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PUBLIEKSJAARVERSLAG SEIZOEN 2018/2019

Als Swentiboldfamilie kunnen we wederom terugblikken op een seizoen vol 
passie en plezier. Een jaar waarin onze topsporttalenten op lokaal, regionaal 
en landelijk niveau zichzelf, onze vereniging en  ook onze stad en regio hebben 
vertegenwoordigd. Als vereniging zijn we trots op hun prestaties.

Een jaar waarin we ook een brede doelgroep, van jong tot oud, op recreatieve 
basis hebben kunnen stimuleren in bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
kleuters die hun Nijntje Beweegdiploma hebben behaald of onze leden met 
een verstandelijke beperking in de Dance4Fun dansgroepen.

Bijna 1000 leden die in meer dan 80 verschillende groepen bewegen met 
passie en plezier. Natuurlijk is dit alles alleen mogelijk met behulp van de vele 
leden die zich vrijwillig inzetten binnen onze vereniging. En daarnaast onze 
begunstigers die onze vereniging een warm hart toe dragen.

Kortom genoeg redenen om in dit publieksjaarverslag u een terugblik te geven 
van een prachtig seizoen. Veel leesplezier gewenst.

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 bijn 1000 leden die in meer dan 80 groepen genieten 
van het gevarieerde aanbod van gymnastiek. Geen PC of iPad, maar lekker 
bewegen, niet alleen maar samen met vrienden en vriendinnen. Een vrolijke 
lach en een gezonde blos vinden 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 verschillen-
de “niet sportieve” activiteiten die we door het jaar heen organiseren zoals 
bv. het jaarlijkse kamp, feestavond, Sinterklaasviering, nieuwjaarsreceptie, 
fietspuzzeltocht met BBQ 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'!



Turnen
Unieke prestatie: NK Titel prolongatie
Swentibold Sittard herenturners wederom Nederlands kampioen

De herenturners van Swentibold Sittard zijn wederom het beste turnteam 
van Nederland! Tijdens de finale van de Nationale Team Cup in Nijwegen op 
zaterdag 17 november 2018 wisten Koen Wijnands, Freek van den Brand, Jikke 
Swelsen, Marc Peters, Bo Peskens en Nils Valkenborgh de nationale titel in de 
hoogste senioren klasse te prolongeren. 
Een unieke prestatie. 
Proficiat heren turners en trainers!

Swentiboldkamp
14 september 2018 was het weer zover. Het jaarlijkse Swentibold kamp. 
Zoals elk jaar heeft het kamp een speciaal thema. Dit jaar werd gestreden 
om de beste stam van het kamp. Op vrijdagavond wordt traditioneel 
begonnen met een nachtspel en voor de oudere kinderen een echte 
spooktocht. Spannend! 

Op zaterdagochtend barste de strijd pas echt goed los! In de middag 
worshops kon gebakken worden, werden brouwsels gemaakt, spooktunnels 
gebouwd, schatten gezocht en kon je leren een echte krijger te worden. Na 
een drukke dag mocht iedereen zich feestelijk gaan verkleden voor de disco. 
Zondagochtend nog de laatste spellen, opruimen, kamers poetsen en toen 
was het alweer voorbij! Moe en voldaan keerden we huiswaarts. 
Wat was het leuk. Tot volgend jaar!
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         Gymmieturnen
In juni hebben ongeveer 60 kinderen 
hun gouden, zilveren of bronzen 
gymmie deel 1 behaald. 
Er waren zelfs 15 kinderen die de 
zilveren of bronzen gymmie deel 2
in ontvangst mochten nemen. 
Proficiat allemaal!

       
         Grote Trampoline
Tara, Dylan, Juul en Quinn mochten alle vier 
dit seizoen in Ahoy de finale van het 
Nederlandse Kampioenschap springen. 

Dylan liet de concurrentie ver achter zich 
door zijn oefeningen nagenoeg perfect 
uit te voeren. Met trots kunnen we vertellen 
dat hij Nederlands Kampioen is geworden!
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  Oktobermaand   
                             Kindermaand
                                  Ons jeugdbestuur organiseerde ook 
                                                                            dit jaar weer een geslaagde en druk 
                                  bezochte instuif.    
            



