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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009
Aan de leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden van gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer.
Met genoegen nodigt het bestuur van onze vereniging u uit voor de
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en aanvang
Plaats
Adres

: woensdag 22 april 2009, om 20.00 uur
: Vergaderzaal (beneden) sportzaal de Veur
: Prismalaan 40, 2718 CX Zoetermeer

Agenda
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
4.
Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2008
5.
a) Jaarverslag verenigingssecretariaat 2008
b) Jaarverslagen secties, afdelingen en commissies 2008
6.
a) Bespreken en vaststellen resultatenrekening 2008
b) Verslag kascontrolecommissie 2008
7.
Verkiezing kascontrolecommissie 2009
8.
Bespreken en vaststellen begroting 2009
9.
Bestuursverkiezing:
a) aftredend en herkiesbaar: - F. van Elteren
- J. Hierck
10.
Beleidsplan 2009-2012
11.
Lopende zaken
12.
Rondvraag
13.
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.
(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 17 april 2009, bij het verenigingssecretariaat
worden ingediend.
Dit geldt eveneens voor schriftelijke voorstellen.
De stukken behorende bij de punten 4, 5, 6, 8 en 10 zijn te verkrijgen;
- na 8 april via www.propatria.nl
- na 8 april op aanvraag bij secretariaat; (079) 351.19.68 (na 18.00 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 u aller aanwezigheid ten zeerste op prijs wordt gesteld.
Hoogachtend, namens het bestuur,
Jolanda Hierck, secretaris
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2008
d.d. 24 april 2008
1.
Opening
Voorzitter Daniëlle Groetelaers. opent de vergadering en heet alle 29 aanwezigen van harte
welkom. Ze geeft een korte terugblik op 2007 waarin een aantal belangrijke evenementen
hebben plaatsgevonden.
Wederom een succesvolle Propatriade, deze keer voor het eerst in de nieuwe sporthal in
Oosterheem, de Oosterpoort. Ondanks wat haken en ogen zeker voor herhaling vatbaar in
deze setting.
De afdeling trampolinespringen organiseerde een trampoline-interland tussen Nederland en
Frankrijk. Ondanks een kleine onderbreking door het uitvallen van de stroom werd het een
zeer geslaagd evenement.
Zeker ook belangrijk voor de vereniging was de uiteindelijke realisatie van de vernieuwde
website die in samenwerking met Viruly tot stand is gekomen.
We hebben van een aantal mensen binnen de vereniging afscheid genomen, waaraan later
in de vergadering meer aandacht aan zal worden geschonken.
Gelukkig zijn er ook weer wat nieuwe gezichten bij bijvoorbeeld bij het technische kader.
2.
Vaststellen agenda
Op verzoek van de voorzitter wordt de agenda vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Bericht van verhindering van Fia en Linda van Oosterhout en van Hilje Lindeman.
4.
Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 03.05.2007
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris
Jolanda Hierck.
5a.
Jaarverslag verenigingssecretariaat 2007
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.
5b.
Jaarverslagen afdelingen, commissies en secties 2007
Geen opmerkingen. Dank aan de schrijvers Frans van Elteren, Fia van Oosterhout, Peter
Kops en Paul v.d. Zijde. Helaas geen verslag deze keer van de afdeling Turnen Dames. Er zal
nog een verslag komen voor het archief. Tevens dank aan Christine Kersten voor het verslag
inzake de Noord-Westerhal.
6a.
Resultatenrekening 2007
Het woord is aan Otto Knoppers (in 2007 1e penningmeester). Vorig jaar heeft het bestuur
van de vergadering een begroting meegekregen met een bezuinigingstaakstelling van
€10.000,--. Dan zouden we niet in de zwarte cijfers komen.
Dit is niet helemaal gelukt, o.a. doordat er minder bezuinigd is dan begroot was. In totaal
hebben we €5.000,-- bezuinigd. In 2007 was besloten om geen contributieverhoging door te
voeren, dus de bezuinigingen zijn vooral tot stand door o.a. het samenvoegen van een
aantal minder rendabele lessen, wat heeft geleid tot minder kadervergoedingen en minder
zaalhuur. Bij de afdeling wedstrijdsport is halverwege het jaar een contributieverhoging
doorgevoerd.
Belangrijke verschillen met de begroting van vorig jaar zijn:
Een positief verschil bij de contributiebaten wat deels te danken is aan de
contributieverhoging bij de Wedstrijdsport. Aan de kostenkant zijn de kosten voor de PPP
iets te krap ingeschat en deze zijn dus hoger uitgevallen dan begroot.
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Als we kijken naar de balans dan zit daar 1 probleem in, d.w.z. dat hier een negatieve
egalisatiepost staat bij de contributies.
Na deze toelichting van de penningmeester wordt de resultatenrekening vastgesteld.
6b.
Verslag kascontrolecommissie 2007
De kascontrolecommissie bestaande uit Rob Rozevink en Adri van den Engel heeft zich dit
jaar geconcentreerd op de salarisadministratie. Wederom heeft de kascontrolecommissie
geen fouten kunnen ontdekken en spreekt zich uit over de grote professionaliteit van deze
administratie. Naast de salarisadministratie besteedt Henk ook veel werk aan bijvoorbeeld de
zaalhuur. Dit is op jaarbasis een behoorlijke klus. Complimenten aan Henk Groenheijde.
Hoewel de administratie van Cees Weeda dit jaar niet gecontroleerd is verdient hij voor zijn
vele werk (gemiddeld 30 uur per week) een groot applaus. Uiteraard ook bijzondere dank
aan penningmeester Otto Knoppers. Onder luid applaus wordt de penningmeester decharge
verleend. Ook de kascontrolecommissieleden worden hartelijk bedankt.
7a.
Verkiezing kascontrolecommissie 2008
Adri v.d. Engel heeft twee jaar als commissielid gefungeerd en zal plaatsmaken voor een
volgende vrijwilliger. Rob Rozevink zal nog 1 jaar lid blijven en Magda Knoppers biedt aan
om als tweede lid te fungeren.
8.
Begroting 2008
Het woord is aan Steven Blom (1e penningmeester 2008).
Uitgangspunt is dat bij eenzelfde ledenaantal als in 2007 er een contributieverhoging zal
worden doorgevoerd. Wij denken in de begroting zo’n € 10.000,-- over te houden die
gebruikt zal worden om het tekort van de egalisatiereserve contributie te dichten.
Deborah Schröder vraagt namens de jeugdcommissie of het bedrag dat voor hen begroot is
iets hoger kan zijn omdat ze van plan zijn meer activiteiten te gaan organiseren. Op zich
geen probleem zolang het maar kostendekkend is.
Na deze uitleg van de penningmeester wordt de begroting 2008 vastgesteld.
9.
Contributie
Zoals reeds aangegeven bij de balans stelt het bestuur voor om een contributieverhoging
van 6% door te voeren met ingang van 1 oktober 2008.
Vraag Deborah Schröder: geldt dit alleen voor de recreatiesport of ook voor de
wedstrijdsport? Toelichting Frans van Elteren: De Wedstrijdsportleden betalen dezelfde
basiscontributie als de recreatiesportleden. Echter hier bovenop komt nog een
wedstrijdsporttoelage. Afgelopen jaar is deze toelage verhoogd. Als er komend jaar bij de
recreatiesport een contributieverhoging wordt doorgevoerd zal het basisbedrag voor de
wedstrijdsport ook verhoogd worden.
Vraag Magda Knoppers: Waar is het bedrag van 6% op gebaseerd?
Antwoord: we gaan uit van de verwachting van ca. 2% per jaar en omdat wij niet jaarlijks de
contributie willen verhogen, wordt dit percentage iets verhoogd.
Daniëlle voegt nog toe dat de lessen die meer dan 1 uur bedragen (zoals bijv.
trampolinespringen, balspeluurlessen en rhönradlessen) en waarvan de leden maar 1 uur
contributie betaalden nu worden rechtgetrokken en dat deze leden dus ook naar rato
contributie gaan betalen.
10.
Bestuursverkiezing
- De voorzitter Daniëlle Groetelaers wordt onder luid applaus herkozen.
- Ook herkiesbaar is Christine Kersten die tevens wordt herkozen.
- Verkiesbaar is Peter Kops die reeds geruime tijd aanschuift aan de bestuurstafel
die nu voornamelijk veel werk verzet binnen de recreatiesport als kaderbegeleiding.
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Ook hij wordt met applaus gekozen.
- Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij het vertrek van Otto Knoppers als
bestuurslid. Eerst wordt door Frans van Elteren gememoreerd aan de vele
bijzondere jaren die Otto eerst als voorzitter en vervolgens als penningmeester
binnen het bestuur heeft doorgebracht.
Daarna richt Daniëlle het woord tot Otto waar zij hem namens de vereniging een
cadeau aanbiedt. Tevens wordt Otto gevraagd of hij de functie van Erevoorzitter wil
accepteren. Otto accepteert met veel plezier dit erevoorzitterschap.
Op zijn eigen bijzondere wijze bedankt Otto zijn medebestuursleden voor de
vriendelijke woorden en de daarbij behorende cadeaus. Tevens blikt hij terug op
de bijzonder prettige samenwerking met de vele mensen gedurende de afgelopen
jaren.
Onder zeer luid applaus wordt Otto nogmaals bedankt voor zijn enorme inzet van
de afgelopen 30 jaar als bestuurslid.
11.

