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PUBLIEKSJAARVERSLAG SEIZOEN 2021/2022

Na de COVID periode waarbij de binnensport grotendeels niet mogelijk was, 
kunnen we eindelijk het seizoen "redelijk normaal" afsluiten.  We hebben 
weer met passie onze sport kunnen bedrijven en zelfs tijdens wedstrijden 
onze prestaties kunnen meten, evenals kinderen plezier laten ervaren van het 
bewegen. Nog belangrijker is dat we hebben ervaren dat het bewegen en 
sporten in verenigingsverband goed is voor ons welbevinden. Niet alleen bij 
de ouderen, maar zeker ook bij jongeren is de coronaperiode een moeilijke 
tijd gebleken. Hopelijk blijft de (binnen)sport toegankelijk voor iedereen. Ook 
nu inflatie en energiearmoede velen treffen. Als vereniging blijven we in ieder 
geval onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om toegankelijk 
te blijven voor iedereen. 

Als bestuur denken we daarom ook mee aan de ontwikkeling van een 
duurzame vereniging. Kunnen we met de uitdagingen van wet- en regelgeving, 
vergrijzing en ontgroening ook als Swentibold de toekomst in? En hoe 
kunnen we door samenwerking met andere verenigingen de toekomst beter 
borgen? Als gymnastiekvereniging is daarnaast een passende turnhal een 
belangrijke voorwaarde. Hoogstwaarschijnlijk gaan we na dit seizoen afscheid 
nemen van onze vertrouwde Swentiboldzaal. We hopen hierover snel meer 
te kunnen gaan melden.

Allereerst wensen we u veel leesplezier met ons publieksjaarverslag van het 
afgelopen seizoen.

Een sportieve groet,
Bestuur GV Swentibold

BELEEF JE PASSIE MET PLEZIER!
- MISSIE -

Bewegen met passie en plezier staat centraal bij GV Swentibold. We tonen 
van oudsher een gevarieerd sportaanbod voor alle leeftijden. Onze lessen 
en activiteiten zijn een ontmoetingsplek voor iedereen. Een plek waar naast 
bewegen ook ontwikkeling, respect en vertrouwen in een veilige omgeving 
centraal staan. Het Swentiboldgevoel is bewegen voor jong en oud. Beleef 
je passie met plezier!

Op deze manier levert onze vereniging een bijdrage aan de lichamelijke, 
geestelijke en sociale ontwikkeling van talloze, overwegend jeugdige, 
personen. En dit willen we met veel plezier nog talloze jaren blijven doen. 
Ons rijk gevarieerd les- en activiteitenprogramma wordt verzorgd door 
vakbekwame, gediplomeerde train(st)ers.

Ons streven is de gymnastieksport voor iedereen toegankelijk te maken en 
te houden. Dit doen we door de contributie zo laag mogelijk te houden.  

De vereniging heeft ongeveer 800 leden die in circa 50 groepen genieten van 
het gevarieerde aanbod van gymnastiek. Geen insta of tablet, maar lekker 
bewegen, samen met vrienden en vriendinnen binnen de club. Een vrolijke 
lach en een gezonde blos vinden we vaak belangrijker dan prestaties. 

Maar wij zijn toch wel trots dat we beide in huis hebben. Het leeuwendeel 
van de leden is recreatief bezig en vinden 1 uurtje trainen prima, maar 
daarnaast hebben we ook leden die op (inter)nationaal niveau in turnen, 
(mini-)trampolinespringen en jazz hun mannetje of vrouwtje staan. Zo zie je 
maar, het kan allemaal. 

Dat we sociale activiteiten ook belangrijk vinden is te zien aan de 
verschillende overige activiteiten die we door het jaar heen organiseren zoals 
bv. het jaarlijkse kamp, Halloweentocht, Sinterklaasviering, nieuwjaarsre-
ceptie, bingo-avond en wat er zo nog binnen de verschillende takken ‘in het 
klein’ georganiseerd wordt. 

Gezelligheid kent geen grenzen dus of je nu wel of niet sport... Swentibold 
is 'the place to be'!