Selectie Jazz
De jongste Jazz Dance talenten uit 
onze talentengroep hebben dit jaar 
met succes deelgenomen aan het 
Nederlands Kampioenschap Jazz 
Dance. In Waalwijk legden deze 
jonge danseressen beslag 
op een gedeelde tweede plaats!

De passie en het plezier dat deze 
meiden van 6 tot en met 9 jaar 
tijdens het NK ten tonele brachten 
werd door de jury beloond met 
deze mooie prijs. Enkele weken eerder werden    
ze al Limburgs Kampioen.

                                            De 20+ selectiegroep   
  behaalde een vierde plek 
  op het NK in Ahoy.  
                                                                  Ook dit is een hele mooie   
                                            prestatie om trots op te zijn.  
   

                                

Volleybal
Ooit gestart uit een groep oud trampoline springers en inmiddels uitgegroeid 
tot een leuke volleybal groep, die elke week 
samen op recreatiefniveau maar zeer 
fanatiek een partijtje spelen. Ook wordt 
elk jaar aan verschillende toernooitjes mee-
gedaan. Op 27 december werd met maar 
liefst 3 teams meegedaan aan het oliebollen-
toernooi in Echt. 

In maart werd een leuke wedstrijddag 
gespeeld georganiseerd door VV smash uit 
Heerlen. En in april werd het paastoernooi 
in Echt gespeeld met twee teams. 

 Hans Senden Trofee
  Tijdens de Algemene 
  Ledenvergadering ontving  
  Frank Spätgens dit seizoen 
  de Hans Senden Trofee 
                                            voor zijn inzet voor onze   
  vereniging.
  
  Frank hartelijk dank!
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           Geslaagd!
Ook in dit seizoen hebben diverse (assistent)trainers 
met succes hun lesbevoegdheden behaald. 
Gefeliciteerd!

Dancewaves
Dit jaar hebben onze Jazz dansers voor het eerste seizoen deel genomen aan 
de Dancewaves competities als selectiegroep, trio, duo of solist. Weer mooie 
nieuwe ervaringen rijker.
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Springen
Groepsspringen
Dit jaar hebben we met vier verschillende teams deelgenomen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen. Naast twee juniorteams hebben ook twee 
seniorenteams dit jaar zich van hun beste kant laten zien.

Individueel
Vijf dames van onze Swentiboldfamilie hebben zich dit jaar gekwalificeerd 
voor het Nedelands kampioenschap Springen in Ahoy.

Onze toppers!
Susan Withaar - Nederlands kampioen 
                           springtoestel B-lijn
Groep Airtumbling C-lijn  - Zilver NK
Groep Springtoestel C-lijn - Brons  NK KènjerFest & Kom bij ons op de bank

Swentibold kan natuurlijk niet ontbreken 
bij de promotie van onze 
binnenstad. Geweldig 
genoten tijdens het 
KènjerFest 2019  (Sittard
genieten voorop) en 
bij ons op de bank van
de Domijnen Sittard. 
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Nederlands Kampioen
Susan Withaar werd dit seizoen 
Nederlands kampioen 
springtoestel B-lijn
Gefeliciteerd met dit succes!

Clubkampioenschap
Onze springers hebben deze zomer 
de warmte getrotseerd voor de club-
kampioenschappen Grote Trampoline 
springen voor recreatieve- en de 
wedstrijdspringers. Een mooie jaarlijkse 
afsluiting van het seizoen. Alle springers 
zijn goed vooruit gegaan en we zijn trots 
op hun resultaten!!

Swentibolduitvoering
Ook dit seizoen hebben we afgesloten met een spetterde show in de 
Stadssporthal. Alle onze disciplines hebben zich hier geweldig gepresenteerd.
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NK Clubteams turnsters

Dames jeugdturnsters van Swentibold werden Nederlands Kampioen. 
Jada van Broekhuizen, Kayla Nabben, Amy van Nuys en Nele Hansen, 
supplement C, turnden een hele stabiele wedstrijd. Het team maakte het 
verschil met name met 3 top balkoefeningen. Een bijzonder knappe prestatie 
van dit nog jonge team.

Het jeugd damesteam Jan van Weert met Swentiboldturnster Fran Vereecken 
mocht na een spannende wedstrijd binnen supplement B de gouden medaille 
in ontvangst nemen. 



