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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2010
Aan de leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden van de
gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer.
Met genoegen nodigt het bestuur van onze vereniging u uit voor de
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en aanvang : woensdag 14 april 2010, om 20.00 uur
Plaats
: Bestuursruimte turnzaal Noord-Westerhal
Adres
: Buytenparklaan 6, Buytenpark, Zoetermeer
Agenda
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.
Vaststellen verslag algemene vergadering 2009
5.
Vaststellen jaarverslag 2009
6.
a) Bespreken en vaststellen resultatenrekening 2009
b) Verslag kascontrolecommissie 2009
c) Verkiezing kascontrolecommissie 2010
7.
Bespreken en vaststellen begroting 2010
8.
Mandaat Verordening Contributies
9.
Bestuur:
a) voorzitter;
- aftredend: D. Groetelaers
- verkiesbaar: F. van Elteren (tot april 2012)
b) overige bestuursleden;
- aftredend en herkiesbaar: S. Blom, P. van der Zijde
- verkiesbaar: A. van Wel
10. Jeugdraad (Juniorteam)
11. Huishoudelijk reglement
12. PP 100
13. Rondvraag
14. Sluiting
Toelichting
Ingevolge art. 12, lid 1 van de Statuten zijn ouders van jeugdleden gerechtigd namens het
lid hun stem uit te brengen. Ook ouders van jeugdleden zijn dus van harte welkom.
Schriftelijke voorstellen en (tegen)kandidaten voor bestuursfuncties kunnen ingevolge art. 3
lid 7 van het Huishoudelijk Reglement tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering worden
voorgedragen door de leden.
Voorstellen en/of voordrachten moeten dus uiterlijk 10 april 2010 bij het
verenigingssecretariaat worden ingediend.
De stukken behorende bij de punten 4, 5, 6a en7 zijn te verkrijgen;
- na 7 april via www.propatria.nl
- na 7 april op aanvraag bij secretariaat; (079) 351.19.68 (na 18 uur)
- op de avond van de vergadering; vanaf 19.45 uur in de vergaderzaal
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Wij attenderen u op de statutaire mogelijkheid om via uw inbreng tijdens de algemene
vergadering invloed uit te oefenen op de besluitvorming het beleid en de gang van zaken
binnen onze vereniging.
Onnodig te vermelden dat u aller aanwezigheid ten zeerste op prijs wordt gesteld.
Hoogachtend, namens het bestuur,
Jolanda Hierck, secretaris

