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Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU): 
Bondsbureau KNGU  info@kngu.nl    Tel.: 055 - 505 87 00 
     www.kngu.nl  

 

ACTUELE INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN, FOTO’S, WEDSTRIJDEN, 
UITSTLAGEN, ENZ. ZIJN TE VINDEN OP ONZE WEBSITE 

www.ht35.nl EN FACEBOOKPAGINA: www.facebook.com/ht35helmond 

Activiteitenkalender 2023 
 
6-12 maart  Kijklessen 
 
11 maart   NL-doet—poetsdag 
 
26 maart   Jong Talent Test meisjes in Turncentrum 
 
18 april   Ledenvergadering 
 
22 april   WE-Jump overnachting 12+ 
 
14 mei   Clubkampioenschappen recreatie 
 
 24 juni   Speeltuin-ochtend jeugd 
  
 
15-16-17september  HT-turnkamp  
 
September/oktober Grote Clubactie en RABO-Clubsupport 
 
2-7 oktober  Kijklessen 
 
november   Clubkampioenschappen wedstrijdgroepen 
 
25 november  Sinterklaasviering HT’35 (turncentrum) 

Schoolvakanties 2023:  
 
18 t/m 24 februari  Krokusvakantie (week 8) 
1 mei t/m 07 mei  Meivakantie (week 18) 
15 juli t/m 27 augustus Zomervakantie (week 29-34) 
16 t/m 21 oktober  Herfstvakantie (week 42) 
24 dec t/m 07 januari  Kerstvakantie (week 52-1) 



 

Voorwoord 
 
 
 
 
 
Beste leden en ouders/verzorgers, 
 
 
Voor u ligt het informatieboekje van turnvereniging HT’35.  
 
HT’35 is van oorsprong een Houtse Turnvereniging, opgericht in 1935. Door de jaren heen 
zijn we flink gegroeid en komen onze leden uit heel Helmond en omstreken. En dat is  
natuurlijk een goed teken. De vereniging  heeft meer dan 300 leden en is aangesloten bij de  
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).  
 
Turnen is één van de weinige sporten die al van peuter-af-aan beoefend kan worden en 
ondersteunend is voor de ontwikkeling van kinderen. De motorische ontwikkeling van onze 
jongste leden gaat doorgaans al na een paar weken lidmaatschap met sprongen vooruit. 
 
Om alle leden op een goede- en verantwoorde wijze te laten sporten, hebben we vele  
vrijwilligers nodig. Natuurlijk voor het geven van de trainingen, maar ook voor het  
organiseren van diverse activiteiten. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers binnen HT’35 die 
vele uren klaar staan voor onze leden. Het technisch kader is opgeleid volgens de KNGU 
richtlijnen, zodat zij de jongens en meisjes op een correcte manier kunnen begeleiden bij 
het leren turnen. Maar ook op wedstrijd niveau de juiste begeleiding kunnen blijven geven, 
zodat er op een verantwoordelijke manier geturnd kan worden.  
 
Naast het sporten worden ook regelmatig leuke activiteiten georganiseerd voor de leden. 
Denk hierbij o.a. aan een jeugdkamp, speeltuinmiddag, sinterklaasviering,  
clubkampioenschappen, vrijwilligersdag etc. Al onze activiteiten zijn terug te vinden op de 
website www.ht35.nl en facebook.  
 
Binnen Mierlo-Hout en Helmond zijn de verschillende sportaccommodaties regelmatig ge-
spreksonderwerp binnen de gemeente. Ook onze vereniging heeft te maken met de  
bewegende ontwikkelingen op dit gebied en zal de komende tijd blijven aansluiten, om mee 
te kunnen gaan / blijven praten met de eventuele veranderingen.  
 
Zoals gezegd draait de vereniging op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers kan de  
vereniging niet blijven bestaan. Draagt u onze vereniging ook een warm hart toe en zou u 
ons willen steunen/helpen? Meldt u zich bij het bestuur, zodat we samen kunnen kijken 
waar u kunt helpen. Al is het maar af en toe een helpende hand bieden bij het organiseren 
van activiteiten of wedstrijden.  
Of heeft u interesse in een bestuursfunctie? Ook hier hebben we regelmatig vacatures en 
kunnen we u gebruiken! Verderop in het boekje vindt u informatie om u op te geven/aan te 
melden. 
 
