgevers” 

- Voorzitter: Miloš  Bunda -  
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De impact 

van Corona 
Eind 2019 hadden we een flink lijstje aan             

beleidsdoelen voor 2020 geformuleerd. Hiervan 

hebben we helaas niet veel kunnen realiseren,     

doordat we door de realiteit werden ingehaald. Op 

deze pagina geven we de stand van zaken weer. 

Personeel en organisaties 

Een van de doelen was het verhogen van de CAO 

lonen met 5% in lijn met de landelijke                   

loonmaatregelen. Dit is per januari gerealiseerd. 

Daarnaast wilden we investeren in het aanjagen en 

ontwikkelingen van opleidingen GymFit docenten in 

samenwerking met VML/KNGU en eventueel       

regionale opleidingsinstituten (ROC, CIOS, ALO). 

Hiermee hebben we een eerste aanzet gemaakt en 

we hopen dit in 2021 verder te continueren. Tot slot 

wilden we het veiligheidsbewustzijn van onze        

docenten verhogen. In het kader hiervan is, in    

samenwerking met ACGV een bijeenkomst              

georganiseerd voor alle lesgevers, managers en 

beide besturen.  

Aanbod 

Naast de opstart van GymKids in de gemeente    

Rheden wilden we het aanbod voor het jonge kind 

gemeentelijk breed aanjagen. Dit vanuit onze kracht 

en in samenwerking met de gemeente Rheden en 

het Sportakkoord. Vanwege de Corona crisis waren 

de mogelijkheden beperkt om hier invulling aan te 

geven. Ook wilden we proberen om GymKids lessen 

voor niet VVE-locaties te realiseren. Beide            

voornemens worden een speerpunt voor 2021. 

Daarnaast wilden we meer ouder– peutergymlessen 

opstarten. Door de maatregelen om verspreiding 

van het coronavirus te voorkomen wordt deze     

ambitie tijdelijk in de ijskast gezet. Hetzelfde geldt 

voor de ouder– kind workshops tijdens de GymKids 

lessen om de ouderparticipatie bij de motorische 

ontwikkeling te vergroten. Hier werken we met een 

vervangend aanbod op afstand.  

Het onderzoek motorische ontwikkeling is met     

ingang van schooljaar 2020-2021 gecontinueerd als 

structureel onderdeel van de GymKids lessen op 

alle locaties. Een vervolgstap welke we in 2021  

willen maken is het afstemmen van de lessen op de       

motorische ontwikkeling van de kinderen en         

stimuleren dat dit binnen de provincie en uiteindelijk 

landelijk kan worden uitgerold (kennis delen/

publiceren). De factsheet welke in april 2020 is    

gemaakt is hiertoe een eerste succesvolle stap. Tot 

slot willen we ons GymKids aanbod blijven             

professionaliseren. Een voornemen voor 2020 was 

om de kloof tussen de GymKids peutergymlessen 

en de gymlessen op de basisschool te overbruggen 

door het aanbieden van kleutergymlessen. Een   

eerste contract, in de wijk Klarendal, verloopt      

succesvol. Binnen onze GymFit wilden we het     

aanbod en bereik vergroten middels contracten met 

zorgaanbieders. Vanwege Corona is dit niet gelukt 

en zijn de mogelijkheden om les te geven nog 

steeds beperkt. Het toevoegen van Urban sporten 

aan ons palet was ook een van de voornemens. We 

deden al aan freerunning en hadden meer plannen. 

Helaas heeft de Coronacrisis roet in het eten       

gegooid. We gaan ons herbezinnen voor 2021.  

Financiën 

We wilden een actieve rol oppakken met het     

Sportbedrijf Arnhem om de GelrePas beschikbaar te 

krijgen voor de doelgroep 0-4 jaar. Nadat we dit 

hebben aangekaart via de beleidsmedewerker is 

per september 2020 de GelrePas ook voor deze        

doelgroep beschikbaar gemaakt. 

Tijdens de Coronacrisis konden we geen of slechts 

in aangepaste vorm onze lessen verzorgen. Op de 

Coronatijdlijn hebben wij inzichtelijk gemaakt welk 

effect de crisis had op onze lessen en wat onze  

respons daarop was. Blauw betekent volledig open, 

oranje betekent volledig gesloten en licht oranje 

betekent slechts beperkt open.  
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Lockdown, alle locaties dicht 

jan 

feb 

mrt 

apr 

mei 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

Lockdown, alle locaties dicht 
12-03 

GymKids lessen weer van start 

Weer turnlessen in de zalen 

GymFit in groepjes van 4 

Volwassenen geen activiteiten 

17-03 Start online challenges Turnen 

25-03 Start online lessen GymFit 

20-04 GymFit magazine per post naar deelnemers       

 vol met oefeningen en beweegtips voor thuis 

21-04 Start Risico-inventarisatie (RIE) besmettingsrisico’s 

11-05 Afronding RIE, nagaan wat er anders moet in de lessen 

26-05 Start balkonlessen GymFit Intramuraal Vreedenhoff    

28-05 Start buitenlessen GymFit Sport&Spel    

Start buitenlessen GymFit MBvO 03-06 

   Officiële toestemming GymFit MBvO lessen binnen 09-06 

 na overleg met burgemeester en wethouders            

24-06 Turninstuif buitenterrein Sportcentrum Rijkerswoerd

 samen met collega vereniging ACGV 

30-06 GymFit magazine en plantje (Kalanchoë)          

 worden persoonlijk aan alle deelnemers overhandigd 
Turninstuif sportpark Hartenstein Oosterbeek 03-07  

 samen met collega vereniging ACGV                      

05-05 

We hebben er een eeuweling bij: 21-05 

Truus Kingma 100 jaar                          

14-10 

15-12 

01-09 

19-11 
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GymKids 

∙ In 2020 moesten gemeenten het aanbod 

van voorschoolse opvang uitbreiden naar 

meer uren. Alle locaties zijn daarom tijdens 

de zomervakantie 2 weken open. Uit      

ervaring is bekend dat hiermee de toename in        

taalachterstand wordt beperkt. Onze docenten 

hebben tijdens de zomerschool GymKids gegeven. 

∙ We zijn trots dat wij met onze GymKids 

lessen één van de bouwstenen mogen 

zijn van het VVE aanbod in zowel     

Arnhem als de gemeente Rheden. Door 

constructief samen te werken met de                

opvangorganisaties en andere partijen creëren 

we gelijke ontwikkelkansen voor peuters. 

“ 
Ik geef GymKids lessen omdat ik het belangrijk vind dat peuters de kans     

krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Niet alleen op het motorische 

vlak, maar ook op het gebied van taal. Daar werken wij iedere week aan! 

Het is mooi om te zien dat iets na veel herhalen toch ineens lukt. Daar 

ben ik zelf misschien nog wel trotser op dan de peuter zelf. Ik haal mijn energie uit de 

enthousiaste kinderen, de blije koppies en de vele knuffels. Daar doe ik het voor!” 

- Docent GymKids: Ingrid Ravensbergen -  
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Locaties 
In 2020 hadden we in Arnhem 73 

lessen op 16 locaties. De geplande 

uitbreiding van 5 lessen op KDO 

Merlijn kon vanwege de COVID-19 

maatregelen helaas niet worden 

gerealiseerd. Ook was er een    

afname in het aantal peuters    

waardoor er gedurende het jaar 

vier lessen kwamen te vervallen. In 

september zijn we in de gemeente 

Rheden succesvol gestart met 21 

lessen op 11 locaties.  

Van jongs af  

aan vaardig in 

bewegen! 

In samenwerking met kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen van SKAR, SPA en Twins    

worden er op alle VVE ‘intensief’ locaties in    

Arnhem  GymKids lessen verzorgd. Per          

september 2020 verzorgen wij, met Puck & Co, 

Boeiend, De Wensvogel en KSH De Boomgaard 

deze lessen ook op alle VVE locaties in de      

gemeente Rheden. Met onze GymKids leveren 

we een actieve  bijdrage aan het wegwerken van                      

ontwikkelingsachterstanden bij peuters. We     

werken hierbij met beweeggebieden om de    

motorische ontwikkeling te stimuleren. De      

motorische ontwikkeling meten en volgen we 

door middel van onderzoek. Het doel van het 

onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de grove 

motorische vaardigheden, zodat de lesinhoud 

kan worden afgestemd op de specifieke         

behoeften. Ook kunnen beweegproblemen 

vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. 

Resultaten worden besproken met pedagogisch 

medewerkers en ouders. Ze vormen de basis 

voor de ouder– kind workshops. Tijdens deze 

workshops worden voorbeelden gegeven van 

spelletjes die ouders thuis kunnen doen 

(gekoppeld aan wat we in de les oefenen). Zo 

proberen we ouderparticipatie bij de motorische 

ontwikkeling te stimuleren. LOGO 3000 is in   

onze lessen geïntegreerd, waarmee we inzetten 

op het wegwerken van taalachterstand.      

Woorden worden aangeboden in de vorm van 

liedjes, spelletjes, creatief materiaalgebruik en 

parcourtjes. Wij zijn trots op onze GymKids     

lessen. Peuters voelen zich veilig en beleven   

plezier, de basis voor ontwikkeling! 

GymKids peutergymlessen 

Lesgevers  
De lessen in Arnhem worden     

gegeven door 9 docenten, De   

lessen in de gemeente Rheden 

worden door 4 docenten verzorgd. 

Daarnaast zijn er voor alle      

GymKids lessen 2 managers.   

Geheel 2020 hebben wij één van 

onze vaste docenten in Arnhem 

moeten vervangen. Met de       

lockdowns niet meegerekend   

betrof dit een periode van 8   

maanden. In deze periode hebben 

we 3 andere docenten ingezet.  

Financiën 
Vanuit de gemeente Arnhem     

hebben we een aanvullende      

subsidie gekregen om 4 maanden 

vervanging van te bekostigen. De 

overige 4 maanden hebben we 

gefinancierd vanuit de huidige 

GymKids subsidie, aangezien de 

uitbreiding voor KDO Merlijn niet 

kon worden gerealiseerd. Met 

dank aan de gemeente Arnhem, 

konden we hierdoor veel lopende   

kosten door blijven betalen, een       

enorme steun! 
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Deelnemersaantal 
Met onze GymKids lessen in de gemeente Arnhem bereiken 

we gemiddeld 560 peuters per week. In de gemeente Rheden 

bereiken we wekelijks gemiddeld 170 peuters. In totaal         

bereiken we dus wekelijks 730 peuters! Dit zijn ook peuters die 

geen VVE indicatie hebben, maar bijvoorbeeld wel op een VVE 

(intensief) locatie zitten. Soms bereiken we niet alle kinderen, 

omdat de GymKids bijvoorbeeld op een dag aangeboden 

wordt dat een peuter niet op de opvang aanwezig is. 