Lopende zaken

Paul van der Zijde (RS):
Blikt nog even terug op een aantal gebeurtenissen binnen de Recreatiesport waarin ook
diverse wedstrijden hebben plaatsgevonden. Bijv. Rhönrad, dance, springwedstrijden en vele
onderlinge wedstrijden.
De demogroepen bij dance zijn verdwenen en hiervoor in de plaats zijn selectie
groepen gekomen. Langzaam maar zeker wordt het niveau hier steeds beter.
Afgelopen jaar is er goed gescout binnen de recreatiesport en een aantal leden
zijn doorgestroomd naar de wedstrijdsport.
Minder rooskleurig blijft toch het verloop binnen het technische kader. Gelukkig
heeft Paul in Peter Kops een goede kaderbegeleider gevonden. Samen met Frank v.d. Beld
en Christine Kersten vormen zij de commissie kaderbegeleiding en proberen zij er alles aan
te doen om het kader te behouden en goed te begeleiden.
Christine Kersten (NW-hal/techn. ontw.):
Afgelopen jaar is de laatste hand gelegd aan de realisatie van de nieuwe website. Dankzij de
inbreng van diverse mensen is het een uitstekende bron van informatie geworden. Bedoeling
is dat een aantal mensen in de toekomst zelf stukjes op de site kunnen plaatsen cq.
aanpassen.
Frans van Elteren (WS):
Houdt zich op dit moment, naast de wedstrijdsport,ook bezig met een nieuw gegeven: nl. de
combinatiefunctionaris. Een nieuw politiek instrument dat wij graag willen aanspreken om
kwalitatief goed kader te krijgen.
Bij de wedstrijdsport zal er het e.e.a. gaan veranderen. Vooral door diverse komende
wijzigingen binnen de KNGU.
Jolanda Hierck (secr.):
We hebben in 2007 afscheid genomen van een aantal mensen, te weten:
•
Alan Villafuerte, trampolinespringer. Hij is door Pro Patria onderscheiden met een PP
Award voor zijn verdiensten voor de vereniging. De ledenvergadering ondersteunt dit
met een applaus.
•
Piet Hierck, hoofdredacteur Pro Patria Post. Piet heeft toen Cees en Christel
Weeda stopten met het samenstellen van de PPP die taak van hen
overgenomen en dat heeft hij 13 jaar gedaan. Het bestuur heeft daarom
besloten hem te benoemen tot lid van verdienste van Pro Patria. De
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ledenvergadering stemt hiermee in.
Fia van Oosterhout, secretaris afd. trampolinespringen. Fia heeft zich meer dan 25
jaar ingezet voor de afdeling trampolinespringen en heeft er zo jaren voor gezorgd
dat alles op rolletjes liep. De zeer zorgvuldige verslaglegging in het jaarverslag is
tekenend voor haar manier van werken. Fia was al lid van verdienste en het bestuur
heeft nu besloten haar te benoemen tot erelid van Pro Patria. De ledenvergadering
stemt hiermee in.
Marjan van Silfhout, trainster RSG en RS. Marjan heeft 36 jaar les gegeven bij
Pro Patria, eerst als zeer succesvol trainster bij de RSG en later als trainster
bij de recreatiesport (sportief wandelen, nordic wandelen, gymnastiek). Het
bestuur heeft daarom besloten haar te benoemen tot erelid van Pro Patria.
De ledenvergadering stemt hiermee in.

Danielle Groetelaers (Vz):
We hebben in het verleden een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de vereniging
voor de periode t/m 2008. Dit jaar wordt er een nieuw meerjarenbeleidsplan
opgesteld voor de periode 2009-2012.
Verder maakt ze van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen te bedanken.
Natuurlijk Henk en Cees voor hun vele werk waarmee ze het bestuur geweldig
ondersteunen. Tevens veel dank aan de vele kaderleden, zowel het organisatorische
kader als de mensen die in de zalen staan, voor hun inzet voor Pro Patria. Namens
het bestuur spreekt Daniëlle de hoop uit dat men dit de komende jaren ook zal blijven
doen.
12.

Rondvraag

Marianne Gosselink
Marianne merkt op dat ze niets gehoord heeft tijdens de ‘lopende zaken’ over PP on Stage
en vraagt of we daar iets over kunnen zeggen. Danielle legt uit dat PP on Stage een show is
van Pro Patria die twee keer gegeven wordt op 25 mei in het Stadstheater in Zoetermeer.
Het is een combinatie van dans, turnen, springen en rhönradturnen, in samenwerking met
drumfanfare VIOS. Paul geeft een toelichting op de kaartverkoop. Er zijn inmiddels 450
kaarten verkocht en kaderleden krijgen binnenkort een brief waarmee ze voor hun
gereserveerde kaarten kunnen krijgen.
Marjan van Silfhout
Marjan maakt van de gelegenheid gebruik om de vereniging te bedanken voor de prettige
samenwerking de afgelopen 36 jaar. Ze noemt daarbij in het bijzonder de samenwerking met
Henk die haar ook bij de vereniging binnen heeft gehaald.
Deborah Schröder
Hoe staat het momenteel met het ledenaantal:
Dat is stabiel. Op het moment van de vergadering is dit rond de 2600 leden.
Ron Lamboo
Ron vraagt hoe het staat met de voorbereidingen voor het 100-jarig bestaan van Pro Patria.
Danielle licht toe wat de stand van zaken is. Er zijn wat lijntjes uitgegooid om wat
evenementen te organiseren. Allereerst wordt met de gemeente overlegd of het mogelijk is
weer iets in het Stadstheater te doen. Verder is de vraag uitgezet bij Museum het Oude Huis
(historisch museum Zoetermeer) of het mogelijk is een tentoonstelling te organiseren over
100 jaar gymnastiek. Ook de KNGU is hiervoor benaderd. De reacties waren heel positief,
dus er wordt zeker vervolg aan gegeven. Lastig is wel dat het museum in 2011 gaat
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verhuizen. Ook ligt er nog steeds een idee om een lustrumboek uit te brengen. Danielle is
daarvoor al materiaal (vooral foto’s) aan het verzamelen. Ron biedt zich aan om in de
organisatie van het lustrum mee te helpen. Danielle roept andere geïnteresseerden op zich
ook te melden.
Ron complimenteert de vereniging met het feit dat er weer een jeugdraad is. Hij adviseert ze
om van evenementen, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, stukjes naar de lokale kranten
te sturen. Als de jeugdraad vragen heeft of hulp nodig heeft bij de organisatie van
evenementen kunnen ze altijd contact met Ron opnemen.
Frank van de Beld
Frank vraagt of het klopt dat het bestuur een aantal abonnementen heeft op Gymmagazine
en wat er gebeurt met de 4 keer per jaar bijgevoegde kaderinfo. Het bestuur geeft aan dat
er 6 abonnementen zijn bij verschillende mensen (o.a. Steven, Peter, Cees). Kaderleden die
ook een abonnement willen hebben, kunnen dat echter gewoon zelf nemen en dan
declareren bij de club.
Adri van den Engel
Adri bedankt, bij afwezigheid van Ada Hogendam die dat altijd doet, het bestuur voor haar
inzet in het afgelopen jaar en wenst de bestuursleden veel succes in het komende jaar.
13.
SLUITING
Daniëlle sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage.
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VERENIGINGSSECRETARIAAT
Na de ledenvergadering van 24 april 2008 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
D.A. Groetelaers
F. van Elteren
J.M. Hierck
J.S. Blom
C. Kersten
P.H.M. van der Zijde
P.C. Kops