Ondanks beperkte bijdragen uit sponsoring en zonder kantine-inkomsten, zijn we er trots op 
dat we al  bijna 90 jaar bestaan, nog steeds springlevend zijn. Wij vertrouwen op een ple-
zierig vervolg van de samenwerking met onze leden en hun ouders/verzorgers. 
 
 



Inschrijven/aanmelden nieuwe leden 
 
Nieuwe leden mogen vrijblijvend één of twee gratis proeflessen meedoen. 
Na het volgen van deze proeflessen en plaatsingsmogelijkheid in de betreffende 
groep, is inschrijven pas mogelijk. Het inschrijfformulier kunt u online op onze  
website invullen en wordt direct doorgestuurd naar de ledenadmiinistratie: 
 Anneke Leenders  - ledenadministratie@ht35.nl 
 
I.v.m. de AVG/privacywet wordt ook om toestemming gevraagd voor plaatsing van 
foto’s en beeldmateriaal op onze website, social media, enz. 

Wat moet u verder weten? 
 
Activiteitencommissie 
Binnen de vereniging is een groep enthousiaste ouders actief als activiteitencom-
missie. Zij organiseren diverse nevenactiviteiten. Heb jij ook interesse om mee te 
helpen? Meld je dan bij één van de bestuurs- of AC-leden.  
Vele handen maken licht werk. Het is een gezellige groep! 
 
Leiding/begeleiding 
Wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding/aanvulling van onze leiding. Er zijn binnen de 
vereniging en KNGU vele opleidingsmogelijkheden op het gebied van turnen en 
gymnastiek. Heb je al ervaring of interesse om je hierin (verder) te bekwamen, meld 
je dan bij het secretariaat of bij Ingrid Geven (vc@ht35.nl). 
 
Nevenactiviteiten 
Van alle activiteiten die HT’35 organiseert, word je altijd op de hoogte gebracht via 
de train(st)ers, meestal via een e-mail, app, en/of mededeling tijdens lessen. 
 
Vakanties 
In de basisschoolvakanties zijn er in principe geen lessen voor onze recreatiegroe-
pen. Incidenteel wordt er wel eens afgeweken. Dit wordt altijd tijdens de lessen hier-
aan voorafgaand of per e-mail/app bekend gemaakt. 
Wedstrijdgroepen trainen meestal wel in de vakanties. Soms op aangepaste tijden. 
Ouders worden hierover geïnformeerd door de train(st)ers. 
 
Verhuur Turncentrum 
Het Turncentrum wordt alleen verhuurd aan turnverenigingen.  
Verhuur voor kinderfeestjes of andere activiteiten is niet mogelijk. 
 
www.ht35.nl en Facebook 
Over alle activiteiten, wedstrijden en verdere bijzonderheden kun je onze website 
raadplegen. Kijk regelmatig op www.ht35.nl om op de hoogte te blijven van alle  
activiteiten en nieuwtjes. 
Ook op FB zijn de laatste nieuwtjes te lezen: www.facebook.com/ht35helmond 



Adressenlijst 
 
 

 
Verenigingscoördinator:  Ingrid Geven    
      vc@ht35.nl 
 
Bestuur:     Mylene Donkers 
      Paul Zijderveld  
      Sanne vd Vleuten   
 
 
Activiteitencommissie:  Kirsten Bevers/Sandy Slegers 
      activiteiten@ht35.nl            
 
PR/Website:    Nanda van den Berg 
      mailwebsite@ht35.nl 
 
Sponsoring:    Gerke van Heijster    
      sponsor@ht35.nl  
 
Turncentrum - Verhuur:  Gerke van Heijster   Tel.: 06 - 46 78 54 12 
      verhuurTC@ht35.nl 
       
