Pro Patri a Jaarversla g 2007

GYMNASTIEKVERENIGING

PRO PATRIA ZOETERMEER
Postbus 7432
2701 AK Zoetermeer
www.propatria.nl

In dit jaarverslag:
Agenda en toelichting algemene ledenvergadering 24 april 2008.......................... 2
Notulen algemene ledenvergadering 2007 .......................................................... 4
Highlights 2007 ................................................................................................. 8
Verenigingssecretariaat...................................................................................... 9
Recreatiesport................................................................................................. 11
Wedstrijdsport ................................................................................................ 17
Noord-Westerhal ............................................................................................. 25
Nieuwe website............................................................................................... 26
Financiën ........................................................................................................ 28
Contactgegevens............................................................................................. 32

pagina 1

Pro Patri a Jaarversla g 2007

Algemene ledenvergadering april 2008
Aan de leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden van de
gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer.
Zoetermeer, maart 2008
Met genoegen nodigt het bestuur van onze vereniging u uit voor de
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en aanvang : donderdag 24 april 2008, om 20.00 uur
Plaats
: Vergaderzaal (beneden) sportzaal de Veur
Adres
: Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer
Agenda
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.
Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2007
5.
a) Jaarverslag verenigingssecretariaat 2007
b) Jaarverslagen secties, afdelingen en commissies 2007
6.
a) Bespreken en vaststellen resultatenrekening 2007
b) Verslag kascontrolecommissie 2007
7.
Verkiezing kascontrolecommissie 2008
8.
Bespreken en vaststellen begroting 2008
9.
Contributie
10.
Bestuursverkiezing:
a) voorzitter; aftredend en herkiesbaar: D.A. Groetelaers
b) overige bestuursleden;
- aftredend: O. Knoppers
- aftredend en herkiesbaar: C. Kersten
- verkiesbaar: P.C. Kops
11.
Lopende zaken
12.
Rondvraag
13.
Sluiting
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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.
(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. Een dergelijke voordracht moet, uiterlijk 20 april 2008,
bij het verenigingssecretariaat worden ingediend.
Dit geldt eveneens voor schriftelijke voorstellen.
De stukken behorende bij de punten 4, 5, 6 en 8 te verkrijgen;
- na 10 april via www.propatria.nl
- na 10 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
Wij attenderen u op de statutaire mogelijkheid om via uw inbreng tijdens de
ledenvergadering invloed uit te oefenen op de besluitvorming over het beleid van
onze vereniging.
Onnodig te vermelden dat uw aller aanwezigheid ten zeerste op prijs wordt gesteld.
Hoogachtend, namens het bestuur,
Jolanda Hierck, secretaris
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Notulen algemene ledenvergadering 3 mei 2007
1.
Opening
Voorzitter Daniëlle Groetelaers opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. De algemene ledenvergadering vindt dit jaar wat later plaats dan gebruikelijk
en de reden daarvoor is dat de penningmeester dit jaar wat meer tijd nodig had om
de cijfers op te maken.
Daniëlle memoreert een aantal evenementen van het afgelopen jaar.
Vorig jaar vierden we het 95-jarig bestaan door middel van een feestelijke happening
die volgens het bestuur zeer geslaagd was. Zo’n 100 mensen vierden dit met ons
mee, waaronder veel oude bekenden.
Ook vond dit jaar een succesvolle turn-4-kamp plaats. De leden van de afdeling
Wedstrijdsport deden ook weer van zich spreken tijdens de vele nationale en
internationale wedstrijden.
De afdeling Recreatiesport neemt ook steeds meer deel aan diverse turn-, dance, en
rhönradwedstrijden, wat een goede zaak is.
Uiteraard was het afgelopen jaar niet helemaal positief te noemen, vooral de
financiële situatie is zorgwekkend, daarover later meer.
Een dieptepunt binnen de vereniging was het overlijden van onze pianist John
Ferwerda.
2.
Vaststellen agenda
Op verzoek van de voorzitter wordt de agenda vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken.
Bericht van verhindering van Henk en Jany Groenheijde, Jopie en Piet Hierck, Fia en
Linda van Oosterhout en Hansje van Vliet.
4.
Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 16.04.2006.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de
secretaris Jolanda Hierck.
5a.
Jaarverslag verenigingssecretariaat 2006
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.
5b.
Jaarverslagen afdelingen, commissies en secties 2006
Geen opmerkingen. Dank aan de schrijvers Frans van Elteren, Marja Vink, Fia van
Oosterhout, Peter Kops en Paul v.d. Zijde.
Tevens dank aan Christine Kersten voor het verslag inzake de Noord-Westerhal.
6a.
Resultatenrekening 2006
Penningmeester Otto Knoppers begint met positief nieuws. Wel wat ouder nieuws,
namelijk dat in het jaarverslag van 2003 vermeld stond dat wij een
exploitatieoverschot hadden van bijna € 22.000,-, waaruit blijkt dat het jaar afsluiten
met een overschot wel kan. Helaas ligt dit getal, voor het eerst sinds vele jaren, dit
jaar bijna andersom. Op verzoek van de vergadering van vorig jaar, heeft Otto een
korte toelichting geschreven op de jaarrekening.
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Een belangrijk punt in deze toelichting is dat we een extra verlies hebben geleden
van ca. 16.000,-- ten opzichte van de begroting. Conclusie: we zijn totaal € 24.000,-rood gegaan. Dit komt o.a. door een aantal incidentele tegenvallers zoals de
afrekening van het UWV over 2005 die ruim € 9.000,-- zwaarder uitviel dan ingeschat
en een verrekening met de stichting Turnsupport ter dekking van kosten in de
Wedstrijdsport over 2005.
Structureel zijn de salarissen en vergoedingen in 2006 (voor het eerst sinds 2002)
verhoogd, welke post niet in de begroting was opgenomen. Verwacht was dat deze
kostenstijging zou kunnen worden gedekt door hogere contributiebaten echter door
de terugloop van het ledenbestand is dit niet gelukt. Ook zijn de werkgeverslasten in
2006, o.a. door de invoering van de nieuwe ziektewet, verhoogd. Een deel van het
verlies van € 24.000,-- zal met ruim € 10.000,-- worden gedekt door een reserve
vanuit het verleden. Per saldo blijft echter een verlies van € 14.000,--, dus volgend
jaar moeten we niet alleen maar quitte draaien maar ook nog winst maken.
Na deze toelichting van de penningmeester wordt de resultatenrekening vastgesteld.
6b.
Verslag kascontrolecommissie 2006
Kascontrolecommissie bestaande uit Lidwine van Elteren en Adri van den Engel
heeft zich dit jaar geconcentreerd op de leden- en contributieadministratie. Wederom
heeft de kascontrolecommissie geen fouten kunnen ontdekken en sprak zich uit over
de grote professionaliteit van deze administratie. Complimenten aan Cees Weeda en
Henk Groenheijde en uiteraard aan penningmeester Otto Knoppers. Onder luid
applaus wordt de penningmeester decharge verleend.
7a.
Verkiezing kascontrolecommissie 2007.
Aangezien niemand zich spontaan aanmeldt om zitting te nemen in deze commissie
stelt Otto voor dat de huidige leden, indien zij niet langer hierin zitting willen hebben,
zelf gemachtigd worden om eventuele vervanging te zoeken.
8.
Begroting 2007
Gezien de cijfers van 2006 was de begroting 2007 niet eenvoudig vast te stellen.
De financiële gezondheid van de vereniging is voornamelijk afhankelijk van de
contributie-inkomsten oftewel het aantal leden. Dit blijft altijd lastig in te schatten.
Het aantal leden per les is weer afhankelijk van goed technisch kader, wat de laatste
jaren steeds moeilijker te vinden is. Contributieverhoging wordt door het bestuur dit
jaar niet aangeraden vanwege het feit dat er reeds in 2006 een fikse
contributieverhoging is doorgevoerd, die waarschijnlijk ook deels het verlies van een
aantal leden tot gevolg heeft gehad. Om het verlies dus goed te maken zal er vooral
aan de kostenkant iets moeten gebeuren. Daarom is er een stelpost opgenomen in
de begroting, t.w. ‘taakstelling te bezuinigen’ € 10.000,--. De begroting is verder
helemaal conform het beleid en wederom voorzichtig ingeschat. Hoe gaan wij deze
taakstelling te bezuinigen realiseren? Te bezuinigen valt in de Wedstrijdsport en/óf in
de Recreatiesport. In de Recreatiesport zal de bedrijfsvoering worden aangepakt, in
de vorm van bijvoorbeeld samenvoegen of opheffen van lessen.
Een ander deel van de bezuinigingen zal in de Wedstrijdsport plaatsvinden. Als deze
bezuinigingen gerealiseerd worden blijft het feit dat we quitte draaien en om het
verlies weg te kunnen werken, dienen we winst te maken.
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Na deze uitleg van de penningmeester wordt de begroting 2007 vastgesteld.
9.
Bestuursverkiezing.
Helaas zijn zowel Greet Borsje als Ron Lamboo aftredend en niet herkiesbaar.
Vanwege begrijpelijke redenen echter wel zeer spijtig. Beide zijn niet aanwezig,
echter zijn in besloten kring op gepaste wijze bedankt. Zowel Greet als Ron worden
tijdens de vergadering d.m.v. applaus nogmaals bedankt.
Aftredend en herkiesbaar: Otto Knoppers en Paul van der Zijde.
Onder luid applaus worden beide heren herkozen. Otto echter nog maar voor 1 jaar,
hij heeft reeds eerder aangekondigd in 2008 te zullen stoppen.
Gelukkig hebben wij weer iemand gevonden, t.w. Steven Blom, die in het bestuur wil
plaatsnemen. Steven is via 2 turnende dochters bij de vereniging terecht gekomen
en heeft reeds ervaring met bestuursfuncties.
10.
Lopende zaken
- Voortgang van de Pro Patria Post: In het verleden kregen alle leden 4 keer per jaar
een gedrukt exemplaar van de PPP in de bus, echter gezien de ontwikkeling op het
gebied van Internet, e-mail etc., zijn wij als bestuur gaan nadenken of het niet de
moeite waard is om over te gaan op een andere vorm van een clubblad. Ook omdat
er ook al veel nieuwtjes reeds op de website verschijnen voordat het clubblad
uitkomt, zoals uitslagen, diverse wedstrijdverslagen etc. Daarom heeft het bestuur
besloten om over te gaan op een digitaal clubblad. Wij zijn ons ervan bewust dat niet
iedereen dit wil en kan ontvangen vandaar dat wij in de PPP een oproep hebben
geplaatst waarin mensen konden aangeven of zij de PPP nog analoog wilden
ontvangen. Hier hebben ca. 70 mensen op gereageerd. Zij krijgen dan een soort
PPP op de oude vertrouwde manier in de bus.
Vraag van Karin v.d. Zijde: krijgt men dan wel een seintje als er een nieuw clubblad
op de site staat, want het is erg lastig als je dit zelf in de gaten moet houden. Er zijn
diverse mogelijkheden om d.m.v. een soort nieuwsbrief dit kenbaar te maken. Met de
geplande nieuwe site zal hier rekening mee worden gehouden.
- Jeugdraad: vraag van Deborah Schröder. Ze heeft gehoord over de jeugdraad en in
het kader van haar opleiding op de Pabo vraagt ze zich, met nog 4 andere
enthousiaste meiden van de danceles van Antoinette Dam, af wat het precies
inhoudt en bijvoorbeeld hoeveel tijd zoiets kost.
Antwoord Daniëlle: Ten eerste fantastisch dat er eindelijk een paar enthousiaste
leden zijn die zich hier mee bezig willen houden. Al dit soort activiteiten blijven het
werk van vrijwilligers die hun tijd zoveel mogelijk zelf kunnen indelen en bepalen.
Voetnoot van Otto: de eigenlijke doelstelling van een jeugdraad is dat er 1
bestuurslid is die een soort mentor is van de jeugdraad die echter een eigen bestuur
heeft met de bedoeling enerzijds activiteiten te organiseren voor de jeugd en
anderzijds dat de mensen daar bestuurlijke ervaringen opdoen en op die manier
misschien t.z.t. eventueel plaats kunnen nemen in het hoofdbestuur, hetgeen ook in
het verleden diverse malen is gebeurd. Uiteraard is dit geen verplichting.
Er is een verordening jeugdcommissie die naar hun gestuurd zal worden.
- Lopende zaken van de bestuursleden:
Frans
Protocol ongewenst gedrag zal op de nieuwe site worden geplaatst.
Op 14 oktober 2007 zal er een trampoline-interland NederlandFrankrijk worden georganiseerd worden in de NW-Hal.
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Paul