Voorzitter
Vice-voorzitter en coördinator sectie Wedstrijdsport
Secretaris
Penningmeester
Noordwesterhal & technische ontwikkelingen
Coördinator sectie Recreatiesport
Kaderbegeleiding sectie Recreatiesport

Binnen de afdeling recreatiesport werd weer door diverse deelnemers aan wedstrijden
deelgenomen, zoals de springwedstrijden, Rhönradwedstrijden en de 2-jaarlijkse
turn-4-kamp in de Veur.
Nieuw evenement dit jaar was PP-on stage: een fantastisch spektakel in het Stadstheater
waar 2 x een prachtige show door de afdeling dance, wedstrijdturnen en rhönradturnen
werd gegeven. Absoluut voor herhaling vatbaar.
Ook de wedstrijdsport zat niet stil. Zowel bij Turnen Dames als bij Trampolinespringen werd
o.a. deelgenomen aan diverse Worldcup wedstrijden en andere internationale toernooien.
Ook aan de landelijke top zijn de topsporters van PP steeds te vinden.
Het aantal leden schommelde het hele jaar tussen de 2500 en 2650 leden.
Het zoeken en vinden van goed kader binnen de recreatiesport is en blijft een groot
probleem.
Onderstaand treft u het overzicht aan van het ledenbestand van 2008.
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
95
17
478
103
406
33
85
7
212
24
617
56
302
53
46
18
2552

mei
101
19
488
105
397
29
86
8
215
27
639
49
321
65
56
13
2618

aug
107
18
468
99
374
31
75
3
214
22
641
45
303
65
48
15
2528

dec
112
17
455
99
329
32
82
2
209
20
682
50
324
65
56
17
2551

Wij hopen ook in 2009 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
2008 was voor de sectie recreatiesport een enerverend jaar, met vele succesvolle
uitvoeringen. Anderzijds bestuurlijk ook de nodige aandachtspunten. Dit jaar werd de sectie
wederom geconfronteerd met vacatures en het feit dat deze steeds moeilijke zijn in te
vullen.
Kader
Op 31 december 2008 waren de volgende technische kaderleden actief binnen de
recreatiesport:

Trainers in de recreatiesport per eind december 2008
Baas, Jan
Blankenstijn, Hester
Borawitz, Wim
Borawitz, Marjolein
Borawitz, Veronique
Borgsteede, Harry
Bruijn, Karel de
Charité, Kimberly

-

begeleider zaalvoetbal
trainer damesgym
trainer jeugdturnen
trainer jeugdturnen
trainer jeugdturnen
begeleider zaalvoetbal
trainer trampolinespringen
trainer jeugdturnen

Jong, Madelon de
Jong, Mariëlle de
Kuil, Marga van de
Laan, Wouter v.d.
Levert, Caroline
Mallee, Natascha
Paul, Sanne
Rozevink, Martie

-

Dam, Antoinette
Dbijjou, Nadia
Elfferich, Janneke
Engelen van, Esmée
Gielisse, Judith

-

trainer dance
trainer dance
trainer jeugdturnen, peuter/kleuter
trainer dance
trainer aerobics

Seldenthuis, Saskia
Smits, Corine
Tijbosch, Wim
Vaartjes, Ank
Visser, Caitlin de

-

Gosselink, Marianne

Vliet, Hansje van

-

Voet, Aad
Voet, Ilse

- begeleider volleybal
- trainer trampolinespringen

Hokke, Hans
Hoogendam, Ada

- MBvO, Ouder/kind, sportief
wandelen en peuter/kleuter
- trainer Nordic Walking
- trainer dance, aerobics en sportief
wandelen
- trainer trampolinespringen
- vaste invaltrainer jeugdturnen

Huijbrechts, Irma

- trainer aerobics

Haaster, Henk van
Hogenes, Phemia

trainer balspel
trainer Nordic Walking
trainer aerobics
trainer jeugdturnen
trainer peuter/kleuter
trainer jeugdturnen
trainer dance
trainer (jeugd)turnen recr.sp. 55+,
pilates, Nodic walking en sportief
wandelen
trainer jeugdturnen +
trainer aerobics
begeleider balspel
pianist damesgym
trainer jeugdturnen +
peuter/kleuter
trainer damesgym + MbvO

Voorst tot Voorst, Esther - trainer jeugdturnen en aerobics
Zijde, Karin van der
- trainer jeugdturnen ,
peuter/kleuter, rhönradturnen
Zuurmond, Petra
- begeleider volleybal

Het ‘draaiende’ houden van het lesrooster levert bij voldoende technisch kader in principe
geen problemen op. In 2008 was het ‘bemannen’ van diverse lessen met vaste leiding geen
sinecure! Dit probleem is (en blijft) binnen de sectie een zeer belangrijk aandachtspunt. Er
wordt niet vanuit gegaan dat dit de komende jaren eenvoudiger wordt en zal nieuwe leiding
vooral uit eigen gelederen moeten komen. In 2008 is extra inzet gepleegd om assistenten,
die daarvoor in aanmerking komen, een assistentencursus en vervolgcursussen te laten
volgen.
In 2008 zijn 6 kaderleden gestopt met lesgeven, terwijl er 4 gestart zijn. Dat betekent dat
reeds aanwezige leiding de gaten heeft gevuld of dat is gewerkt met invallers. De leden
hebben hier last van gehad en het wordt bijzonder betreurd dat dit niet te voorkomen was.
Anderzijds heeft de enorme inzet van de eigen leiding en mutatiefunctionarissen dat
vacatures vaak vervuld bleven door meer of minder langdurige waarneming.
Opleidingen en licenties
Ondanks het gegeven dat het beleid de laatste jaren gericht is op het (doen) opleiden van
technisch kader, en dit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, werpt dit (nog) nauwelijks
vruchten af, in die zin dat zij de opleiding voltooien. De kandidaten die met een relevante
gymnastiekopleiding waren gestart, haakten in het afgelopen jaar af, dikwijls door frequente
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roosterwijzigingen op school en/of studie buiten Zoetermeer.
Op dit moment zijn 4 personen opgeleid tot assistent-leider niveau 2. In het jaar waarin zij
16 jaar worden mogen zij starten met de opleiding gymnastiekleider niveau 3. Zodra zij qua
leeftijd deze opleiding mogen volgen, stelt de vereniging hen daartoe in staat. Vóór het
einde van seizoen 2008 - 2009 start er een opleiding in Den Haag. De vinger wordt aan de
pols gehouden!
Voorts werden door kaderleden bijscholingen gevolgd. Deze bijscholingen zijn uiteraard
nuttig om als kaderlid ‘up to date’ te blijven. Daarnaast kunnen deze gebruikt worden om
een in het bezit zijnde licentie te verlengen. Hieronder treft U een overzicht aan betreffende
de status van de licentie van alle (31) kaderleden per 1 januari 2009.
• aantal technisch kaderleden met geldige KNGU licentie: 11
• aantal technisch kaderleden met een verlopen KNGU licentie: 5
• aantal technisch kaderleden zonder KNGU licentie: 15*
* Deze personen hebben opleidingen gevolgd bij andere opleidingsinstituten dan de 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 2008