Kènjerrevuu 
Onze jonge dansers konden natuurlijk niet 
ontbreken bij de Kènjerrevuu. 
Als dansende piraten op het podium in de 
stadsschouwburg

                                            Acrobatics

                           Een nieuwe uitdaging bij Swentibold
                            Sinds januari kun je voor een nieuwe 
                           discipline, Acrobatics genoemd,  bij 
                           onze vereniging terecht. 
                           Gymnastiekvereniging Swentibold
                           is gestart met Aerial Silk, Aerial Hoop 
                                                                 en Pole Sport
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Dance4Fun
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (en tevens 
Vice-Premier) bracht donderdag 14 maart een werkbezoek aan Sittard-Geleen. 
Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van de lokale afdeling van het 
CDA in Sittard-Geleen, met het oog op de komende verkiezingen voor 
Provinciale Staten.

Tijdens deze drukke dag nam de Minister alle tijd voor gesprekken bij de 
Kredietbank Limburg, de Ophovenerhof, Zuyd Hogeschool en gymnastiek- 
vereniging Swentibold Sittard.

Tijdens het bezoek aan Sittard-Geleen draaide het vooral om initiatieven van 
instellingen en verenigingen om iedereen, met name ook mensen met een 
beperking, een actieve rol te geven en daardoor volwaardig mee te laten 
doen in de samenleving. Tijdens de gesprekken bij Swentibold Sittard werden 
voorbeelden bekeken van hoe mensen met een beperking als volwaardig lid 
meedraaien. Aan dit onderdeel werd ook deelgenomen door hockeyclub Scoop 
en handbalvereniging V&L. Zo staat Swentibold Sittard midden in de samen-
leving door het aanbod van speciale sportprogramma's voor mensen met een 
beperking, om volwaardig te kunnen sporten onder deskundige begeleiding.

We danken de Minister voor zijn bezoek aan onze Swentibold Sittard turn-
accomodatie en de constructieve gesprekken die we hebben kunnen voeren. 
We hebben genoten van de getoonde oprechte interesse.

      
Heat up

Tussen alle bedrijvigheid door 
ook nog de heat up verzorgd 
voor Kikarun en de Holy Hill run.
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Dance2demo
Dit jaar organiseerde GV Swentibold de KNGU Dance2demo Zuid Nederland. 
Deze dag waren vele verenigingen te gast in de Stadssporthal. Natuurlijk 
hebben we zelf ook ons beste beentje voorgezet en mooie shows laten zien. 
De demodans "Drie kleine biggetjes" van talentengroep samen met Jazz 
selectiegroep Atm19 ging met de prijs voor beste show aan de haal.



Sittardse eer
De herenturners van Swentibold hebben de Sittardse eer met verve 
verdedigd tijdens de NK finales in Alkmaar. 

Zo was er ZILVER voor Lovre in de meerkamp en ook nog BRONS op rek-
stok. Daarnaast een supermooie GOUDEN medaille voor Jikke op Voltige, 
ZILVER voor Jasper op sprong en BRONS voor Svenn op sprong. 

Maar ook mooie ereplaatsen 
voor Dani, Daan, Ruben, Koen 
en Freek. Jullie hebben het 
beste in jezelf naar boven 
gehaald. Proficiat!
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Koningsdag
We brengen graag extra luister aan de evenementen tijdens Koningsdag in 
het centrum en in de wijk.

Meedoen
Swentibold heeft dit jaar deelgenomen 
aan de eerste vrijetijdsmarkt voor mensen 
met een beperking,

Swentibold staat voor het volwaardig mee 
kunnen doen!

  Sponsoren bedankt!
De eerste sponsoren die een bij-
drage willen verlenen aan de in-
richting van onze beoogde nieuwe 
accommodatie: BoelsZanders 
advocaten, Metis Notarissen, 
Schmeits websolutions en 
Studiomarq hartelijk dank voor jullie 
steun!
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NK Kampioenen toestelfinales
In de toestelfinales werd Eva-Chun Hagendoorn bondskampioen op de 
brug en Emy Winkens op de vloer. Nele Hansen veroverde ZILVER op de 
vloer en BRONS op de balk. Eva-Chun hield haar hoofd koel en turnde een 
mooie brugoefening. 

Als je twee dagen op rij 
boven de 15 punten scoort 
ben je simpelweg een ware 
winnaar! Nele werd nipt 
derde op de balk met maar 
0,033 punt verschil met de 
nummer 2.    