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2009
1. Opening
Voorzitter Daniëlle Groetelaers. opent de vergadering en heet alle 19 aanwezigen van harte
welkom. Vandaag zijn 5 van de 7 bestuursleden aanwezig. Peter Kops heeft aangegeven het
een tijdje rustig aan te doen door privé-omstandigheden en Jolanda Hierck bevindt zich in
Sofia (Bulgarije) om te jureren tijdens een Wereldbekerwedstrijd trampolinespringen.
Een korte terugblik op 2008 waarin een aantal belangrijke evenementen hebben
plaatsgevonden.
Succesvol jaar voor de Recreatiesport: Deelname van Dance-deLuxe aan de NK Jazz.
Een uitstekend verlopen turn-vierkamp, een aantal Jazz-happenings en voor het eerst turnand-fun dagen in Zoetermeer: een aantal verenigingen in Zuid-Holland die organiseren een
turnwedstrijd in combinatie met workshops.
Hoogtepunt binnen de recreatiesport in 2008 was PP on stage. Een show (2 uitvoeringen) in
het Stadstheater van de afdeling Dance in samenwerking met recreatieve
wedstrijdturngroepen en de Rhönradgroepen.
Kader blijft een probleem. Gelukkig weer een aantal junior assistenten die hun diploma
hebben gehaald en waarvan wij hopen dat ze doorgroeien tot gediplomeerd kader.
Ook de wedstrijdsport was weer succesvol in 2008. Dit blijkt wel uit het feit dat tijdens de
huldiging van de Zoetermeerse sportkampioenen waar in alle categorieën PP-ers
genomineerd waren.
De trampolineploeg, bestaande uit Rea Lenders, Tara Fokké, Fernando Götschin en Kirsten
Boersma, werd sportploeg van het jaar en Rea Lenders werd tevens uitgeroepen tot
sportvrouw van het jaar.
Ook de moeite waard om te vermelden was de derde plek van het junioren turnteam tijdens
de EK. Goede ontwikkeling voor de toekomst.
Zowel de RS als de WS wordt staande gehouden door vele vrijwilligers. Zowel op het
technische als op het organisatorische vlak zijn vele mensen dagelijks actief voor de
vereniging. 2 mensen worden even genoemd, nl. Cees Weeda die nog steeds de gehele
ledenadministratie voor zijn rekening neemt en Henk Groenheijde die een groot deel van de
salarisadministratie onder zijn hoede heeft. Zij worden beide hartelijk bedankt maar dat geldt
voor alle mensen die zich op wat voor manier dan ook inzetten voor de vereniging.
2. Vaststellen agenda
Op verzoek van de voorzitter wordt de agenda vastgesteld.
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3. Ingekomen stukken
Bericht van verhindering van Marianne Gosselink, Karin van der Zijde, Karel de Bruijn,
Leontien Groetelaers en Hans van Zetten.
4. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 24.04.2008
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris
Jolanda Hierck.
5a. Jaarverslag verenigingssecretariaat 2008
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.
5b. Jaarverslagen afdelingen, commissies en secties 2008
Geen opmerkingen. Dank aan alle schrijvers.
Tevens dank aan Christine Kersten voor het verslag inzake de Noord-Westerhal.
6a. Resultatenrekening 2008
Penningmeester Steven Blom geeft een korte uitleg. Tussen de begroting 2008 en de
werkelijkheid 2008 zit een verschil van € 5.000,-- en dit bedrag vinden we terug als
reservering voor PP100.
Dit bedrag was niet in de begroting opgenomen.
Ook de contributie wijkt af van de begroting. Echter de interest is weer hoger uitgevallen.
De contributieverhoging die in oktober 2008 is doorgevoerd zat reeds in de begroting.
Resultatenrekening wordt vastgesteld.
6b. Verslag kascontrolecommissie 2008
Kascontrolecommissie bestaande uit Rob Rozevink en Magda Knoppers heeft zich
dit jaar geconcentreerd op de leden- en contributieadministratie en wat vooral opviel was de
nauwkeurigheid waarmee alles wordt uitgevoerd. Behalve de mensen die zich vooral met het
financiële deel bezighouden zoals Cees Weeda, Henk Groenheijde en natuurlijk Steven Blom
zijn er ook nog een aantal andere mensen die veel werk verzetten bijvoorbeeld Tiny Wong.
Onder luid applaus wordt de penningmeester decharge verleend.
Ook de kascontrolecommissieleden worden hartelijk bedankt.
7a. Verkiezing kascontrolecommissie 2009.
Rob Rozevink heeft twee jaar als commissielid gefungeerd en zal plaatsmaken voor een
volgende vrijwilliger. Magda Knoppers zal nog 1 jaar lid blijven en zal kijken of ze nog
iemand kan vinden om als tweede lid te fungeren. Lidwine van Elteren biedt aan om
eventueel reserve te zijn.
8. Begroting 2009
Tijdens de begroting van 2009 wordt uiteraard rekening gehouden met de
contributieverhoging die in oktober 2008 is ingegaan. Ook hier wordt rekening gehouden
met € 5.000,-- toevoeging voor PP 100.
Vraag Nadia Dbijou: er staat 2 x zaalhuur in de begroting. Hoe zit dit?
Antwoord:1e post zaalhuur is zaalhuur Zoetermeer en zaalhuur derden betreft de NW-hal en
Leidschenveen. Incidentele zaalhuur bij b.v. activiteiten en/of toernooien worden bij de
specifieke activiteiten ondergebracht.
De zaalhuur in de begroting heeft alleen betrekking op de lesuren.
Henk Groenheijde geeft nog aan dat hij zojuist bericht heeft gehad van de Gemeente dat de
zaalhuur voor 2009 niet verhoogd zal worden.
Vraag Otto Knoppers: de bedoeling van de egalisatiereserve was toch dat deze in de plus
staat of in de plus komt na een contributieverhoging? Wat hij nu opmaakt uit de cijfers is dat
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het bedrag dat bedoeld is om deze egalisatiereserve aan te vullen gebruikt gaat worden om
in 2011 een feestje te gaan vieren?
Op zich natuurlijk heel leuk maar wat gaat er met die egalisatiereserve gebeuren?
Antwoord SB: kan alleen maar ingelopen worden als we in oktober weer de contributie
verhogen of de kaasschaaf langs andere posten halen.
Reactie OK: of de jubileumactiviteiten zichzelf laten financieren zodat je het ‘spaarpotje’ niet
nodig blijkt te hebben.
Steven Blom: Dat zou natuurlijk de ideale situatie zijn en we hopen dat we het gespaarde
bedrag van € 20.000,-- dan ook niet nodig zullen hebben en (deels) zullen kunnen gebruiken
om de egalisatiereserve aan te vullen.
Uiteraard zullen we trachten om de kosten voor het jubileum zo laag te houden.
Vraag Deborah Schröder: hoe zit het met de begrote kosten voor de website?
Nu staat er alleen maar iets bij PPP.
Antwoord FvE: kosten voor website was een éénmalige kostenpost en v.w.b. de
vervolgkosten zijn er afspraken gemaakt met Viruly en gaat het e.e.a. met gesloten beurzen.
De begroting 2009 wordt vervolgens vastgesteld.
9. Bestuursverkiezing.
Zowel Frans van Elteren als Jolanda Hierck zijn herkiesbaar en worden onder applaus
herkozen.
10. Beleidsplan
Als aanvulling op het jaarverslag is tevens het beleidsplan 2009-2012 gedrukt.
In vergelijking met het vorige beleidsplan zijn een paar kleine wijzigingen/ herzieningen
opgenomen.
Volgens dit beleidsplan zal het bestuur de komende jaren gaan werken.
Dit gevoerde beleid zal iedere jaarvergadering even aan de orde komen.
Aantal essentiële zaken zoals bijv. bij de wedstrijdsport zijn gewijzigd.
Verder blijft het aantrekken van deskundig kader een belangrijk item.
En uiteraard heel belangrijk het op peil houden van het ledenaantal.
11. Lopende zaken
Een rondje langs de bestuursleden en de lopende zaken van het afgelopen jaar.
Steven Blom: vorig jaar al aangegeven dat we bezig zijn ons te verdiepen in Digimembers,
het nieuwe ledenadministratiesysteem van de KNGU. Dit is inmiddels gestart bij een 6-tal
verenigingen in het land. We zijn niet verplicht om mee te doen, echter de KNGU zal op den
duur stoppen met ondersteuning van het huidige VLA-pakket. Cees Weeda en Steven Blom
houden zich hier mee bezig.
Paul van der Zijde: Bij de sectie Recreatiesport blijft een terugkerend zeer belangrijk punt
het technisch kader. Afgelopen jaar veel gebrainstormd met de commissie kaderbegeleiding
om te kijken wat er te verbeteren valt en hoe dit uit te voeren.
Nieuw kader van buitenaf is bijna onmogelijk.
Er wordt geprobeerd om nieuw kader op te leiden maar dit blijft moeilijk.
Groot speerpunt van de RS blijft dus, ledenaantal op peil houden en technisch kader vinden
en behouden.
Vraag van Nadia Dbijou: hoeveel mensen volgen momenteel de trainerscursus Jazzdans?
Volgens Paul alleen Nadia zelf.
Is erg weinig, want de huidige Jazzleiding blijft ook niet altijd lesgeven.
Daar zijn we ons van bewust, maar blijft moeilijk.
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Probleem is ook dat er binnen de vereniging maar 1 stagebegeleider Jazz (t.w. Antoinette
Dam) en zij heeft maar 4 lessen, dus dat is ook beperkt.
Ook in de regio bij andere verenigingen is dit een groot probleem.
We houden in de gaten of we meer stagebegeleiders kunnen vinden cq. opleiden.
Paul gaat ook binnenkort met CGV praten en zal dit onderwerp ter sprake brengen.
Paul bedankt zijn collega’s in de sectie Recreatiesport.
Frans van Elteren: vorig jaar aangegeven dat we bezig waren met de combinatiefunctionaris.
Gemeente heeft 20 functionele eenheden. Diverse gesprekken geweest met de Gemeente
maar het format dat zij voor ogen hebben is totaal niet wat bij ons past. Erg jammer.
Regeling die per september 2009 moet ingaan moet volgens het format van de Gemeente.
Wij kunnen of volgzaam doen wat de Gemeente wil en nu al weten dat het niet wordt zoals
wij willen of we kunnen hen duidelijk maken hoe wij het wél willen.
Laatste brief van Gemeente geeft aan dat ze er wel open voor staan maar dat het dan niet
september wordt, want dan gaan de 9 fte’s die dan beschikbaar zijn naar de verenigingen
die dit wel willen. Wel erg jammer, want we zijn er al een jaar mee bezig en voorlopig zijn
we niet heel veel verder gekomen.
Vraag Otto Knoppers: zijn er al genoeg verenigingen die dit format willen? Volgens Frans
niet. Voorstel Otto: de politieke partijen zullen in het najaar zich volop storten op hun
partijpunten i.v.m. de Gemeenteraadsverkiezingen, kunnen we hier niet op inspelen en
kijken of diegene die verantwoordelijk zijn voor de sport hier iets mee kunnen? Dit heeft
Frans reeds gedaan. Heeft nog niet veel opgeleverd.
Frans houdt zich ook regelmatig bezig met de regeltjes binnen de club, zoals bijvoorbeeld
de verordeningen. De planning is dat dit soort ‘regeltjes’ op Intranet komen te staan zodat
deze informatie voor insiders beschikbaar is.
Wedstrijdsport: over de veranderingen in het KNGU Topsportbeleid is al genoeg gezegd. In
ons beleidsplan staat dat wij bij turnen dames een topsportopleiding aanbieden en de
opleiding trampolinespringen willen handhaven. De top van het trampolinespringen laten we
gaan en de top van turnen dames trachten we zelf overeind te kunnen houden.
Christine Kersten: M.b.t. opleidingen assistenten continueren wij het huidige beleid.
Noord-Westerhal: is en blijft lastig om hiervoor vrijwilligers te vinden om de continuïteit te
waarborgen. Avond- en weekendbezetting is nog steeds heel goed. Onderling tussen de
participanten gaat ook goed. Picasso college is vanwege verhuizing uit de hal, dus de
bezetting overdag is minimaal.
Groot onderhoud is onder de loep genomen en er zijn plannen om hier wat aan te doen.
Opmerking Deborah Schröder: bij het Vrijwilligers Informatie Punt in het Stadshart kun je je
als vereniging gratis inschrijven. Haar moeder werkt hier en zij heeft wel aangegeven
eventueel vrijwilligers te willen gaan zoeken. Het bestuur hoeft alleen maar een
aanvraagformulier in te vullen.
Dit kan voor de vereniging of voor de Noord-Westerhal.
Website: in 2008 wordt door mensen zelf artikelen etc. geplaatst. Gaat goed.
Christine heeft gesprek met Viruly o.a. over een gesloten deel van de site.
Daniëlle Groetelaers: Als wij als bestuur mensen willen voordragen voor bijvoorbeeld lid van
verdienste, gebeurt het nog wel eens dat deze benoeming plaatsvindt voordat wij
toestemming hebben gevraagd aan de Ledenvergadering zoals het zou moeten.
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Zo ook afgelopen jaar. Tijdens PP on Stage is Antoinette Dam benoemd tot lid van
verdienste en Hans van Zetten tot erelid. Daniëlle vraagt om toestemming van de
vergadering en deze wordt d.m.v. applaus gegeven.
Dan is het woord aan de jeugdraad:
Komend jaar willen ze een soort sponsorloop organiseren. Dit is echter wel een veel groter
evenement dan de jeugdraad gewend is. Nadia vraagt of er mensen zijn die hier bij willen
helpen.
Er zal een iets beter beeld moeten komen van wat dit inhoudt, zodat het wat duidelijker
wordt hoeveel werk dit is.
Afspraak maken tussen jeugdraad en (deel van) bestuur om e.e.a. door te nemen.
Otto Knoppers biedt zich al meteen aan als vrijwilliger.
De jeugdraad is inmiddels al flink uitgebreid tot 9 mensen!
Blijft echter nog wel grotendeels uit de dance-hoek.
12. Rondvraag
Otto Knoppers: vraagt zich af of er binnen Pro Patria belangstelling is voor de ontwikkelingen
binnen de Gemeente van de Lootschool? Er wordt hard aan gewerkt binnen de Gemeente. Is
dit voor PP interessant?
Frans v. E.: we werken nu samen met Segbroek, maar hier zijn we niet echt tevreden over.
Frans wil hier graag van op de hoogte blijven.
Nadia Dbijou: wanneer valt een groep onder de sectie wedstrijdsport?
Frans v. E.: Ooit bedacht dat als je tot de top- en wedstrijdsport wilt behoren je meer uren
moet draaien dan waar de club geld voor heeft. De gangbare 15 leden bij 1 man leiding kan
niet bij de wedstrijdsport. Hier zijn andere organisatorische spelregels van toepassing. Vooral
voor het kader kom je dan een heel ander segment. (Financieel minder interessant).
Paul v.d. Zijde: Vraag aan Christine i.v.m. de Noord-Westerhal. Pad aan de zijkant van de hal
is erg hobbelig. Is erg lastig bij bijvoorbeeld het vervoeren van trampolines. Of dit
geëgaliseerd kan worden? Christine zal dit meenemen.
Vraag van kader: het organiseren van evenementen wordt bij onze vereniging veel door het
kader zelf gedaan terwijl bij sommige andere verenigingen dit vooral door het bestuur wordt
gedaan. Reactie Daniëlle: in ons bestuur zitten diverse mensen (waaronder Paul zelf) die
altijd veel werk verzetten bij de organisatie van evenementen. Ons ‘probleem’ is ook het
grote aantal leden.
Ada Hoogendam: excuses dat ze er vorig jaar niet was, maar dit jaar wil ze graag weer het
bestuur bedanken voor het vele werk van het afgelopen jaar en ze veel succes en wijsheid
wensen voor het komende seizoen.
13. Sluiting
Daniëlle sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage.
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VERENIGINGSSECRETARIAAT
periode januari t/m december 2009
Na de ledenvergadering van 22 april 2009 zag de samenstelling van het bestuur er als volgt
uit:
D.A. Groetelaers
F.C.G. van Elteren
J.M. Hierck
S. Blom
C. Kersten
P. van der Zijde
P.C. Kops

Voorzitter
Vicevoorzitter en Coördinator sectie Wedstrijdsport
Secretaris
Penningmeester
Noordwesterhal & technische ontwikkelingen
Coördinator sectie Recreatiesport
Kaderbegeleiding sectie Recreatiesport

In de loop van het jaar 2009 heeft Peter Kops i.v.m. privé omstandigheden zijn
bestuursfunctie moeten opgeven. Het bestuur heeft Peter namens de leden uiteraard van
harte bedankt voor zijn inspanningen voor de vereniging.
We zijn het jaar aangenaam begonnen met een Nieuwjaarsreceptie voor het kader.
Was zeker voor herhaling vatbaar.
Het bestuur, met name Frans van Elteren, is erg actief geweest met de zoektocht naar een
geschikte combinatiefunctionaris en met succes.
De mogelijkheid voor intranet is verder ontwikkeld.
Helaas hebben wij in 2009 afscheid moeten nemen van oud-voorzitter en lid van verdienste
Gerrit Lamboo die na een ziekbed op 24 maart is overleden.
Binnen de afdeling recreatiesport was het weer tijd voor de 2-jaarlijkse Propatriade.
Wederom in de Oosterpoort. Goede opkomst en weer veel bijzondere demonstraties.
Ook namen diverse PP-ers met succes deel aan wedstrijden zoals Rhönrad- en
springwedstrijden en de NK-Dance.
Op het gebied van de wedstrijdsport waren de PP-ers weer succesvol. Bij het
trampolinespringen won Fernando Götschin de Flowercup en de dames Tara Fokké en
Kirsten Boersma werden 4e bij het synchroonspringen tijdens de WK. Helaas zijn 7 top
springers en coach Lennard Villafuerte vertrokken naar het nationale trainingscentrum te
Den Bosch.
Bij Turnen Dames maakte Mayra Kroonen deel uit van de WK-ploeg Turnen Dames en was
Fieke Willems reserve.
Ook de Jeugdraad was weer actief in 2009 met o.a. in oktober een Halloweendisco en
uiteraard het jaarlijkse Sinterklaasfeest.
Het ledenaantal is in vergelijking met 2008 iets afgenomen.
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Onderstaand treft u het overzicht aan van het ledenbestand van 2009.