Otto

Christine

11.

In verband met de eerder genoemde bezuinigingen zal het wel eens zo
kunnen zijn dat de contributies binnen de wedstrijdsport verhoogd
zullen worden. Om hier niet tussentijds een extra Algemene
Ledenvergadering te hoeven te beleggen vraagt Frans aan de
aanwezigen of zij toestemming willen geven om, indien dit noodzakelijk
is, de contributies binnen de Wedstrijdsport tussentijds te verhogen.
Toestemming hiervoor wordt door de vergadering gegeven, mits de
ouders binnen de wedstrijdsport ook gehoord zullen worden.
Heeft Ingrid Seffelaar bereid gevonden om de functie van
kaderbegeleiding van Greet Borsje over te nemen en Petra Wind zal
gaan functioneren als PR-medewerkster.
Verder bedankt Paul de andere leden van de Sectie Recreatiesport
zoals Henk Groenheijde, Frank van de Beld, Christine Kersten, Martie
Rozevink en Peter Kops die allen zeer veel werk verrichten voor de
Sectie.
Er is een aantal nieuwe demogroepen Dance bijgekomen waarvan één
landelijk op hoog niveau meedraait.
Er zijn plannen om volgend jaar een grote show in het Stadstheater te
houden (op 25 mei 2008).
Er was vorig jaar een vraag of we ook in Leidschenveen gebruik
konden maken van de Zoetermeerpas. Deze vraag hebben wij
voorgelegd aan de Gemeente en het blijkt dat zij daar gebruik maken
van de Ooievaarspas. De vraag of wij, als Zoetermeerse vereniging,
hier gebruik van kunnen maken is nog niet beantwoord.
Groot onderhoudsplan gemaakt voor de NW-hal.
Het verhuurbeleid is verder uitgebreid.

Rondvraag

Marianne Gosselink- Hoe zit het met de kinderen die van de ouder en kind les
doorgaan naar de peutergym, moeten zij dan bijv. opnieuw inschrijfgeld betalen?
Nee, dat is niet het geval. Wel op de nieuwe les een nieuw inschrijfformulier in laten
vullen en daarbij goed laten vermelden dat het kind afkomstig is van de ouder en
kind les en dan zal de contributie worden aangepast.
Frank v.d. Beld vraagt of Ingrid Seffelaar zich even wil voorstellen. Ingrid heeft een
dochter op de les van Karin en op trampolinespringen en is op die manier in
aanraking gekomen met Paul v.d. Zijde.
- Wat gaat er gebeuren met de advertenties in de PPP in de nieuwe situatie?
Hier moet het bestuur nog invulling aan geven.
Otto Knoppers – nodigt iedereen uit voor een drankje in de kantine.
Daniëlle dankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit daarmee de vergadering.
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Enkele highlights uit 2007 en hoe nu verder


www.propatria.nl geheel in een nieuw jasje gestoken
De site is online en gaat nog meer geoptimaliseerd worden. Zo zal de
nieuwsbrieffunctionaliteit uitgebreid worden en worden de mogelijkheden
onderzocht voor het inrichten van een afgeschermd deel voor bijvoorbeeld de
leiding.



Laatste jaar met Otto Knoppers in het bestuur
Na een enorm lange periode als bestuurslid van Pro Patria, in de rol van
voorzitter en later als penningmeester zet Otto Knoppers er na 2007 een punt
achter. We gaan er echter vanuit dat hij ons vanaf de zijlijn nog wel eens van
advies wil voorzien. Hij draagt immers zoveel PP-bagage met zich mee; dat
kunnen en mogen we niet verloren laten gaan. Voor wat betreft de penningen
hebben we desalniettemin een prima opvolger gevonden in Steven Blom. Hij
is vanaf 1 januari aan de slag gegaan als eerste penningmeester.