Het plan lag er om in 2020 onze docenten een       

bijscholing aan te bieden onder leiding van een       

kinderfysiotherapeut. Deze zou dan gericht zijn op 

vroegtijdige signalering van ’afwijkingen’ in de        

motoriek bij peuters en hoe hier mee om te gaan in de 

lessen. Vanwege COVID-19 kon deze bijscholing    

helaas niet doorgaan. De geplande ouder– kind     

workshops werden ook geannuleerd. Als alternatief is 

in de les beeldmateriaal verzameld (foto’s en filmpjes 

en les ideeën) en verspreid naar ouders.  

In juni 2020 hebben we het Sportakkoord Rheden en 

Rozendaal ondertekend. Vanuit onze GymKids         

expertise zijn we ambassadeurs voor het thema ‘het 

jonge kind in beweging’. In het kader van het      

Sportakkoord hebben we geïnvesteerd in het         

opbouwen van een netwerk en het creëren van      

betrokkenheid binnen de kinderopvang. In onze ogen 

essentiële partners bij het bereiken van peuters. 

Sinds september staan we in contact met alle VVE 

peuterspeelzalen in de gemeente Rheden, omdat we 

daar begonnen zijn met GymKids lessen. Het komen-

de jaar willen we graag ons netwerk verder uitbreiden 

en samen met partners kijken naar welke behoeften 

en mogelijkheden er zijn om het beweegaanbod    

tijdens de kinderopvang uit te breiden, te versterken 

en te continueren. 

Activiteiten 
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In de periode september 2018—december 2019 

heeft er een pilot onderzoek naar de motorische        

ontwikkeling plaatsgevonden op een groot aantal 

VVE intensief locaties in Arnhem waar wij GymKids 

lessen verzorgen. Het doel van het pilot onderzoek 

was om inzicht te verkrijgen in de grove motorische 

vaardigheden van peuters, het vaststellen van een 

normleeftijd per vaardigheid en het visualiseren van 

het verschil tussen de leeftijd op het meetmoment 

en de zogenoemde motorische leeftijd volgens de 

norm. 

 

We ontwikkelden voor deze pilot onze eigen testen 

die we baseerden op de 4-S’en testen en ‘Angsten’ 

die onder leiding van Wim van Gelder en Hans 

Stroes zijn ontwikkeld. Deze testen geven inzicht in 

de grove motoriek van kinderen en hoe vaardig zij 

zijn in hun bewegingsontwikkeling. We hebben    

gekeken naar de vaardigheden Stilstaan: statisch           

evenwicht, Springen-Kracht: dynamisch evenwicht, 

Springen-coördinatie: coördinatie en Stuiten: oog-

lichaam-coördinatie. Het is gebleken dat angst een  

belangrijke belemmering kan vormen in de           

bewegingsontwikkeling van kinderen. 

We hebben om die reden 

ook gekeken naar  

angsten op 

het    

gebied van 

omgaan met   

hoogtes, het 

rollen, omgaan 

met een bal, en 

naar de omgang met 

de andere kinderen. 

 

De onderzoekspopulatie van 

de pilot bestond uit 466 peuters     

waarvan 242 jongens en 224  

meisjes. De meeste peuters zijn   

meerdere keren  gemeten wat heeft geleid 

tot een totaal van 897 metingen. Met deze 

grote hoeveelheid data hebben we een normleeftijd 

in maanden vastgesteld. Dit duiden we aan met de          

motorische leeftijd. Hiermee hebben we in april 

2020 de pilot succesvol kunnen afronden. 

 

De belangrijkste onderzoeksresultaten hebben we                  

gepresenteerd in een factsheet, welke we onder alle 

betrokkenen hebben verspreid. Naar aanleiding van 

deze factsheet hadden we op 5 juni 2020 een Zoom 

meeting met een onderzoeksgroep uit Amsterdam. 

Tijdens deze meeting hebben we de bevindingen uit 

ons onderzoek toegelicht en vragen van de           

onderzoekers beantwoord. In een vervolgoverleg 

hebben we met één van deze onderzoekers de         

statistiek uit het onderzoek nader besproken. 

 

Het onderzoek motorische ontwikkeling is met     

ingang van schooljaar 2020-2021 gecontinueerd 

als structureel onderdeel van de GymKids    

lessen op alle locaties. De eerste metingen 

vonden plaats in de periode oktober-

december 2020. Dit keer zowel in de 

gemeente Arnhem als in de         

gemeente Rheden, waar we per 

september 2020 ook zijn       

begonnen met het structureel 

aanbieden van GymKids. 

Onderzoek 

Motorische 

Ontwikkeling   

Scan de QR-code voor een filmpje waarin je kunt zien hoe het 

onderzoek wordt afgenomen. Of klik op de link (ctrl + klikken): 

https://www.youtube.com/watch?v=AiKJDm66-RY 
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De in april 2020 vastgestelde norm wordt nu gebruikt 

om per kind een overzicht van de resultaten per       

meetmoment te laten zien. Op het overzicht worden 

de vaardigheden per beweeggebied overzichtelijk 

weergegeven en afgezet tegen de norm voor zijn of 

haar leeftijd in maanden. Een stap, welke we eind 

2020 hebben gemaakt, is om op het overzicht aan te 

kunnen geven in hoeverre een kind significant afwijkt 

van de norm. Dit wordt nu inzichtelijk gemaakt in de 

vorm van smileys in verschillende kleuren.             

Bovenstaand een voorbeeld van hoe het overzicht 

motorische ontwikkeling er nu uit ziet. 

 

De overzichten worden zijn in januari 2021           

opgestuurd naar alle locaties. In 2021 blijven we  

deze overzichten verder ontwikkelen,  zodat ze voor       

iedereen makkelijk te interpreteren en direct          

toepasbaar zijn in de praktijk.  

Onderstaand is een foto te zien van een                 

onderzoeksopstelling zoals deze in de praktijk        

gebruikt wordt. De peuters gaan lekker bewegen en 

de onderzoekers observeren wat de peuters laten 

zien en noteren dit op een scoreformulier. 
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“Waarom ik in de 'sportwereld'       

werk? Iedereen verdient een 

mogelijkheid om anderen te 

ontmoeten, plezier te beleven en 

in beweging te zijn! Het is een eer 

om deze mogelijkheden te 

creëren” 
 

- MANAGER: MARIËLLE VAN VERSEVELD - 
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Locaties 
Vanaf de herfstvakantie zijn er 

twee nieuwe turnlessen gestart op 

de donderdagmiddag in Spelzaal    

Venlosingel in de Laar-Oost. Ook 

werd het laatste uur op de    

woensdag in de Salamander in 

Schuytgraaf  uitgebreid van 1 naar 

1,5 uur. Vanwege beperkte ruimte 

en middelen is onze ouder–            

peutergym per september  2020 

verhuisd van de danszaal in de 

Dumpel naar de spelzaal van        

Basisschool de Kameleon in Velp.  

Turnen 

als basis 

Onze productgroep turnen bestaat uit: ouder- 

peutergym, recreatief turnen voor zowel jongens 

als meisjes, Plus turnen, pre-instap turnen (jong 

talent), freerunninglessen en turnlessen voor  

volwassenen. De lessen worden gegeven in 

gymzalen en sporthallen, verspreid over Arnhem 

en in Velp. Het afgelopen jaar hebben wij onze 

samenwerking met collega vereniging ACGV 

verder uitgebreid. Zo delen we onze voorzitter 

en manager turnen en werken we met elkaar 

samen op het gebied van wedstrijdsport en het           

behouden van licenties. Bij onze Stichting      

hebben wij bijvoorbeeld alleen een recreatief 

aanbod. Getalenteerde kinderen, die graag     

aan wedstrijden mee willen doen, worden o.a.               

doorverwezen naar ACGV. Al jaren is het zo dat 

een aantal docenten voor beide clubs werkzaam 

zijn. Aangezien er een schaarste is op het     

gebied van turnlesgevers, kan er gemakkelijk 

worden geschakeld indien er lessen vervangen 

moeten worden vanwege ziekte of verlof. Fijn om 

te zien dat er wederzijdse bereidheid is om    

elkaar te helpen. Dit jaar vormde Corona een 

verbindende factor. Gezamenlijk werd er       

nagedacht over alternatieven om de deelnemers 

toch in beweging te kunnen houden. Zo werden 

er twee grote turninstuiven georganiseerd.  

 

Welke lessen zijn er? 

Medewerkers 
De lessen worden gegeven door 7 

lesgevers onder leiding van een 

manager turnen. Eén van haar 

kerntaken van 2020 was om      

regelmatig bij de docenten in de 

lessen langs te gaan en hen te 

ondersteunen waar nodig. Denk 

hierbij aan het meedenken in     

methodieken en oefeningen om de 

basiselementen van het turnen aan 

te leren, maar ook om didactische              

ondersteuning te bieden. Zij zal dit 

in 2021 wederom oppakken. 

Financiën 
In de periodes dat er geen lessen 

mogelijk waren, is er geen       

abonnementsgeld geïncasseerd. 

Wel is er een oproep gedaan om 

een vrijwillige eigen financiële    

bijdrage te leveren. Hier werd door 

velen gehoor aan gegeven. Fijn om 

te zien dat er zoveel ouders zijn die 

onze Stichting een warm hart    

toedragen en, in afwezigheid van 

onze fysieke lessen, toch het              

abonnementsgeld hebben betaald. 

Hier zijn wij erg dankbaar voor! 

“ 
Mijn werk geeft mij meer energie, 

dan dat ik er in steek!” 

- Manager turnen: Ellen Leidekker -  
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Deelnemers 
Tijdens de eerste lockdown kregen we te maken met een      

beperkt aantal opzeggingen. Deze trend zette zich door tot aan 

het eind van de zomervakantie. Zodra we weer de zaal in    

mochten, zaten de lessen in mum van tijd vol. Een enorme    

geruststelling en een compliment voor onze lesgevers. In januari 

zijn we gestart met 421 turn(st)ers, eind december stond dit 

aantal op 414. Het aantal deelnemers aan het volwassenen  

turnen is constant gebleven (17) evenals het aantal freerunners 

(45).  