DEF okt22



Swentiboldkamp
Hoewel de aanmeldingen dit jaar nog achterbleven 
vanwege het risico van Corona en ook de leiding hier 
flexibel op in moest spelen, was na twee jaren 
afwezigheid het Swentiboldkamp weer een groot 
succes.                                           

De boefjes van Swentibold hebben onder andere een crime-scėne 
onderzocht, workshops gevolgd, spellen gespeeld en koekjes gebakken.
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Kindcentrum Sittard 
GV Swentibold werkt reeds enkele jaren samen met KC Sittard. Als gymnas-
tiekvereniging hechten we belang aan de motorische ontwikkeling van kinderen 
in onze stad. Dit doen we door het Nijntje Beweeg programma aan te bieden 
aan de jongste groepen van KC Sittard. Onder de noemer van Wereldtijd 
bieden we daarnaast onder schooltijd een turntraining aan de overige groepen 
aan. Vooral voor de groepen 3/4 is het heerlijk om kennis te kunnen maken van 
al dat moois dat onze Swentiboldzaal te bieden heeft.
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Kerstpakketen drive-by

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet! 



Teamdag
Trainers en bestuur samen aan de slag tijdens de teamdag in oktober.

        Hip & happening
Iedere woensdagavond bieden we acrobaticsles.
Geslaagd voor de examenles. Gefeliciteerd!
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Grote Clubactie
We hebben €431 in ontvangst mogen nemen. Dank voor uw bijdrage! 

 
 PLUS 

sponsoractie

Dankzij eenieder die onze club een 
warm hart toedraagt en ons sponsor-
punten heeft gegeven, hebben we 
€ 1.742 ontvangen. 
Als dank hebben de Jazz dansers in 
september een flashmob voor de 
supermarkt ten tonele gebracht. 

Kermistraining
Ook dit jaar weer genoten van de jaarlijkse kermistraining.
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Springinstuif

Eind oktober hebben we een springinstuif georganiseerd in de Kemper voor 
iedereen die een sprongetje durft te wagen.
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     Podiumplaatsen
Hard werken wordt beloond. Ook dit seizoen hebben we weer mooie 
podiumplaatsen behaald. Gefeliciteerd! 
We zijn trots op de progressie die
iedereen heeft laten zien. 

Tijdens de Limburgse turnfinale
zijn vele medailles in de wacht 
gesleept. 

Goud ging naar:
• Yenna  
   (meerkamp n3, brug, vloer)
• Naomi (brug)
• Brèjanoh (vloer)
• Emy (sprong, balk)
• Mirthe (brug)
• Chloë (vloer)

Zilver ging naar:
• Gigi (sprong)
• Naomi (meerkamp, sprong, balk)
• Sidney (vloer)
• Emma (sprong, brug, balk)

Brons ging naar:
• Delaney en Brèjonah (sprong)
• Chloë en Viènna (balk)
• Emy en Jolijn (vloer)
• Sidney (brug)

 Huis en haard moeten verlaten
We hebben dit jaar binnen onze vereniging enkele vluchtelingen welkom 
geheten en dragen graag door middel van sport bij aan hun welbevinden.



 Uw online aankoop is onze gratis sponsoring!
Als je de volgende keer iets online wilt kopen, klik dan eerst 
op het Sponsorklik logo op onze website! Dan verschijnt 
een overzicht van tientallen webwinkels,waaronder Bol,
Coolblue, Mediamarkt, Blokker, Zalando, Wehkamp, 
Expedia, Thuisbezorgd en vele andere! Bij iedere bestelling 
ontvangt onze vereniging dan een sponsorbedrag voor de 
clubkas zonder dat het jou extra geld kost.

 Dank aan onze sponsoren en begunstigers
Aangezien de ontwikkeling van onze nieuwe turnhal vertraging heeft 
opgelopen, zijn de geplande sponsoracties tijdelijk stil gelegd. 
We hopen snel meer zicht te krijgen over onze toekomstige accommodatie. 
Met name nu onze huidige en zeer verouderde locatie al opgenomen is in 
concrete ontwikkelplannen binnen Zitterd ReviSited. Zodra we zicht hebben 
op onze nieuwe hal, zullen we met enthousiasme de draad weer oppakken.
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JAZZ Dance2demo 
en Regionaal Kampioenschap
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Paddestoel
We zetten met onze dansen de speeltuin tijdens het jubileumfeest in 
het zonnetje.

Nijntje BeweegDiploma
   12 juli j.l. hebben circa 160 KC Sittard 
   leerlingen, bestaande uit 3 taalschool-
   groepen en 4 kleutergroepen hun 
   Nijntje Beweegdiploma! 
   Van harte gefeliciteerd!

