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Van de voorzitter.
Voor jullie ligt weer een In Balans, de eerste van dit jaar. In juni is deze
niet verschenen, vanwege de corona omstandigheden en er was weinig
nieuws te melden. Hoewel er ook nu nog veel onzekerheden zijn hoe het
volgend jaar gaat, hebben we toch gemeend een In Balans uit te brengen.
Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar, zo ook voor Sportief
Evenwicht Twello. Het sporten viel weg, of werd nog in beperkte vorm
gedaan. Geen of nauwelijks contact met elkaar, geen gezelligheid
tijdens, voor en na het sporten. De bowling of feestavond zoals andere
jaren kon niet door gaan. Sommigen hebben misschien zelf te maken
gehad met Corona of binnen familie of kennissenkring. Alle maatregelen
vanuit de overheid waarmee we te maken hadden en zo zijn er nog wel
meer zaken op te noemen die een negatief effect hadden op dit jaar.
Maar laten we niet in het negatieve blijven hangen, er zijn ook wel, zo
ook binnen Sportief Evenwicht Twello, lichtpuntjes te noemen. In
januari is begonnen met de vierde sport binnen SET. Een groep
enthousiaste wandelaars is onder leiding van veel enthousiaste
vrijwilligers van start gegaan om wekelijks een wandeling te maken.
Goed zichtbaar in veiligheidshesjes, gesponsord door de Fa. Eekhuis,
wandelt de groep door Twello. Ook hebben we weer meegedaan aan de
Rabobank club-support actie, waarmee we ruim € 900,00 hebben binnen
gehaald dankzij jullie en anderen die een stem hebben uitgebracht op
SET. Dank hiervoor.
Zoals jullie gewend zijn is er in januari altijd de jaarvergadering met
aansluitend de traditionele bingo. Helaas kan dit i.v.m. de corona
maatregelen geen doorgang vinden. In deze In Balans staat een beknopt
verslag van de secretaris en de penningmeester m.b.t. het afgelopen jaar.
Ook zijn er enkele bestuurswisselingen. Bernard Hoogeslag en Rob
Zwartjens zullen het bestuur verlaten. Bernard is één van de mensen die
al meer dan 25 jaar deel uit maakt van het bestuur, waarvan vele jaren
als secretaris. Rob is wat later ingestroomd en heeft jaren als
penningmeester op de euro’s gepast. Vanaf januari dit jaar heeft Manon
Zwartjens het penningmeesterschap al overgenomen. Op een later
tijdstip, als het weer mogelijk is, zullen we nog op gepaste wijze
afscheid van hen nemen. We zijn blij dat we twee mensen hebben
gevonden die bereid zijn plaats te nemen in het bestuur en de taken van
Bernard en Rob over nemen. Tonny de Frens, ook vrijwilliger bij het
wandelen, neemt het secretariaat voor zijn rekening. Regine Bevers,
werkzaam als groepsbegeleidster bij Zozijn, neemt zitting in het bestuur

en zal als contactpersoon voor de Boombosch fungeren. Beide nieuwe
leden hebben bestuurservaring bij andere verenigingen. Bernard en Rob
bedankt voor jullie jaren lange inzet binnen SET. Tonny en Regine
welkom binnen het bestuur en SET.
In deze In Balans tref je ook nog informatie aan van Salland
zorgverzekeringen. Ben je van plan over te stappen naar Salland dan
spek je daarmee ook de kas van SET. Ben je al bij Salland verzekerd
maar maak je nog niet gebruik van de collectiviteit korting, dan kun je
dat regelen door in te loggen en ook zo spek je de kas van SET.
Iedereen fijne feestdagen, ook al vier je die op een wat bescheidener
manier, een gezond, gelukkig en sportief 2021 toegewenst.
Dick Nijland – voorzitter

Financieel jaarverslag Sportief Evenwicht Twello
In verband met de corona maatregelen zal de jaarvergadering begin 2021
niet doorgaan. Vandaar een kort financieel verslag voor deze In Balans.
Door corona is 2020 ook in financieel opzicht anders verlopen dan
verwacht. We zijn erg blij dat de verschillende sportlocaties tijdens de

maanden waarin helaas niet gesport kon worden geen kosten voor ons in
rekening hebben gebracht. Dit is ook de reden dat we de contributie
gedurende de maanden waarin er niet gesport kon worden tijdelijk stop
werd gezet.
Aangezien we als vereniging geen eigen onderkomen hebben zijn de
totale kosten van dit jaar beperkt gebleven. We hebben dit financieel
goed kunnen opvangen.
Financieel gezien was 2020 met de corona crisis dus een afwijkend jaar.
Voor alsnog is er geen sprake van een contributieverhoging voor
wanneer de sporten weer opgestart kunnen worden.