Dames
Heren
Dames
Heren
Dames
Heren
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens
Meisjes
Jongens

Ledenstand
t/m:
vanaf 70 jr
vanaf 70 jr
50 t/m 69 jr
50 t/m 69 jr
19 t/m 49 jr
19 t/m 49 jr
16 t/m 18 jr
16 t/m 18 jr
12 t/m 15 jr
12 t/m 15 jr
7 t/m 11 jr
7 t/m 11 jr
4 t/m 6 jr
4 t/m 6 jr
t/m 3 jr
t/m 3 jr
Totaal

jan
111
18
458
101
340
36
65
4
198
19
678
51
329
60
61
17
2546

mei
112
18
458
98
345
35
71
6
199
18
700
50
301
58
66
26
2561

aug
111
19
444
97
335
30
59
6
196
13
663
45
275
51
55
20
2419

dec
120
21
444
95
349
33
57
7
184
18
675
42
243
54
63
19
2424

Het bestuur bedankt een ieder die, op wat voor wijze dan ook, heeft bijgedragen aan een
goed en succesvol jaar.
Wij hopen ook in 2010 met de medewerking van onze bestuursleden en de overige
organisatorische en technische kaderleden wederom efficiënt te besturen.
Jolanda Hierck, secretaris

RECREATIESPORT
Algemeen
Er is een grote diversiteit aan lessen in vele leeftijdscategorieën, waarbij plezier
hebben in de sport centraal staat. Ter ondersteuning van de lessen en leiding komt
het sectiebestuur maandelijks bijeen, o.a. voor informatie-uitwisseling
en het bespreken van zaken die de sectie aangaan.
De soorten lessen zijn in drie hoofdgroepen te verdelen:
Gymnastiek
38%
Dance/ Aerobics
47%
Seniorensport
15%
Kader
Op 31 december waren de volgende 46 kaderleden actief binnen de recreatiesport:
Baas, Jan
Boer, Phemia de
Blankenstijn, Hester
Borawitz, Wim
Borawitz, Marjolein
Borawitz, Veronique

-

begeleider zaalvoetbal
trainer dance + aerobics
trainer damesgym
trainer jeugdturnen
trainer jeugdturnen
trainer jeugdturnen
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Borgsteede, Harry
Bruijn, Karel de
Chantal de Bruin
Charité, Kimberly
Dam, Antoinette
Dbijjou, Nadia
Elfferich, Janneke
Engelen van, Esmée
Gielisse, Judith
Gosselink, Marianne
Haaster, Henk van
Helmes, Linda
Hokke, Hans
Hoogendam, Ada
Huijbrechts, Irma
Jong, Madelon de
Jong, Mariëlle de
Kuil, Marga van de
Laan, Jeanine van der
Laan, Wouter v.d.
Laatsch, Reggie
Levert, Caroline
Mallee, Natascha
Paul, Sanne
Peet, Claudia
Rozevink, Martie
Seldenthuis, Saskia
Smits, Corine
Tijbosch, Wim
Vaartjes, Ank
Valbuena, Saray
Vingerling, Stephanie
Visser, Caitlin de
Vliet, Hansje van
Voet, Aad
Voet, Ilse
Voorst tot Voorst, Esther
Wulz, Inge
Zijde, Karin van der
Zuurmond, Petra

-

Jaarverslag 2009

begeleider zaalvoetbal
trainer trampolinespringen
trainer jeugdturnen
trainer jeugdturnen
trainer dance
trainer dance
trainer jeugdturnen
trainer dance
trainer aerobics
trainer MbvO + Ouder/kind
trainer Nordic Walking + Skigym
trainer aerobics
trainer trampolinespringen
vaste invaltrainer jeugdturnen
trainer aerobics
trainer balspel
trainer Nordic Walking
trainer aerobics
trainer peuter/kleuter
trainer jeugdturnen
trainer parkour
trainer peuter/kleuter
trainer jeugdturnen
trainer dance
trainer jeugdturnen
trainer jeugdturnen + MbvO
trainer jeugdturnen + peuter/kleuter
trainer aerobics
begeleider balspel
pianist damesgym
trainer aerobics/Zumba
trainer jeugdturnen + peuter/kleuter
trainer jeugdturnen + peuter/kleuter
trainer damesgym + MbvO
begeleider volleybal
trainer trampolinespringen
trainer jeugdturnen + aerobics
trainer jeugdturnen + peuter/kleuter
trainer jeugdturnen + peuter/kleuter + rhönrad
begeleider volleybal

Opleidingen en licenties
Het ‘bemannen’ van de diverse lessen blijkt ieder jaar weer een behoorlijk probleem,
doorgaans ten gevolge van vertrek door studie van technisch kaderleden. Dit is een reden
om voortdurend te zoeken naar nieuwe kaderleden. Aangezien deze niet meer te vinden zijn
buiten Pro Patria, mag het duidelijk zijn dat zij uit eigen gelederen voort moeten komen. Het
opleidingsbeleid is dan ook hierop gericht.
Afgelopen jaar hebben 5 assistent-leiders de opleiding assistent-leider Niveau 2 Gymnastiek
met succes afgerond en 1 assistent-leider Niveau 2 Dance. Degenen die deze cursussen
hebben gevolgd mogen opgaan voor de opleiding Niveau 3. Het met succes gevolgd hebben
van deze opleiding geeft recht op zelfstandig lesgeven.
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Twee kaderleden zijn vorig jaar gestart met de opleiding Niveau 3 Gymnastiek en één
kaderlid inmiddels met de opleiding Niveau 3 Dance. Twee kaderleden hebben vorig jaar de
opleiding Niveau 3 Gymnastiek met succes afgerond.
Diverse kaderleden hebben door het volgen van bijscholingen hun KNGU-licentie kunnen
verlengen. Hieronder treft U een overzicht aan betreffende de status van de licentie van alle
kaderleden per 1 januari 2010
aantal technisch kaderleden met geldige KNGU licentie
aantal technisch kaderleden met een verlopen KNGU licentie
aantal technisch kaderleden zonder KNGU licentie*
totaal aantal kaderleden

11
7
19
37

* Deze personen hebben opleidingen gevolgd bij andere opleidingsinstituten dan
het KNGU
Assistenten
Statistieken

Aantallen assistenten
Totaal assistenten dat geassisteerd heeft
Assistenten met Assistentleider-2 diploma
Assistenten met assistent diploma
Assistenten met peuter/kleuter diploma
Assistenten met junior assistent diploma
Assistenten zonder diploma
Verhouding gediplomeerd - ongediplomeerd

Januari –
Juli 2009

Augustus –
December 2009

49
3
6
1
18
21
57% - 43%

50
5
4
0
15
26
48% - 52%

13
8

21
20

94
1.9

95
1.9

€ 2.120

€1.230,50

In- en uitstroom
Nieuwe assistenten
Gestopte assistenten (per begin van periode)

Aantallen assisteringen
Totaal aantal assisteringen
Gemiddeld aantal assisteringen per assistent