Beheer wedstrijdturnpakjes Nicole van Aerle  Tel.: 06 - 41 01 31 36 
       
 
Turnkleding/webshop:  Miranda Vissers   
      turnkleding@ht35.nl 

Voorzitter: Wienke Schiks  

 E-mail: voorzitter@ht35.nl  

Secretariaat: Henny van Heijster  

 Snelliusstraat 10  — 5707 RZ Helmond  

 E-mail: secretariaat@ht35.nl  Tel.0492-532487  

2e secretaris/notulist Pauke van Gerven  

   

Penningmeester: Marco vd Manakker  

 E-mail: penningmeester@ht35.nl  

Ledenadministratie: Anneke Leenders  

 Dr. Dreeslaan 6  

 5707 KD Helmond  

 E-mail: ledenadministratie@ht35.nl  



Verplicht turntenue voor recreanten 
 
Op de eerste plaats is lekker zittende kleding veilig en fijn tijdens het turnen. Boven-
dien maakt het een eenheid van de groep tijdens de les.  
Als vereniging hebben we het IK-gymlabel al enige tijd in ons bezit. Dit staat voor 
de kwaliteit van HT’35. Die kwaliteit willen we met de kinderen ook uitstralen tijdens 
de lessen. 
 
Het bestuur van onze vereniging wil u vriendelijk vragen het clubtenue voor hem/
haar te bestellen! 
De webshop:  http://www.balanssport.com/nl/webwinkel-ht35/home.html    
 
De turnpakjes vallen ongeveer 2 maten kleiner dan de reguliere kledingmaten. 
De maten van de trainingspakken zijn wel overeenkomstig met reguliere kleding-
maten. 
Daarnaast zijn er ook turnbroekjes, trainingspakken en tassen te bestellen. 
 
 
Op de website van HT’35 kunnen tweedehands pakjes te koop aangeboden  
worden. Mensen die het willen verkopen kunnen dit aan de webmaster doorgeven. 
De advertentie wordt gratis geplaatst: mailwebsite@ht35.nl  t.n.v.: Te Koop Aange-
boden 
 
Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact  
opnemen met Miranda Vissers: turnkleding@ht35.nl 



Contributie 2023 
 
De contributie is vastgesteld op jaarbasis en wordt in vier termijnen geïnd. 
Voor 2023 zijn de bedragen als volgt: 

 
Het inschrijfgeld is € 25,00 per lid.  
 
Incasso contributie 
De contributie zal in de eerste maand van het kwartaal geïncasseerd worden. Van-
zelfsprekend behoudt u het recht om binnen 56 dagen te storneren. Indien automati-
sche incasso niet mogelijk is, dan verzoeken wij u om vóór het begin van het kwar-
taal te betalen. S.v.p. dan overmaken op rekeningnummer: 

NL 82 RABO 0149618557 
Bij te late betaling krijgt u een nota met € 3,00 extra aan administratiekosten. 
 
Vragen over contributie 
Heeft u vragen over de contributie, dan kunt u terecht bij de ledenadministratie, bij 
voorkeur per e-mail: Anneke Leenders, ledenadministratie@ht35.nl, 0492 - 535894 
 
Opzeggingen/afmeldingen 
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door SCHRIFTELIJKE opzegging bij de leden-
administratie: Dr. Dreeslaan 6, 5707 KD Helmond; of bij voorkeur per e-mail:        
ledenadministratie@ht35.nl.  Het afmeldformulier staat op de website 
 
Vermeld hierbij duidelijk: voor– en achternaam, adres, leeftijd, lesdag en -tijd en 
eventuele reden van opzegging. 
Graag óók afmelden bij de eigen train(st)er. 
 
Afmelden kan per half jaar en moet vóór 15 juni of vóór 15 december gebeuren. 
Bij afmelding per e-mail krijgt u van ons een bevestiging van de ontvangst. 
De leden die tijdens een periode uitschrijven krijgen GEEN restitutie van contributie 
over die periode. Bij correcte beëindiging van het lidmaatschap stopt de automati-
sche incasso. 