Sportief Evenwicht Twello: beknopt jaarverslag 2020
Wat is er het afgelopen jaar toch nog aan de orde geweest:
Vanwege het Coronavirus is het voor Sportief Evenwicht Twello ook en
bijzonder sportjaar geweest. Vanaf maart 2020 is er niet meer gesport en
heeft SET bijna helemaal stilgelegen.
Alleen de sporters bij De Boombosch hebben de laatste maanden van
2020 nog beperkt kunnen sporten.
Begin 2020 zijn we gestart met een wandelgroep. Dat is vanaf het begin
prima verlopen. Vanwege het Coronavirus moest ook deze groep
tijdelijk stoppen met het wandelen. Zodra het kan wordt deze activiteit
ook weer opgepakt
Ook hebben we in de 2020 door belangrijke sponsorbijdragen enkele
rolstoelen voor het zwembad kunnen vervangen. De bedoeling is dat er
op termijn nog enkele vervangen gaan worden. Hierover hebben al
gesprekken plaatsgevonden met Zwembad de Schaeck.
We hebben in januari een bestuur versterking gekregen in de persoon
van Manon Zwartjens. Zij heeft de penningmeesters taken van Rob
Zwartjens overgenomen.
Rob Zwartjens en Bernard Hoogeslag hebben aangegeven hun taken
voor Sportief Evenwicht Twello dit jaar te beëindigen.
Inmiddels zijn 2 nieuwe bestuursleden beschikbaar om de vrijkomende
plekken in te vullen.
Voorzitter Dick Nijland zal in deze editie van In Balans hierover nog
e.e.a toelichten.
We hopen dat het Coronavirus, door de snel beschikbaar komende
vaccinatiemogelijkheden, onderdrukt kan worden, zodat we zo snel
mogelijk in 2021 weer kunnen starten met de sportactiviteiten.
Twello, december 2020

Woordzoeker

Beste sporters,
Een nieuw gezicht voor u allemaal
binnen Sportief Evenwicht Twello.
Mijn naam is Regine Bevers, ik zal
de taken van Rob Zwartjens over
gaan nemen binnen het bestuur van
SET.
Ik ben getrouwd met Olaf Bevers en
samen hebben we vier kinderen,
allemaal jongens dus een gezellige
bende vaak bij ons in huize Bevers.
Wij wonen en werken beiden in
Twello, Olaf als eigenaar van
Profile Hafkamp en ik als
ondersteuner bij de Daslook.
Van beroep ben ik verpleegkundige,
sinds 2003 ben ik werkzaam bij Zozijn als ondersteuner op een woning
voor mensen met een beperking. Binnen Zozijn ben ik werkzaam
geweest op verschillende woningen, van verzorgend tot begeleidend.
Mijn werk is mijn hobby zeg ik vaak en dat is ook zo. Ik doe wat ik het
liefste doe en dat is het verzorgen en begeleiden van mensen met een
extraatje. Want een beperking is niet wat we alleen maar zien het zijn de
extra’s die het zo mooi maken om met mensen te werken. En elke dag
krijg ik die extra’s te zien. Hetzij in de vorm van een glimlach dat ik er
weer ben of een knuffel (tegenwoordig is dat een elleboogje). De leuke
en grappige gesprekken en het helpen en ondersteunen als het zelf
allemaal even niet lukt.
Naast mijn werk en gezin heb ik nog een grote passie en dat is hockeyen.
Hockeyen doe ik al vanaf mijn jeugd en sinds de hockeyclub in Twello
is opgericht ben ik lid. Eerst bij de trimmers maar toen ik eenmaal weer
wedstrijden had gespeeld werd dit dames 1, dames 2 en nu de dames
30+ . .Later toen de kinderen en zelfs Olaf zijn gaan hockeyen ben ik
ook hockeytraining gaan geven en in verschillende commissies
werkzaam.
Op dit moment geef ik nog training aan de Benjamin groep en de walkin hockey voor senioren. Ook draag ik zorg voor de PR en communicatie
en een stukje ledenwerving binnen VHC Twello.

Sportief Evenwicht Twello is mij niet geheel onbekend omdat een aantal
leden hiervan wonen binnen de woning de Daslook van Zozijn waar ik
nu werkzaam ben.
Ik kijk uit om deel te nemen in het bestuur van SET en om kennis te
maken met alle vrijwilligers en sporters.
We gaan elkaar hopelijk snel zien!
Een sportieve groet,
Regine Bevers .