Vergoedingen
Totaal vergoedingen

Hoewel het aantal assistenten gedurende het jaar stabiel bleef, is een verloop van bijna 40%
te zien. Veel assistenten zijn gestopt omdat ze naar de middelbare school zijn gegaan en
geven aan het assisteren niet meer te kunnen combineren. Positief is dat het verloop redelijk
gemakkelijk is opgevangen met nieuwe assistenten.
Consequentie van het grote verloop is dat het aantal gediplomeerden gedaald is naar 48%.
De nieuwe assistenten zijn in de periode augustus – december begonnen en hebben
daardoor nog niet de kans gehad een opleiding te doen (de junior assistent opleiding wordt
in mei en juni gegeven). Toch blijft het zorgelijk dat het voor sommige lessen toch lastig
blijkt te zijn om assistenten te vinden.
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De vergoedingen zijn ten opzichte van 2008 licht gestegen, met name in het eerste half jaar.
Mogelijke verklaring is dat meer assistenten met een assistent(leider-2) diploma geassisteerd
hebben.
Dit jaar hebben Chantal de Bruin, Jeanine van der Laan en Stephanie Vingerling de overstap
naar het lesgeven gemaakt. Chantal en Stephanie hebben in het laatste half jaar nog
geassisteerd.
Vergoedingensysteem
De vergoedingen voor 2009 zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2008.
Assistentenopleidingen
Met ingang van 2007 biedt de KNGU voor assistenten twee soorten opleidingen aan volgens
het landelijke KSS – systeem (kwalificatie structuur sport):
• KSS niveau 1: Junior Assistent, discipline gymnastiek
Deze cursus is bedoeld voor alle gymnastiek assistenten vanaf 10 jaar om de basisprincipes
van het vangen en begeleiden te leren.
Voor de niveau 1 cursus is door de KNGU ontwikkeld cursusmateriaal beschikbaar, waarbij
het de bedoeling is dat de assistenten de cursus in hun eigen les volgen. Omdat dit in
praktijk niet haalbaar is, wordt samen met CGV de cursus jaarlijks gegeven in 5 ochtenden
met 4 stage opdrachten. Het doel is om de assistenten volgens één methodiek op te leiden.
De organisatie is beurtelings in handen van Pro Patria of CGV. In 2009 werd ze
georganiseerd door CGV.
• KSS niveau 2: Assistentleider – 2, discipline gymnastiek
Deze cursus is bedoeld voor turnlesassistenten vanaf 14 jaar en voor potentiële leiding. De
cursus wordt centraal door de KNGU georganiseerd. Ze omdat 9 lesdagen van drie uur met
stageopdrachten en een examen.
Geslaagd voor een assistentendiploma in 2009
Junior Assistent gymnastiek
• Lois van der Kleij
• Elisa Kops
• Sherona Keus
• Sanne van Middelkoop
• Charlotte Montenegro
• Dennis Peet
• Cynthia Thieme
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Propatriade
Op zaterdag 4 april vormde ‘De Oosterpoort’ het toneel
voor de 14e Propatriade. Het programma met als thema
‘Circus’ werd twee keer uitgevoerd. De show werd
gekenmerkt door een grote diversiteit, veel enthousiaste
deelnemers en een zo mogelijk nog enthousiaster
publiek. Er was een leeuwennummer van de peuters en
kleuters, een acrobatische show van de kinderen van 6
tot 9 jaar, een komisch acrobatennummer van de
jongensgroep en een springact van meer dan 100
deelnemers die hun mooiste sprongen lieten zien onder
de opzwepende klanken van live drummuziek van
Drumfanfare VIOS.
Ook de jazzdansafdeling leverde onder leiding van
verschillende docenten prachtige, ontroerende maar ook
stoere en flitsende acts op. Daarnaast waren de
rhönradgymnasten te bewonderen. Voor de laatste keer
werd ook de succesvolle act ‘Cats’ uitgevoerd. Een
absolute hit was het komische clownsnummer van de
springgroep.
Peuters en Kleuters
Ook in 2009 waren verschillende lessen onderbezet. Om deze reden zijn enkele lessen
opgezet of gecombineerd met andere lessen. De lessen op de zaterdag lopen echter goed.
In november en december werden de lessen opengesteld bij de recreatiegroepen voor alle
belangstellenden rondom de leden. Iedereen was welkom om een kijkje te nemen tijdens de
gymles.
Turnen
In 2009 was sprake van een iets afnemende lesbezetting.
In het najaar van 2009 zijn vele lessen weer open gezet voor belangstellenden.
Iedereen kon kennismakingslessen volgen. Daarvan is opnieuw veel gebruik
gemaakt.
Opening Nationale Sportweek
Op 18 april heeft een groep peuters en
kleuters in het kader van de opening van
de Nationale Sportweek een demonstratie
gegeven op het Stadhuisplein.
Turn & Fundag 7 t/m 13 jaar
Op zaterdag 18 april organiseerde Pro
Patria de Turn & Fundag in De
Oosterpoort. Behalve wedstrijden in
verschillende leeftijdscategorieën waren
er voor alle deelnemers nog een
uitgebreid funprogramma: tumbling,
acrogym en dance.
In de categorie meisjes van 7 tot en met
9 jaar werden in niveau 16 een 10e, 8e, 6e, 5e, 4e, 2e en 1e plaats behaald.
In dezelfde leeftijdscategorie in niveau 15 legde Pro Patria beslag op een 15e en een 4e
plaats.
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Goud was er in niveau 14. Daarnaast was er een 9e plek.
De wedstrijd in niveau 13 leverde Pro Patria behalve zilver een 12e en een elfde plek op.
In niveau 12 was het gehele podium gereserveerd voor Pro Patria.
Ook niveau 11 leverde weer goud op voor Pro Patria alsmede een 4e, 5e en 7e plaats.
Ook bij de jongens waren er successen te vieren: een 2e en 4e plaats in niveau 12 en goud
en zilver in niveau 10.
In de 10 en 11 jaar leverde de wedstrijd in niveau 13 goud en brons op, met daarnaast nog
een 6e, 7e, 9e, 13e, 14e, 15e en 16e plaats op. Een gouden plak was er in niveau 11 en ook
een 5e en 6e plaats, ook in niveau 9 werd er goud behaald.
In de categorie 12 en 13 jaar
werd Pro Patria 1e en 2e.
Niveau 10 leverde een 4e
plaats op. In niveau 9
stonden enkel turnsters van
Pro Patria op het podium.
De jongens van Pro Patria
wisten in de categorie 10 tot
en met 13 jaar in niveau 10
ook een goede prestatie neer
te zetten: zij werden 1, 2 en
3. Ook de 4e en 5e plaats
waren voor Pro Patria. In
niveau 8 werd goud gehaald.
Springwedstrijden categorie D
Bij de groepsspringwedstrijden in Den Haag hebben de 75 springers van Pro Patria zeer
goede prestaties neergezet.
De meisjes in de categorie 8/9 jaar grepen ondanks hun mooie oefeningen net naast de
prijzen. In deze categorie deden maar liefst 5 teams mee. Zij behaalden een aantal 4e en 5e
plaatsen, maar het was helaas net niet genoeg voor eremetaal.
De meisjes in de categorie 10-12 jaar hadden meer succes: team 1 behaalde een derde
plaats op de lange mat en een tweede plaats op de minitrampoline en plank/kast. Bij
minitrampoline/kast werd dit team 4e. Team 2 binnen deze categorie werd 8e op lange mat,
7e op minitrampoline/kast en 4e op plank/kast. Op de minitrampoline sleepte dit team een
3e plaats in de wacht.
In de categorie junioren
(10-16 jaar) behaalde team
1 de 4e plaats op de lange
mat, werd 2e bij kast/plank
en behaalde goud bij de
onderdelen minitrampoline
en minitrampoline/paard.
Team 2 werd 5e op de
onderdelen lange mat en
kast/plank en wist het
brons in de wacht te slepen
bij de minitrampoline.
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Springwedstrijden categorie C
Op zaterdag 21 november kwamen de springploegen in niveau C in actie bij de
springwedstrijden in Sporthal de Vliethorst in Voorschoten.
De junioren (10-16 jaar) werden 3e bij het onderdeel minitrampoline/paard. Op de
minitrampoline en lange mat werd een 2e plaats behaald. Goud was er op het onderdeel
plank/kast.
De senioren (15 jaar en ouder) lieten ook
mooie oefeningen zien, maar kwamen net te
kort om in deze categorie eremetaal te
veroveren. Het team werd 7 op de
minitrampoline, 5e op de lange mat en 4e op
minitrampoline/paard en plank/kast.
Twee leden van de jongensselectie van Pro
Patria o.l.v. Wouter van der Laan namen deel
aan de wedstrijd op B-niveau met het team van
de vereniging Slank en Kwiek uit Voorschoten,
aangezien deze groep te weinig deelnemers
had i.v.m. ziekte. Zij behaalden met dit team op
de tumblingbaan een welverdiende 1e plaats.
Op de minitrampoline en de lange mat kwamen
zij helaas net naast het podium terecht.
Turn & Fundag junioren en senioren
Op zaterdag 12 december namen 6 turnsters
van Pro Patria deel aan de Turn & Fundag 14+
in Leiden.
In niveau 10 werd een 8e plaats behaald.
In niveau 9 kwam Pro Patria tot een 9e, 8e en 5e
plaats.
Succes was er in niveau 8: er werd goud en
zilver binnengesleept.
Dance
De sectie aerobic en dance is heel veelzijdig opgebouwd. Variërend van recreatiesport, waar
het meedoen het belangrijkste is tot wedstrijdsport. De laatste groep is naar buiten toe het
meest in het oog springend. Maar voor iedereen begint het natuurlijk met het enthousiasme
om te kunnen dansen.
Een tegenvaller was dat Phemia de Boer aan het einde van het jaar werd geveld door
Mexicaanse griep. Door de inzet van de collega-lesgevers is het echter gelukt het overgrote
deel van de lessen in deze zes weken doorgang te laten vinden.
Pro Patria startte na de meivakantie een nieuwe dansles voor jongens en meisjes van 9-12
jaar op vrijdag in de gymzaal aan de Kadelaan 206 van 17.30-18.30 uur.
Na de zomervakantie startte ook Pro Patria met ZUMBA. Zonder al te veel reclame waren er
op de dinsdagochtend al snel meer dan 15 deelnemers die wekelijks enthousiast dansten op
de Zuid-Amerikaanse muziek.
Demogyjada
Op zaterdag 11 april hebben de groepen van Esmee van Engelen, Antoinette Dam en Phemia
de Boer meegedaan aan de Demogyjada in De Veur.
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NK Jazzdans
De wedstrijdgroep “DeLuxe” wist zich op 23 maart, na het Nederlands kampioenschap in de
C-categorie Jazzdans in 2008, te plaats en voor het NK in de B-categorie. Hier werd de
tweede plaats behaald.
Nationale Sportweek
Op zaterdag 18 april 2009 heeft de opening plaats gevonden van de Nationale Sportweek. Er
was ook een demonstratie van 2 dansen van de demogroep Adam’s Choice onder leiding van
Antoinette Dam.
Rhönrad
Zuid-Hollandse Kampioenschappen
Op zaterdag 24 januari werden in Capelle aan den IJssel de Zuid-Hollandse
Kampioenschappen Rhönradturnen gehouden. Pro Patria deed met in totaal 23 deelnemers
mee in verschillende categorieën, waarvan 8 zich wisten te plaatsen voor het NK
Rhönradturnen op 7 maart.
In de categorie C, niveau L4 werden een 21e, 20e, 13e, 10e. 9e en twee 3e plaatsen behaald.
Een 11e, 7e en 6e plaats werden behaald in de categorie C. niveau L5.
In de categorie B, niveau L5 waren er 11e, 7e en 5e plaatsen. Niveau L6 was het hoogste
niveau waaraan Pro Patria meedeed. In dit niveau werd beslag gelegd op het goud en de 3e,
4e, 5e en 8e plaats.
Nederlands Kampioenschap
Op 7 maart namen 8 turn(st)ers deel aan de Nederlandse Kampioenschappen
Rhönradturnen. In de categorie B-L6 werden behalve goud en zilver een 5e en een 13e
plaats behaald.
In categorie B-L5 werden de turnsters van Pro Patria 14e, 20e, 23e en 26e.
Parkour
Begin oktober is de nieuwe les Parkour gestart. Bij Parkour probeer je de snelste weg te
vinden van A naar B, zonder dingen er tussen door te doen waardoor je vertraagd wordt of
die onnodig zijn. Het is een sport waarbij je bepaalde bewegingen gebruikt om zo snel
morgelijk obstakels te passeren.
Volwassenensport
Seniorensport
Wekelijks zijn 10 groepen 55plussers actief bezig met sport en spel.
In het afgelopen jaar heeft ook een aantal mensen deelgenomen aan de Sportfitdagen die
georganiseerd worden door de districtswerkgroep Masters/Sportfit van de KNGU. Op zo’n
dag kan men kennismaken met en deelnemen aan een aantal verschillende sportactiviteiten.
Deze variëren van Zumba tot spelvormen en van circuit tot aquarobics.
Sportief wandelen
Tientallen volwassenen hebben enthousiast deelgenomen aan de lessen sportief wandelen
die in de verschillende groene gebieden van Zoetermeer worden gegeven.
Ouder-en-kind gymnastiek
In 2009 werd op vier ochtenden ouders (Grootouders/ pleegouders/ oppasouders enz. ) de
mogelijkheid geboden om met hun jonge kind deel te nemen aan de lessen ouder-enkindgym. Inspelend op de mogelijkheden en interesse van de kinderen werden ouders en
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kinderen “aan het werk” gezet in de gymzaal. Klauteren, springen, rollen, zingen, het
gebeurde allemaal met veel plezier. Er was geen sprake van wachtlijsten: omdat de kinderen
maar heel korte tijd jong zijn, is het belangrijk direct te plaatsen.
Balsporten
De maandagavondgroep balsport voor dames in Rokkeveen is het afgelopen jaar aanzienlijk
gegroeid. Waren er in 2008 nog maar ongeveer 8 deelnemers, aan het einde van 2009
stonden er 22 deelnemers op de lijst. De toename is te danken aan de aanwas via de
deelnemers die er al waren en de kennismakingscursus. Er is op dit moment zelfs even een
ledenstop ingesteld.
De balspelgroep op dinsdagavond bleef ook in 2009 constant. Een groot deel van de leden
neemt zelfs al 20 jaar lang deel aan deze lessen.
De 2 minivoetbalgroepen op de donderdagavonden draaiden ook in 2009 weer prima. Een
vaste groep heren speelde elke week enthousiast een potje voetbal.
Op maandagavond en donderdagmorgen waren ook dit jaar de volleyballers weer actief.
Gymnastiek
De groep damesgymnastiek kent een lange traditie. Voortgekomen uit het aloude
huisvrouwengym, zijn er deelneemsters die al tientallen jaren lid zijn van deze groepen.
Gelukkig komen er ook af en toe nieuwe leden bij.
Pilates
Tientallen volwassenen hebben wekelijks deelgenomen aan deze lessen.
Nordic Walking
Op maandag- en donderdagmorgen werd enthousiast deelgenomen aan de lessen nordic
walking. De lessen op dinsdagavond konden helaas op te weinig belangstelling rekenen,
waardoor deze uiteindelijk zijn stopgezet.