Dit seizoen konden we 
eindelijk weer 
deelnemen aan een regionaal 
kampioenschap Jazz in 
Waddinxveen 
en aan de Dance2demo in 
Krimpen aan de IJssel. 
Weer mooie ervaringen rijker. 
Wat hebben we dit de laatste 
jaren gemist.

  -UITVERKOCHT-
3 juli j.l. verzorgden onze JAZZ 
dansgroepen tevens een 
demonstratie voor ouders,
broetjes, zussen, opa's en oma's.
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Assistent opleiding

Lucie en Sara gefeliciteerd met jullie diploma assistent 1 jazz.

Vastelaoves Challenge Marotte Zitterd
GV Swentibold en CV de Marotte zijn van oorsprong aan elkaar verbonden. 
De "Zittesje Geis" zit dus zeker ook in de Swentiboldfamilie. Aan een 
carnavals challenge doen we natuurlijk mee.

Gezinsuitbreiding
Onze Swentiboldfamilie kende dit jaar weer uitbreiding. Juf Shirley komt trots 
haar dochter showen tijdens de training.

      Wijksafari
Onze jazz meiden luisterden de wijksafari in de Baandert
en Vrangendael op met een optreden in 
Oos Zittesj Hoes. Zie:

 Radio Nónnevot
Een leuke ervaring voor onze Jazz meiden 
en onze trampolinespringers, figureren in 
een heuze reclamespot te zien op social media, zie:

www.swentiboldsittard.nl
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Film Olga 
Podium de Domijnen vertoonde in maart de film Olga. Een portret van de vurige 
en talentvolle 15-jarige turnster Olga, tegen de politieke achtergrond van de 
Oekraïense revolutie in 2013. Een Zwitserse Oscar-inzending.  Kaartjes waren 
online te bestellen met code Swentibold. 

Trampoline- & groepsspringen
GV Swentibold organiseerde dit jaar een plaatsingswedstrijd voor het NK 
trampolinespringen. Onze eigen trampolinespringers weten zich landelijk op 
de kaart te spelen met hun prestaties. Ahoy here we come!

3 dames uit onze wedstrijdgroep groepsspringen wisten inmiddels door te 
dringen tot het Nederlands team dat gaat deelnemen aan het 
EK Teamgym in Luxemburg medio september.  
We wensen de dames veel plezier en succes bij dit groot avontuur! 

 NK Dutch Gymnastics Ahoy
In het laatste weekend van juni hebben diverse leden van onze Swentibold-
familie in Ahoy tijdens het Nederlands Kampioenschap kunnen strijden om 
een podiumplaats. Synchroon duo Hai Mei en Aniek mochten met de bronzen 
plak naar huis. Daarnaast behaalden Hai Mei en Juul individueel een gouden 
medaille en Isa brons. Op de volgende pagina is de lijst te vinden van al onze 
kampioenen. Van harte gefeliciteerd!
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Nederlandse Kampioenen
Als GV Swentibold  hebben we op nationaal niveau na de COVID periode 
de draad weer opgepakt. Dit zowel bij turnen dames, turnen heren, groeps- 
springen en trampoline springen, De volgende groepen zijn in hun categorie 
dit jaar weer tot Nationaal Kampioen gekroond:
• Groepsspringen dames junioren C (met hoogste dagscore)
• Groepsspringen damens senioren C
• Turnen dames suplement B
• Turnen heren niveau 2
• Turnen heren niveau 3

Ook individueel werden er flink wat prijzen in de wacht gesleept. 
Hoogtepunten hieruit zijn de behaalde 
nationale titels voor:
• Elisha    (meerkamp senioren, brug)
• Hai Mei (trampoline springen)
• Juul       (trampoline springen)
• Noah     (brug)
• Ramon   (turnen heren meerkamp junior 1,  
                  paardvoltige, sprong)
• Rens      (turnen heren meerkamp senioren,  
                  vloer, ringen, sprong en brug) 
• Susan    (airtrack dames senioren)
• Sven      (turnen heren meerkramp junior 2, rek)

De zilveren medailles voor:
• Lisa        (balk)
• Noa       (minitramp)
• Ramon   (ringen)
• Rens      (rek)

De bronzen medailles voor:
• Aniek en Hai Mei (Synschoon duo)
• Daan      (paardvoltige, rek)
• Elisha     (sprong)
• Isa          (grote trampoline)
• Pien       (minitramp)

                                                                        

                                                                        Van harte gefeliciteerd 
                                                                        met jullie prestaties!
                                                                        Een compliment ook voor alle    
                                                                        andere Swentibold leden die trots          
                                                                        kunnen zijn op hun persoonlijke 
                                                                        prestatie.