Hallo allemaal. Mijn naam is Manon Zwartjens. Ik ben 19 jaar en ik kom
uit Twello.
Sinds januari 2020 heb ik van Rob de ledenadministratie en de taken van
de penningmeester overgenomen. Ik heb hier het afgelopen jaar al veel
van geleerd en kijk er naar uit hier volgend jaar mee door te gaan.
Ik volg de studie Accountancy. Verder ga ik regelmatig naar de
sportschool en maak ik graag een wandeling met de hond.

Hallo allemaal, mijn naam is Tonny de
Frens en ben inmiddels 64 jaar jong,
gelukkig getrouwd met Lidwien en
woonachtig in Twello sinds 1992. Voor die
tijd heb ik min of meer altijd met veel
plezier in Deventer gewoond en
gesport.Helaas heb ik veel van mijn
sportieve activiteiten wegens fysieke
ongemakken moeten staken, maar het is
zoals het is.
Per 1 januari 2020 is de nieuwe
sportactiviteit van Sportief Evenwicht
Twello van start gegaan, te weten het
Wandelen. Hiervoor zijn door enkele
enthousiastelingen in 2019 vrijwilligers benaderd ter begeleiding van de
loopgroepen. Zo ook mijn persoontje. En dat betekende voor mij ook de
eerste kennismaking met Sportief Evenwicht Twello, waarvan ik voor
dat moment nog nooit had gehoord.
In het verleden heb ik bij verschillende sportverenigingen in Deventer
vele jaren secretariaats- en penningmeesterwerkzaamheden verricht in
afdelingsbesturen (voetbalbestuur/cricketbestuur/ exploitatiecommissie
en adhoc commissies).
Daarnaast ben ik in mijn werkzame leven ook zo’n 15 jaar secretaris van
verschillende Medezeggenschapsorganisaties/ Ondernemingsraden
geweest, en heb ik de taken van voorzitter en secretaris van de
personeelsvereniging van een gas-technologisch adviesbureau mogen
vervullen.
Toen mij dan ook, al enige tijd geleden, gevraagd werd om een
mogelijke bestuursfunctie bij Sportief Evenwicht Twello te vervullen
begon mijn bloed weer te kriebelen en ben ik me een beetje gaan
oriënteren. Een gesprekje met Frits Spijker en Dick Nijland en het
meebeleven van een bestuursvergadering hebben me vervolgens over de
streep getrokken om per 1 januari 2021 de taken van de scheidende
huidige secretaris, Bernard Hoogeslag, over te nemen. Ik heb er veel zin
in om mijn steentje bij te dragen aan deze toch wel unieke vereniging,
die zich specifiek ten doel stelt om het sporten van mensen met een
beperking mogelijk te maken.

Voor deze ‘In Balans’ wil ik het hierbij graag laten. Als jullie nader met
me kennis willen maken is dat uiteraard altijd mogelijk. Ik ben te
bereiken onder telefoonnummer 06 22744270.
Tot slot wil ik jullie allemaal vanaf deze plek alvast, ondanks alle
dankzij het Coronavirus opgelegde beperkingen, hele fijne, gezellige en
warme Kerstdagen toewensen en een hele mooie en goede jaarwisseling,
alsmede een heel gelukkig en gezond 2021.
Tot horens
Tonny de Frens

Trouwe sponsor aan de Stegge heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag
SET geschonken. We zijn superblij met dit sociale bedrijf fijn dat
zij SET een warm hart toedragen.
Vorig jaar is het geld bij de stoelen in het zwembad gegaan, wij zullen
bekijken wat voor mooie invulling er nu aan gaan geven, een grote
dankjewel Aan de Stegge.

Laat de redactie niet in de steek
Graag vragen wij uw medewerking voor een stukje of een leuke anekdote te
schrijven in het boekje IN BALANS. Vele handen maken licht wer

Als u niet kunt sporten wilt U dit dan doorgeven aan de contactpersonen
zodat we onze begeleiders/vrijwilligers tijdig kunnen inlichten dat u niet
komt
De contactpersonen zijn:
Sporten bij de Boombosch
Regine Bevers 06 - 506 453 56 mail reginekuipers@hotmail.com
Sporten bij SV Twello
Gerard de Krosse 0571-789959 mail ellyengerard@gmail.com
Sporten bij de Schaeck
Sandra Barmentloo 055 - 323 20 12 mail Barmentloo54@gmail.com
Medisch contactpersoon
Frits Spijker 06 - 25 54 33 62 mail f.j.spijker@hcdo.nl