WEDSTRIJDSPORT
periode 1 januari t/m 31 december 2009
Algemeen
Het jaar 2009 was voor de sectie wedstrijdsport een druk en roerig jaar.
De consequenties van de beleidsmatige- en organisatorische veranderingen bij de KNGU
topsport en NOC*NSF per september 2009 wierpen hun schaduwen vooruit en leverden veel
extra werk op om per september 2009 een succesvolle trainingsomgeving voor het hoogste
niveau te behouden.
De activiteiten van de topcoaches/sporters vonden naast de wedstrijdsportactiviteiten van
Pro Patria tot september 2009 plaats onder de naam NTO (Nationale Topsport Organisatie)
Zoetermeer. Per september is de top van het trampolinespringen verhuist naar het KNGU
CTO Den Bosch. Na een turbulente overgangsfase lijkt de rust nu teruggekeerd.
Het zal grote inspanningen kosten de inzet van Lennard en Ingrid Villafuerte te
compenseren.
Bij het damesturnen is het slechts door de inzet van externe middelen mogelijk een
topsportopleiding aan te bieden naast de van de KNGU.
Samen met het district Zuid-Holland van de KNGU zijn de succesvolle districtstrainingen
Het optreden van topsporters van het damesturnen en het trampolinespringen tijdens de
Propatriade 2009 werd door deelnemers en toeschouwers zeer gewaardeerd.

Pagina 18

Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer

Jaarverslag 2009

De sectie functioneerde volgens de verenigingsverordening "sectie wedstrijdsport"
Het management/beleid werd per afdeling besproken en/of schriftelijk uitgevoerd.
De kerngroep van de sectie bestond uit:
Ingrid Villafuerte- v.d. Meer
- hoofd Trampolinespringen (tot mei 2009)
Arianne v.d. Meer
- hoofd Trampolinespringen (per mei 2009)
Arianne v.d. Meer
- secretariaat Trampolinespringen (tot jul 2009)
Monique van Zundert
- secretariaat Trampolinespringen (per jul 2009)
Arja Haagsma
- hoofd Turnen Dames
Marja van Leeuwen
- secretariaat Turnen Dames (tot mrt 2009)
Annemarie van Wel
- secretariaat Turnen Dames (per mrt 2009)
Lidwine van Elteren
- assistent coördinator sWS
Frans van Elteren
- coördinator sWS
Het jaar 2009 was voor de sectie wedstrijdsport opnieuw bijzonder succesvol. Met name de
PP overmacht bij het Trampolinespringen viel op. Zowel individueel als bij de
teamwedstrijden werd bij de nationale top maar ook bij de onderliggende niveaus vrijwel
maximaal gescoord.
Diverse Pro Patria sporters vertegenwoordigden ons land tijdens een aantal internationale
jeugd en senior kampioenschappen en leverden onze vereniging zo weer een belangrijke
promotionele injectie.
Tijdens de Kampioenenhuldiging van de Gemeente Zoetermeer, waar diverse Pro Patria
sporters als kampioen konden worden gehuldigd, bracht Pro Patria een tweetal prachtige
demo’s op het toneel.
Verder werd Trampolinespringster Andrea Lenders gekozen tot sportvrouw van Zoetermeer.
Het PP trampolineteam werd na het opnieuw behalen van de landstitel Sportploeg van het
jaar. Fernando Götschin en Naoual Ouazzani-Chadi werden genomineerd voor de titel
Sportman en Sporttalent van het jaar.
Binnen de trainersstaf van de diverse afdelingen werd zoals gebruikelijk middels
bijscholingen e.d. voortgegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de trainingen.
Diverse PP-juryleden waren actief op velerlei niveau.
Er werden door PP weer een flink aantal landelijke- en regionale wedstrijdorganisaties
verzorgd.
De diverse medailles tijdens Nederlandse kampioenschappen vormden vanzelfsprekend een
kroon op het werk van de afdelingen.
Voor een compleet overzicht van de specifieke resultaten in 2009 en verdere
afdelingsgegevens verwijzen wij U naar de jaarverslagen van de diverse afdelingen.
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Afdeling Trampolinespringen

Verslagperiode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009
A.

ALGEMENE GEGEVENS

1.

Managementteam
Coördinator:
Ingrid Villafuerte (tot Jul.) Arianne Ayaz- v.d. meer (per Juli.
Budgetbeheerder: Henk Groenheijde
Hoofdtrainer:
Lennard Villafuerte (tot Jul.) Allan Villfuerte (tot Okt.)
Patricia Meijer (per Nov.)
Secretariaat:
Arianne Ayaz (tot Jul.) Monique van Zindert (per Aug.)
Trainers/Assistent-trainers
Hester Atsma
Aianne Ayaz-van der Meer
Michael Bouwhuis
Denise de Bruin (tot jul)
Michelle van Dijk (tot jul)
Tara Fokké (tot jul)
Fernando Götschin (tot jul)
Orlando Götschin (tot jul)
Hans Hokke
Natalie Markus (per okt)
Patricia Meijer (per aug)
Linda Mulder-Hulst (tot jul)
Ingrid Villafuerte-van der Meer (tot jul)
Lennard Villafuerte (tot jul)
Alan Villafuerte (tot okt)

2.

3.

Trainingstijden
Instappers
Instappers
Jongtalent
B/C-groep
B/C-groep
B/C-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep

maandag
dinsdag
zaterdag
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag

17.00-18.30
16.00-17.30
13.30-15.30
16.00-18.00
16.00-17.45
16.00-18.15
07.30-09.00
17.00-18.30
07.30-09.00
17.30-20.00
07.30-09.00
17.45-20.00
07.30-09.00
17.30-20.00
07.30-09.00
18.00-20.30
11.00-13.30
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Samenstelling springers in 2009 en hun persoonlijke record

PP-springers regionaal individueel naar klasse:
Regio
Jeugd meisjes C
Jackie Lionahr
Melanie van Duin

Individueel
Jeugd jongens C
Tim Ruizenaar
Jeremy Gerritsen

Jeugd gemengd D
Ivo van Elburg
Kimberly Taco
Quinty van Zundert
Diantha Vreeken
Maria Tine Hutten
Svetlana Dadema
Chantal Menheere
Anouk van der Gaag
Laila Lentze

Jr/Sr gem D
Bastien Wusten

Junior meisjes C
Michelle van Dijk
Jill de Goede
Pupillen gem. E
Annemarijn Bal
Sharona Westenberg
Sabine Jacobs
Jeugd meisjes E
Babet Ruizenaar

Regio
Synchroon
Jeugd meisjes C
Jackie Lionahr/Melanie van Duin

Junior meisjes C
Michelle van Dijk/Jill de Goede

Jeugd jongens C
Tim Ruizenaar/Jeremy Gerritsen
Jeugd gemengd D
Svetlana Dadema/Kimberly Taco
Laila Lentze/Maria Tine Hutten
Anouk van der Gaag/Quinty van Zundert

Jr/Sr gem D
Bastien Wusten/Ivo van Elburg

Jeugd gemengd E

Pupillen gem. E
Annemarijn Bal/Sharona
Westenberg

Babet Ruizenaar/Sabine Jacobs

PP-deelnemers landelijk naar klasse:
Landelijk
Senior heren A
Fernando Gotschin
Jeroen Kaslander
Maxim van Zeijl
Orlando Gotschin
Bas Gerritsen
Michael Bouwhuis

Individueel
Senior dames A
Andrea Lenders
Kirsten Boersma
Tara Fokké (geblesseerd)
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Junior meisjes A
Susan Bolleboom

Jeugd meisjes A
Kirsten Beekhuis
Jaimy van Zundert

Junior meisjes B
Bibelore van Es

Jeugd meisjes B
Ashley Kuijper
Annet Donkers

Synchroon heren A
Fernando Gotschin/Jeroen Kaslander
Maxim van Zeijl/Bas Gerritsen
Synchroon junior meisjes A
Susan Bolleboom/Jaimy van Zundert
Synchroon jeugd meisjes B
Annet Donkers/Ashley Kuijper
Pro Patria teams:
Teamwedstrijden
Team A 1
Fernando Gotschin
Andrea Lenders
Jeroen Kaslander
Tara Fokké

Team A 2
Kirsten Boersma
Maxim van Zeijl
Susan Bolleboom
Jaimy van Zundert

Team B 3
Ashley Kuijper
Annet Donkers
Jackie Lionahr
Melanie van Duin

Team D 5
Maria Tine Hutten
Nadia Rook
Laila Lentze
Diantha Vreeken

Team D 6
Ivo van Elburg
Chantal Menheere
Svetlana Dadema
Quinty van Zundert

Team E 7
Sharona Westenberg
Sabine Jacobs
Annemarijn Bal

Persoonlijke records: (deels bijgewerkt)
Orlando Götschin
Fernando Götschin
Rea Lenders
Kirsten Boersma
Tara Fokké
Bas Gerritsen
Maxim van Zeijl
Jaimy van Zundert
Annet Donkers
Michael Bouwhuis
Susan Bolleboom

110.10
107.40
106,90
98.60
96.00
92.10
90.80
87.30
82.80
82.20
81.50
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Ashley Kuijper
Bibelore van Es
Melanie van Duin
Jackie Lionahr
Jeremy Gerritsen
Tim Ruizenaar
Quinty van Zundert
Annemarijn Bal
Anouk van der Gaag
Yannick de Witt
Layla Lentze

Jaarverslag 2009

80.40
80.20
80.00
78.70
78.20
77.50
73.50
73.20
72.30
67.00

5.