Vanwege Corona kwamen de meeste lessen in 2020 

te vervallen. Ook konden onze jaarlijkse activiteiten 

zoals de onderlinge wedstrijden, het sponsorspringen 

en de Kerstdemo’s helaas niet doorgaan. Natuurlijk 

hebben we met z’n allen niet stilgezeten en met ons 

team een aantal leuke activiteiten ontwikkeld voor 

onze deelnemers. Zo is er een website gemaakt:    

turnenarnhem.nl. Hier werden verschillende dag– en          

week challenges op werden gepost. Iedereen kon 

hier aan meedoen en er werden leuke prijzen        

uitgereikt zoals een turnpakje! Daarnaast waren er 

twee turninstuiven. Een op de kunstgrasvelden van         

Sportcentrum Rijkerswoerd en een op het terrein    

Hartenstein in Oosterbeek. Beide instuiven zijn goed 

bezocht en kinderen genoten volop van de              

mogelijkheid om weer even lekker te kunnen turnen 

op o.a. de tumblingbaan. Maar ook om elkaar en de 

lesgevers weer in het echt te kunnen zien! Tot slot is 

er nog een online bingospel uitgezet. Al met al blikken 

we terug op een jaar waarin creativiteit de boventoon 

voerde binnen de productgroep turnen. Bij het turnen 

zijn toestellen zoals de brug en balk essentieel. We 

snakken er dan ook naar om weer lekker in de zalen 

aan de te slag kunnen. Laten we hopen dat dit in 

2021 weer gewoon mogelijk is, want turnen leer je 

toch echt het beste in een goed uitgeruste gymzaal. 

Activiteiten tijdens lockdowns 
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“ 
Corona heeft ons onze vrijheid deels ontnomen. Gelukkig kunnen 

we thuis of tijdens een wandeling buiten elkaar ontmoeten. Gaan we 

in alle rust het gesprek met elkaar aan. Deel je je zorgen, je verdriet, 

je boosheid, maar gelukkig ook je vrolijkheid. Thuis of in je eigen           

buitenomgeving ben je immers jezelf en hebben we meer oog voor elkaar. Zo       

ontdek je elkaars kwetsbaarheden en beperkingen en is het van elkaar leren 

een natuurlijk proces” 

- Docent GymFit: Ernst Kalisvaart -  

GymFit 

∙ 
Op bijna alle GymFit locaties hebben we 

onze deelnemers een buiten alternatief 

kunnen aanbieden toen we vanwege     

Corona niet binnen konden bewegen. Het 

is fijn om te ervaren hoe alle partners en locaties 

met ons mee hebben gedacht om deze lessen voor 

onze deelnemers te kunnen realiseren, bedankt! 

∙ 
Ernst Kalisvaart heeft, toen er geen lessen 

mogelijk waren vanwege Corona, 1 op 1 

activiteiten met deelnemers ondernomen. 

Variërend van frisbee tot wandelen, maar 

ook gezellig samen iets lekkers eten of drinken. Op 

de foto zie je één van onze GymFit deelneemsters 

tijdens een heerlijke buitenwandeling.  
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Locaties 
Met ingang van 2020 is de GymFit 

groep in woonzorgcentrum de 

Vreedenhoff helaas opgeheven. 

De mensen uit de opgeheven 

groep hebben nog wel een     

abonnement bij ons maar nemen 

nu deel aan de intramurale GymFit 

(sportieve dagbesteding). Ook is 

er een nieuw GymFit uur gestart 

op donderdag in de Gaanderij. Met 

ingang van september worden de 

lessen van GymFit Aerobics en    

GymFit Sport & Spel op de locatie  

GymFit 

verbindt 

Deelname aan onze GymFit lessen is natuurlijk 

belangrijk voor de lichamelijke gezondheid. Maar 

wat niet moet worden onderschat is dat het ook 

enorm bijdraagt aan de mentale gezondheid van 

onze deelnemers. Onze lessen zijn een          

belangrijk moment van sociaal samenzijn.      

Gezelligheid tijdens de lessen, gebeurtenissen 

die met elkaar worden gedeeld en na afloop van 

de les natuurlijk een kopje koffie of thee waarbij 

verjaardagen worden gevierd en gesprekken 

ontstaan. Vanwege Corona moesten onze      

docenten op alternatieve manieren hun lessen 

inrichten. Zo werd er een YouTube kanaal      

geopend waar online lessen op verschenen, 

kwamen er GymFit magazines met allerlei      

beweegtips inclusief losse wandel– en           

fietsroutes (gedeeltelijk gesponsord door Sport-

bedrijf Arnhem, waarvoor dank) en mocht na 

wat politieke lobby op sommige locaties de les     

doorgaan in de vertrouwde vorm. Naast de           

alternatieven op het gebied van bewegen is er 

door onze docenten geïnvesteerd in het sociale 

aspect. Zo werden er diverse koffiemomenten 

georganiseerd, zijn er deurbezoekjes gebracht,        

gewandeld/ bewogen in tweetallen, bloemetjes 

overhandigd, kaartjes gestuurd en telefonisch 

contact met deelnemers opgenomen. Onze 7 

GymFit docenten hebben, in deze bizarre tijden 

van Corona, hun best gedaan om er voor onze 

deelnemers te zijn. Het is mooi om te zien dat 

onze docenten vanuit hun betrokkenheid, hart 

voor de sport en het welzijn van de deelnemers 

zich zo voor onze GymFit deelnemers hebben 

ingezet. Zeer waardevol en om trots op te zijn! 

Sociale creativiteit 

 
MFC Presikhaven, aangeboden 

met een overlap van een half uur.       

Hiermee brengen we de kosten 

van deze lessen naar beneden,       

waardoor we de Aerobics groep 

met weinig deelnemers in stand 

kunnen houden. Tot slot verhuisde 

de groep van Waalstaete naar de 

Oosthof. Per februari 2020 is Wil 

Gulpers bij ons in vaste dienst    

gekomen aangezien hij structureel 

meerdere GymFit lessen voor ons 

verzorgt.   

Financiën 
Toen we niet op onze locaties 

mochten lesgeven, werden er 

geen huurkosten in rekening     

gebracht. Ook incasseerden wij in 

de maanden dat er geen lessen 

waren, geen abonnementsgelden. 

Wel konden deelnemers ons een 

donatie doen. Hartverwarmend om 

te ervaren hoe hier op werd       

gereageerd! Toen er buiten kon 

worden gesport brachten wij 50% 

van het abonnementsgeld in      

rekening.  
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Corona en natuurlijke uitstroom 
Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers aan de GymFit 

aanzienlijk geslonken van 215 deelnemers in januari naar 

179 deelnemers in december. Deels kwam dit door de      

natuurlijke uitstroom van mensen vanwege ouderdom     

gerelateerde gezondheidsklachten of door  overlijden. Ook 

zijn er een aantal mensen gestopt vanwege de Corona                      

gezondheidsrisico’s. Door de voortdurende lockdowns werd 

het werven van nieuwe deelnemers voor deze doelgroep. 

extra bemoeilijkt. 

Op 18 september 2020 hebben een aantal docenten 

de training ’Bewegen op de stoel’ gevolgd. Deze     

training werd gegeven door StudieArena op de locatie 

Papendal. Trees Werring-Lammers, MBvO docent en 

bewegingsdeskundige heeft de volgende thema’s  

behandeld: praktische beweegvormen voor op een 

stoel, werken met muziek en diverse hulpmiddelen, 

aandacht voor hoe je mensen met dementie of      

somatische klachten kunt activeren en op hun eigen 

niveau kunt laten bewegen. Op dinsdag 10 en vrijdag 

13 november 2020 hebben we onze docenten, in 

Sporthal De Laar West,  een cursus reanimatie en 

AED aangeboden (Coronaproof). Dit deden we in  

 

samenwerking met Sportbedrijf Arnhem en collega 

verenigingen Budo Sport Arnhem en RSVV.  

                    

Een landelijke ontwikkeling is dat de opleidingen tot 

en voor seniorensport docenten aan het verdwijnen 

zijn. We zijn in samenwerking met Sportbedrijf       

Arnhem gestart met het investeren in het aanjagen en         

ontwikkelen van opleidingen voor onze eigen GymFit 

docenten. Maar willen dit ook breder trekken in      

samenwerking met partners zoals: VML, KNGU, 

ROC, CIOS, ALO, HAN. Dit om de toestroom van 

goed  opgeleide docenten in de toekomst te kunnen      

waarborgen. 

Bijscholingen & opleidingen 
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Krachten 

bundelen  
Maatschappelijk Matchen 

Dit jaar hebben we wederom meegedaan aan het 

maatschappelijk matchen, georganiseerd door de   

Arnhemse Uitdaging. Het verliep dit jaar door Corona 

anders dan andere jaren. Zo was er niet een           

netwerkbijeenkomst waarin vraag en aanbod bij      

elkaar werd gebracht. Dit keer werden er via          

inschrijfformulieren kansrijke matches gemaakt door 

de Arnhemse Uitdaging door vraag en aanbod ‘bij   

elkaar te brengen’. Van deze matches werden        

contactgegevens gedeeld, met het verzoek om in de 

maand november  contact met elkaar op te nemen 

om te kijken of de match kon worden verzilverd. Dit  

heeft geresulteerd in het volgende aanbod door ons: 

een beweeg activiteit voor ouderen bij Stichting     

Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) en een gratis      

beweegles voor ouderen bij verzorgingshuis Vilente. 

Daarnaast leverde deelname aan het maatschappelijk 

matchen een heel mooi aanbod voor ons op: Vrienden 

van de Arnhemse Uitdaging hebben ter waarde van 

€100 hygiënematerialen voor ons verzorgd.         

Pereboom advies/coaching/intervisie biedt aan mee te 

denken met de strategische ontwikkeling van onze  

stichting. De eerste gesprekken zijn al gevoerd. 