Augustus –
December 2008

65
14
1
26
24
63% - 37%

45
4
4
1
18
17
62% - 38%

16
7

11
30

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

Het aantal assistenten is in de tweede helft van 2008 aanzienlijk gedaald, omdat een groot
deel van de assistenten zijn gestopt. Dit is deels opgevangen doordat er minder
assisteringen nodig waren, maar ook doordat er nieuwe assistenten bijgekomen zijn.
Zorgelijk blijft dat het voor sommige lessen toch lastig blijkt te zijn om assistenten te vinden.
Positief is te noemen dat het aantal gediplomeerden sinds dit jaar boven de 60% procent
van de totaalpopulatie staat. Verklaring hiervoor is dat vrijwel alle assistenten bij de peuteren kleuterlessen een diploma hebben. Hierin is duidelijk het positieve effect van het
organiseren van junior assistencursus te zien.
De vergoedingen zijn ten opzichte van 2007 in totaal ongeveer gelijk gebleven, hoewel het
aantal assisteringen uiteindelijk licht minder was. Verklaring daarvoor is dat er meer
gediplomeerde assistenten zijn, maar dat dit voornamelijk junior assistenten zijn (deze
assistenten zijn jonger en krijgen minder vergoeding dan een assistent/assistentleider-2 met
het assistentdiploma).
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Dit jaar hebben geen assistenten de overstap van assisteren naar lesgeven gemaakt.

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. In 2008 hebben de
volgende vier Pro Patria assistenten het assistentleider-2 diploma discipline gymnastiek
gehaald:
• Bianca Blom
• Britt Elenbaas
• Jeanine van der Laan
• Marloes van Moort
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 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 2008 is georganiseerd door Pro Patria en werd op 27 juni 2008 feestelijk
afgesloten. De cursusleiding was in handen van Christa Ros en Martie Rozevink. De volgende
17 assistenten hebben de junior assistentcursus met succes doorlopen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irene van der Blij
Jamie Faas
Esmee Geraedts
Robin Groenewegen
Maria Tine Hutten
Rowena Kops
Laura Kornman
Amber Kroeze
Ashley Kuijper

•
•
•
•
•
•
•
•

Anne-Marije van Lobenstein
Sanne van Rijswijk
Koen Seldenthuis
Inge Vollebregt
Karlijn Vrijmoeth
Anne Fleur Weijs
Anouck Weijs
Michelle van Wissen

Omdat de cursus in 2008 ook door het ministerie van VWS is goedgekeurd, krijgen de junior
assistenten nu ook een officieel KNGU diploma. Omdat de groep van 2007 dit diploma nog
niet had gehad, is tijdens de diploma uitreiking ook het diploma aan de groep van 2007
uitgereikt. Districtsbestuurder Jos Jansen was bereid gevonden om het diploma uit te reiken.
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Alle junior assistenten
van Pro Patria die in
2008 de cursus deden.
Van links naar rechts:
Boven: Karlijn
Vrijmoeth, Sanne van
Rijswijk, Michelle van
Wissen, Esmee
Geraedts, Anne-Marije
van Lobenstein, Amber
Kroeze , Anne-Fleur
Weijs, Inge Vollebregt,
Laura Kornman en Maria
Tine Hutten.
Onder: Anouck Weijs,
Jamie Faas, Ashley
Kuijper, Irene van der
Blij, Robin Groenewegen, Rowena Kops en
Koen Seldenthuis
Alle assistenten van Pro
Patria, CGV en NAS die
in 2007 en 2008 de
cursus hebben gevolgd
samen met de
cursusleiding: Martie
Rozevink en Christa Ros

Turnen

Turnvierkamp

Voor de vierde achtereenvolgende keer organiseerde de sectie recreatiesport op 5 april de
Turnvierkamp. Opnieuw was de locatie de sporthal ‘De Veur’ in Rokkeveen, waar de
recreatieve turn(st)ers in de leeftijd vanaf 6 jaar op de toestellen brug, rekstok, kast, lange
mat en minitrampoline hun turnoefeningen lieten zien. Er waren wedstrijden in de ochtend
en in de middag. In de ochtend waren de kinderen van 6 t/m 8 jaar aan de beurt en in de
middag de kinderen vanaf 9 jaar. Met ongeveer 300 deelnemers was ook de vierde editie
weer een groot succes.
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PP on Stage

Op 25 mei 2008 realiseerde Pro Patria twee voorstellingen in het Stadstheater te Zoetermeer
van een gloednieuw evenement: PP on Stage. Een spetterende mix van dans, springen,
turnen en rhönradturnen verzorgd door de vele dance en turn (selectie)groepen van Pro
Patria met medewerking van Drumfanfare VIOS uit Zoeterwoude.
De show was een enorm succes en na afloop kwamen er dan ook vele positieve reacties van
het publiek.

Turn & Fundag 7 t/m 13 jaar

Een aantal verenigingen in Zuid-Holland organiseert jaarlijks Turn & Fundagen voor de
turnende jeugd vanaf niveau 9 (het hoogste niveau) tot niveau 16.
Voor het eerst werden deze wedstrijden op 19 april in Zoetermeer gehouden in sporthal De
Oosterpoort en was Pro Patria belast met de organisatie. Naast een wedstrijd volgens de
KNGU voorschriften is er ook een "fun"-gedeelte, waarbij de totaal 500 deelnemers in een
uur tijd deelnamen aan drie workshops te weten tumblingbaan, sport & spel en dance. En
natuurlijk werd na afloop de ingestudeerde dans voor alle aanwezige belangstellenden
uitgevoerd.
In de ochtend turnden de kinderen van 7 – 9 jaar en in de middag werd het hele programma
herhaald voor de leeftijdscategorie 10 – 11 en 12 – 13 jaar.
Het wedstrijdelement was natuurlijk ook belangrijk. Daarbij vielen de jongens en meisjes van
de recreatieselectie van Pro Patria vele malen in de prijzen.
De organisatie van de regio was erg tevreden over locatie en organisatie en liet weten graag
in 2009 terug te willen komen met dit evenement in de topsporthal in Oosterheem.

Springwedstrijden categorie D

Op 16 november namen verschillende teams van Pro Patria deel aan de springwedstrijden in
de categorie D in Sporthal ‘Overbosch’ in Den Haag. De wedstrijden verliepen voor de Pro
Patria springers uitermate succesvol. Het is weer gelukt een aantal prijzen te veroveren voor
de prijzenkast!