Afscheid genomen van de afdeling wedstrijdsport
Aron de Ridder
Jeff Wetters
Bastien Wusten
Stash Ophuisen

B.

WEDSTRIJDEN

1.
Landelijke Competitie
In de Landelijke Competitie A1-klasse werd Pro Patria 1 eerste met 3 competitiepunten en
877.90 wedstrijdpunten.
In de Landelijke Competitie A2-klasse werd Pro Patria 2 derde met 12 competitiepunten en
706.30 wedstrijdpunten.
In de Landelijke Competitie B2-klasse werd Pro Patria 3 eerste met 3 competitiepunten en
734.70 wedstrijdpunten.
2.
Regionale Competitie
In de Regionale Competitie Divisie West D-klasse werd Pro Patria 6 vierde met 12
competitiepunten en 632.25 wedstrijdpunten.
In dezelfde klasse werd Pro patria 5 vijfde met 13 competitiepunten en 632.70
wedstrijdpunten
In de Regionale Competitie Divisie West E1-klasse werd Pro Patria 7 derde met 10
competitiepunten en 430.40 wedstrijdpunten.
3.

Flowercup op 21 maart 2009

Dames:
Tara Fokké
Andrea Lenders

32
34

Heren:
Fernando Götschin
Bas Gerritsen
Maxim van Zeijl

1
34
47

Junioren Dames:
Jaimy van Zundert
Annet Donkers
Ashley Kuiper
Susan Bolleboom

26
38
40
50

44.00
43.40
108.70 (finale: 40.00)
50.70
31.80
52.90
50.30
49.50
47.60
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Jackie Lionahr

57

Heren classe II
Michael Bouwhuis

11

4.
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46.70
51.90

Plaatsingswedstrijden Landelijk op 01-03-2008, 29-03-2008, 17-05-2008
Plaatsingspunten

B-klasse - Individueel
Jeugd Meisjes
Jeugd Jongens
Junior Jongens
Senior Heren

8
2
2
6

Susan Bolleboom
Aron de Ridder
Jeff Wetters
Julien Boersen

13
3
4
12

Wedstrijdpunten

152.90
150.60
138.60
79.10

5.
Plaatsingswedstrijden eindstand Divisie West op 09-02-2008, 15-03-2008 en 05-042008
C-klasse - Individueel
Jeugd Meisjes

Junior meisjes
Jeugd Jongens
C-klasse – Synchroon
Jeugd Meisjes
Jeugd Jongens
Junior Meisjes
D-klasse - Individueel
Jeugd Gemengd

D-klasse – Synchroon
Jeugd Gemengd
E-klasse - Individueel
Instappers Gemengd

Pupillen gemengd

1
2
3
6
11
10
1
2

Jaimy van Zundert
Annet Donkers
Bibelore van Es
Ashley kuiper
Michelle van Dijk
Jill de Goede
Jeremy Gerritsen
Tim Ruizenaar

1
2
1
4

Bibelore van Es/Ashley Kuijper
Annet Donkers/Jaimy van Zundert
Jeremy Gerritsen/Tim Ruizenaar
Michelle van Dijk/Jill de Goede

2
6
12

Melanie van Duin
Ivo van Elburg
Bastien Wusten

2

Ivo van Elburg/Bastien Wusten

1
2
3
4
2
8
9
11
13

Stash Ophuizen
Quinty van Zundert
Anouk van der Gaag
Annemarijn Bal
Babet Ruizenaar
Sabine Jacobs
Sharona Westenberg
Laila Lentze
Janne Vogel
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2
5
5
6
18
16
2
4

3
11
21

2
4
4
6
4
13
16
20
25

160.00
154.00
151.60
152.10
144.70
137.00
148.30
121.90
220.60
220.30
207.50
215.30
146.20
141.70
132.90
208.10
137.60
135.10
132.00
131.30
138.90
132.60
130.00
129.70
123.20
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Jeugd Gemengd

E-klasse – Synchroon
Instappers Gemengd
Pupillen Gemengd
Jeugd Gemengd
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1
3
4
5

Diantha Vreeken
Kimberley Taco
Maria Tine Hutten
Nadia Rook

2
6
6
6

144.70
136.70
136.60
135.70

1
2
2
3

Annemarijn Bal/Anouk van der Gaag
Sabine Jacob/Babet Ruizenaar
Nadia Rook/Diantha Vreeken
Maria Tine Hutten/Laila Lentze

199.80
204.90
200.10
196.80

Nederlandse A-Kampioenschappen individueel en synchroon op 21-06-2009 te
6.
Rotterdam
Individueel
Jeugd Meisjes:
Kirsten Beekhuis
Jaimy van Zundert

2
6

32.10
31.20

Junior Meisjes:
Susan Bollleboom

5

31.00

Senior Dames :
Andrea Lenders
Kirsten Boersma

1
6

34.70
17.00

Senior Heren:
Fernando Götschin
Maxim van Zeijl
Orlando Götschin
Jeroen kaslander
Michiel Bouwhuis
Bas Gerritsen

1
2
10
13
14
15

38.90
37.00
voorronde: 48.80
Voorronde: 34.70
Voorronde: 26.00
Voorronde: 24.80

Synchroon
Junior Meisjes:
Kirsten Beekhuis/ Denise Lieftink (Triffis)
Jaimy van Zundert/ Susan Bolleboom
Heren:
Jeroen Kaslander/Fernando Götschin
7.

4
6
1

45.00

NK (B t/m E) 20 juni Rotterdam:

Jeugd gemengd E
Babette Ruizenaar

2

24.70

Jeugd gemengd D
Quinty van Zundert

13

23.60

Jeugd meisjes C
Melanie van Duin

1

29.10
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Jackie Lionahr

4

28.30

Jeugd Jongens C:
Jeremy Gerritsen
Tim Ruizenaar

1
2

28.00
27,20

Junior Meisjes C:
Michelle van Dijk
Jill de Goede

6
12

26,40
voorronde: 46,00

Jeugd meisjes B:
Annet Donkers
Ashley Kuijper

1
3

30,20
29,00

Junior meisjes B:
Bibelore van Es

6

28,10
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Synchroon:
Pupillen gemengd E
Annemarijn Bal/sharona Westenburg

12

voorronde: 58.40

Jeugd gemengd E
Babette Ruizenaar/ Sabine jacobs

3

35.80

Jeugd meisjes C:
Melanie van Duin/Jackie Lionahr

2

36.90

Jeugd jongens C:
Jeremy Gerritsen/ Tim Ruizenaar

1

36.80

Junior meisjes C:
Michelle van Dijk/ Jill de Goede

3

36.10

Jeugd meisjes B:
Annet Donkers/ Ashley Kuijper

2

40.00

9.

Finale Clubteams december 2009

A-klasse
Het team van Pro Patria 1 werd Nederlands Kampioen met in de finale een puntentotaal van
145.30.
Het team van Pro Patria 2 werd vierde met in de finale een puntentotaal van 97.70.
B-klasse:
Het team van Pro Patria 3 werd Nederlands Kampioen met in de finale een puntentotaal van
84.80.
C-klasse
Het team van Pro Patria 4 (bestaande uit: Michelle van Dijk, Bibelore van Es, Ashley Kuijper,
Annet Donkers en Jaimy van Zundert ) behaalde een eerste plaats met 249.80 punten.
D-klasse
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Het team van Pro Patria 6 behaalde een vierde plaats met 218.60 punten.
E-Klasse
Het team van Pro Patria 7 behaalde in de voorronde een vierde plaats met 145.30 punten. ...
C.

DEELNAME PRO PATRIA-LEDEN IN NATIONALE PLOEGEN

1.

World Cup van Sofia Bulgarije 24/25 april

Individueel Heren
Fernando Götschin

23

voorronde: 65.70

Individueel Dames
Andrea lenders

4

finale: 36.50

Synchroon Heren
Fernando Götschin / Jeroen Kaslander
2.

4

44.90

World Cup van 28/29 augustus te Oostende België

Individueel
Heren
Fernando Götschin
Jeroen Kaslander

19
38

64.60
36.20

Dames
Andrea Lenders
Tara Fokké

8
27

62.70 (finale 7.20)
31.10

Synchroon
Fernando Götschin / Jeroen Kaslander
Andrea Lenders/Tara Fokké
3.