SWOA en de DrieGasthuizen groep willen sparren 

met ons over het bereik van ouderen en willen gebruik 

maken van onze lesgevers. Dit heeft al geleid tot een 

eerste aanzet tot gezamenlijke ontwikkeling in de                    

Burgemeesterswijk rond de herontwikkeling van de 

voormalige kerk ‘De Bakermat’. Coers & Roest biedt 

aan het drukwerk van wandel– en fietsroutes voor in 

onze GymFit magazines te verzorgen. Direct        

Klantcontact biedt aan om ons bij tijd en wijle          

kosteloos bij te staan om aan de hand van een script 

telefonische gesprekken af te handelen. In het        

bijzonder wanneer er in korte tijd grote groepen     

deelnemers moeten worden geïnformeerd in           

aanvulling op brieven en of mailings. Daarnaast      

hebben we afgesproken om ergens in januari 2021 

eens samen met hun marketingafdeling van           

gedachten te wisselen over een effectieve              

marketingstrategie gericht op ouderen die nog niet bij 

ons sporten. Een mogelijkheid is ook dat onze         

lesgevers een bijscholing krijgen over telefonische 

communicatie om ze daar wat meer zelfvertrouwen in 

te laten ontwikkelen. Tot slot heeft de Ideeënmakelaar 

en Innovatiekamer aangeboden om een script te      

maken voor een informatief filmpje voor onze       

GymKids lessen. Dit filmpje is bedoeld als                

verduidelijking van de huidige informatiebrief voor   

ouders van peuters die meedoen aan onze GymKids 

lessen. Daarbij houden ze rekening met de            

laaggeletterdheid van de doelgroep die we willen     

informeren. Voor ons was het maatschappelijk       

matchen erg succesvol en we zijn enorm blij met de 

gemaakte matches! 

Maatschappelijke diensttijd 

Sinds juni 2019 werken we samen met middelbare 

school GUIDO op het gebied van maatschappelijke 

diensttijd. In het kader hiervan voorzien wij in 

’stageplekken’ bij onze lessen. In 2020 hebben we 

diverse leerlingen op de dinsdag geplaatst: Klarendal 

GymKids Beestenboel onder begeleiding van Fransje 

Huibers, Malburgen-West GymKids SPIL onder       

begeleiding van Ingrid Ravensbergen en in Elderveld 

GymFit MBvO in de Gaanderij onder begeleiding van 

Christien de Vries. Mooi dat we ook op deze           

manier leerlingen de kans kunnen geven om een     

positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij 

Detachering en inlening 

Sinds het overnemen van een aantal GymFit lessen 

(2012) van Sportbedrijf Arnhem lenen wij één van de 

docenten in van Sportbedrijf Arnhem voor diezelfde 

lessen. Omgekeerd detacheren wij momenteel drie 

lesgevers en een verenigingsmanager bij ACGV.    

Hierdoor hebben de lesgevers en manager hun vaste 

uren kunnen uitbreiden en hoeft ACGV geen            

ingewikkelde arbeidsrelatie op te bouwen (win-win). 
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Samenwerking 
In onze GymPlus lessen werken 

onze lesgevers samen met de  

basisscholen. Het doel van deze 

lessen is om de kinderen extra       

ondersteuning te bieden, zodat zij 

nog meer worden gestimuleerd in 

hun ontwikkeling. Vanuit onze    

GymKids lessen hebben onze     

lesgevers al een vertrouwensband 

met de kinderen opgebouwd en 

kunnen zij hierop voortborduren 

tijdens de GymPlus lessen. Dit 

werkt heel prettig. 

Mooie 

initiatieven 

De ClubExtra Aqua zwemlessen zijn bedoeld 

voor kinderen die, vanwege een stoornis in het 

autistische spectrum, hoog gevoeligheid of 

angst e.d. geen aansluiting kunnen vinden bij 

een reguliere zwemvereniging. Het doel van         

ClubExtra Aqua is om de kinderen zelfredzaam 

te maken in het water en in de tweede plaats 

hun zwemdiploma te halen. Door in kleine 

groepjes te werken en in warmer en ondieper 

water te zwemmen, bieden we de kinderen een 

veilige omgeving. De zwemlessen en de        

samenwerking met De Grote Koppel en de     

docenten (vanuit de Vakgroep Arnhem) zijn in 

2020 goed verlopen. In het laatste kwartaal van 

2019 is ter sprake gekomen dat Sportbedrijf 

Arnhem voornemens had om de ClubExtra Aqua 

van ons te gaan overnemen. In mei 2020 is het 

besluit genomen dat wij de ClubExtra per 23 

augustus 2020 overdragen aan Sportbedrijf  

Arnhem. Alle deelnemers zijn voorafgaande aan 

de zomervakantie hierover persoonlijk en per 

brief geïnformeerd. De ClubExtra Aqua heeft 

onder leiding van 2 docenten wekelijks 10     

kinderen bediend. Vanwege Corona waren en 

strenge regels en hadden we in 2020 slechts 

beperkt toegang tot het zwemwater. Zo     

mochten de docenten niet mee het water in en 

konden we niet de begeleiding bieden, die de 

kinderen wel nodig hebben. Het afgelopen jaar 

namen wij deel aan een onafhankelijk onderzoek 

naar de veiligheid en kwaliteit van de zwemles-

sen. Dit mondde uit in een convenant.            

Aangezien wij ClubExtra hebben overgedragen, 

zal onze Stichting hier verder niet aan meedoen. 

ClubExtra Aqua  

Advies 
Voor basisschool Rheder Enk en 

Mauritius hebben we in januari en 

februari 2020 kleutergymlessen 

verzorgd. Hierbij hebben we laten 

zien hoe de scholen op een       

vernieuwende en uitdagende     

manier kleutergym kunnen geven. 

Ook hebben we een aantal       

suggesties gedaan voor de      

aanschaf van sport- en spel         

materialen en voor hen uitgezocht 

wat hiervan de kosten zijn en waar 

deze te bestellen zijn. 

Financiën 
Toen vanwege Corona geen     

lessen mogelijk waren bij zowel de 

GymPlus als GymFit intramuraal, 

zijn we gestopt met factureren, 

terwijl wij onze lesgevers wel     

bleven doorbetalen.  Bij woonzorg-

centrum Vreedenhoff werden     

balkonlessen gegeven toen de 

locatie dicht was ivm Corona.    

Hiervoor hebben we gedeeltelijk 

kunnen factureren. De huur van 

het zwemwater hoefden we niet te 

betalen als er geen lessen waren.  
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GymFit Intramuraal 
Onze intramurale GymFit lessen worden verzorgd op     

wooncentrum de Vreedenhoff (Esperantolaan Arnhem), 

Villa Oosterveld (Elden) en bij Stichting Philadelphia in 

Doorwerth bij Mooi-Land. In woonzorgcentrum de Vreeden-

hoff zijn we in januari 2020 ook gestart met intramurale 

GymFit lessen voor twee woongroepen dementie. In totaal 

bereiken we met onze intramurale GymFit lessen zo’n 60 

deelnemers.  

In samenwerking met de vakleerkrachten van de    

Margarethaschool hebben we in 2020 in de           

Malburcht kleutergym en naschoolse gym verzorgd. 

Vanwege langdurige revalidatie van de vaste lesgever 

en de lockdowns is het aantal lessen in 2020 zeer 

beperkt geweest. Op basisschool Kunstrijk in  de wijk 

Klarendal hebben we GymPlus kleutergym gegeven. 

Dit in het kader van de doorgaande lijn in het          

bewegingsonderwijs. De peuters van MFC  Klarendal 

krijgen al GymKids lessen. Als ze nu doorstromen 

naar de basisschool wordt deze lijn doorgetrokken 

door kleutergym te geven. In 2020 hebben we de    

lessen tijdens de lockdowns moeten onderbreken. Als 

alternatief hebben we toen een aantal filmpjes met 

beweegideeën opgestuurd. Zodra de scholen weer 

open gingen hebben we de  lessen weer opgepakt. 

Tot slot hebben we GymPlus voor Kunstrijk verzorgd 

in het kader van Kansrijk Opgroeien Klarendal.      

Huiswerkbegeleiding werd hierbij gekoppeld aan     

extra beweeglessen. In 2020 hebben we, indien er 

GymPlus lessen mogelijk waren, wekelijks zo’n 125 

kinderen bereikt. Op de Malburcht gemiddeld 60   

kinderen (kleuters en kinderen t/m groep 6), met de 

GymPlus Kleutergym 50 kleuters en gemiddeld 20 

kinderen (groepen 3 en 4) met de GymPlus in kader 

van Kansrijk Opgroeien Klarendal. Zeer waardevol! 

GymPlus   
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Grondslagen 

ALGEMEEN 

Organisatie 

Stichting Gym&Turnen Arnhem is op 29 oktober 2015 opgericht en staat ingeschreven in het Handelsregister 

van de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 64479242.De Stichting is een professionele, 

Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) met een breed gymnastiek- en turnaanbod voor diverse 

doelgroepen variërend van peuters tot ouderen. 

Het secretariaat van de Stichting huist op Grote Wei 10, 6843 ZG Arnhem. 

Doelstelling 

Stichting Gym&Turnen Arnhem stelt zich tot doel: 

• het doen beoefenen van turnen en (voor-, na- en buitenschoolse) gymnastiek 

• het bijdragen aan het verkleinen van ontwikkelingsachterstanden van peuters 

• het vergroten van het plezier in sport, spel en bewegen bij kinderen en volwassenen 

• het bijdragen aan het welzijn van oudere stadsgenoten 

Middelen 

Stichting Gym&Turnen Arnhem tracht haar doel te bereiken door: 

• het inhuren van geschikte accommodaties 

• bevoegde en bekwame lesgevers aan zich te binden 

• het verzorgen van sport & spel, gym-, turn- en freerunninglessen 

• het aangaan van contracten en samenwerkingen met partijen, die een vergelijkbaar doel nastreven 

• het voorzien in leer- en werkervaringsplekken voor aankomende lesgevers 

• het organiseren van evenementen en vriendschappelijke wedstrijden 

• het inzetten van marketing en communicatiemiddelen 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro en kleine 

rechtspersonen, hoofdstuk C1 "kleine organisaties zonder winststreven". 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de 

periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.  
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Continuïteitsveronderstelling 

IMPACT VAN DE CORONA CRISIS 

Ten tijde van het verschijnen van dit jaarverslag zitten wij nog middenin de wereldwijde pandemie van het 

COVID-19 virus. In 2020 is er regelmatig sprake geweest van een lockdown periode, waarin strenge 

beperkingen werden opgelegd vanuit de (Rijks)overheid. Ook op dit moment is er sprake van de strengste 

lockdown sinds het uitbreken van de pandemie. 

Dit heeft natuurlijk een grote impact op onze bedrijfsvoering. Niet alleen kunnen onze lesgevers hun vak niet 

uitoefenen op de manier waarop zij dat gewend zijn en vallen er activiteiten weg door het gebod om zoveel 

mogelijk thuis te blijven en geen andere mensen te ontmoeten, ook vallen er inkomsten weg vanuit contracten 

en lidmaatschappen. 

Omdat we niet alle lessen kunnen verzorgen overeenkomstig de begroting, die we hadden opgenomen in de 

aanvraag van de subsidie voor onze GymKids lessen, bestaat het risico dat wij geld terug moeten betalen. 