Interland trampolinespringen Nederland-Frankrijk
Leuk om weer eens een internationaal toernooi in Zoetermeer te organiseren.
En hoe! Complimenten voor Fia, Linda, Frans, Jolanda en de andere
organisatoren. Dat het licht even uitviel heeft niemand verder echt gestoord,
omdat de rest perfect in elkaar zat.
Voor Fia en Linda was het (hopelijk voorlopig?) hun laatste klus, want ook zij
hebben te kennen gegeven na jarenlange inzet voor Pro Patria als trainers en
organisatorisch kader te stoppen. Ook hun kennis zullen we niet verloren laten
gaan, dus we houden ze in het oog. We wensen de nieuwe voorzitter en
secretaris van het managementteam Trampolinespringen veel succes!



Propatriade op een nieuwe locatie
Mooie hal De Oosterpoort, maar het functioneerde nog niet optimaal.
Geluidsinstallatie had wat kuren en het vinden van de kleedkamers was wat
lastig. Wel leuk om weer die volle tribunes te zien en nu zelfs een eigen
tribune voor de deelnemers!
Komend jaar staan we voor een nieuwe uitdaging met een grote show in het
Stadstheater. Op 25 mei 2008: PP on Stage. Maar daarvoor op 12 april eerst
weer een Jazzhappening.



Structurele activiteiten
Naast opvallende evenementen of gebeurtenissen zijn er ieder jaar weer
terugkerende activiteiten die nooit echt opvallen, tenzij ze ineens niet meer
zouden plaatsvinden. Want wat een hoeveelheid werk zit er ieder jaar in de
ledenadministratie, de contributieadministratie, de salarisadministratie en het
managen van zalen en andere faciliteiten! Cees Weeda en Henk Groenheijde
verdienen daarvoor een groot compliment. En ook alle andere vrijwilligers die
zich bezighouden met de opleidingen, licenties, lesassistenten, ledenstaten,
en alle andere structurele werkzaamheden op de achtergrond, en natuurlijk
ook al onze leiding… bij dezen willen we jullie een keer op de voorgrond
zetten! Hartelijk dank voor jullie soms al jarenlange inzet.
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Verenigingssecretariaat
Na de ledenvergadering van 3 mei 2007 zag de samenstelling van het bestuur er als
volgt uit:
D.A. Groetelaers
F. van Elteren
J.M. Hierck
O.H. Knoppers
J.S. Blom
C. Kersten
P.H.M. van der Zijde

Voorzitter
Vice-voorzitter en coördinator sectie Wedstrijdsport
Secretaris
1e penningmeester
2e penningmeester
Noordwesterhal & technische ontwikkelingen
Coördinator sectie Recreatiesport

Het jaar 2007 stond vooral in het teken van het realiseren van onze nieuwe website.
In samenwerking met Viruly Interclick is er, vooral dankzij het vele werk door
Christine Kersten, een prachtige website ontwikkeld.
Uiteraard ook sportief gezien weer een aantal hoogtepunten, zoals de tweejaarlijkse
Propatriade, dit jaar in een nieuwe locatie, namelijk de nieuwe sportzaal in
Oosterheem: De Oosterpoort.
Op wedstrijdsport gebied organiseerde Pro Patria, met een beetje hulp van de
KNGU, een prima trampoline-interlandwedstrijd Nederland-Frankrijk in de NoordWesterhal als voorbereiding op de WK.
Een aantal belangrijke mensen heeft het afgelopen jaar onze vereniging verlaten,
t.w. recreatief trainster Marjan van Silfhout, trampolinespringer Alan Villafuerte,
secretaris afd. trampolinespringen Fia van Oosterhout, coördinator afd.
trampolinespringen Linda van Oosterhout en hoofdredacteur PPP Piet Hierck.
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Het ledenaantal bleef helaas onder het niveau van 2006 en eindigde iets boven de
2400.
Onderstaand treft u het overzicht aan van het ledenbestand van 2007.
Ledenstand
t/m:
Dames
vanaf 70 jr
Heren
vanaf 70 jr
Dames 50 t/m 69 jr
Heren
50 t/m 69 jr
Dames 19 t/m 49 jr
Heren
19 t/m 49 jr
Meisjes 16 t/m 18 jr
Jongens 16 t/m 18 jr
Meisjes 12 t/m 15 jr
Jongens 12 t/m 15 jr
Meisjes
7 t/m 11 jr
Jongens 7 t/m 11 jr
Meisjes
4 t/m 6 jr
Jongens
4 t/m 6 jr
Meisjes
t/m 3 jr
Jongens
t/m 3 jr
Totaal

jan
95
17
488
106
449
36
75
8
236
22
584
63
238
59
43
15
2534

apr

juli

87
17
482
104
444
36
82
10
224
24
610
62
254
58
59
13
2566

88
17
471
102
419
35
85
10
216
22
559
53
222
50
53
10
2412

okt
92
17
485
102
429
37
89
10
215
23
592
57
255
58
60
9
2530

dec
94
17
472
102
391
31
82
7
196
23
585
54
260
50
47
12
2423

Wij hopen ook in 2008 met de medewerking van onze bestuursleden en de overige
organisatorische en technische kaderleden wederom efficiënt te besturen.
Jolanda Hierck, secretaris
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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 een aantal keren per jaar bijeen, o.a. voor informatie-uitwisselingen
en het bespreken van zaken die de sectie aangaan. Er wordt gestreefd om zoveel
mogelijkheid openheid van zaken te geven richting alle leiding.
Binnen de recreatiesport zijn veel vormen van bewegen aanwezig. De vele soorten
lessen zijn in drie hoofdgroepen te verdelen Gymnastiek (38%), Dance/ Aerobics
(47%) en seniorensport (15%).
Peuters en Kleuters
Ook in 2007 waren meerdere lessen onderbezet. Vooral de peuter- en kleuterlessen
zijn minimaal, waardoor sommige lessen werden stopgezet of gecombineerd met
andere lessen. De lessen op de zaterdag lopen gelukkig wel naar wens.
Belangrijk is dat er op de lessen assistenten aanwezig zijn, dit voor de doorstroming
naar nieuwe leiding in de toekomst. De vraag naar assistenten blijft, ook in het jaar
2008 zal hier aandacht voor zijn.
In juni waren de kleuters en de peuters druk aan het sporten tijdens het
buitenspeelfestijn. Verschillende soorten toestellen, spelletjes en vooral gezelligheid
was aanwezig.
Ook dit jaar waren in november en december de lessen opengesteld bij de
recreatiegroepen voor alle belangstellenden rondom de leden. Iedereen was welkom
om een kijkje te nemen tijdens de gymles. Hopelijk heeft het ook nog nieuwe leden
opgeleverd.
In november kwam Sinterklaas met zijn pieten de gymzaal in voor de gezelligheid en
natuurlijk om te kijken naar wat de kinderen het afgelopen jaar geleerd hebben. De
belangstelling was weer groot, waardoor het een gezellige middag was. De
organisatie van het sinterklaasfeest lag in handen van het werkgroepje bestaande uit
Martie, Marjolein en Janneke.
In maart is er weer een ProPatriade geweest. De kinderen hebben weer kunnen
laten zien aan hun familie en vrienden wat ze zoal leren op de lessen. Het
belangrijkste van alles is dat gezien wordt wat voor een plezier iedereen heeft om te
sporten!
Recreatief turnen
Bij recreatief turnen was in 2007 sprake van een minder goede lesbezetting. 2007
kende ook een druk programma. Zo heeft in maart de Propatriade weer
plaatsgevonden. Dit keer voor het eerst in de nieuwe sporthal in Oosterheem.
Hoewel het wederom een heel spektakel is geweest, waren er voor zowel de
gemeente, als voor Pro Patria enkele leerpunten.
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Ook in het najaar van 2007 zijn vele lessen weer open gezet voor belangstellenden.
Iedereen kon kennismakingslessen volgen. Daarvan is opnieuw veel gebruik
gemaakt.
Recreatief wedstrijdturnen
Binnen de recreatiesport worden leden op uitnodiging van de leiding in de
gelegenheid gesteld om als tweede recreatieles mee te doen aan de groep
recreatief wedstrijdturnen. Er wordt jaarlijks meegedaan aan een aantal wedstrijden,
waarbij de leden meedoen zowel aan individuele als aan groepswedstrijden.
Pro Patria vindt het erg belangrijk haar leden de gelegenheid te bieden om zich
verder te ontwikkelen. Daarom is in 2007 gescout voor leden die mogelijk op een
hoger niveau kunnen turnen. Uit deze scouting is weer gebleken dat een aantal
meisjes en jongens in aanmerking kwam voor turnen op hoger niveau.
Toestelturnen
Een ander speciaal onderdeel binnen het recreatief turnen is het toestelturnen
waarbij meisjes/dames vanaf 15 jaar in de gelegenheid worden gesteld om in de
topsporthal gebruik te maken van de daar aanwezige toestellen. Evenals voorgaande
jaren is de deelname aan deze lessen vrij stabiel.
Pilates
In 2007 zijn de in het najaar van 2006 gestarte Pilates-lessen voortgezet. Deze vorm
van gymnastiek, geniet ondertussen grote populariteit. Werd aanvankelijk gestart met
één lesuur, inmiddels zijn dat er vijf geworden. Het zijn volle groepen die werken aan
lenigheid en sterke buik- en rugspieren.
Rhönradturnen
Een aparte vorm van turnen is rhönradturnen. Bij rhönradturnen worden
turnoefeningen gedaan in een zogenoemd rhönrad. In 2007 hebben de meest
gevorderde turn(st)ers meegedaan aan de Open Helderse Kampioenschappen, de
Provinciale Kampioenschappen en het NK. Van de opbrengsten van de Grote
Clubactie is een nieuw rhönrad aangeschaft.
Trampolinespringen
Bij Pro Patria vindt ook trampolinespringen op recreatieniveau plaats. Een van deze
groepen doet ook mee aan wedstrijden. Hun resultaten zijn opgenomen bij de
wedstrijdsport. De behaalde resultaten bij trampolineproeven op recreatieniveau zijn:
Diploma