11
3

66.40
44.70 (finale)

World cup van 4/5 september te Zielona Góra Polen

Individueel
Heren
Fernando Götschin
Maxim van Zeijl

48
58

51.60
39.80

Dames
Kirsten Boersma

17

63.20

Synchroon
Kirsten Boersma/Carmen Verstraten (KDO)
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World Cup van 11/12 september Salzgitter Duitsland

Individueel
Heren
Fernando Götschin

26

65.40

Dames
Andrea Lenders
Tara Fokké
Kirsten Boersma

7
17
38

65.60 (finale 22.10)
62.30
45.90

Synchroon
Kirsten Boersma/ Karin de Vries (Flik Flak)

na voorronde 3

5.
WK 10-14 november St. Petersburg Rusland:
Individueel:
Dames
Andrea Lenders
24
64.10
Tara Fokké
44
56.70
Kirsten Boersma
49
47.50
Heren
Fernando Götschin
Jeroen Kaslander

48
80

63.70
28.20

Synchroon
Fernando Götschin / Jeroen Kaslander
Tara Fokké/Kirsten Boersma
4

28 26.90
45.20 (finale)

Teamresultaat Dames (3 van de vier springers van PP): 8ste plek
Afdeling Turnen Dames
Algemeen
De afdeling Turnen Dames stond in 2009 onder leiding van:
Managementteam
Frans van Elteren
Carmen Nugteren
Marja Vink
Romano van Dijk
Annemarie van Wel

hoofd a.i.
penningmeester
secretaris
lid
lid

Technisch kaderleden
Frank Louter
Patrick Kiens
Nel Krauwel
Vincent Vermeulen
Sophie Mentink

hoofdtrainer topsport bovenbouw
choreograaf/trainer topsport bovenbouw
trainster topsport bovenbouw
trainer topsport middenbouw
trainster topsport middenbouw I
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Wouter van der Laan
Sylvia Minnen
Ilse Mulder
Lennart Ros
Ineke Smit
Jeanine van der Laan
Carmen Nugteren
Saskia Seldenthuis
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assistent topsport bovenbouw II
trainster topsport onderbouw
trainster NWS + Kweekvijver
trainer NWS
assistent-trainster NWS + Kweekvijver
assistent-trainster Kweekvijver
trainster RWS
assistent-trainster RWS

Samenstelling selecties
Topsport
Bovenbouw
Middenbouw I
Middenbouw II
Onderbouw
Kweekvijver
NWS
RWS

14
8
8
0
11
13
17

Met ingang van het seizoen 2009/2010 is er een nieuwe NWS-groep gestart. Aangezien er
met ingang van het nieuwe seizoen onvoldoende turnsters waren om een aparte
onderbouwgroep te formeren, is deze (tijdelijk) opgeheven. Enkele turnsters zijn
ondergebracht bij Middenbouw en NWS.
Wedstrijduitslagen
Nationaal

RWS
Regiowedstrijden

Olessya Dadema, Sannah Boer, Mirthe van Heukelingen, Lincy van Dijk, Pascale van
Leeuwen, Britt Elenbaas en Nieke Schouten plaatsten zich tijdens de regiowedstrijden in
januari voor de districtswedstrijden op 28 februari.

Districtswedstrijden

Bij de districtswedstrijden wisten Olessya Dadema en Nieke Schouten zich te plaatsen voor
het Bondskampioenschap op 4 april.

Bondskampioenschappen

Olessya Dadema werd 24e en Nieke Schouten behaalde de 27e plaats op de
Bondskampioenschappen op 4 april.

Turncompetitie

Het team bestaande uit Lincy van Dijk, Sandra Knoop, Pascale van Leeuwen, Nieke
Schouten, Iona Cumming en Britt Elenbaas wist zich te plaatsen voor de finale van de
turncompetitie op 13 juni. Het team behaalde de 2e plaats in poule 2.
Twee turnsters van Pro Patria, Susan van Oosterwijk en Olessya Dadema hadden zich met
het combinatieteam Velocitas/Pro Patria ook geplaatst voor de finale. Dit team mocht het
goud mee naar huis nemen in poule 6.
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NWS
BOSAN Cup

De nieuwe NWS-groep heeft deelgenomen aan het toernooi om de BOSAN Cup op 12 en 13
december. Ondanks het feit dat de groep pas in september van start was gegaan, werden
goede oefeningen neergezet. Jamie Faas wist zelfs het brons te bemachtigen op balk.

Topsport
Regiowedstrijden

Kirsten Polderman werd 2e bij de instappers, Noa Claver 4e, Irene van der Vos 5e, Anouk de
Witt 6e, Jael Korfmaker 7e, Rozemarijn van der Worp 8e en Wiesje Visser 9e.
Sarah Wind werd 2e in de categorie Pupillen I.
Bij de Pupillen 2 werd Eythora Thorsdottir 1e, Caya Bullee 2e, Chantal Bosman 3e,
Shoshanna Israeli 4e, Eline Kramer 5e en, Francesca Turner 6e.
Alle turnsters plaatsten zich voor de plaatsingswedstrijd op 15 maart.

Plaatsingswedstrijden

Sarah Wind, Eythora Thorsdottir, Caya Bullie en Shoshanna Israeli plaatsten zich voor het
bondskampioenschap op 7 juni.
Ook Kirsten Polderman wist zich te plaatsen voor het bondskampioenschap.

Bondskampioenschappen

Kirsten Polderman werd 2e op het bondskampioenschap voor de Talentendivisie.
Bij de Pupillen I werd Sarah Wind 8e. Eythora Thorsdottir werd bij de Pupillen II 10e, Caya
Bullee werd 12e en Chantal Bosman 14e.
Daphne Slingerland werd bij de Jeugd 12e.

Nederlands Kampioenschap

Mayra Kroonen werd tweede op de meerkamp, Marlies Rijken 5e, Sherine El Zeiny 6e en
Dianne Teunisse 7e.
Bij de junioren behaalde Naoual Ouazzani Chahdi het zilver. Lisa van den Burg wist het brons
te veroveren. Tess Moonen werd 10e.
Goud en zilver waren er in de toestelfinale op sprong voor respectievelijk Mayra Kroonen en
Fieke Willems.
Sherine El Zeiny kreeg het brons omgehangen voor haar oefening op brug.
De balk leverde Mayra Kroonen zilver op.
Op vloer behaalde Mayra Kroonen goud, Marlies Rijken ontving het brons.
Bij de junioren wist Naoual Ouazzani Chahdi beslag te leggen op het goud bij sprong en
brug. Op vloer behaalde zij zilver en op balk brons.
Tess Moonen werd 3e op brug en 2e op balk.

Sidijktoernooi

Op 8 februari namen de pupillen van Pro Patria deel aan het Sidijktoernooi in Heerenveen.
Sarah Wind (Pupil I) werd 4e.
Eythora Thorsdottir werd bij de Pupillen II 9e, Chantal Bosman 10e, Caya Bullee 11e,
Shoshanna Israeli 12e, Francesca Turner 13e en Eline Kramer 14e.

TSE Enter turntoernooi

Lisa van den Burg, Marlies Rijken en Tess Moonen warden 1, 2 en 3 tijdens het TSEturntoernooi in Enter.
Bij de Jeugd werd Eythora Thorsdottir 1e, Caya Bullee 2e, Shoshanna Israeli 3e, Kim Driesse
4e en Francesca Turner 5e.
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BOSAN-cup

Bij de instappers behaalde Marisa Koedoot goud op sprong en vloer en zilver op brug.
Kirsten Polderman werd 3e op sprong bij de Pupillen I.
Sarah Wind wist in de categorie Pupillen II zilver op sprong en balk te veroveren en brons op
vloer.
Eythora Thorsdottir werd 3e op vloer bij de Jeugd.
Tess Moonen was erg succesvol bij de Junioren en behaalde goud op balk en brug en zilver
op sprong en vloer.
Bij de senioren was er goud voor Lisa van den Burg op balk en brug. Zij behaalde zilver op
sprong en vloer. Marlies Rijken nam het zilver op brug en het brons op balk, sprong en vloer
mee naar huis.
Internationaal

Trofee Sevilla

Caya Bullee kreeg het goud omgehangen op sprong. Chantal Bosman ontving het brons op
sprong. Eythora Thorsdottir behaalde brons op vloer.
Het brons in de meerkamp was voor Chantal Bosman.

GymnESCHtics Cup – Luxemburg

Mayra Kroonen werd 1e op de meerkamp.

EK

Mayra Kroonen werd met een totaalscore van 54,475 vijftiende op het EK.

World Cup Maribor

Fieke Willems kwam uit op sprong en eindigde als 4e. Mayra Kroonen nam deel aan de
onderdelen brug balk en werd op beide toestellen 6e.

FynGym

Naoual Ouazzani Chahdi, Sanne Joustra en Tess Moonen hebben samen met Celine van
Gerner deelgenomen aan het FynGym-toernooi in Tampere. Naoual Ouazzani Chahdi wist het
goud te veroveren op vloer

Pré-Olympic Youth Cup - Bergisch Gladbach

Lisa van den Burg, Naoual Ouazzani Chahdi, Tess Moonen en Dianne Teunisse hebben
deelgenomen namen deel aan de wedstrijd in Bergisch Gladbach, waar teams uit diverse
landen aanwezig waren. Naoual Ouazzani Chahdi werd 1e bij dit toernooi in de categorie
junioren. Bij de senioren wist Dianne Teunisse beslag te leggen op het brons.

Worldcup Moskou

Fieke Willems en Mayra Kroonen plaatsen zich voor een aantal toestelfinales maar behaalden
geen podiumplaats.

EYOF

Naoual Ouazzani Chahdi en Lisa van den Burg namen deel aan het European Youth Olympic
Festival, waar in totaal 49 landen aanwezig waren. Zij werden (samen met Celine van
Gerner) derde. Naoual Ouazzani Chahdi kwam ook uit in de meerkampfinale maar viel daar
buiten de prijzen. Zij wist wel zilver te veroveren op sprong.
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Leverkusen Cup

Lisa van den Burg en Dianne Teunisse wisten in Leverkusen goud te veroveren in de
landenwedstrijd. Lisa van den Burg werd bovendien individueel 2e en Dianne Teunisse 3e.
Verder was er nog brons op brug voor Lisa van den Burg en goud voor Dianne Teunisse op
brug en balk.

WK

Mayra Kroonen en Fieke Willems kwamen op het WK uit voor Nederland. Mayra Kroonen
plaatste zich voor de meerkampfinale en werd 24e. Sherine El Zeiny kwam uit voor Egypte en
wist niet door te dringen tot de finales.

Suisse Cup

Mayra Kroonen en Jeffrey Wammes eindigden in Zwitserland als 5e in een zeer sterk
deelnemersveld.

Brno

Marlies Rijken kwam samen met Boudewijn de Vries uit tijdens de wedstrijd in Brno. Zij
eindigden als 9e.

Worldcup Kroatië - Osijek

Mayra Kroonen behaalde goud op brug bij deze wedstrijd. Daarnaast toucheerde zij brons op
sprong.

Worldcup Stuttgart

Marlies Rijken behaalde in Stuttgart een finaleplaats op balk en werd 6e.

Top Gym 2009 – Charleroi

Lisa van den Burg behaalde in Charleroi een 4e plaats, Tess Moonen eindigde als 6e.