Om de financiële impact zoveel mogelijk te beperken, hebben wij de volgende beheersmaatregelen 

genomen: 

• Een aanvraag ingediend voor de eerste Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

• Een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) 

• Contact opgenomen met de subsidieverstrekkers om onze situatie voor te leggen en nadere afspraken 

te maken over vervangende werkzaamheden 

• Contact opgenomen met alle verhuurders van accommodatie met het verzoek geen huur in rekening te 

brengen zolang er geen lessen kunnen worden verzorgd 

• Contact opgenomen met al onze opdrachtgevers om ze ervan op de hoogte te stellen dat wij geen 

facturen zullen sturen voor de niet-geleverde lessen, tenzij er sprake is van vervangend aanbod  

• Contact opgenomen met al onze deelnemers om ze op de hoogte te stellen van onze maatregelen en 

ze te informeren dat wij geen incasso zullen doen zolang wij geen lessen verzorgen, maar vrijwillige 

bijdragen zullen omarmen (meerdere deelnemers hebben ons inmiddels bericht dat wij mogen blijven 

incasseren voorlopig) 

• Onze medewerkers (inclusief freelancers en assistenten) zullen wij blijven doorbetalen op basis van hun 

geplande inzet 

• Een alternatief aanbod opgezet voor onze deelnemers aan de turnlessen en voor de deelnemers aan 

onze GymFit lessen om ze verbonden te houden met onze Stichting 

• Extra nieuwsbrieven voor onze oudere deelnemers om ze bij te staan in deze moeilijke periode 

Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat er van acute liquiditeitsproblemen of continuïteitsproblemen 

geen sprake is geweest.  
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Voor 2021 liggen de kaarten anders en kunnen wij geen beroep doen op overheidssteun maatregelen. De 

tegenvallende opbrengsten vangen wij dan op door een aantal bezuiningsmaatregelen: 

• Door incasseren van abonnementsgelden per 1 maart 2021 na zorgvuldige communicatie hierover 

• Verhoging van het abonnementsgeld per 1 september 2021 

• Stoppen met het uitbetalen van assistenten zolang er geen lessen in de zalen kunnen worden gegeven 

• Het indikken van onrendabele uren 

• Het uitstellen van de voorgenomen salarisverhoging 

Berekeningen wijzen uit dat wij, door het toepassen van bovenstaande maatregelen, niet in liquiditeits- of 

continuïteitsproblemen zullen komen. 
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Financieel verslag - Balans 

BALANS PER 31-12-2019 (RESULTAAT NA BESTEMMING) 

 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Materiële vaste act iva [1]

Boekwaarde inventaris 1.533€          3.260€          

Totaal  vaste act iva 1.533€      3.260€      

Vlottende act iva

Vorderingen [2]

Handelsdebiteuren 960€              2.301€          

Te vorderen lesgelden -€               -€               

Waarborgsommen -€               320€              

Overlopende activa - Nog te ontvangen bedragen 6.297€          1.591€          

Vooruit betaalde bedragen 137€              -€               

Overlopende activa - Vooruit betaalde bedragen 1.047€          1.371€          

Totaal  vorderingen 8.442€      5.583€      

Liquide middelen [3]

Rekening courant 52.068€        38.368€        

Totaal  l iquide middelen 52.068€    38.368€    

Totaal  vlottende act iva 60.509€    43.951€    

BALANSTOTAAL 62.042€    47.211€    

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen [4]

Resultaat lopende jaar -€               

Algemene reserve 23.875€        20.560€        

Bestemmingsreserve GymKids Arnhem 5.776€          562€              

Bestemmingsreserve GymKids Rheden 2.708€          -€               

Bestemmingsreserve Materialen 1.225€          3.052€          

Bestemmingsreserve Drukwerk 311€              1.490€          

Totaal  eigen vermogen 33.896€    25.664€    

Vreemd vermogen

Voorzieningen [5]

Voorziening jubilea 4.199€          2.378€          

Totaal  voorzieningen 4.199€      2.378€      

Kort lopende schulden [6]

Reservering vakantiegeld 4.724€          7.134€          

Crediteuren -€               -€               

Belastingen en sociale premies -€               -€               

Overlopende passiva - Nog te betalen bedragen 18.493€        12.035€        

Overlopende passiva - Vooruit ontvangen bedragen 730€              -€               

Totaal  kort lopende schulden 23.947€    19.169€    

Totaal  vreemd vermogen 28.146€    21.547€    

BALANSTOTAAL 62.042€    47.211€    
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Staat van baten en lasten geconsolideerd 

 

Voorstel resultaatbestemming: 

 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 

historische kostprijzen. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en 

lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden 

in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Staat van baten en lasten geconsol ideerd Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten

Loonkosten lesgevers 168.377€          154.954€                 137.765€          

Management 101.358€          81.651€                   73.186€            

Opleidingskosten 3.531€              1.164€                     1.171€              

Overige personeelskosten 3.852€              4.256€                     4.941€              

Huur accommodatie 24.947€            13.411€                   23.389€            

Materialen 15.288€            11.071€                   8.457€              

Afschrijvingen 1.827€              1.727€                     1.827€              

Overige bedrijfskosten 7.038€              10.011€                   8.937€              

Totale kosten 326.218€     278.244€          259.674€     

Opbrengsten uit subsidiegelden 142.905€          145.300€                 92.350€            

Opbrengsten uit GelrePas declaraties 9.291€                     

Af: gerestitueerde GelrePas -1.266€                    

Opbrengsten uit incasso abonnementen 131.646€          92.062€                   134.355€          

Af: gerestitueerd -818€                        

Af: gestorneerd -2.634€                    

Bij: ontvangen na herinneringen 1.303€                     

Opbrengsten uit inschrijfgelden 700€                  300€                         618€                  

Opbrengsten uit sponsoracties 5.000€              -€                          6.963€              

Opbrengsten uit facturen 50.646€            42.938€                   28.816€            

Totale opbrengsten 330.897€     286.476€          263.102€     

Resul taat 4.679€         8.232€              3.428€         

Begroot 2020 Gerealiseerd 2020 Gerealiseerd 2019

Voorstel resultaatbestemming:

Bestemmingsreserve GymKids Arnhem -€        5.214€      

Bestemmingsreserve GymKids Rheden -€        2.708€      

Bestemmingsreserve Materialen 1.827€    -€           

Bestemmingsreserve Drukwerk 1.110€    574€          

Bestemmingsreserve Drukwerk 643€       -€           

Algemene Reserve 3.315€      

Totaal 8.232€   

Onttrekking

Afschrijving op inventaris

Dotatie

Saldo

Drukwerk GymFit Magazine

Drukwerk routes GF Magazine

Netto resultaat GK Arnhem

Netto resultaat GK Rheden

Bijdrage door Sportbedrijf Arnhem
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Afschrijvingen 

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en 

rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 

Personeelskosten 

GTA is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Er is sprake van een toegezegde 

bijdrageregeling. De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt ultimo 2020 92,6% 

(2019:99,2 %; 2018: 100,6%). Bron: website PFZW      
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Toelichting op de balans 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

1. Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een 

eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of 

vervaardigingslasten. 

2. Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.  

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

De vorderingen bestaan uit handelsdebiteuren (een nog te ontvangen factuurbetaling). De post overlopende 

activa betreffen de opbrengsten die betrekking op het lopende boekjaar en in 2020 alsnog ontvangen (dienen 

te) worden, of vooruitbetaalde kosten betrekking hebbende op 2020.  Bedrag van de handelsdebiteuren 

betreft achterstallige, maar zeker inbare facturen op basis van contracten. Vooralsnog wordt de post 

overlopende activa als inbaar beoordeeld. 

Aanschafdatum Betreft Aanschafwaarde

19-4-2016 Parterrebrug Kempenaersingel 1.436€                     

19-4-2016 Parterrebrug Bernhardlaan 1.436€                     

19-4-2016 Parterrebrug Venlosingel 1.436€                     

19-4-2016 Plankoline Bernhardlaan 748€                        

13-6-2016 Spiegelwand MFC Presikhaven 400€                        

19-9-2016 Airmatten Kempenaersingel 2.632€                     

13-4-2017 Bedrijfskleding 1.270€                     

28-5-2017 Opblaasbare balk Bernhardlaan 545€                        

3-11-2017 Plankoline Gymzaal Salamander 955€                        

19-11-2018 2 monitoren penningmeester (incusief contactdoos en HMDI kabel) 602€                        

23-1-2019 2 turnblokken + 1 saltostoel 1.477€                     

12.937€                   

-9.404€                   

-2.000€                   

1.533€               

Totale waarde bij aanschaf

Cumulatieve afschrijvingen

Verkoop airmatten (16-06-2017)

Waarde inventaris per ultimo boekjaar
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3. Liquide middelen 

De liquide middelen betreffen het saldo op de rekening courant rekening. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking 

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

4. Eigen vermogen 

Het behaalde resultaat van 2020 van alle productgroepen, met uitzondering van de GymKids-activiteiten, 

wordt onttrokken aan de algemene reserve en deels aan de bestemmingsreserve Materialen. Het directe 

resultaat op onze GymKids-activiteiten in 2020 wordt gereserveerd voor 2021 en zal nader bestemd worden 

in overleg met onze subsidieverleners. Dit jaar is er een separate bestemmingsreserve voor de GymKids-

activiteiten in de gemeente Rheden toegevoegd. De onttrekking aan de bestemmingsreserve GymFit is 

gebruikt, conform afspraak, aan het drukwerk van het GymFit magazine. De dotatie voor deze reserve komt 

uit een sponsorbijdrage vanuit het Sportbedrijf Arnhem. 

5. Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 

afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De jubileumvoorziening betreft een 

toekomstige personeelsbeloning, welke wordt opgebouwd naar rato van het dienstverband van de 

desbetreffende medewerkers. De tweede voorziening betreft de reservering voor het vakantiegeld, wat per 

mei steeds wordt uitbetaald. 

6. Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

De Stichting heeft geen openstaande facturen per ultimo 2020, en daarmee geen crediteuren op de balans.  

De reservering vakantiegeld wordt jaarlijks opgebouwd na het uitbetalen van het vakantiegeld in mei en bevat 

aan het einde van elk boekjaar 7 maanden aan opgebouwde vakantiegelden, inclusief premie 

volksverzekeringen en loonheffing. 