Deelnemers

Geslaagd

Basisdiploma
A-Diploma
B-Diploma
C-Diploma
D-Diploma
E-Diploma

1
15
6
3
3
3

1
13
6
3
3
3

Gezakt

2
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Dance
Ook Dance is een van de belangrijke afdelingen binnen de vereniging. Met veel
enthousiasme worden verschillende soorten Dance beoefend in goed lopende en
druk bezochte lessen in de leeftijden van 4 tot 80 jr.
Senioren, conditie/balsport, sportief wandelen
De senioren sport is binnen de recreatiesport de derde hoofdgroep. Er zijn stabiele
groepen met sporters die volleyballen of aan hun conditie werken. Seniorensport
wordt belangrijk geacht, omdat hierbij een bijdrage wordt geleverd aan het
welbevinden van een steeds groter wordend deel van de Zoetermeerse bevolking.
Nordic Walking
In het najaar van 2005 is gestart om Nordic Walking bij Pro Patria te introduceren.
Hoewel Nordic Walken ook alleen kan worden gedaan, streeft Pro Patria ernaar om
Nordic Walking in te bedden in vaste groepen, die het leuk vinden deze sport met
elkaar wekelijks te doen.
Evenals Pilates geniet ook Nordic Walken ondertussen grote populariteit. Werd
aanvankelijk gestart met één lesuur, inmiddels zijn dat er vijf geworden.
Kaderbegeleiding / Technisch kader
Het technisch kader is voor de vereniging een bestaansvoorwaarde. Afspraken en
regelingen kunnen nog zo goed gemaakt worden zonder kader (lees leiding) is er
geen vereniging. In 2007 waren de volgende kaderleden bij de vereniging als
technisch kader in de recreatiesport actief:
Anrooij, Mirte van
Baas, Jan
Blankestijn, Hester
Borawitz, Wim
Borawitz, Marjolein
Borgsteede, Harry
Bruijn, Karel de
Buskermolen, Robin
Charité, Kimberley
Ceuninck v. Cap., Jacq.
Dbijou, Nadia
Dam, Antoinette
Elfferich, Janneke
Engelen van, Esmée
Gielisse, Judith
Gosselink, Marianne
Haaster, Henk van

Hapke, Chantal
Hermans, Tessa
Hofman, Laura
Hogenes, Phemia
Hoogendam, Ada
Hoogduyn, Corry
Hubers, Marloes
Huisinga, Evelyne
Huijbrechts, Irma
Janssen, Inge
Jong de, Madelon
Keijzers Saskia
Laan, Wouter v.d.
Levert, Caroline
Lindeman, Hilje
Mallee, Natascha
Manen, Paula van

Paul, Sanne
Roelands, Simmi
Rozevink, Martie
Seldenthuis, Saskia
Silfhout, Marjan van
Smits, Corine
Teske, Brenda
Tijbosch, Wim
Vaartjes, Ank
Vliet, Hansje van
Voet, Aad
Voet, Ilse
Voorst tot Voorst, Esther
Vutabwarova, Farai
Waarsenburg, Robin
Zijde v.d. Karin

Er zijn nauwelijks lessen afgezegd wegens gebrek aan leiding.
Het afgelopen jaar heeft Greet Borsje haar taken als hoofd Kaderbegeleiding
neergelegd. Gedurende het jaar is er daarom een groot beroep gedaan op de
overige sectiebestuursleden. Ook op de mutatieadressen is een beroep gedaan om
(tijdelijke) vervangingen te realiseren.

pagina 13

Pro Patri a Jaarversla g 2007

Opleidingen Technisch kader
Het voortbestaan van het huidige lesaanbod is onder meer afhankelijk van het al dan
niet beschikbaar zijn van (geschoold) technisch kader. Wat dit betreft wordt
voortdurend de vinger aan de pols gehouden. In 2007 hebben 5 kaderleden de
vereniging verlaten en zijn er 5 ingestroomd. Voor verdwijnend (technisch) kader
moest dikwijls op (zeer) korte termijn vervanging gezocht worden. Aangezien
pogingen om kader van ‘buitenaf’ aan te trekken bijzonder weinig resultaat
opleverde, werd en wordt getracht kaderleden uit eigen gelederen te recruteren.
Momenteel volgen 8 kandidaten een bondsopleiding of een (beroeps)sportopleiding.
Doelstelling op korte termijn is het recruteren van een 9 tal gediplomeerde
assistenten (KNGU diploma, ouder dan 14 jaar) om te starten met een verkorte
bondsopleiding die toegang geeft tot het starten van (zelfstandig)
gymnastiekleider/ster niveau 3. Tevens is de doelstelling op korte termijn het
recruteren van niet-gediplomeerde assistenten, die via een iets langer traject
opgeleid worden tot assistent-leider niveau 2 en vervolgens, indien gediplomeerd,
kunnen starten met de opleiding gymnastiekleider niveau 3
In het afgelopen jaar hebben een 11-tal technisch kaderleden een reanimatiecursus
gevolgd. Een herhaling hiervan heeft voor deze kaderleden inmiddels
plaatsgevonden.
Door een aantal technisch kaderleden is bijscholingen gevolgd. Enerzijds is dit
noodzakelijk om licenties te verlengen, anderzijds komt een en ander ten goede aan
de kwaliteit van de te geven lessen. Er wordt naar gestreefd dat uiteindelijk ieder
lesgevend kaderlid een C-licentie in zijn/haar bezit heeft.
Het afgelopen jaar zijn de gegevens van het technisch kader geregistreerd in een
schema waarin onder meer hun basisopleiding, stand van zaken aangaande
licenties, eventueel momenteel te volgen opleiding en het gevolgde aantal
bijscholingen verwerkt zijn. Dit schema is voortdurend aan veranderingen onderhevig
en wordt daarom regelmatig geüpdatet.
Aantal technisch kaderleden met geldige KNGU licentie
Aantal technisch kaderleden met verlopen KNGU licentie
Aantal technisch kaderleden zonder licentie
totaal aantal technisch kaderleden

12
5
17
34

Stages
Ook in 2007 heeft een aantal scholieren uit het regulier onderwijs en vanuit de KNGU
bij Pro Patria stage gelopen. De werkzaamheden betroffen het op leiding niveau
assisteren tijdens lessen.
Assistenten
Statistieken
Aantallen assistenten
Totaal assistenten dat geassisteerd heeft
Assistenten met KNGU diploma

pagina 14

jan-jul 2007

aug-dec 2007

61
17

57
13
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Assistenten met peuter/kleuter diploma
Assistenten met junior assistent certificaat
Assistenten zonder diploma
Verhouding gediplomeerd - ongediplomeerd
In- en uitstroom
Nieuwe assistenten
Gestopte assistenten (per begin van periode)
Gestopte assistenten die lesgever geworden zijn
(per begin van periode)
Assistenten die lesgever geworden zijn, maar nog
een aantal uren assisteren
Aantallen assisteringen
Totaal aantal assisteringen
Gemiddeld aantal assisteringen per assistent
Vergoedingen
Totaal vergoedingen