Liestal Kunstturn Cup

Marlies Rijken werd individueel 5e bij deze wedstrijd.
Evenementen

Sportgala Zoetermeer

Op 30 maart vond in het Stadstheater de gemeentelijke huldiging van de Nederlands
Kampioenen door de wethouder van sport, welzijn en onderwijs dhr. F.M. Muijzers plaats
Bij de sporttalenten van 2008 werd Naoual Ouazzani Chahdi genomineerd voor haar
deelname aan het Nederlandse jeugdturnteam dat brons behaalde op de Europese
kampioenschappen 2008 en het behalen van en toestelfinale op dit toernooi.

Propatriade

Op 4 april werd het tweejaarlijkse evenement waarbij alle verschillende onderdelen van Pro
Patria zich laten zien gehouden.
Er was ook topsport te bewonderen: de turnsters van de middenbouw brachten ‘Het lelijke
eendje’. Ook de bovenbouw van de topsport liet zich niet onbetuigd en liet een prachtige
brugact zien.
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JEUGDRAAD
Afgelopen jaar is de jeugdraad erg gegroeid. We bestonden in 2009 uit 8 meiden tussen de
14 en 23 jaar.
Onze eerste activiteit vond plaats in juni, namelijk het elk jaar terugkerende
buitenspelfestijn. Voorgaande jaren moesten we het buitenspelfestijn binnen houden wegens
het slechte weer, maar afgelopen jaar was het juist erg warm. Het KNMI raadde dan ook om
niet al te lang in de zon te zijn. Daarom hebben we zowel binnen- als buiten activiteiten
opgezet. Binnen hadden we een luchtkussen opgezet dat erg populair was. Buiten hadden
we een waterspel waar ook de leidsters erg fanatiek aan mee deden. Dit jaar hadden we ook
voor een andere locatie gekozen die wij veiliger achtten; De Noordwesterhal in Buytenwegh.
Op 31 oktober hebben wij een Halloweendisco georganiseerd in het wijkgebouw van
Buytenwegh. Het was de eerste keer dat we een disco hielden. De opkomst van de jongste
groep (8 t/m 12 jaar) was groot. Het was een gezellige en griezelige boel. Alle kinderen
waren verkleed en een echte dj draaide de muziek. Je kon op de foto met een vampier en er
waren allemaal lekkernijen te koop. Helaas was er geen animo voor de oudste groep (12 t/m
15/16 jaar). Er kwamen maar een handje vol kinderen opdagen, die bevriend waren met
leden uit de jeugdraad. Dit was dan ook niet voor herhaling vatbaar. Er scheen wel vraag
naar te zijn, maar dit hebben we niet gezien op het feest. We hebben in een aantal regionale
kranten gestaan met dit evenement.
Het laatste evenement van afgelopen jaar was het sinterklaasfeest. Dit jaar waren de
peuters/kleuters en de turn/trampoline afdeling uitgenodigd. Gelukkig had Sinterklaas ook nu
weer een gaatje gevonden in zijn agenda om langs te komen. Hij had 3 pieten bij zich die de
boel weer op stelten hebben gezet. Gelukkig wisten de kinderen wel hoe het moest. Maar
ook de dansafdeling werd niet vergeten door Sinterklaas en heeft weer kruidnootjes
afgeleverd.
Ondanks dat het een succesvol jaar is geweest voor de jeugdraad, is de toekomst van de
jeugdraad in 2010 nog onzeker i.v.m. het vertrek van een aantal bestuursleden die geen tijd
meer hebben i.v.m. coschappen, buitenlandse stages en/of afstuderen, Wij hopen dat de
jeugdraad nog te redden valt en hopen op bijval van andere leden. Het is heel leuk en
dankbaar werk! Verder willen we alle vrijwilligers en leidsters te bedanken voor hun inzet in
2009.
Deborah Schröder, Nadia Dbijou, Cynthia Schröder, Evelien Bastiaansen, Felicia Borawitz,
Mariëlle Taal, Fenna Geeraerts en Lara Vlietstra.
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NOORD-WESTERHAL
Sinds 1999 heeft Pro Patria de beschikking over een permanente trainingsaccommodatie in
de Noord-Westerhal in deel het Buytenpark. Deze hal is gebouwd in 1982.
De Noord-Westerhal wordt gerund door de Stichting tot beheer van de Noord-Westerhal.
Deze stichting is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de hal en kent drie
participanten: Pro Patria, volleybalvereniging Zovoc en badmintonvereniging Conquesto. In
2009 is het Picasso lyceum als grootverbruiker vertrokken, omdat zij naar Rokkeveen zijn
verhuisd.
Het bestuur is samengesteld uit vier personen, van elke participant één persoon en een
onafhankelijk voorzitter.
In 2009 was de samenstelling als volgt:
Voorzitter
Vacant
Secretaris
Christine Kersten
Penningmeester
Hans van Dongen
Beheerszaken
Ebel Schepers

Namens Pro Patria
Namens Zovoc
Namens Conquesto

Binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid een eigen aandachtsgebied, deze zijn:
•
Beheerszaken (bestuurslid beheerszaken)
•
Bar (penningmeester)
•
Verhuur (secretaris)
Bar
De bar wordt gerund door een barcommissie, die momenteel bestaat uit leden van Zovoc en
Conquesto. Opbrengsten uit de bar komen via een verdeelsleutel ten goede aan de Stichting
en de vereniging die op dat moment de bardienst draaide.
Beheer
Met ingang van 2007 heeft de Stichting onder andere Chris Oostdijck beschikbaar om kleine
reparaties uit te voeren en daar waar nodig de contacten met de onderhoudsleveranciers te
onder houden.
De monitoring van het in 2006 opgestelde groot onderhoudsplan wordt door het bestuurslid
beheerszaken gedaan.
In 2009 is er onder meer een extra lichtbaan aan de rechterzijde van de grote hal geplaatst,
zodat ook daar gebadmintond kan als de wand naar beneden is.
Verhuur
De verhuurbare uren worden door het vertrek van het Picasso lyceum nu grotendeels
‘opgemaakt’ door de drie participerende verenigingen. De overige uren, zowel in de grote hal
als in de turnhal worden door de Stichting verhuurd aan derden. Zo is het onder andere
mogelijk om in de vrije uren de turnhal te huren. Omdat alle toestellen (inboedel) van Pro
Patria zijn en de kale hal van de Stichting is er een verdeelsleutel tussen Pro Patria en de
Stichting voor de opbrengsten van de deze verhuur. De opbrengsten van verhuur van de
grote hal komt volledig ten goede aan de stichting.
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FINANCIEN
Balans per 31 december
(bedragen in € )
2009
Bezittingen
Duurzame activa
Debiteuren
Contributies
Liquide middelen

2009

2008

623
11.068
5.035
40.497

Schulden
Eigen vermogen
Exploitatie boekjaar
Reserve PP 100
Contributies
Crediteuren

1.582
5.589
6.202
62.224
2.164
6.985
15.000
7.321
25.753

57.223

2008

2.0464.210
10.000
9.225
54.208

57.223

75.597

75.597

Inkomsten en uitgaven
(bedragen in € )
werkelijk 2009

begroting 2009

begroting 2010

306.850
1.409
225
308.484

310.000
300
310.300

310.000
1.000
311.000

143.594
102.631
35.799
7.420
4.944
4.173
1.979
959
6.985

142.400
105.000
33.000
11.300
7.600
3.600
1.500
1.100
4.800

144.200
105.400
38.000
10.900
6.000
3.400
2.000
600
500

308.484

310.300

311.000

Inkomsten
Contributies
Intrest
Overige baten
Uitgaven
Personeelskosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Evenementen
Organisatiekosten
Opleidingen
Communicatie
Afschrijvingen
Exploitatiesaldo (voordelig)
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CONTACTGEGEVENS BESTUUR EN SECTIES vanaf april 2010
BESTUUR
Frans van Elteren
Jolanda Hierck
Steven Blom
Paul van der Zijde
Christine Kersten
Annemarie van Wel

voorzitter/coörd. WS
secretaris
penningmeester
coörd. RS
NW-hal/techn. ontw.
PR&Communicatie

elteren@rdgg.nl
hierck@hotmail.com
jsblom@planet.nl
paul@silkroad.demon.nl
ckersten@ziggo.nl
avanwel@hotmail.com

MEDEWERKERS SECTIE RECREATIESPORT
Paul van der Zijde
hoofd
paul@silkroad.demon.nl
Annemarie van Wel secretaris
avanwel@hotmail.com
Christine Kersten
assistentencoörd.
ckersten@ziggo.nl
Frank van de Beld
opleidingen/licenties frankvandebeld@hetnet.nl
Henk Goenheijde
faciliteitenmanager h.groenheijde@ziggo.nl
Werkgroep Peuter- en Kleutergymnastiek & Recratief Turnen
Martie Rozevink
coördinator
martie.rozevink@planet.nl
Angelique Bal
secretaris
angeliquebal@casema.nl
Werkgroep Senioren
Marianne Gosselink coördinator

mariannegosselink@euronet.nl

0653949194
(079)3511968
(079)3616810
(079)3512466
(015)2510433
0642000219
(079)3512466
0642000219
(015)2510433
(079)3167470
(079)3431725
(079)3212343

(079)3214239

MEDEWERKERS SECTIE WEDSTRIJDSPORT
Frans van Elteren
coördinator
elteren@rdgg.nl
Lidwine van Elteren ass. coördinator

0653949194
(015)2121745

Turnen Dames
Arja Haagsma
Annemarie van Wel

(072)5066663
0642000219

hoofd
secretaris

a.haagsma@sfn.nl
avanwel@hotmail.com

Trampolinespringen
Arianne Ayaz
hoofd
Monique van Zundert secretaris

ariannevandermeer@hotmail.com 0642272496
moniquevanzundert@hotmail.com

JEUGDRAAD
Nadia Dbijou
Deborah Schröder
***

jeugdraad@propatria.nl
jeugdraad@propatria.nl
jeugdraad@propatria.nl

voorzitter
penningmeester
secretaris

COMBINATIE-FUNCTIONARIS
Mandy Deetman-Haack

manhaa@kpnmail.nl

0644837393

LEDEN- EN CONTRIBUTIEADMINISTRATIE
g.v. Pro Patria, Postbus 7432, 2701 AK Zoetermeer. t.a.v. dhr. Cees Weeda (079)3518192
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