De overlopende passiva (nog te betalen bedragen) betreffen de kosten, die betrekking hebben op het 

lopende boekjaar, maar waarvoor de declaraties en/of facturen op 31 december 2020 nog niet waren 

ontvangen of waarvan de reeds gedane betaling nog niet (tijdig) was verwerkt door de bank. Genoemd 

bedrag van € 18.493 betreft hier nog te ontvangen facturen van verhuurders van accommodaties (€1.675), 

nog te ontvangen declaraties van assistenten (€339), nog te ontvangen rekeningen van zakelijke 

dienstverleners (€3.966) en het terug te betalen voorschot vanuit de tweede periode van de tijdelijke 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW2), waarvoor de eindafrekening pas in april 2021 

wordt verwacht. Dit betreft een bedrag van € 12.512. 
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De overlopende passiva (vooruit ontvangen bedragen) betreft het saldo vooruit gefactureerde opbrengsten 

voor lessen die wij door de corona maatregelen niet hebben kunnen verzorgen. 
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Staat van baten en lasten per productgroep 

GYMKIDS ARNHEM 

 

Toelichting staat van baten en lasten 

1 - Opbrengsten 

Op basis van onze subsidie aanvraag voor het verzorgen van Gymkids lessen (het leveren van een bijdrage 

aan het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden bij peuters met een VVE-indicatie (Voor- en 

Vroegschoolse Educatie) en het uitvoeren van onderzoek naar de motorische ontwikkeling bij deze peuters, 

heeft de gemeente Arnhem op 12 maart 2020 een maximale subsidie van  

€ 119.000 verleend op grond van artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening 2016, waarbij zij op 

voorhand (dubbel) rekening heeft gehouden met de bestemmingsreserve die we in het verleden hebben 

opgebouwd. In het subsidiebedrag is opgenomen een extra compensatie voor de tijdelijke vervanging van 

één van de lesgevers.  

2 - Management 

De managementkosten betreffen het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten 

loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan 

coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep en voor de uren besteed aan het onderzoek naar 

de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij VVE-peuters. 

3 – Loonkosten lesgevers 

De loonkosten lesgevers betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen van freelancers en invalkrachten, 

alsmede het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) 

van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan het verzorgen van lessen aan VVE-

peuters of vervangende werkzaamheden in verband met de van kracht zijnde corona maatregelen tijdens 

delen van 2020. 

4 – Opleidingskosten 

Dit betreft een bijscholing kinder EHBO. 

Omschri jving Debet Credi t Debet Credi t Debet Credi t

Opbrengsten GymKids Arnhem [1] 120.605€          -€                   119.000€          -€            92.350€     

GK Arnhem - Management [2] 29.617€            30.189€            -€                   20.230€     -€            

GK Arnhem - Loonkosten lesgevers [3] 83.674€            77.908€            -€                   65.820€     -€            

GK Arnhem - Opleidingskosten [4] 2.426€              61€                    -€                   680€           -€            

GK Arnhem - Overige personeelskosten [5] 1.692€              3.136€              -€                   701€           -€            

GK Arnhem - Materialen [6] 2.000€              589€                  -€                   3.619€       -€            

GK Arnhem - Overige bedrijfskosten [7] 1.196€              1.904€              -€                   1.299€       -€            

Totaal 120.605€     120.605€     113.786€     119.000€     92.349€  92.350€  

RESULTAAT [8] -€             5.214€         1€           

Begroot 2020 Gereal iseerd 2020 Gereal iseerd 2019
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5 – Overige personeelskosten 

Dit betreft de aansluitkosten bij de Arbodienst voor dit deel van de medewerkers, de kosten voor 

verzuimbegeleiding (bedrijfsarts en casemanager), representatiekosten en de kosten voor de aanvraag van 

een VOG. 

6 - Materialen 

Het betreft hier de aanschaf van lesmaterialen, die zijn aangeschaft voor de eerste lock-down in maart en in 

september (toen de lessen weer grootschaliger van start gingen), alsmede de aanschaf van 

desinfectiematerialen in verband met de corona protocollen. 

7 - Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten, drukkosten, vergaderkosten en een evenredig 

aandeel in de kosten van de bankrekening, accountantsbeoordeling en aansprakelijkheidsverzekering. 

8 - Resultaat 

Het resultaat is een batig saldo van € 1.530. Dit resultaat reserveren we voor 2021. 
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GYMKIDS RHEDEN 

 

Toelichting staat van baten en lasten 

1 - Opbrengsten 

Op basis van onze subsidie aanvraag voor het verzorgen van Gymkids lessen (het leveren van een bijdrage 

aan het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden bij peuters met een VVE-indicatie (Voor- en 

Vroegschoolse Educatie) en het uitvoeren van onderzoek naar de motorische ontwikkeling bij deze peuters, 

heeft de gemeente Rheden op 22 april 2020 een maximale subsidie van  

€ 22.300 verleend op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening 2006 en op grond van de 

nadere regels peuteropvan en VVE gemeente Rheden 2018 voor de periode van september 2020 tot 

december 2020.  

2 - Management 

De managementkosten betreffen het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten 

loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan 

coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep en voor de uren besteed aan het onderzoek naar 

de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij VVE-peuters. 

3 – Loonkosten lesgevers 

De loonkosten lesgevers betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen van freelancers en invalkrachten, 

alsmede het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) 

van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan het verzorgen van lessen aan VVE-

peuters. 

4 – Opleidingskosten 

In 2020 zijn er geen bijscholingen gevolgd om kosten te besparen. 

5 – Overige personeelskosten 

Dit betreft de aansluitkosten bij de Arbodienst voor dit deel van de medewerkers, representatiekosten en de 

kosten voor de aanvraag van een VOG en inschrijving in het personenregister voor de kinderopvang. 

Omschri jving Debet Credi t Debet Credi t Debet Credi t

Opbrengsten GymKids Rheden [1] -€                   22.300€            -€                   22.300€            -€            -€            

GK Rheden - Management [2] 2.573€              -€                   2.731€              -€                   -€            -€            

GK Rheden - Loonkosten lesgevers [3] 6.491€              -€                   6.775€              -€                   -€            -€            

GK Rheden - Opleidingskosten [4] 300€                  -€                   -€                   -€                   -€            -€            

GK Rheden - Overige personeelskosten [5] 455€                  -€                   148€                  -€                   -€            -€            

GK Rheden - Materialen [6] 12.000€            -€                   9.367€              -€                   -€            -€            

GK Rheden - Overige bedrijfskosten [7] 481€                  -€                   571€                  -€                   -€            -€            

Totaal 22.300€       22.300€       19.592€       22.300€       -€        -€        

RESULTAAT [8] -€             2.708€         -€        

Begroot 2020 Gereal iseerd 2020 Gereal iseerd 2019
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6 - Materialen 

Het betreft hier de aanschaf van lesmaterialen, alsmede de aanschaf van desinfectiematerialen in verband 

met de corona protocollen. In verband met de corona maatregelen zijn veel initiële investeringen uitgesteld. 

7 - Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten, drukkosten, vergaderkosten en een evenredig 

aandeel in de kosten van de bankrekening, accountantsbeoordeling en aansprakelijkheidsverzekering. 

8 - Resultaat 

Het resultaat is een batig saldo van € 2.550. Dit resultaat reserveren we voor 2021 (aanschaf van de 

benodigde materialen). 
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GYMFIT 

 

Toelichting staat van baten en lasten 

1 - Opbrengsten 

 

De subsidie betreft een evenredig deel vanuit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

(TOGS) en een bijdrage vanuit het Sportbedrijf Arnhem in de drukkosten van onze GymFit nieuwsbrief. 

Tijdens de eerste lock-down (half maart t/m augustus 2020) hebben wij geen abonnementsgeld geïnd. 

Niet verzorgde lessen bij onze contractpartners hebben wij niet in rekening gebracht. 

2 - Management 

De managementkosten betreffen het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten 

loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan 

coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. 

Omschri jving Debet Credi t Debet Credi t Debet Credi t

Opbrengsten GymFit [1] -€                   46.801€            -€                   38.310€            -€            39.506€     

GF - Management [2] 17.950€            -€                   8.070€              -€                   12.179€     -€            

GF - Loonkosten lesgevers [3] 18.342€            -€                   19.122€            -€                   16.100€     -€            

GF - Opleidingskosten [4] 805€                  -€                   951€                  -€                   448€           -€            

GF - Overige personeelskosten [5] 697€                  -€                   287€                  -€                   1.717€       -€            

GF - Huur accommodatie [6] 6.141€              -€                   2.943€              -€                   5.667€       -€            

GF - Materialen [7] 438€                  -€                   756€                  -€                   469€           -€            

GF - Overige bedrijfskosten [8] 2.428€              -€                   4.197€              -€                   2.777€       -€            

Totaal 46.801€       46.801€       36.325€       38.310€       39.357€  39.506€  

RESULTAAT [9] -€             1.986€         149€       

Begroot 2020 Gereal iseerd 2020 Gereal iseerd 2019

76%

17%
7%

Opbrengsten GymFit naar oorsprong

Abonnementen Facturen Subsidie
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3 – Loonkosten lesgevers 

De loonkosten lesgevers betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen van freelancers en invalkrachten, 

de betaalde inleenkosten voor een medewerker vanuit sportbedrijf Arnhem, alsmede het deel van de 

loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in 

vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan het verzorgen van lessen aan senioren of aan 

vervangende werkzaamheden tijdens de verschillende lock-downs. 

De loonkosten zijn voor een gedeelte gecompenseerd vanuit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW), die wij hadden aangevraagd voor de eerste periode (april t/m juni). Desalniettemin 

zijn de loonkosten hoger dan begroot. 

4 – Opleidingskosten 

Dit betreft de kosten van een workshop valpreventie, bijscholing reanimatie en AED, bijscholing 

activiteitenbegeleiding en bijscholing ‘bewegen op de stoel’ . 

5 – Overige personeelskosten 

Dit betreft de aansluitkosten bij de Arbodienst voor dit deel van de medewerkers, representatiekosten en 

reiskostenvergoeding. 

6 – Huur accommodatie 

Voor het verzorgen van onze GymFit lessen huren wij accommodatie van het Sportbedrijf Arnhem (de lessen 

Bewegen op Muziek, Aerobics en de Sport- en Spellessen) en van diverse aanbieders van recreatieruimten 

voor de overige GymFit lessen. Tijdens de lock-down periodes hoefden wij geen huur te betalen. 

7 - Materialen 

Het betreft hier de aanschaf van lesmaterialen, een aandenken voor een eeuweling binnen onze gelederen, 

plantjes voor onze GymFit deelnemers als steuntje in de rug tijdens de lock-down en de aanschaf van 

desinfectiematerialen in verband met de corona protocollen.  