Springwedstrijden categorie C

Op 21 november werden in de Vliethorst in Voorschoten de springwedstrijden op C-niveau
gehouden voor jongens en meisjes. Pro Patria sprong zich naar twee 3e, vijf 2e en drie 1e
plaatsen.
In de ochtend was het jongensteam van 10 tot 16 jaar aan de beurt. De jongens werden 3e
op minitrampoline/kast en 2e op lange mat, minitrampoline en plank/kast. De meisjes van 8
tot 12 jaar sprongen een keurige wedstrijd en wisten een 3e plaats op plank/kast en een 2e
plaats op minitrampoline te veroveren.
In de middag kwam het team meisjes van 12 tot 16 jaar in actie. Zij waren uiterst succesvol
en behaalden eenmaal zilver (minitrampoline/paard) en driemaal goud (lange mat,
mintrampoline en plank/kast). Een fantastische prestatie!

Turn & Fundag junioren en senioren

Op 13 en 14 december nam Pro Patria deel aan de Turn en Fundag in Leiden. De junioren en
senioren van de recreatieselectie kwamen uit op verschillende niveaus en turnden een
verdienstelijke wedstrijd. De junioren in niveau 12 behaalden een 1e en twee 5e plaatsen. In
niveau 10 werden een 2e, een 9e, een 11e, een 13e en een 16e plaats behaald.
In niveau 9 wist Pro Patria beslag te leggen op alle podiumplaatsen en een 7e en 8e plaats.
Bij de senioren niveau 10 werd een 13e plaats behaald.
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Onderlinge wedstrijden

Bij alle groepen (recreatie en selectie) werden dit jaar ook weer onderlinge wedstrijden
gehouden, die plaatsvonden op de reguliere lesuren.
Dance
Als gevolg van het vertrek van Corrie Hoogduin en een aanzienlijk aantal ziekte- en
blessuregevallen was het dit jaar erg lastig m.b.t. de leiding. Het is echter toch gelukt het
overgrote deel van de lessen doorgang te laten vinden. Farai Vutabwarova heeft haar
werkzaamheden voor Pro Patria beëindigd. Het is helaas niet gelukt een vervanger te vinden
voor de lessen streetdance. Deze les is daarom opgeheven.

Optreden bij nieuwjaarsreceptie
gemeente Zoetermeer

De groep van Antoinette Dam
heeft een optreden verzorgd in
het Stadstheater ter gelegenheid
van de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Zoetermeer. De
reacties waren uiterst positief.

Demogyjada

Op 16 maart 2008 is de
dansgroep D’Yessica’s van
Phemia Hogenes naar de
Demogyjada geweest in
Kaatsheuvel.
Op 30 maart zijn 3 groepen van Antoinette Dam naar Voorschoten afgereisd om hun beste
beentje voor te zetten: de vrijdag recreatiegroep leeftijd 11 t/m 15 jaar met Take Control en
een selectie van deze groep met Adem in Adem uit, de recreatiegroep van maandag, leeftijd
15 t/m 23 jaar met Do it Well en demogroep Adam’s Choice met Bout it.

Jazzhappening

De dansgroepen van Pro Patria beleefden op 12 april 2008 in sporthal De Veur een ware
happening. Leerlingen vanaf 4 jaar deden mee aan dit spektakel met thema ‘van niets tot
iets’. Naast de recreatielessen werd ook door de selectiegroep ‘d’Yessica’ opgetreden.
Aan de beste groepen werden prijzen uitgereikt. Daarnaast was er ook een prijs voor sportief
gedrag.

PP on Stage

Op 25 mei 2008 realiseerde Pro Patria twee voorstellingen in het Stadstheater te Zoetermeer
van een gloednieuw evenement: PP on Stage. Zie hiervoor het berichtje onder ‘turnen’.

NK Jazzdans

DeLuxe had zich tijdens een van de voorronden als eerste geplaatst voor het Nederlands
Kampioenschap Jazz Dance. Op 7 juni heeft de wedstrijdselectie van Pro Patria de eerste
plaats behaald bij het in de categorie C-niveau voor 16 jaar en ouder in een deelnemersveld
van 9 groepen.

Hitlandfestival Nieuwerkerk aan den IJssel

Het hitlandfestival in Nieuwerkerk aan den IJssel is een 3 dagen durend evenement, waar
zowel theater, muziek als andere culturele evenementen te zien waren. Op zondagmiddag 31
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augustus heeft demogroep Adam’s Choice + selectie 11 t/m 15 jaar (Adam in Adem uit) een
voorstelling van 20 min. gegeven. Met het schitterende weer was de openluchtvoorstelling
zeer geslaagd.
Rhönrad

Zuid-Hollandse Kampioenschappen

Op 12 januari werden in Naaldwijk de 6e Zuid-Hollandse kampioenschappen Rhönradturnen
gehouden in de categorieën A, B en C. In Zuid-Holland zijn er vijf verenigingen die
rhönradturnen beoefenen. Voor Pro Patria kwamen 21 deelnemers uit. Voor A en B niveau
waren de wedstrijden van belang in verband met kwalificatie voor het Nederlands
Kampioenschap in Ede.
In de categorie C, niveau L4 werden een 4e en een 10e plaats behaald, in niveau L5 van
dezelfde categorie werden goud en zilver geoogst. Daarnaast waren er nog een 5e, een 7e
en een 9e plaats.
In de categorie B, niveau L7 was er een 7e plaats. Niveau L6 was het hoogste niveau
waaraan Pro Patria meedeed. In dit niveau werd beslag gelegd op het zilver en de 4e t/m 8e
plaats. Van de 11 deelnemers op B-niveau hebben er zich 9 weten te plaatsen voor het NK.

Nederlands Kampioenschap

Op 1 maart namen 8 turn(st)ers deel aan de Nederlandse Kampioenschappen
Rhönradturnen. In de categorie B-L6 werden een eerste en een tweede plaats behaald.

Clubteamwedstrijden

De clubteamwedstrijden vonden op 8 november plaats in Groot Ammers. Per vereniging
deden verschillende teams van minimaal 3 en maximaal 5 turners mee. Elke deelnemer werd
individueel beoordeeld, waarbij de hoogste 3 scores telden voor het teamresultaat. Pro Patria
nam deel met 4 teams in verschillende niveaus. Pro Patria behaalde in niveau L4 een 2e
plaats. De twee teams die deelnamen in de categorie L5 werden 9e en 12e. In de categorie
L7 werd het team van Pro Patria 3e.
Volwassenensport

Seniorensport

Binnen de vakgroep Seniorensport hebben in 2008 enkele mutaties plaatsgevonden. Doordat
de gemeente Zoetermeer ook dit jaar overdag zaalruimte voor scholen claimde op dagen en
tijden dat Pro Patra er gebruik van maakte, moest er geschoven worden met groepen.
Hoewel de oplossingen niet allemaal optimaal waren, werden de lessen met enthousiasme
gegeven en gevolgd. In januari 2008 vond een fittest plaats voor 55-plussers uit de wijken
Seghwaert en Noordhove. Hieruit is een nieuwe deelnemersgroep ontstaan.

Sportief wandelen

Ook dit jaar hebben weer tientallen volwassenen deelgenomen aan de lessen sportief
wandelen die in verschillende wijken van Zoetermeer worden gegeven.
Tijdens de landelijke sportweek hebben ongeveer 50 leden meegedaan aan de recordpoging
om zo veel mogelijk mensen tegelijk te laten bewegen.

