Belangrijk nieuws DEOgym juni 2022
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen. We sluiten het seizoen af met goed nieuws en
slecht nieuws.
Zoals jullie wellicht weten is DEOgym een kleine vereniging met 80 leden, een voltallig bestuur en
niet onbelangrijk financieel gezond.
We hebben de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van veel trainers. Daardoor is het
ledenbestand terug gegaan van 200 naar nu 80. De afgelopen jaren hebben we wel iets moet interen
op onze reserves.
Door de jaren heen hebben we geprobeerd trainers te vinden. Dit is helaas niet gelukt. Daardoor
moeten we ieder jaar weer een puzzel leggen om de groepen goed in te delen.
Voor komend seizoen is dat gelukt, wel met het terugbrengen van aantal uren. Komende week
krijgen jullie in de groepsapp te lezen hoe de indeling volgend seizoen eruit ziet.
Dat brengt me tot het volgende sombere nieuws.
Naast het gemis aan trainers, hebben we ook te maken met andere zaken:
De organisatie van activiteiten, zoals Pietengym, onderlinge wedstrijden, wedstrijden vanuit de
turnbond, maar ook het bijhouden van de website, de ledenadministratie, uitbrengen van de
nieuwsbrief en uitvoering van wet- en regelgeving wordt steeds moeilijker door gebrek aan
vrijwilligers. Daardoor wordt de druk bij de huidige trainers en het bestuur steeds groter.
En het is vrijwilligerswerk, dus moet het ook haalbaar zijn naast je privéleven.
Over ongeveer twee jaar is er nog een grote uitdaging: er komt een nieuwe sporthal. De huur
daarvan wordt bijna verdubbeld. Dit is financieel oplosbaar als de groepen groter worden, of
meerdere groepen naast elkaar gaan trainen. Daar ontstaat een knelpunt: gebrek aan trainers en
assistenten.
Al deze punten zijn al jaren een issue en zijn nu te groot geworden.
De vier hoofdtrainers hebben -ieder voor zich en om hun moverende redenen- besloten na het
komend seizoen te stoppen met lesgeven.
Bij andere turnverenigingen binnen de regio spelen ook deze problemen. We waren al gestart met
gesprekken met K&V en Oliveo om te kijken naar een versterkte samenwerking ter voorbereiding van
een mogelijke fusie. Die gesprekken blijven doorgaan. En we zullen proberen het tij te doen keren.
Hiervan houden we jullie uiteraard op de hoogte.
Maar…als er geen verandering komt, betekent dat dat we in de loop van dit seizoen stappen moeten
zetten, om na een algemene ledenvergadering, DEO vanaf 2023-2024 na 44 jaar op te heffen.
OPROEP: Als iemand zich geroepen voelt ons van suggesties te voorzien en daarin ondersteuning te
bieden, dan is dat van harte welkom.
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