1
43
30% - 70%

1
10
33
42% - 58%

16
7
1

11
14
1

1

99
1.6

97
1.7

€ 2.020

€ 972,75

Het aantal assistenten is ten opzichte van de voorgaande jaren stabiel. Het verloop
was met name aan het begin van 2007 groter dan normaal. Dit is te verklaren, omdat
Saskia Seldenthuis aan het begin van 2007 met al haar assisteringen is gestopt en
daarnaast ook Marloes Hubers de overstap van assistent naar lesgever heeft
gemaakt (en daardoor minder uren assisteert). Daarnaast is Mirte van Anrooij in de
tweede helft van 2007 ook met haar resterende assistenturen gestopt.
Positief is dat redelijk gemakkelijk nieuwe assistenten gevonden zijn. Dit is tevens
een verklaring voor de terugval in gediplomeerde assistenten in de eerste helft van
2007. Deze terugval is opgevangen door de organisatie van de nieuwe junior
assistentcursus die door 10 assistenten met goed gevolg werd doorlopen.
Het totaal aan vergoedingen is, ondanks een lichte toename van het aantal
assisteringen, met 500 euro verminderd ten opzichte van 2006 ( zo’n 15%).
Verklaring hiervoor is het verloop en daardoor minder opgeleide assistenten, maar
ook dat de opgeleide assistenten een junior assistent certificaat hebben (deze
assistenten zijn jonger en krijgen minder vergoeding dan een assistent met het
assistentdiploma).
Vergoedingensysteem
De vergoedingen voor 2007 zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2006. Wel is
het diploma Junior Assistent toegevoegd. De vergoedingen gelden per les per
periode.
Diploma
Geen

Leeftijd
t/m 13 jaar
vanaf 14 jaar
Peuter/Kleuter
t/m 13 jaar
vanaf 14 jaar
Junior Assistent
t/m 13 jaar
(KNGU – KSS niveau 1) vanaf 14 jaar
Assistent (KNGU)
t/m 15 jaar
vanaf 16 jaar

Jan-jul Aug-dec
€ 7,50
€ 4,50
€ 10,00
€ 6,00
€ 18,75 € 11,25
€ 25,00 € 15,00
€ 18,75 € 11,25
€ 25,00 € 15,00
€ 37,50 € 22,50
€ 50,00 € 30,00
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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
Deze cursus is bedoeld voor alle assistenten vanaf 10 jaar om de basisprincipes
van het vangen en begeleiden te leren
• KSS niveau 2: Assistentleider – 2, discipline gymnastiek
Deze cursus is bedoeld voor turnlesassistenten vanaf 14 jaar én voor potentiële
leiding
De niveau 2 cursus wordt centraal door de KNGU georganiseerd. Er hebben nog
geen assistenten van Pro Patria aan deze cursus deelgenomen.
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, organiseren Pro Patria en CGV nu gezamelijk
een Junior Assistent cursus van 5 ochtenden met 4 stage opdrachten. Het ene jaar
organiseert Pro Patria de cursus en het andere jaar CGV.
Het doel is om de assistenten volgens één methodiek op te leiden, waarbij
gezamelijke organisatorische inspanning de verenigingen voordeel oplevert: slechts
om het jaar hoeft de vereniging de organisatie te regelen, maar er is wel jaarlijks een
cursus om de jongste assistenten op te leiden.
De cursus van 2007 is georganiseerd door CGV en werd op 16 juni 2007 feestelijk
afgesloten. De volgende 10 assistenten hebben de junior assistentcursus met succes
doorlopen:
• Denise van Bemmel
• Sanne Bettings
• Margreet de Bruin
• Dewi du Clou
• Bibelore van Es
• Emily ten Hoopen
• Ariënne Kalkman
• Jaleen van Oostrum
• Cheyenne Pinas
• Milou van Rossum

Op de foto:
In het wandrek van links naar rechts: Margreet de Bruin, Cheyenne Pinas, Bibelore
van Es en Denise van Bemmel
Staand van links naar rechts: Milou van Rossum, Sanne Bettings, Dewi du Clou en
Ariënne Kalkman
Zittend van links naar rechts: Emily ten Hoopen en Jaleen van Oostrum
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Wedstrijdsport
periode 1 januari t/m 31 december 2007
Het jaar 2007 verliep organisatorisch voor de sectie wedstrijdsport goed.
De beleidsmatige en organisatorische veranderingen bij de KNGU topsport en NocNsf leverden voor met name de topcoaches een stabielere werkomgeving op.
De activiteiten van de topcoaches vinden naast de wedstrijdsportactiviteiten van Pro
Patria plaats onder de naam NTO (Nationale Topsport Organisatie) Zoetermeer.
Bij het damesturnen is door het samen met de KNGU opzetten van een
districttraining een betere aansluiting van jong talent en het NTO gewaarborgd.
Middels een prima samenwerking met de sectie recreatiesport werd een uitgebreide
scoutingronde uitgevoerd, die bij veel betrokkenen goed beviel en veel hoop geeft
voor de toekomstige samenhang binnen Pro Patria.
Samen met de KNGU werd in de Noord-Westerhal een organisatorisch en sportief
succesvolle Interland trampolinespringen tussen Nederland en Frankrijk
georganiseerd.
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:
Linda van Oosterhout
- hoofd Trampolinespringen
Fia van Oosterhout
- secretariaat Trampolinespringen
Arja Haagsma
- hoofd Turnen Dames
Marja van Leeuwen
- secretariaat Turnen Dames
Lidwine van Elteren
- assistent coördinator sWS
Frans van Elteren
- coördinator sWS
Het jaar 2007 was voor de sectie wedstrijdsport een sportief redelijk succesvol. Met
name de nationale trampolinetitel bij de senioren van Alan Villafuerte viel op.
Ook de doorbraak van jonge talenten naar de hogere categorieën bij het
damesturnen lijkt aanstaande.
De kwalificatie en deelname van diverse Pro Patria sporters aan de Europese jeugd
en senior kampioenschappen leverde voor onze vereniging weer een belangrijke
promotionele injectie.
Vele malen vertegenwoordigden Pro Patria sporters ons land tijdens andere
internationale evenementen.
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 vele landelijke- en regionale wedstrijdorganisaties verzorgd.
Er vonden enkele gemeenschappelijke activiteiten plaats zoals de
Kampioenenhuldiging van de gemeente Zoetermeer, waar diverse Pro Patria
sporters als kampioen konden worden gehuldigd. Lichelle Wong werd gekozen tot
talent van Zoetermeer over het jaar 2006.
De verschillende afdelingen waren op vele individuele- en team wedstrijden bijzonder
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succesvol. 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 2007 en verdere
afdelingsgegevens verwijzen wij U naar de jaarverslagen van de diverse afdelingen.

Trampolinespringen
Verslagperiode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007
A.

ALGEMENE GEGEVENS

1.

Managementteam
Coördinator:
Penningmeester:
Hoofdtrainer:
Secretariaat:
Lid:

Linda van Oosterhout
Henk Groenheijde
Lennard Villafuerte
Fia van Oosterhout
Jolanda Hierck

2.

Trainers/Assistent-trainers
Hester Atsma
Kirsten Boersma
Denise de Bruin
Michelle van Dijk
Tara Fokké
Bas Gerritsen
Fernando Götschin
Orlando Götschin
Hans Hokke
Saskia Keijzers
Melvin Kok
Natalie Markus
Arianne van der Meer
Linda Mulder-Hulst
Ingrid Villafuerte-van der Meer
Lennard Villafuerte

2.

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

maandag
dinsdag
zaterdag
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag

17.00-18.30 uur
16.00-17.30 uur
13.30-15.30 uur
16.00-18.00 uur
16.00-17.45 uur
16.00-18.15 uur
07.00-08.30 uur
07.00-08.30 uur
17.30-20.00 uur
07.00-08.30 uur
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Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
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A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep
A-groep

woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
zaterdag

17.45-20.00 uur
07.00-08.30 uur
17.30-20.00 uur
07.00-08.30 uur
18.00-20.30 uur
11.00-13.30 uur

Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal
Noordwesterhal

3.