 Harmonie en dans
  ontmoeten elkaar
Celine en Nikki samen met de Philharmonie op het podium.

                          
Limburgs kampioen

Onze Jazz selectiegroepen zijn ook dit jaar         
bij het LK vaak in de prijzen gevallen. 
Gefeliciteerd allemaal!
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Kaderdagen
Enkele keren per jaar komen ons (ere-, jeugd)bestuur en onze trainers bij 
elkaar om de koers uit te zetten voor het nieuwe seizoen, bij te praten over 
de ontwikkelingen binnen de vereniging en bij te scholen. Dit jaar hebben 
we in een aantal kaderdagen onze missie, visie en kernwaarden opnieuw 
geformuleerd. Onze slogan: Beleef je passie met plezier!

Estafette
Dit seizoen hebben we onze missie en visie actief uitgedragen binnen én ook 
buiten onze vereniging. 

Hoor wie klopt daar kinderen....
Voor onze leden tot negen jaar organiseert Swentibold ieder jaar bij Foroxity 
een gezellige filmochtend. Ook Sinterklaas en zijn Pieten weet dan altijd 
even tijd vrij te maken om onze jongste leden te bezoeken en te tracteren 
op wat lekkers.

Intocht van 
Sinterklaas

Sinterklaas en zijn Pieten 
werden tijdens de intocht 
in Sittard door de Swentibold 
danstalenten verrast met de echte 
pietendans.
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                                              Halloween
  Spanning en sensatie
  tijdens de door ons   
  Swentibold jeugdbestuur

georganiseerde spooktocht.

       We wish you...
Bij onze Swentibolffamilie kan
de gezellige kerstborrel niet ontbreken.

                Bingo
Ons jeugdbestuur organiseerde een 
gezellige bingo-avond als extra bijdrage 
voor onze beoogde nieuwe hal.

Vrienden
Stichting Vrienden van  
Swentibold Sittard is 
opgericht voor fondsen- 
werving inrichting zaal.



Wij staan te springen!
Sporthal Mikojel is het beoogde nieuw onderkomen van gymnastiekvereni-
ging Swentibold. De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft tijdens de 
raadsvergadering van juli 2018 met grote meerderheid ingestemd met het 
voorstel om de vrijgekomen Mikojel Sporthal te verbouwen en daarmee 
geschikt te maken als nieuwe centrale plek voor gymnastiekvereniging 
Swentibold. Ook de provincie Limburg heeft toestemming gegeven aan 
deze gemeentelijke uitgaven van ruim 1 miljoen. Duurzaamheid is bij het 
maken van het definitieve ontwerp een nadrukkelijk aandachtspunt.

Wethouder Jos Bessems (o.a. sport): “Gymnastiekvereniging Swentibold is 
de grootste sportvereniging van Sittard-Geleen en ook nog eens een van 
de oudste gymnastiekverenigingen van ons land. De vereniging biedt tal 
van vormen van gymnastieksport en ander bewegingsonderwijs aan, en 
dat ook nog eens in bijna alle kernen van onze gemeente. De vereniging 
heeft dan ook een groot draagvlak bij jong en oud in onze gemeente en 
vervult een belangrijke maatschappelijke functie in Sittard-Geleen. Met deze 
nieuwe thuisbasis in de voormalige Mikojelhal, krijgt Swentibold een eigen 
accommodatie die past bij de uitstraling van een grote sportvereniging waar 
breedtesport en topsport hand in hand gaan.”

Voorzitter Jean Wijnands van gymnastiekvereniging Swentibold is in zijn 
nopjes nu er definitief groen licht is gegeven. “De vereniging weet al jaren 
dat ze de huidige accommodatie zal moeten verlaten en was samen met 
de gemeente op zoek naar een toekomstbestendig alternatief. Dat is nu 
gevonden. We kunnen in de nieuwe locatie eindelijk met al onze wedstrijd-
disciplines (turnen, springen en dans) trainen. Dit wordt een echte thuisbasis 
en biedt veel perspectief. Samen met de gemeente gaan we nu hard werken 
aan de uitwerking van de plannen, waarbij van Swentibold ook een flinke 
inspanning wordt verwacht en niet alleen financieel. Uiteraard blijven we ook 
ons aanbod in de wijken continueren”.
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In memoriam 

           

v1910