Ouder-en-kind gymnastiek

In februari is een nieuwe groep ouder-en-kind gymnastiek gestart in Rokkeveen. Op verzoek
van en in samenwerking met basisschool De Edelsteen vinden de lessen plaats in de
kleutergymzaal van de school
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Balsporten en gymnastiek

Reeds jarenlang is er grote belangstelling voor de groepen ‘balsporten voor volwassenen’.
Dit jaar vormde daarop geen uitzondering. Ook zijn er wekelijks veel sportieve volwassenen
die met veel plezier de gymnastieklessen volgen.

Pilates

De lessen Pilates kenden veel belangstelling en zijn dan ook in de loop van het jaar
uitgebreid. De les Pilates in Leidschenveen is echter wegens gebrek aan een bevoegde
docent geschrapt.

Nordic Walking

Hoewel Marjan van Silfhout aan het einde van 2007 gestopt is met haar lessen, heeft zij nog
een aantal maanden de les Nordic Walking op dinsdagavond gegeven.
Deze oplossing was een tijdelijke. In de loop van het jaar is deze groep (tijdelijk) opgeheven.
Vanuit de vereniging is er gezocht naar een nieuwe docent. Aan het einde van het jaar is het
gelukt deze groep weer op de rails te zetten.

Foto: Rene Faas
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JEUGDRAAD
De jeugdraad is tot nu toe nog geen constante groep geweest. Er hebben een hoop
wisselingen plaats gevonden. We hebben het jaar 2008 afgesloten met 5 leden. Het jaar
2009 starten wij met 7 enthousiaste leden. Aangezien alle leden studeren en heel wat uren
sporten bij Pro Patria wordt er minder georganiseerd dan we zouden willen. We hopen in
2009 dat er minimaal 1 á 2 activiteiten bijkomen die ook andere leeftijdscategorieën
aanspreken.
In 2008 hebben wij het jaarlijkse buitenspelfestijn georganiseerd eveneens het
sinterklaasfeest. Helaas was het financieel en organisatorisch niet mogelijk om alle groepen
in de desbetreffende leeftijd uit te nodigen voor het sinterklaasfeest. Daarom hebben wij
besloten om het feest tweejaarlijks te houden voor de dansafdeling en de turnafdeling. Dat
betekent dat de turnafdeling in 2009 aan de beurt is en de dansafdeling weer in 2010. Op
deze manier proberen wij tegemoet te komen aan de leiding, die elk jaar zelf iets organiseert
voor de kinderen binnen de groepen. De groepen die niet aan de beurt zijn het
desbetreffende jaar worden voorzien van wat lekkers om het feest binnen de eigen groep te
vieren.
Het buitenspelfestijn (juni 2008) is weer een leuke middag geworden door alle hulp van de
leiding en vrijwilligers. We kijken weer uit naar de volgende.
Het sinterklaasfeest is mede mogelijk gemaakt door de Hoogvliet Supermarkt in de
dorpsstraat, die gezorgd heeft voor al het eten en drinken. Ondanks dat Annemarie van Wel
duidelijk in het krantenstukje heeft geschreven dat we gesponsord zijn door Hoogvliet, is dit
helaas niet in de krant gekomen. Wij hopen dat ondanks dat, wij in 2009 weer op een kleine
sponsoring kunnen rekenen.
De leidsters hebben fantastisch werk geleverd door het opzetten van een leuke pietengym.
Wauw! Ook de pieten en Sinterklaas waren verheugd dat ze dit jaar weer langs mochten
komen. Ze hebben al beloofd om volgend jaar een bezoekje te brengen aan Pro Patria. Dat
is een prettig vooruitzicht.
De opkomst van de peuters/kleuters op het sinterklaasfeest was goed. Helaas was de
opkomst van de dansafdeling erg teleurstellend.
Ondanks dat, kijken wij in ieder geval met een positief gevoel terug op 2008 en hopen dat
2009 een sportief jaar wordt, waarin we nog meer kinderen kunnen bereiken met onze
activiteiten. Alle leiding en vrijwilligers die ons hebben geholpen om er een leuke dag van te
maken voor de kinderen, nogmaals bedankt! We hopen dat we weer op jullie kunnen
rekenen in 2009, want zonder jullie kunnen wij niet zo veel.
Deborah Schröder (secretaris jeugdraad)
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WEDSTRIJDSPORT
Algemeen
periode 1 januari t/m 31 december 2008
Het jaar 2008 verliep organisatorisch voor de sectie wedstrijdsport goed.
De activiteiten van de topcoaches/sporters vonden naast de wedstrijdsportactiviteiten van
Pro Patria plaats onder de naam NTO (Nationale Topsport Organisatie) Zoetermeer.
Bij het damesturnen zijn de samen met het district Zuid-Holland van de KNGU opgezette
districtstrainingen een groot succes.
Samen met de sponsorcommissie Turnen dames werd in de Oosterpoort een organisatorisch
en sportief succesvol “TurnMania nieuwe stijl” georganiseerd.
De ontwikkelingen rond de beleidsmatige- en organisatorische veranderingen bij de Kngu
topsport en Noc-Nsf per 2009 leverden in 2008 veel extra overleg op en wierpen hun
schaduwen vooruit.
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
Arianne v.d. Meer
- secretariaat Trampolinespringen
Arja Haagsma
- hoofd Turnen Dames
Marja van Leeuwen
- secretariaat Turnen Dames
Lidwine van Elteren
- assistent coördinator sectie wedstrijdsport
Frans van Elteren
- coördinator sectie wedstrijdsport
Het jaar 2008 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.
Ook de deelname van jonge PP turnsters bij het succesvolle jong Oranje team damesturnen
bij de jeugd Europese Kampioenschappen was bemoedigend.
Pro Patria sporters vertegenwoordigden ons land tijdens een aantal andere internationale
jeugd en senior kampioenschappen en leverden onze vereniging zo weer een belangrijke
promotionele injectie.
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 gemeenschappelijke activiteiten plaats zoals de Kampioenenhuldiging van de
Gemeente Zoetermeer, waar diverse Pro Patria sporters als kampioen konden worden
gehuldigd. Pro Patria trampolinespringer Alan Villafuerte kreeg verder voor zijn verdienste
als sportambassadeur voor de gemeente de speciale Sportpenning van Zoetermeer
uitgereikt.
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 2008 en verdere
afdelingsgegevens verwijzen wij U naar de jaarverslagen van de diverse afdelingen.
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Afdeling Trampolinespringen
Verslagperiode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008
A.

ALGEMENE GEGEVENS

1.
Managementteam
Coördinator:
Ingrid Villafuerte
Penningmeester:
Henk Groenheijde
Hoofdtrainer:
Lennard Villafuerte
Secretariaat:
Arianne Ayaz
Lid:
Jolanda Hierck
2.
Trainers/Assistent-trainers
Hester Atsma
Denise de Bruin
Michelle van Dijk
Tara Fokké
Fernando Götschin
Orlando Götschin
Hans Hokke
Aianne Ayaz-van der Meer
Linda Mulder-Hulst
Ingrid Villafuerte-van der Meer
Lennard Villafuerte
Alan Villafuerte
3.
Trainingstijden
Instappers
maandag
Instappers
dinsdag
Jongtalent
zaterdag
B/C-groep
woensdag
B/C-groep
donderdag
B/C-groep
vrijdag
A-groep
maandag
A-groep
maandag
A-groep
dinsdag
A-groep
dinsdag
A-groep
woensdag
A-groep
woensdag
A-groep
donderdag
A-groep
donderdag
A-groep
vrijdag
A-groep
vrijdag
A-groep
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

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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4.
Samenstelling trainingsgroep op 31 dec. 2008 met hun persoonlijke record
Orlando Götschin
110.10
Fernando Götschin 107.40
Rea Lenders
106,90
Kirsten Boersma
98.60
Tara Fokké
96.00
Bas Gerritsen
92.10
Maxim van Zeijl
90.80
Jaimy van Zundert
87.30
Annet Donkers
82.80
Michael Bouwhuis
82.20
Susan Bolleboom
81.50
Ashley Kuijper
80.40
Bibelore van Es
80.20
Melanie van Duin
80.00
Jackie Lionahr
78.70
Jeremy Gerritsen
78.20
Tim Ruizenaar
77.50
Quinty van Zundert
73.50
Annemarijn Bal
73.20
Anouk van der Gaag 72.30
Yannick de Witt
67.00

5.