 

Dit seizoen sloeg corona vooral 
toe op de basisscholen. Voor 
het bestuur van Swentibold 
reden om uit maatschappelijk 
oogpunt de geplande 
sinterklaasfilm te annuleren. 

De Pietenles ging gelukkig wel 
gewoon door.                                                         

Het land doorkruisen
Dit seizoen hebben onze toppers weer wedstrijd routine kunnen opdoen. 
Daar trekken we graag het hele land voor door.
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Sporten met een smalle beurs
Dit seizoen hebben 37 leden kunnen sporten in onze vereniging, dankzij een 
bijdrage vanuit samenvoorallekinderen.nl

We vinden het belangrijk dat sporten bij GV Swentibold toegankelijk blijft. Dit 
doen we door onze contributie zo laag mogelijk te houden en daar waar nodig 
leden te verwijzen naar samenvoorallekinderen.nl. 

Heeft u een laag inkomen en kinderen die het eind van het jaar jonger zijn dan 
19 jaar?  Dan krijgt u misschien een deel van de kosten van onze vereniging 
vergoed. Graag verwijzen we u hiervoor naar SAM&: 
www.samenvoorallekinderen.nl of neem contact op met de gemeente, via tele-
foonnummer 14046 en vraag naar team ‘Samen voor alle Kinderen’. 
De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
tot 16:30 uur.

 www.volwassenenfonds.nl 
Ruim 11% van de inwoners in Sittard-Geleen heeft een smalle beurs. Voor 
volwassenen met een smalle beurs is er nu ook het volwassenenfonds.
 
Lidmaatschap van een vereniging of een sportclub geeft mensen immers 
energie en veerkracht. We heten u van harte welkom binnen onze vereniging.

Sportakkoord Sittard-Geleen
GV Swentibold participeert actief binnen het Sportakkoord Sittard-Geleen. 
Hiermee dragen we bij aan het bevorderen van een gezonde en actieve 
leefstijl van alle inwoners. Het sportakkoord kent vier pijlers:
Sportief opgroeien, Duurzame sport en beweegaanbieders, Iedereen doet 
mee en Sport verbindt. Zie ook: https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/
Cultuur_en_vrije_tijd/Sportakkoord_Sittard_Geleen

 In memoriam
We herdenken Sanne die jarenlang lid was van onze Swentiboldfamilie. 
We wensen haar familie veel sterkte toe.

Samen sta je sterk
Sittard-Geleen heeft een grote opgave op het gebied van gezondheid en 
gezondheidsbeleving. GV Swentibold maar ook  HC Scoop, Unitas en VVS zien als 
verenigingen hierin een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Sport en beweging 
draagt immers bij aan het welbevinden en de veerkracht die je ondervindt.
GV Swentibold, HC Scoop, Unitas en VVS willen graag hun krachten bundelen om 
mensen aan het bewegen te krijgen die nu de weg naar de sportverenigingen niet 
vinden. Samen werken we aan een sportaanbod om mensen laagdrempelig kennis 
te kunnen laten maken met onze mooie sporten. 

Deze samenwerking biedt daarnaast de mogelijkheid om op andere fronten 
kennis en kunde te delen. Als verenigingen hebben we bijvoorbeeld te maken 
met dezelfde verplichtingen om te kunnen voldoen aan alle wet- en regelgeving 
zoals WBTR en AVG, administratieve rompslomp of de uitdaging om goed met de 
buitenwereld te communiceren. Ook op gebied van onze sporten zelf kunnen we 
elkaar op onderdelen aanvullen. Door kennis en kunde te delen blijft er meer van 
onze spaarzame vrijwillerstijd over voor de sport zelf. Dit is uiteindelijk de passie 
waarvoor we ons verbinden aan onze vereniging.
We hopen u in het nieuwe seizoen hierover meer te kunnen melden.

Vertrouwenscontactpersoon
  Als vereniging willen we een veilig en prettig sportklimaat bieden. Indien je 
  echter ongewenst gedrag ervaart kun je altijd vertrouwelijk in gesprek met onze   
  vertrouwenscontactpersoon. Voor meer informatie hierover zie: 
  https://swentiboldsittard.nl/vereniging/vertrouwenspersoon