Samenstelling trainingsgroep op 31 december 2007 met hun persoonlijke
record
Orlando Götschin
110.10
Fernando Götschin
107.40
Patricia Meijer
100.40
Kirsten Boersma
98.60
Tara Fokké
96.00
Bas Gerritsen
92.10
Maxim van Zeijl
90.80
Yorick Boone
85.20
Jaimy van Zundert
82.60
Michael Bouwhuis
82.20
Aron de Ridder
81.10
Susan Bolleboom
81.10
Annet Donkers
80.70
Ashley Kuijper
80.00
Jackie Lionahr
78.20
Bibelore van Es
78.20
Jeremy Gerritsen
75.90
Tim Ruizenaar
75.30
Melanie van Duin
74.70

4.

Afscheid genomen van de afdeling wedstrijdsport
Springers: Hester Atsma, Seline van Hesse, Wilmer Lodder, Aron de Ridder
en Alan Villafuerte
Trainers:
Saskia Keijzers en Natalie Markus

B.

WEDSTRIJDEN

1.

In de Landelijke Competitie A1-klasse werd Pro Patria 1 eerste met 3
competitiepunten en 526.40 wedstrijdpunten.
In de Landelijke Competitie A2-klasse werd Pro Patria 2 vijfde met 10
competitiepunten en 266.70 wedstrijdpunten.
In de Landelijke Competitie B2-klasse werd Pro Patria 3 vijfde met 8
competitiepunten en 465.23 wedstrijdpunten.
In de Landelijke Competitie C1-klasse werd Pro Patria 4 tweede met 5
competitiepunten en 461.90 wedstrijdpunten.

2.

In de Regionale Competitie Divisie West D-klasse werd Pro Patria 5 eerste
met 3 competitiepunten en 695.70 wedstrijdpunten. Pro Patria 6 werd zesde
met 17 competitiepunten en 610.00 wedstrijdpunten.
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In de Regionale Competitie Divisie West E1-klasse werd Pro Patria 8 derde
met 9 competitiepunten en 580.00 wedstrijdpunten.
In de Regionale Competitie Divisie West E2-klasse werd Pro Patria 7 eerste
met 3 competitiepunten en 658.20 wedstrijdpunten.
3.

Flowercup op 18 maart 2007 te Aalsmeer
Dames B-klasse
43
Susan Bolleboom 45.20 punten
Heren B-klasse
15
Michael Bouwhuis 49.00 punten
27
Aron de Ridder
45.40 punten
41
Yorick Boone
34.30 punten
Elite Dames
17
Hester Atsma
53.30 punten
37
Patricia Meijer
15.30 punten
Elite Heren
48
Fernando Götschin 41.40 punten

4.

Plaatsingswedstrijden Landelijk op 03-03-2007, 24-03-2007, 31-03-2007, 2104-2007 en 12-05-2007 (in de A-klasse hebben maar 2 wedstrijden
plaatsgevonden)
Plaatsings- Wedstrijdpunten
punten
B-klasse - Individueel
Jeugd Meisjes
18
Susan Bolleboom
30
148.00
Jeugd Jongens
3
Aron de Ridder
4
153.20
Junior Jongens
1
Jeff Wetters
3
147.80
C-klasse - Individueel
Jeugd Meisjes
6
Bibelore van Es
10
154.50
9
Ashley Kuijper
12
155.20
36
Michelle van Dijk
58
139.00
Jeugd Jongens
10
Chris van Dorp
15
131.80
C-klasse – Synchroon
Jeugd Meisjes
8
Bibelore van Es/Ashley Kuijper
210.70

5.

Plaatsingswedstrijden Divisie West op 10-02-2007, 10-03-2007 en 14-04-2007
D-klasse - Individueel
Jeugd Gemengd 1
Annet Donkers
2
148.50
2
Jaimy van Zundert
3
153.50
9
Tim Ruizenaar
17
137.50
10
Jeremy Gerritsen
17
137.10
15
Jiovan Kromopawiro
28
102.70
Junior/Senior
3
Jill de Goede
4
149.60
Gemengd
8
Petra Hoefnagel
13
143.70
21
Mirjam Hoefnagel
33
121.20
D-klasse – Synchroon
Jeugd Gemengd 2
Annet Donkers/Jaimy van Zundert
212.70
5
Jeremy Gerritsen/Tim Ruizenaar
206.30
Junior/Senior
9
Mirjam Hoefnagel/Petra Hoefnagel
66.90
Gemengd
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E-klasse - Individueel
Instappers Gemengd 1
Jackie Lionahr
2
2
Melanie van Duin
4
3
Sabine Jacobs
5
4
Damian Kuijper
7
Pupillen Gemengd
5
Maria Tine Hutten
9
6
Babet Ruizenaar
11
9
Diantha Vreeken
14
11
Nadia Rook
16
13
Lieke Walraven
21
18
Laila Lentze
28
28
Rosalie van der Heiden 45
Jeugd Gemengd
1
Ivo van Elburg
3
7
Bastien Wusten
11
E-klasse – Synchroon
Instappers Gemengd 2 Melanie van Duin/Jackie Lionahr
Pupillen Gemengd
5 Maria Tine Hutten/Babet Ruizenaar
Jeugd Gemengd
5 Ivo van Elburg/Bastien Wusten

152.30
135.10
129.00
130.10
138.70
141.20
140.40
133.60
132.60
129.00
85.10
142.30
135.60
163.00
100.00
191.90

6.

Finale Wedstrijd B/C-klasse individueel en synchroon op 02-06-2007 te
Heerenveen
Individueel B-klasse
Jeugd Jongens
3
Aron de Ridder
Finale 27.40
Junior Jongens
3
Jeff Wetters
Finale 27.80
Individueel C-klasse
Jeugd Meisjes
8
Bibelore van Es
Finale 26.90
9
Ashley Kuijper
Voorronde 48.70
Synchroon C-klasse
Jeugd Meisjes
5
Bibelore van Es/Ashley Kuijper Finale 37.10

7.

Nederlandse A-Kampioenschappen individueel en synchroon op 03-06-2007
te Heerenveen
Individueel
Junior Meisjes
1
Tara Fokké
Finale 34.80
Junior Jongens 3
Yorick Boone
Finale 31.10
6
Michael Bouwhuis
Finale 29.70
Senior Dames
4
Patricia Meijer
Finale 36.00
Senior Heren
1
Alan Villafuerte
Finale 39.90
5
Bas Gerritsen
Finale 31.90
6
Orlando Götschin
Finale 25.00
8
Maxim van Zeijl
Voorronde 56.20
10
Fernando Götschin
Voorronde 38.80
Synchroon
Junior Jongens 3
Yorick Boone/Michael Bouwhuis Finale 38.10
Senior Dames
1
Patricia Meijer/Mirjam Steinebach Finale 45.70
3
Tara Fokké/Anita Pot
Finale 40.60
Senior Heren
2
Alan Villafuerte/Sven Mooij
Finale 46.80
4
Fernando/Orlando Götschin
Voorronde 67.40
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8.

Finalewedstrijd D/E-klasse individueel en synchroon op 09-06-2007 te Ermelo
Individueel D-klasse
Jeugd Gemengd
1
Annet Donkers
Finale
26.50
2
Jaimy van Zundert
Finale
26.20
Synchroon D-klasse
Jeugd Gemengd
3
Annet Donkers/Jaimy van Zundert
102.40
Individueel E-klasse
Instappers Gemengd 2
Jackie Lionahr
Finale
25.80
8
Melanie van Duin
Finale
24.00
15 Sabine Jacobs
Voorronde 39.40
Pupillen Gemengd
15 Maria Tine Hutten
Voorronde 46.80
Jeugd Gemengd
3
Ivo van Elburg
Finale
24.90
Synchroon E-klasse
Instappers Gemengd 3
Melanie van Duin/Jackie Lionahr
95.90
Jeugd Gemengd
3
Ivo van Elburg/Bastien Wusten
101.60

9.