Afscheid genomen van de afdeling wedstrijdsport

B.

WEDSTRIJDEN

1.

Landelijke Competitie
In de Landelijke Competitie A1-klasse werd Pro Patria 1 eerste met 5

Springers:

Patricia Meijer, Yorick Boone, Aron de Ridder en Jeff Wetters.

competitiepunten en 833.50 wedstrijdpunten.
In de Landelijke Competitie A2-klasse werd Pro Patria 2 tweede met 7
competitiepunten en 770.60 wedstrijdpunten.
In de Landelijke Competitie B2-klasse werd Pro Patria 3 eerste met 4
competitiepunten en 713.90 wedstrijdpunten.
2.

Regionale Competitie

In de Regionale Competitie Divisie West C-klasse werd Pro Patria 4 eerste met 3
competitiepunten en 725.20 wedstrijdpunten.
Pro Patria 5 werd in dezelfde klasse derde met 8 competitiepunten en 664.90
wedstrijdpunten
In de Regionale Competitie Divisie West D-klasse werd Pro Patria 6 eerste met 3
competitiepunten en 681.40 wedstrijdpunten.
In de Regionale Competitie Divisie West E1-klasse werd Pro Patria 7 eerste met 3
competitiepunten en 611.40 wedstrijdpunten.
In dezelfde klasse werd Pro Patria 9 derde met 6 competitiepunten en 600.70
wedstrijdpunten.
In de Regionale Competitie Divisie West E2-klasse werd Pro Patria 8 eerste met 3
competitiepunten en 656.00 wedstrijdpunten.
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Grenzlandcup Aken op 15 maart 2008
Dames:
11
Meijer, Patricia
30
Lenders, Andrea
5
32
35
44

Heren:
Götschin, Fernando
Gerritsen, Bas
Van Zeijl, Maxim
Götschin, Orlando

60,10
40,90
104,40
47,40
44,40
34,30

Junioren Dames
8
Fokké, Tara

67,10

Junioren Heren
25
Boone, Yorick
27
Bowhuis, Michael

47,40
47,00

Junioren Dames (1994 en jonger)
29
Bolleboom, Susan
47,40
4.

Plaatsingswedstrijden Landelijk op 01-03-2008, 29-03-2008, 17-05-2008
B-klasse - Individueel
Jeugd Meisjes
8
Jeugd Jongens
2
Junior Jongens
2
Senior Heren
6

5.

Susan Bolleboom
Aron de Ridder
Jeff Wetters
Julien Boersen

Plaatsingspunten

Wedstrijdpunten

13
3
4
12

152.90
150.60
138.60
79.10

2
5
5
6
18
16
2
4

160.00
154.00
151.60
152.10
144.70
137.00
148.30
121.90

Plaatsingswedstrijden eindstand Divisie West
op 09-02-2008, 15-03-2008 en 05-04-2008

C-klasse - Individueel
Jeugd Meisjes
1
2
3
6
11
Junior meisjes
10
Jeugd Jongens
1
2

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

C-klasse – Synchroon
Jeugd Meisjes
1
2
Jeugd Jongens
1
Junior Meisjes
4

Bibelore van Es/Ashley Kuijper
Annet Donkers/Jaimy van Zundert
Jeremy Gerritsen/Tim Ruizenaar
Michelle van Dijk/Jill de Goede
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D-klasse - Individueel
Jeugd Gemengd
2
6
12

Melanie van Duin
Ivo van Elburg
Bastien Wusten

D-klasse – Synchroon
Jeugd Gemengd
2

Ivo van Elburg/Bastien Wusten

208.10

E-klasse - Individueel
Instappers Gemengd 1
2
3
4
Pupillen gemengd
2
8
9
11
13
Jeugd Gemengd
1
3
4
5

Stash Ophuizen
Quinty van Zundert
Anouk van der Gaag
Annemarijn Bal
Babet Ruizenaar
Sabine Jacobs
Sharona Westenberg
Laila Lentze
Janne Vogel
Diantha Vreeken
Kimberley Taco
Maria Tine Hutten
Nadia Rook

137.60
135.10
132.00
131.30
138.90
132.60
130.00
129.70
123.20
144.70
136.70
136.60
135.70

E-klasse – Synchroon
Instappers Gemengd 1
Pupillen Gemengd
2
Jeugd Gemengd
2
3

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

3
11
21

146.20
141.70
132.90

2
4
4
6
4
13
16
20
25
2
6
6
6

199.80
204.90
200.10
196.80

Nederlandse A-Kampioenschappen individueel en synchroon op 15-06-2008 te
Hoogezand

Individueel
Junior Meisjes
Junior Jongens
Senior Dames
Senior Heren

Synchroon
Junior Meisjes 6
7.

17
6
12
1
5
6

Tara Fokké
Michael Bouwhuis
Kirsten Boersma
Fernando Götschin
Maxim van Zeijl
Bas Gerritsen

Voorronde
Finale
Voorronde
Finale
Finale
Finale

45.70
4.20
40.80
38.70
31.80
28.70

Tara Fokké/ Danielle van Ruitenbeek Finale 8.10

Finale Wedstrijd B/C-klasse individueel en synchroon op 14-06-2008 te Hoogezand
Individueel B-klasse
Jeugd Meisjes
5

Susan Bolleboom

Finale

27.30

Jeugd Jongens
Junior Jongens

Aron de Ridder
Jeff Wetters

Finale
Finale

27.20
26.20

Jaimy van Zundert

Finale

28.40

1
1

Individueel C-klasse
Jeugd Meisjes
1
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2
3
7
3

Annet Donkers
Bibelore van Es
Ashley Kuijper
Jeremy Gerritsen

Finale
Finale
Finale
Finale

27.70
27.30
26.60
25.30

1
4

Annet Donkers/Jaimy van Zundert
Bibbelore van Es/Ashley Kuijper

Finale
Finale

38.40
38.00

Finalewedstrijd D/E-klasse individueel en synchroon op 07-06-2007 te Ermelo
Individueel D-klasse
Jeugd Gemengd
3

Melanie van Duin

Synchroon D-klasse
Jeugd Gemengd

Ivo van Elburg/Bastien Wusten

106.20

Individueel E-klasse
Instappers Gemengd 8
Pupillen Gemengd
15
Jeugd Gemengd
1
4
5
9

Stah Ophuizen
Maria Tine Hutten
Diantha Vreeken
Kimberley Taco
Nadia Rook
Maria Tine Hutten

21.50
46.80
24.70
23.40
23.20
44.40

Synchroon E-klasse
Instappers Gemengd 9
Pupillen Gemengd
Jeugd Gemengd
2
7

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

3

Finale

Finale
Voorronde
Finale
Finale
Finale
Voorronde

25.90

65.20
103.80
104.90
100.50

Finale Clubteams 2008 A/B/CD/E-klasse op 13-12-2008 te Heerenveen
A-klasse
Het team van Pro Patria 1 (bestaande uit: Kirsten Boersma, Tara Fokké, Rea Lenders,
Fernando Götschin werd Nederlands Kampioen met 295.70 punten.
Het team VAN Pro patria 2 (bestaande uit Dwight Baltus,Bas Gerritsen, Maxim van
Zeijl en Orlando Götschin werd tweede met 267.00 punten.
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
Het team van Pro Patria 6 (bestaande uit: Melanie van Duin, Jackie Lionahr, Ivo
Elburg en Bastien Wusten) behaalde een eerste plaats met 233.50 punten.
E-Klasse
Het team van Pro Patria 8 (bestaande uit:, Nadio Rook, Diantha Vreeken, Kimberley
taco en Maria Tine Hutten ) behaalde een tweede plaats met 223.30 punten.
Het team van Pro Patria 7 (bestaande uit Babet Ruizenaar, Annemarijn Bal, Anouk
van der Gaag en Quinty van Zundert) behaalden een vijfde plaats met 221.80
punten.
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C.