8 - Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten, drukkosten, vergaderkosten en een evenredig 

aandeel in de kosten van de bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie 

en de aansprakelijkheidsverzekering. 

Daarnaast een bijdrage in de kosten voor een advocaat om onze rechten als huurder beter in beeld te krijgen. 

9 - Resultaat 

Het resultaat is een batig saldo van € 1.249. 
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RECREATIEF TURNEN 

 

Toelichting staat van baten en lasten 

1 - Opbrengsten 

 

De subsidie betreft een evenredig deel vanuit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

(TOGS). De activiteiten betreffen twee instuiven, die wij hebben georganiseerd in samenwerking met ACGV. 

Tijdens de eerste lock-down (half maart t/m augustus 2020) hebben wij geen abonnementsgeld geïnd. 

2 - Management 

De managementkosten betreffen het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten 

loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan 

coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. 

Omschri jving Debet Credi t Debet Credi t Debet Credi t

Opbrengsten Turnen [1] -€                   87.700€            -€                   69.551€            -€            91.761€     

TU - Management [2] 27.047€            -€                   24.248€            -€                   32.703€     -€            

TU - Loonkosten lesgevers [3] 38.321€            -€                   23.967€            -€                   34.412€     -€            

TU - Opleidingskosten [4] -€                   -€                   152€                  -€                   -€            -€            

TU - Overige personeelskosten [5] 692€                  -€                   539€                  -€                   1.339€       -€            

TU - Huur accommodatie [6] 17.050€            -€                   10.211€            -€                   16.104€     -€            

TU - Materialen [7] 450€                  -€                   360€                  -€                   1.222€       -€            

TU - Overige bedrijfskosten [8] 2.312€              -€                   3.041€              -€                   4.162€       -€            

TU - Afschrijving op inventaris [9] 1.827€              -€                   1.727€              -€                   1.827€       -€            

Totaal 87.700€       87.700€       64.246€       69.551€       91.769€  91.761€  

RESULTAAT [10] -€             5.306€         -8€          

Begroot 2020 Gereal iseerd 2020 Gereal iseerd 2019

97%

1%

2%

Opbrengsten Turnen naar oorsprong

Abonnementen Activiteiten Subsidie
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3 – Loonkosten lesgevers 

De loonkosten lesgevers betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen van freelancers en invalkrachten, 

alsmede het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) 

van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan het verzorgen van turn- freerunning 

en ouder- en peutergymlessen of aan vervangende werkzaamheden tijdens de verschillende lock-downs. 

De loonkosten zijn voor een gedeelte gecompenseerd vanuit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW), die wij hadden aangevraagd voor de eerste periode (april t/m juni). Desalniettemin 

zijn de loonkosten hoger dan begroot. 

4 – Opleidingskosten 

Dit betreft de kosten van een licentievernieuwing en praktijkbegeleidingsuren (“training on the job”). 

5 – Overige personeelskosten 

Dit betreft de aansluitkosten bij de Arbodienst voor dit deel van de medewerkers, representatiekosten en 

kosten voor het machtigen van onze salarisadministratie via e-herkenning. 

6 – Huur accommodatie 

Voor lessen recreatief turnen en freerunning huurt de Stichting gymzalen van het Sportbedrijf Arnhem en 

van het Sportbedrijf Rheden tegen een gesubsidieerd tarief. Voor de Ouder- en Peutergymlessen huurt de 

Stichting een ruimte rechtstreeks bij een school (OBS De Kameleon). Tijdens de lock-down periodes hoefden 

wij geen huur te betalen. 

7 - Materialen 

Het betreft hier de aanschaf van lesmaterialen en de aanschaf van desinfectiematerialen in verband met de 

corona protocollen.  

8 - Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten, drukkosten, vergaderkosten en een evenredig 

aandeel in de kosten van de bankrekening, accountantsbeoordeling, de website, de deelnemersadministratie 

en de aansprakelijkheidsverzekering. 

9 - Afschrijving op inventaris 

De toestellen, waarvan een deel is overgenomen van AAC 1899 Gymnastiek, zijn allemaal turntoestellen, de 

afschrijving komt dan ook volledig ten laste van het Recreatief turnen. 

10 - Resultaat 

Het resultaat is een batig saldo van € 3.556.  
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CLUB EXTRA 

 

Toelichting staat van baten en lasten 

1 - Opbrengsten 

 

De opbrengsten voor de lessen ClubExtra kwamen in 2020 voort uit verkochte abonnementen aan 

deelnemers, een bijdrage vanuit de GelrePas voor deelnemers met een laag inkomen, opbrengsten uit een 

contract met het Sportbedrijf Arnhem en een evenredig deel vanuit de regeling Tegemoetkoming 

Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).   

Tijdens de eerste lock-down (half maart t/m augustus 2020) hebben wij geen abonnementsgeld geïnd. 

2 - Management 

De managementkosten betreffen het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten 

loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan 

coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. 

3 – Overige personeelskosten 

Dit betreft representatiekosten. 

4 – Huur accommodatie 

Voor de lessen ClubExtra Aqua (zwemlessen) heeft de Stichting zwemwater van het Sportbedrijf Arnhem 

tegen een gesubsidieerd tarief gehuurd. Tijdens de eerste lock-down (half maart t/m augustus 2020) hebben 

Omschri jving Debet Credi t Debet Credi t Debet Credi t

Opbrengsten ClubExtra [1] 3.395€              -€                   2.057€              -€            4.213€       

CE - Management [2] 1.769€              1.745€              -€                   2.337€       -€            

CE - Overige personeelskosten [3] 10€                    40€                    -€                   -€            -€            

CE - Huur accommodatie [4] 1.356€              257€                  -€                   1.366€       -€            

CE - Overige bedrijfskosten [5] 260€                  15€                    -€                   277€           -€            

Totaal 3.395€         3.395€         2.056€         2.057€         3.980€    4.213€    

RESULTAAT [6] -€             1€                233€       

Begroot 2020 Gereal iseerd 2020 Gereal iseerd 2019

66%

34%

Opbrengsten ClubExtra naar oorsprong

Abonnementen Subsidie
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wij geen abonnementsgeld geïnd. Eind juni hebben we de activiteit overgedragen naar het Sportbedrijf 

Arnhem. 

5 - Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten betreffen portokosten voor het informeren van de deelnemers dat de activiteit werd 

overgedragen. 

6 - Resultaat 

Het resultaat is een batig saldo van € 1. 
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ACTIVITEITEN VANUIT CONTRACTEN (NIET ZIJNDE GYMFIT LESSEN) 

 

Toelichting staat van baten en lasten 

Deze productgroep is veruit het hardst getroffen, met name door het wegvallen van omzet, onder andere 

door de tegenvallende revalidatie van een van onze lesgevers, die door de coronamaatregelen niet of 

nauwelijks kon re-integreren. Hierdoor hebben we bij één van onze contractpartners het hele jaar geen 

facturen kunnen sturen. 

1 - Opbrengsten 

 

De opbrengsten voor vanuit contracten kwamen in 2020 voort uit de detachering van lesgevers Turnen en 

verenigingsmanagement Turnen bij ACGV, diverse projecten in het kader van naschoolse gymlessen 

(GymPlus) en een evenredig deel vanuit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

(TOGS).  Dit laatste deel is verwaarloosbaar klein.  

Niet verzorgde lessen bij onze contractpartners hebben wij niet in rekening gebracht. 

Rekening Omschri jving Debet Credi t Debet Credi t Debet Credi t

500500 Opbrengsten contracten [1] -€                   44.396€            -€                   35.258€            -€            27.691€     

500501 CT - Management [2] 22.403€            -€                   14.668€            -€                   5.737€       -€            

500502 CT - Loonkosten lesgevers [3] 21.548€            -€                   27.183€            -€                   21.433€     -€            

500504 CT - Overige personeelskosten [4] 185€                  -€                   105€                  -€                   -€            -€            

500507 CT - Overige bedrijfskosten [5] 260€                  -€                   284€                  -€                   422€           -€            

Totaal 44.396€       44.396€       42.239€       35.258€       27.592€  27.691€  

RESULTAAT [6] -€             -6.982€        99€         

Begroot 2020 Gereal iseerd 2020 Gereal iseerd 2019

23%

77%

0%

Opbrengsten Contracten naar oorsprong

GymPlus Detachering Subsidie
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2 - Management 

De managementkosten betreffen het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten 

loonheffing en pensioenpremie) van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan 

coördinatie activiteiten heeft verricht voor deze doelgroep. 

3 – Loonkosten lesgevers 

De loonkosten lesgevers betreffen de netto uitgekeerde urenvergoedingen van freelancers en invalkrachten, 

alsmede het deel van de loonkosten (salaris, kosten loonbureau, afdrachten loonheffing en pensioenpremie) 

van medewerkers in vaste dienst voor de uren die zij hebben besteed aan het verzorgen van turn- freerunning 

en ouder- en peutergymlessen of aan vervangende werkzaamheden tijdens de verschillende lock-downs. 

De loonkosten zijn voor een gedeelte gecompenseerd vanuit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid (NOW), die wij hadden aangevraagd voor de eerste periode (april t/m juni). 

4 – Overige personeelskosten 

Dit betreft de aansluitkosten bij de Arbodienst voor dit deel van de medewerkers. 

5 - Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten betreffen gemaakte telefoonkosten  en een evenredig aandeel in de kosten van de 

bankrekening, de website en de aansprakelijkheidsverzekering. 

6 - Resultaat 

Het resultaat is een nadelig saldo van € 8.172. 

SPONSORACTIES 

Door het uitbreken van de corona pandemie zijn er in 2020 geen sponsoracties georganiseerd. 

WEDSTRIJDEN 

Door het uitbreken van de corona pandemie zijn er in 2020 geen wedstrijden georganiseerd. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Beleidsvoornemens 2021 

Door de aanhoudende Corona pandemie heeft Stichting Gym&Turnen Arnhem zich de volgende bestuurlijke 

voornemens tot doel gesteld. 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

• Aanjagen ontwikkelen opleidingen GymFit docenten in samenwerking met VML/KNGU of anders met 

regionale opleidingsinstituten (ROC, CIOS, ALO). We proberen dit na de zomer weer op te pakken (nadat 

de meeste vaccinaties zijn uitgedeeld) 

• Verhogen veiligheidsbewustzijn lesgevers deel 2: uitwerken praktische handvaten, actualiseren 

beleidsverklaring en versterken netwerk om ons heen. Ook pas na de zomer 2021/begin 2022 

AANBOD 

GymKids Arnhem 

• Doorgaande lijn met basisscholen creëren door middel van het stimuleren van kleutergym op 

locaties waar we GymKids geven 

• Het volgsysteem/onderzoek van de motorische ontwikkeling blijven ontwikkelen door de 

meetmomenten en terugkoppeling (in vorm van overzichten) te evalueren en te verbeteren.  