  Contributie per kwartaal 

Recreatiegroepen:   

Jeugdleden t/m 14 jaar Tot 1 uur p/w € 33,50 

Jeugdleden t/m 14 jaar 1,25 uur p/w € 42,00 

Jeugdleden t/m 14 jaar 1,5 uur p/w € 50,25 

Leden vanaf 15 jaar 1 uur p/w € 45,00 

Wedstrijdgroepen/Plusgroepen:   

Jeugdleden t/m 14 jaar Basistarief (1e  uur) € 33,50 

Leden vanaf 15 jaar Basistarief (1e  uur) € 45,00 

Extra trainingsuren Per extra uur € 19,00 

Wedstrijdkosten meisjes/dames/heren landelijk  € 25,00 

Wedstrijdkosten regionaal  € 15,00 



Bestuur en commissies 
 
Uitbreiding van commissies en vrijwilligers, die één of meerdere taken op zich willen 
nemen is een belangrijk speerpunt van de bestuursleden, die dit al vele jaren op vrij-
willige basis doen.  
 
De afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een gezonde turnvereniging, die voor alle 
leeftijden gym, turnen en sporten aanbiedt; van recreatief tot (landelijk) wedstrijdni-
veau. Graag willen we dit in de toekomst voort blijven zetten.   
 
Bij interesse in deelname aan het bestuur en/of commissies, kunt u te allen tijde 
contact opnemen met het secretariaat.  

Ereleden 
 
Onze vereniging bestaat al meer dan 85 jaar.. We hebben leden, maar daarnaast is 
er vanwege de jarenlange taken en functies, ook een aantal personen benoemd tot 
‘erelid’ van onze vereniging: 
Monique van Ekert, Tonnie v.d. Heijden, Rita van Hoof, Mario Janssen,  
Ine Zijderveld en Paul Zijderveld, en sinds januari 2023 ook Henny van Heijster. 

Onze vereniging doet mee aan de Rabobank 
Clubsupport Campagne.  
Leden van de Rabobank ontvangen bij de start 
van de stemperiode een unieke code waarmee 
ze kunnen stemmen, of via de Rabo-app. 
In september kunt u via een speciale site uw 

stem uitbrengen op de club die u een warm hart toedraagt.  
Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage voor uw club. Kijk op 
www.rabobank.nl/helmond voor meer informatie.  
De campagne zal meerdere jaren duren, dus u kunt jaarlijks stemmen. 

 

Sponsormogelijkheden 
 
Met de komst van het Turncentrum in 2009 zijn wij ook gestart met een uitgebreid 
sponsorplan. Iedereen die onze club een warm hart toedraagt, nodigen wij uit mee 
te doen aan het sponsorplan. Dit kan als lid, familie, vriend of kennis met het done-
ren van een bedrag van slechts € 25,00 per jaar voor een naamsvermelding op het 
“Vrienden van HT’35”-bord dat in het Turncentrum aan de Rakthof hangt. 
Het rekeningnummer hiervoor is: 
NL 79 RABO 0149684959 
 
Daarnaast kan uw bedrijfsnaam met een logo– of sponsorbord altijd bij ons in de 
schijnwerpers staan, bijvoorbeeld met een groter advertentiebord. Het opvragen van 
informatie of aanmelding hiervoor kan bij Gerke van Heijster: sponsor@ht35.nl 



Belangrijk tijdens de training! 
 
HT’35 wil graag dat haar leden veilig kunnen sporten. Een onderdeel hiervan zijn de 
voorschriften voor kleding, sieraden en haardracht tijdens de lessen. 
In het kader van de veiligheid dienen (lange) haren goed vast te zitten in een staart, 
knot of vlecht(en). Bij het vangen kunnen losse haren en kleding namelijk onveilige 
situaties opleveren voor zowel leden als train(st)ers! Ook mogen er geen sieraden 
gedragen worden, zoals arm/enkelbandjes, kettingen en (oor)ringen. 
 

DUS: haren altijd netjes vast, sieraden af en goede turnkleding! 