Flanders-Fliffis Cup op 29/30-06-2007 te Ostende-België
Junior Meisjes
3
Tara Fokké
57.40
Junior Jongens
24 Michael Bouwhuis
49.10
Jeugd Meisjes
12 Susan Bolleboom
45.10
Jeugd Jongens
9
Yorick Boone
52.50
25 Aron de Ridder
46.40

10.

Finale Clubteams 2007 B/CD/E-klasse op 15-12-2007 te Spakenburg
C-klasse
Het team van Pro Patria 4 (bestaande uit: Michelle van Dijk, Bibelore van Es,
Jill de Goede en Ashley Kuijper) behaalde een derde plaats met 222.00
punten.
D-klasse
Het team van Pro Patria 5 (bestaande uit: Annet Donkers, Jeremy Gerritsen,
Tim Ruizenaar en Jaimy van Zundert) behaalde een eerste plaats met 232.90
punten.
E-Klasse
Het team van Pro Patria 7 (bestaande uit: Melanie van Duin, Jackie Lionahr,
Nadio Rook en Diantha Vreeken) behaalde een tweede plaats met 218.10
punten.

11.

Finale Clubteams 2007 A-klasse op 16-12-2007 te Hoogezand
A-klasse
Het team van Pro Patria 1 (bestaande uit: Tara Fokké, Fernando Götschin,
Orlando Götschin en Maxim van Zeijl) behaalde een zesde plaats met 224.70
punten.
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C.

DEELNAME PRO PATRIA-LEDEN IN NATIONALE PLOEGEN

1.

World Cup van 26 tot en met 28-04-2007 te Kunshan-China
Individueel
Heren
28
Fernando Götschin
65.20 punten

2.

World Cup van 21 tot en met 23-06-2007 te Sofia-Bulgarije
Individueel
Heren
39
Alan Villafuerte
58.60 punten

3.

World Cup van 29 tot en met 30-06-2007 te Oostende-België
Individueel
Heren
35
Fernando Götschin
59.40 punten
45
Alan Villafuerte
43.60 punten
Synchroon
Dames
3
Patricia Meijer/Mirjam Steinebach
43.50 punten

4.

World Cup van 25 tot en met 28-08-2007 te St. Petersburg-Rusland
Individueel
Heren
27
Alan Villafuerte
65.20 punten
50
Fernando Götschin
48.00 punten
Synchroon
Dames
7
Patricia Meijer/Mirjam Steinebach
Finale 33.20
Heren
21
Fernando Götschin/Orlando Götschin Voorronde 46.90

5.

Torneo Internationale Trampoline Cup van 28 tot en met 29-09-2007 te
Albacete-Spanje
Individueel
Dames
4
Patricia Meijer
Finale
29.40
Heren
5
Fernando Götschin
Finale
35.20
7
Alan Villafuerte
Finale
15.70
Synchroon
Dames
1
Patricia Meijer/Mirjam Steinebach
Finale 44.80
Heren
1
Fernando Götschin/Orlando Götschin Finale 49.10

6.

Interland Nederland-Frankrijk op 13-10-2007 te Zoetermeer
Landenklassement
1
Nederland
567.80 punten
2
Frankrijk
511.80 punten
Individueel
Dames
7
Patricia Meijer
62.10 punten
Heren
3
Fernando Götschin
104.20 punten
4
Orlando Götschin
102.80 punten
7
Alan Villafuerte
64.40 punten

7.

Wereldkampioenschappen van 29-10 tot en met 3-11-2007 te Quebec-Canada
Individueel
Heren
59
Alan Villafuerte
59.60 punten
81
Fernando Götschin
42.90 punten
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Synchroon
Dames
Heren
8.

17
26

Patricia Meijer/Mirjam Steinebach
Fernando Götschin/Orlando Götschin

52.10 punten
50.60 punten

WAGC van 5 tot en met 7-11-2007 te Quebec-Canada
Individueel
Jeugd 15-16 jaar 57
Tara Fokké
22.60 punten
Synchroon
Jeugd 15-16 jaar 20
Tara Fokké/Romin Meijering
34.90 punten

Turnen Dames
Helaas is het bij de afdeling turnen dames niet mogelijk gebleken om tijdig een
verslag over het jaar 2007 aan te leveren. Voor informatie over de afdeling kunt u
terecht bij de coördinator wedstrijdsport en het managementteam turnen dames (zie
laatste pagina).
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Noord-Westerhal
Sinds 1999 heeft Pro Patria de beschikking over een permanente
trainingsaccommodatie in de Noord-Westerhal in het Buytenpark. Deze hal is
gebouwd in 1982.
De Noord-Westerhal wordt gerund door de Stichting tot beheer van de NoordWesterhal. Deze stichting is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de hal en
kent drie participanten: Pro Patria, volleybalvereniging Zovoc en
badmintonvereniging Conquesto. Zij vormen samen met het Picasso Lyceum de
‘grootgebruikers’ van de hal.
Het bestuur is samengesteld uit vier personen, van elke participant één persoon en
een onafhankelijk voorzitter.
In 2007 was de samenstelling als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Beheerszaken

Vacant
Christine Kersten
Hans van Dongen
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.
Eind 2007 heeft de barcommissie de kantine een grondige opknapbeurt gegeven.
Beheer
Met ingang van 2007 heeft de Stichting onder andere Chris Oostdijck beschikbaar
gevonden om kleine reparaties uit te voeren en daar waar nodig de contacten met de
onderhoudsleveranciers te onderhouden.
De monitoring van het in 2006 opgestelde groot onderhoudsplan wordt door het
bestuurslid beheerszaken gedaan.
Verhuur
Veel van de verhuurbare uren worden ‘opgemaakt’ door de drie participerende
verenigingen en het Picasso Lyceum. 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 deze verhuur. De opbrengsten van
verhuur van de grote hal komen volledig ten goede aan de stichting.
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Nieuwe website
Voor de vele duizenden sporters van Pro Patria is een complete, informatieve en
goed werkende website in de loop der jaren steeds belangrijker geworden.
Al in 2006 heeft het bestuur geconstateerd dat de oude website van de vereniging
niet meer voldeed aan het huidige wensen pakket.
Dankzij een goede sponsordeal met Viruly Interclick B.V., is deze volledig nieuwe
website op 20 december 2007 live gegaan. In de maanden ervoor is er achter de
schermen door zowel Viruly Interclick als kaderleden van de vereniging hard gewerkt
om dit mogelijk te maken.
Niet alleen de 'buitenkant' is helemaal vernieuwd, maar ook de complete techniek
achter de schermen. Zo is de site voorzien van een administratiemodule waarin het
actueel houden een stuk gemakkelijker is dan voorheen. Deze module is voorzien
van autorisatiefunctionaliteit, zodat deze enkel voor geautoriseerde personen
toegankelijk is.