• De ouderparticipatie stimuleren door de communicatie met ouders te verbeteren (naast een 

informatiebrief ook een informatiefilmpje maken) en ouder-kind workshops of een alternatief daarop 

(Beweegfilmpjes en – ideeën)   

• Communicatie met locaties en managers evalueren en verbeteren. 

• De kwaliteit van ons lesaanbod behouden en verbeteren door de professionalisering van docenten. 

In de vorm van een workshop van een  kinderfysiotherapeut en de koppeling met taal een boost 

geven door bijvoorbeeld een brainstormdag/inpiratiedag. 

• Compenseren van de gemiste uren GymKids veroorzaakt door de lockdown.  

• Betrokkenheid en binding creëren  

. 

GymKids Rheden 

Dezelfde beleidsdoelen als in de Gemeente Arnhem met als aanvulling: 

• Samenwerking voortzetten met sportbedrijf Rheden en Sportakkoord Rheden 

De komende tijd willen we graag ons netwerk uitbreiden en samen met partners kijken wat de 

behoefte en mogelijkheden zijn om het beweegaanbod op de kinderopvang uit te breiden, te 

versterken en te continueren. 
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Dit zou bijvoorbeeld in de vorm van een inspiratiemiddag, scholing en/of workshops rondom 

bewegen met peuters voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang kunnen zijn. Maar we 

denken ook aan het mogelijk maken van structurele beweeglessen voor peuters in de opvang, want 

er zijn nog veel locaties waar dit nog niet gegeven wordt.  Basisscholen kunnen hierbij ook betrokken 

worden, omdat de doorgaande lijn m.b.t. bewegingsonderwijs naar de kleuters erg belangrijk is.  

GymFit (vanaf mei) 

• Aantal deelnemers bestaand aanbod vergroten door beter gebruik te maken van ons netwerk 

• Nieuw aanbod opzetten (andere wijken en andere vormen) 

Turnen (vanaf september) 

• Nieuwe lessen opzetten recreatief turnen 

• Freerunning lessen in Arnhem Zuid opstarten 
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Begroting 2021 

GYMKIDS ARNHEM 

 

Deze begroting gaat uit van 73 lessen op 31 locaties en 3 metingen per jaar per groep. 

GYMKIDS RHEDEN 

 

Deze begroting gaat uit van 24 lessen op 17 locaties en 3 metingen per jaar per groep. De lessen in 2020 

waren in september gestart (vandaar ook de hogere opstartkosten in de begroting 2020). 

 

  

Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Opbrengsten GymKids Arnhem 122.370€          120.605€          

GK Arnhem - Management 38.635€        29.617€        

GK Arnhem - Loonkosten lesgevers 77.114€        83.674€        

GK Arnhem - Opleidingskosten 1.500€          2.426€          

GK Arnhem - Overige personeelskosten 1.275€          1.692€          

GK Arnhem - Materialen 2.000€          2.000€          

GK Arnhem - Overige bedrijfskosten 1.846€          1.196€          

Totaal 122.370€   122.370€      120.605€   120.605€      

Resultaat -€              -€              

Begroot 2020Begroot 2021

Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Opbrengsten GymKids Rheden 27.800€            -€               22.300€            

GK Rheden - Management 8.952€          2.573€          -€                  

GK Rheden - Loonkosten lesgevers 17.045€        6.491€          -€                  

GK Rheden - Opleidingskosten 215€              300€              -€                  

GK Rheden - Overige personeelskosten 25€                455€              -€                  

GK Rheden - Materialen 1.000€          12.000€        -€                  

GK Rheden - Overige bedrijfskosten 563€              481€              -€                  

Totaal 27.800€     27.800€        22.300€     22.300€        

Resultaat -€              -€              

Begroot 2020Begroot 2021
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GYMFIT 

 

De voorziene daling in de opbrengsten wordt veroorzaakt door natuurlijke uitval (ziekte en overlijden) bij deze 

doelgroep en inkomstenderving als gevolg van de COVID-19 maatregelen. In 2021 wordt ingezet op 

verhoging van het aantal bereikte ouderen. Dit is echter nog niet begroot (voorzichtigheidsbeginsel). 

RECREATIEF TURNEN 

 

De verhoging van de kosten en opbrengsten wordt voornamelijk veroorzaakt door een herverdeling van 

activiteiten. De turn gerelateerde contracten worden per 2021 ondergebracht binnen deze productgroep. 

  

Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Opbrengsten GymFit 32.128€            -€               46.801€            

GF - Management 15.647€        17.950€        -€                  

GF - Loonkosten lesgevers 20.741€        18.342€        -€                  

GF - Opleidingskosten 333€              805€              -€                  

GF - Overige personeelskosten 430€              697€              -€                  

GF - Huur accommodatie 3.430€          6.141€          -€                  

GF - Materialen 200€              438€              -€                  

GF - Overige bedrijfskosten 1.634€          2.428€          -€                  

Totaal 42.415€     32.128€        46.801€     46.801€        

Resultaat 10.287€     -€              

Begroot 2020Begroot 2021

Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Opbrengsten Turnen 129.581€          -€               87.700€            

TU - Management 37.338€        27.047€        -€                  

TU - Loonkosten lesgevers 82.039€        38.321€        -€                  

TU - Opleidingskosten 818€              -€               -€                  

TU - Overige personeelskosten 402€              692€              -€                  

TU - Huur accommodatie 7.175€          17.050€        -€                  

TU - Materialen 500€              450€              -€                  

TU - Overige bedrijfskosten 3.432€          2.312€          -€                  

TU - Afschrijving op inventaris 816€              1.827€          -€                  

Totaal 132.521€   129.581€      87.700€     87.700€        

Resultaat 2.941€       -€              

Begroot 2020Begroot 2021
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GYM PLUS 

 

In 2020 was bevatte deze productgroep zowel GymPlus activiteiten (contracten) en contracten voor 

turnlessen. Deze laatste zijn nu overgeheveld naar de productgroep Turnen. 

SPONSOR ACTIES 

 

 

 

 

Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Opbrengsten GymPlus -€               5.640€              -€               44.396€            

GP - Management 1.011€          -€                  22.403€        -€                  

GP - Loonkosten lesgevers 4.534€          -€                  21.548€        -€                  

GP - Opleidingskosten 228€              -€                  -€               -€                  

GP - Overige personeelskosten 14€                -€                  185€              -€                  

GP - Materialen -€               -€                  -€               -€                  

GP - Overige bedrijfskosten 443€              -€                  260€              -€                  

Totaal 6.230€       5.640€          44.396€     44.396€        

Resultaat 590€          -€              

Begroot 2020Begroot 2021

Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Opbrengsten sponsoracties -€               5.000€              -€               5.000€              

SA - Loonkosten lesgevers -€               -€                  -€               -€                  

SA - Overige personeelskosten 60€                -€                  60€                -€                  

SA - Huur accommodatie 259€              -€                  -€               -€                  

SA - Materialen 350€              -€                  350€              -€                  

SA - Overige bedrijfskosten 50€                -€                  50€                -€                  

Totaal 719€          5.000€          460€          5.000€          

Resultaat 4.281€          4.540€          

Begroot 2020Begroot 2021


	Jaarverslag fancy versie definitief.pdf
	Jaarrekening 2020.pdf
	Grondslagen
	ALGEMEEN
	Organisatie
	Doelstelling
	Middelen
	Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening


	Continuïteitsveronderstelling
	IMPACT VAN DE CORONA CRISIS

	Financieel verslag - Balans
	Balans per 31-12-2019 (resultaat na bestemming)

	Staat van baten en lasten geconsolideerd
	GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
	Algemeen
	Resultaatbepaling
	Afschrijvingen
	Financiële baten en lasten
	Personeelskosten


	Toelichting op de balans
	GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
	1. Materiële vaste activa
	2. Vorderingen
	3. Liquide middelen
	4. Eigen vermogen
	5. Voorzieningen
	6. Kortlopende schulden


	Staat van baten en lasten per productgroep
	Gymkids ARNHEM
	Toelichting staat van baten en lasten
	1 - Opbrengsten
	2 - Management
	3 – Loonkosten lesgevers
	4 – Opleidingskosten
	5 – Overige personeelskosten
	6 - Materialen
	7 - Overige bedrijfskosten
	8 - Resultaat

	Gymkids RHEDEN
	Toelichting staat van baten en lasten
	1 - Opbrengsten
	2 - Management
	3 – Loonkosten lesgevers
	4 – Opleidingskosten
	5 – Overige personeelskosten
	6 - Materialen
	7 - Overige bedrijfskosten
	8 - Resultaat

	GymFIT
	Toelichting staat van baten en lasten
	1 - Opbrengsten
	2 - Management
	3 – Loonkosten lesgevers
	4 – Opleidingskosten
	5 – Overige personeelskosten
	6 – Huur accommodatie
	7 - Materialen
	8 - Overige bedrijfskosten
	9 - Resultaat

	Recreatief turnen
	Toelichting staat van baten en lasten
	1 - Opbrengsten
	2 - Management
	3 – Loonkosten lesgevers
	4 – Opleidingskosten
	5 – Overige personeelskosten
	6 – Huur accommodatie
	7 - Materialen
	8 - Overige bedrijfskosten
	9 - Afschrijving op inventaris
	10 - Resultaat

	Club extra
	Toelichting staat van baten en lasten
	1 - Opbrengsten
	2 - Management
	3 – Overige personeelskosten
	4 – Huur accommodatie
	5 - Overige bedrijfskosten
	6 - Resultaat

	Activiteiten vanuit contracten (NIET ZIJNDE GYMFIT lessen)
	Toelichting staat van baten en lasten
	1 - Opbrengsten
	2 - Management
	3 – Loonkosten lesgevers
	4 – Overige personeelskosten
	5 - Overige bedrijfskosten
	6 - Resultaat

	Sponsoracties
	WEDSTRIJDEN

	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
	Beleidsvoornemens 2021
	Personeel en organisatie
	Aanbod
	GymKids Arnhem
	GymKids Rheden
	GymFit (vanaf mei)
	Turnen (vanaf september)


	Begroting 2021
	Gymkids Arnhem
	Gymkids Rheden
	GymFIT
	Recreatief turnen
	Gym Plus
	SPONSOR acties