GEEN ouders in de gymzaal/turnhal 
 

Voor alle groepen geldt dat ouders/verzorgers tijdens de lessen niet mogen blijven 
kijken. Om met name peuters en kleuters veel en met plezier te laten bewegen, 
moeten zij leren hun aandacht op de bewegingsactiviteit te richten. Ouders,  
broertjes/zusjes enz. kunnen zorgen voor afleiding. Ook train(st)ers ervaren  
regelmatig last van geluid van mensen langs de kant.  
Dit geldt niet alleen voor de gymzalen, maar ook tijdens de trainingen in onze  
turnhal. Boven op de tribune plaatsnemen is alleen toegestaan, indien train(ster)s 
hiervan geen hinder ervaren en de turn(st)ers niet afgeleid worden. 
Een uitzondering zijn de ouders van kinderen die een 1e of 2e proefles meedoen. 
Daarnaast organiseren we af en toe speciale kijklessen om te laten zien wat de  
kinderen geleerd hebben. De kijklessen staan gepland in de 1e week van oktober 
en 1 wee k na de voorjaarsvakantie. U krijgt van de leiding ook nog bericht wanneer 
er een kijkles is. 



Nieuwe juryleden 
 
Binnen onze vereniging zijn vele wedstrijdgroepen actief. In het wedstrijdseizoen 
vinden er soms wekelijks wedstrijden voor hen plaats in de regio of elders in Neder-
lands. Dit betekent natuurlijk dat de turners en turnsters ‘wedstrijd klaar’ moeten zijn 
met hun train(st)ers. Als vereniging ben je verplicht om elke wedstrijd een of  
meerdere juryleden te regelen. Zonder jury, geen wedstrijden, helaas! 
 
Afgelopen jaren hebben diverse enthousiaste leden en vrijwilligers de jurycursus 
van de KNGU gevolgd, waardoor we een uitgebreid jurycorps hebben mogen ver-
welkomen. We zijn echter altijd op zoek naar uitbreiding van ons bestand juryleden 
voor onze jongens/herenwedstrijden maar ook het damesturnen. 
Heb je interesse om te leren jureren? Vind je het leuk om met nieuwe  
mensen in contact te komen in een sportieve setting? Neem dan contact op met  
Ingrid Geven: vc@ht35.nl 
 
Juryleden krijgen altijd eerst een cursus en hebben bij HT’35 volop gelegenheid om 
te oefenen, alvorens hun eerste wedstrijd zelfstandig te gaan jureren. De eer van je 
werk is altijd groot, want turners en turnsters van de wedstrijdgroepen beseffen heel 
goed dat ze zonder juryleden geen wedstrijden kunnen turnen! 

Ideeën 
 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën, mogelijkheden en verbeteringen. Je hoeft 
immers niet ziek te zijn om beter te worden! Onze insteek is daarbij altijd positief. 
Het zijn namelijk de vele vrijwilligers die wekelijks vele uren vrije tijd investeren om 
onze bloeiende vereniging draaiend, energiek en bij de tijd te houden! 
Als u ons daar een handje bij wilt helpen, stellen we dat zeer op prijs! 
 
Heeft u een suggestie, spetterend idee voor een bepaalde 
leeftijdsgroep, affiniteit met een bepaalde doelgroep, wilt u 
een serie van een aantal gastlessen verzorgen,  of wat dan 
ook? Laat het ons weten! De vereniging maken we immers 
samen! 

Privacy Wet 
 
Stichting AVG voor Verenigingen heeft verklaard dat Turnvereniging H.T.'35 het 
AVG-programma heeft doorlopen en dat Turnvereniging H.T.'35 zelf verklaart dat ze 
de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
Deze privacywet is in mei 2018 ingegaan.  
Voorafgaand en tijdens activiteiten wordt kenbaar gemaakt dat er film en/of foto  
opnamen gemaakt kunnen worden. Toestemming hiervoor dient te worden  
aangegeven bij inschrijving, zie inschrijfformulier.  



Opleidingen 
 
Alle turners en turnsters bij HT’35 krijgen les van KNGU-gecertificeerde train(st)ers. 
Daarnaast volgt de leiding bijscholingen op diverse gebieden om op de hoogte te 
blijven van actuele ontwikkelingen. 
 
Afgelopen jaren zijn er binnen de vereniging vele jeugdige assistenten opgeleid via 
de opleiding YOUR TURN (niveau 1). Ook diverse leden hebben de niveau 2 en 3 
opleiding gevolgd en succesvol afgerond. Regelmatig starten er nieuwe opleidingen. 
 