Naast de mogelijkheid om pagina’s aan de website toe te voegen of te wijzigen is de
nieuwe website ook voorzien van een aantal (technische) functionaliteiten:
 Nieuwssysteem
 Agendasysteem
 Online roosterfunctionaliteit
 Contactformulier
 Digitale nieuwsbrief
Het nieuwssysteem zorgt ervoor dat het nieuws dat geplaatst wordt, automatisch op
de homepage (de vier recentste nieuwsberichten) en op de nieuwspagina terecht
komt. De nieuwsberichten zijn daar per jaar gerubriceerd.
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Voor elk nieuwsitem moet een start- en einddatum opgegeven worden. Het bericht is
dan op de website zichtbaar vanaf de startdatum en tot en met de einddatum. Op
deze manier is het mogelijk nieuwsberichten al eerder klaar te zetten en is het
mogelijk om via nieuwsberichten tijdelijk aandacht te geven voor specifieke zaken,
bijvoorbeeld het promoten van een nieuwe les.
Het agendasysteem zorgt ervoor dat het agenda item dat geplaatst wordt,
automatisch op de homepage (de vier eerst volgende agenda items) en op de
agendapagina terecht komt.
Voor elk agenda item moet een start- en einddatum opgegeven worden. De
startdatum is in dit geval de datum van het evemenent/de activiteit. De einddatum
geeft ook hier weer aan wanneer het bericht niet meer zichtbaar is op de website.
Agenda items kennen geen begindatum voor zichtbaarheid op de website.
De online roosterfunctionaliteit is een toepassing waarmee de roostermanager in
de administratiemodule online het rooster van de recreatiesport kan beheren en
daarnaast het rooster in excelformaat kan downloaden om te verspreiden aan
lesgevers en te kunnen (laten) gebruiken in andere toepassingen (zoals bijvoorbeeld
het assistentenadministratie systeem).
Wijzigingen die in de administratiemodule worden aangebracht zijn direct op de
website zichtbaar. Hierdoor is de actualiteit van het rooster beter gegarandeerd.
Het rooster is opgezet als database bestaande uit lessoorten, lesgevers, locaties,
niveaus en categorieën.
Deze items kunnen allemaal apart beheerd worden. Wijzigingen in deze items
hoeven dus maar 1 keer doorgevoerd te worden en niet bij iedere les apart. Een les
in het rooster vormt dan feitelijk een samenstelsel van deze items samen met het
door de ledenadministratie toegekende VLA nummer, dat een les uniek identificeert.
Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om opmerkingen aan een les toe te voegen,
waarin extra informatie gegeven kan worden (b.v. dat het een nieuwe les is of dat er
een tijdelijke ledenstop geldt).
Voor de bezoeker van de website is er de mogelijkheid gemaakt om in het lesrooster
te zoeken op lessoort, wijk, dag en tijdstip. Op deze manier kan de bezoeker sneller
de juiste les vinden. Met ruim 150 lessen is dat geen overbodige luxe.
Om contact op te nemen met de vereniging is een nieuw contactformulier gemaakt.
Afhankelijk van het gekozen onderwerp stuurt de website een automatische e-mail
naar de ledenadministratie of het info-emailadres.
Voor de digitale nieuwsbrief kunnen leden en geïnteresseerden zich via de
homepage aanmelden. De functionaliteit is inmiddels operationeel.
Via de administratiemodule kan een nieuwsbrief gemaakt en naar de mailadressen
verzonden worden en kunnen de e-mailadressen van de abonnees beheerd worden.
Toekomstige ontwikkelingen
 In 2008 wordt ook het workflowsysteem verder ingericht: dat betekent dat
kaderleden die verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van informatie op de
site, straks zelf de informatie op de website kunnen plaatsen.
 In 2008 zal naar verwachting ook een start gemaakt kunnen worden met de
bouw van een besloten gedeelte speciaal voor leden en kaderleden.
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Financiën
BALANS PER 31 DECEMBER 2007
Bezittingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Duurzame activa
Overige activa
Debiteuren
Contributies
Liquide middelen

€ 1.403
€
730
€ 6.616
€ 9.237
€ 26.222

Schulden:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Eigen Vermogen
Eg. reserve contr.
Reserve PP 100
Contributies
Crediteuren
Exploitatie

€ 13.356
€ 16.899€ 5.000
€ 6.277
€ 34.976
€ 1.498
€ 44.208

€ 44.208
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BEGROTING 2007
Ontvangsten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contributies
Subsidie gemeente
Subsidie derden
Baten acties
Deelnemersgelden
Intrest
Advertenties

€ 285.000
pm
pm
pm
€
1.500
€
750
€
250

Uitgaven:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Zaalhuur gemeente
Zaalhuur derden
Personeelskosten
Bondscontributie
Secretariaatskosten
Kaderkosten
Pro Patria Post
Jeugd Commissie
Wedstrijden
Evenementen
Propagandakosten
Klein materiaal
Geschenken
Zomerkamp
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Verzekeringen
Onderhoudskosten
Bankkosten
Overige kosten
Taakstelling te bezuinigen
Exploitatie

€ 72.000
€ 32.000
€ 135.000
€ 32.000
€
4.500
€
2.000
€
4.500
€
250
€
3.000
€
1.000
€
1.000
€
500
€
500
€
500
€
2.000
€
3.000
€
2.000
pm
€
1.200
€
250
€ 10.000€
300
€ 287.500 € 287.500
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EXPLOITATIE 2007
Ontvangsten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contributies
Subsidie gemeente
Subsidie derden
Deelnemersgelden
Intrest
Advertenties
Overige baten

€ 298.471
pm
pm
€
1.970
€
741
€
393
€
157

Uitgaven:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zaalhuur gemeente
Zaalhuur derden
Personeelskosten
Bondscontributie
Secretariaatskosten
Kaderkosten
Pro Patria Post
Jeugd Commissie
Wedstrijden
Evenementen
Propagandakosten
Klein materiaal
Geschenken
Zomerkamp
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Verzekeringen
Onderhoudskosten
Bankkosten
Exploitatie

€ 70.572
€ 33.992
€ 137.637
€ 32.029
€
4.282
€
3.546
€
6.139
€
401
€
2.994
€
491€
2.105
€
64
€
458
€
185
€
1.509
€
3.044
€
599
pm
€
1.169
€
1.498
€ 301.732 € 301.732

pagina 30

Pro Patri a Jaarversla g 2007

BEGROTING 2008
Ontvangsten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contributies
Subsidie gemeente
Subsidie derden
Baten acties
Deelnemersgelden
Intrest
Advertenties

€ 304.500
pm
pm
pm
€
1.500
€
250
€
250

Uitgaven:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Zaalhuur gemeente
Zaalhuur derden
Personeelskosten
Bondscontributie
Secretariaatskosten
Kaderkosten
Pro Patria Post
Jeugd Commissie
Wedstrijden
Evenementen
Propagandakosten
Klein materiaal
Geschenken
Zomerkamp
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Verzekeringen
Onderhoudskosten
Bankkosten
Overige kosten
Exploitatie

€ 69.500
€ 35.000
€ 135.000
€ 33.000
€
4.000
€
3.000
€
1.000
€
500
€
3.000
€
1.000
€
2.000
€
500
€
500
€
500
€
1.500
€
3.000
€
1.000
pm
€
1.500
€
500
€ 10.500
€ 306.500 € 306.500
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Contactgegevens vanaf april 2008
BESTUUR
Daniëlle Groetelaers
Jolanda Hierck
Steven Blom
Frans van Elteren
Paul van der Zijde
Peter Kops
Christine Kersten

voorzitter
d.a.groetelaers@caiway.nl
secretaris
hierck@zonnet.nl
penningm.
jsblom@planet.nl
coörd. WS & elteren@rdgg.nl
vice voorz.
coörd. RS
paul@silkroad.demon.nl
kaderbegel.
p.c.kops@wanadoo.nl
NW-hal &
ckersten@wanadoo.nl
technische ontw

(015) 2572672
(079) 3511968
(079) 3616810
(079) 5932338
(079) 3512466
(079) 3615410
(015) 2510433

SECTIE RECREATIESPORT
Paul van der Zijde
coördinator
paul@silkroad.demon.nl
(079) 3512466
Peter Kops
secretaris
p.c.kops@wanadoo.nl
(079) 3615410
Christine Kersten
ass. coörd.
ckersten@wanadoo.nl
(015) 2510433
Frank van de Beld
opl. & licenties frankvandebeld@hetnet.nl
Werkgroep Peuter- en Kleutergymnastiek & Recreatief Turnen
Martie Rozevink
coördinator
martie.rozevink@planet.nl (079) 3212343
Laura Hofman
secretaris
laurahofman@kpnplanet.nl (030) 2333009
Werkgroep Senioren
Henk Groenheijde
coördinator
h.groenheijde@orange.nl
(079) 3431725
SECTIE WEDSTRIJDSPORT
Frans van Elteren
coördinator
Lidwine van Elteren secretaris
Turnen Dames
Arja Haagsma
hoofd
Marja Vink
secretaris
Trampolinespringen
Ingrid Villafuerte
hoofd
Arianne van der Meer secretaris
JEUGDRAAD
Nadia Dbijou
Deborah Schröder
-- vacature --

voorzitter
penningm.
secretaris

REDACTIE PRO PATRIA POST
-- vacature -hoofd
Daniëlle Groetelaers layout

elteren@rdgg.nl

(079) 5932338
(015) 2121745

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

(072) 5066663
(0252) 218395

ingrid_28@hotmail.com
(079) 3628737
ariannevandermeer@hotmail.com
(06) 42272496
jeugdraad@propatria.nl
jeugdraad@propatria.nl
jeugdraad@propatria.nl

d.a.groetelaers@caiway.nl (015) 2572672

CONTRIBUTIE- EN LEDENADMINISTRATIE
g.v. Pro Patria, Postbus 7432, 2701 AK - Zoetermeer (079) 3518192
Website: www.propatria.nl
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