Heb je ook interesse in een opleiding? Lees ook onderstaand stukje en meld je aan 
bij onze verenigingscoördinator Ingrid Geven. 

Extra train(st)ers!!! 
 
Onze vereniging is gezond en dat willen we in de toekomst ook graag zo houden. 
Om aan de vraag naar meer turnen en aanverwante lessen te kunnen voldoen, zijn 
we altijd op zoek naar enthousiaste trainers en trainsters die als verantwoordelijk 
kader of als assistent wekelijks hun handen uit de mouwen willen steken en samen 
met anderen leuke en gekwalificeerde lessen willen verzorgen.  
 
In samenwerking met andere turnverenigingen en de KNGU worden cursussen aan-
geboden om het lesgeven onder de knie te krijgen en om– of bijscholingen te  
volgen. 
Er zijn allerlei groepen en locaties en diverse dagen  
waarop lesgeven mogelijk is. Heb je interesse of vragen?  
 
Ingrid Geven, vc@ht35.nl  OF Henny van Heijster, secretariaat@ht35.nl 
 
Ken je iemand die bevoegd is? Laat het hem of haar weten a.u.b.! 

Activiteiten door het jaar heen 
 
Binnen de vereniging zijn er een aantal ouders die, als activiteitencommissie, diver-
se nevenactiviteiten organiseren en verzorgen. Heeft u ook interesse om mee te 
helpen? Meldt u dan bij één van de bestuur- of AC-leden. Zonder uw hulp kunnen 
wij niets organiseren. 
 
Jaarlijks zijn er een aantal vaste activiteiten voor de leden, onder andere: 
Ä Clubkampioenschappen voor alle jeugdleden 
Ä Deelname aan de Grote Club Actie 
Ä Demonstraties 
Ä Jeugd-turnkamp voor 7-12 jarigen OF Sportdag 
Ä Jong-talenttest voor turntalentjes 
Ä Kijklessen voor ouder(s) / verzorger(s) 
Ä Nationale Sportweek 
Ä Ouder-kindtraining 
Ä Sinterklaasviering voor de jongsten 
Ä Speeltuinmiddag  
Ä Vrijwilligersdag 
Ä EN NOG VEEL MEER! 



Lesrooster recreatiegroepen 2023 

NB: Door omstandigheden kan het lesrooster veranderen. Kijk voor het actuele  
lesrooster op de website www.ht35.nl onder ‘Vereniging’ ® ‘Lesrooster’. 

Hier vindt u ook het lesrooster van de wedstrijdgroepen. 
  
Vragen: 
Voor vragen met betrekking tot de lessen, verzoeken we u zich te wenden tot de  
leiding van de groep of eventueel onze verenigingscoördinator: vc@ht35.nl 



Wist u dat... 
… Wij jaarlijks een 
aantal jubilarissen  

huldigen die 12,5 jaar, 
25 jaar of nog langer 

lid zijn? 

...Anneke Leenders 
in 2018 de  

vrijwilligerspenning 
van de gemeente 

Helmond heeft  
ontvangen? 

… HT’35 de oudste en 
grootste turnvereniging 

van Helmond is met  
leden van 3 tot 80 jaar? 

… Er wekelijks 30  
groepen in 5 verschil-
lende zalen actief zijn, 
waarvan ruim 35 uur 
door onze wedstrijd-, 
jongtalent- en plus-

groepen in onze  
eigen turncentrum? 

… Fenna Vestjens 
in 2018  

Nederlands  
Kampioen  

meerkamp is  
geworden? 

… Kirsten Bevers 
in 2019  

Nederlands  
Kampioen  

meerkamp is  
geworden? 

...er jaarlijks een aantal  
train(st)ers voor de  

niveau-2 assistent- en 
niveau-3 leider- 
cursus slagen? 

...HT’35 in 2025  
al 90 jaar  
bestaat? 

 



Bedankt alle vrijwilligers, sponsors en 
anderen die de vereniging steunen voor 
deze en vele andere mooie momenten! 

Clubkampioenschappen Sinterklaasviering 

Speeltuinmiddag Jong Talent test Turnkamp 

Wedstrijdturnen 