DEELNAME PRO PATRIA-LEDEN IN NATIONALE PLOEGEN

1.

Europees Kampioenschap in Odense Denemarken
Individueel
Heren
27
Fernando Götschin
34
Orlando Götschin
Dames
20
Andrea Lenders
Junior Meisjes 10
Tara Fokké
Synchroon
Heren
10
Junior Meisjes 23

2.

82.70 punten
44.60 punten

44
17
35

Fernando Götschin
Tara Fokké
Rea Lenders

57.60 punten
62.00 punten
31.40 punten

52
18

Fernando Götschin
Rea Lenders

30.00 punten
61.40 punten

World Cup van 26/27 september te Loulé Portugal (telt mee voor WC-cyclus van

2009)
Individueel
Heren
Dames
Synchroon
Heren
Dames
5.

Fernando Götschin/Orlando Götschin
Tara Fokké/ Daniëlle van Ruitenbeek

World Cup van 27/28 juni te Albecete Spanje
Individueel
Heren
Dames

4.

punten
punten
punten
punten

World Cup van 20/21 juni te Arosa Zwitserland
Individueel
Heren
Dames

3.

63.80
62.40
61.90
56.50

15
5
19
6
4

Fernando Götschin
Tara Fokké
Rea Lenders

65.40 punten
finale: 34.10 punten
27.90 punten

Fernando Götschin/jeroen Kaslander finale: 47.40 punten
Rea Lenders/ Tara FokkéPatricia
finale: 40.60 punten

Interland België- Nederland- Spanje op 22-09-2008 te Oostende
Landenklassement
1
Nederland
2
Spanje
3
België
Individueel
Dames
1
Heren
1
4

353.70 punten
342.80 punten
342.40 punten
Tara Fokké
Fernando Götschin
Orlando Götschin
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Afdeling Turnen Dames
Algemeen
De afdeling Turnen Dames stond in 2008 onder leiding van:
Managementteam

Arja Haagsma
Carmen Nugteren
Marja Vink

Technisch Kaderleden

Frank Louter
Patrick Kiens
Nel Krauwel
Sophie Mentink
Vincent Vermeulen
Sylvia Minnen
Ilse Mulder
Wouter van der Laan
Carmen Nugteren
Marcella van Rijswijk

hoofd
penningmeester
secretaris
Hoofdtrainer Topsport Bovenbouw
Choreograaf Topsport Bovenbouw
Trainster Topsport Bovenbouw
Trainster Topsport Middenbouw
Trainer Topsport Middenbouw
Trainster Topsport Onderbouw
Assistent-trainster Topsport Onderbouw
Assistent-trainer Topsport Onderbouw
Hoofdtrainster NTS 3e en 4e divisie
Trainster NTS 3e en 4e divisie

Samenstelling selecties
Op 31 december was de samenstelling van de verschillende groepen als volgt:
Topsport
30
NTS 1e en 2e divisie 0
NTS 3e en 4e divisie 25
Aangezien er geen trainer meer beschikbaar was voor de 1e en 2e divisie, heeft het MT
besloten deze (hopelijk tijdelijk) op te heffen.
Wedstrijduitslagen Topsport

Nationaal

Lichelle Wong (senior) wist zich op 7 maart tijdens de tweede kwalificatiewedstrijd te
plaatsen voor deelname aan het EK. Ook Naoual Ouazzani Chahdi (junior) plaatste zich via
een extra plaatsingsmogelijkheid op 13 maart voor dit toernooi.
Alle jeugd- en juniorturnsters wisten zich tijdens de halve finale op 8 juni te plaatsen voor
het NK.
Tessa Alberts werd op het NK 8e, Tess Moonen behaalde een 3e plaats. Naoual Ouazzani
Chahdi wist een 3e plaats te veroveren, Marlies Rijken eindigde als 4e en Lisa van den Burg
als 5e. Er werd door de turnsters ook aan diverse toestelfinales deelgenomen. Marlies Rijken
werd Nederlands kampioen op balk.
Daarnaast namen Naoual Ouazzani, Marlies Rijken, Lisa van den Burg, Tessa Alberts en Tess
Moonen deel aan het NK voor teams. Zij behaalden een 3e plaats.

Internationaal

Lichelle Wong werd 3e in de meerkamp op een interlandwedstrijd tussen Duitsland en
Nederland op 15 maart in Friedberg.
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Naoual Ouazzani Chahdi nam met het Nederlands juniorenteam deel aan het JEK te Clermont
Ferrand op 4 april en werd met dit team 3e op de landenwedstrijd. Daarnaast was er voor
haar een 7e plaats in de brugfinale.
Het seniorenteam met o.a. Lichelle Wong werd 8e.
Lichelle Wong nam eind april deel aan de World Cup wedstrijd in Maribor. Zij veroverde daar
een 5e plaats op brug en een 7e plaats op balk.
Tijdens de wedstrijd om de Pre Olympic Youth Cup in Bergisch Gladbach op 2 mei kwam
Tess Moonen uit in de groep van 12 en 13-jarigen. Zij behaalde een 6e plaats. In de
categorie 14 en 15-jarige kwamen Naoual Ouazzani Chahdi, Lisa van den Burg en Marlies
Rijken in actie. Zij werden respectievelijk 3e, 5e en 8e.
3e en 4e divisie
Britt Elenbaas, Cheyenne Berkenfeld en Marcella van Rijswijk wisten zich te plaatsen voor het
NK op 19 april. Zij werden respectievelijk 7e, 32e en 34e.
Nieke Schouten, Britt Elenbaas, Marcella van Rijswijk, Lincy van Dijk, Pascale van Leeuwen
en Sandra Knoop plaatsten zich voor de finale van de turncompetitie voor teams. Zij
behaalden een 2e plaats.
Eind juni werden er onderlinge wedstrijden gehouden.

Evenementen

Op 1 november werd in sporthal ‘De Oosterpoort’ een nieuw evenement georganiseerd:
TurnMania 2008. Een groot deel van het evenement bestond uit een wedstrijd tussen
groepen van verschillende verenigingen. Hieraan deden teams mee van GV Barendrecht,
DOS Naaldwijk, Donar Den Haag, GV Ruurlo, Groen-Wit Leiden en Pro Patria. Groen-Wit
Leiden wist de trofee in de wacht te slepen.
Behalve de wedstrijd waren er ook optredens van Yuri van Gelder, Daniëlle Bubberman en
Jeffrey, Gabriëlle en Priscilla Wammes. De wedstrijdgroep 3e en 4e divisie en de onder-,
midden- en bovenbouw van topsport verzorgden een aantal mooie demonstraties.
foto’s: Rene Faas

Pagina 27

Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer

Jaarverslag 2008

Noord-Westerhal
Sinds 1999 heeft Pro Patria de beschikking over een permanente trainingsaccomodatie 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. Zij
vormen samen met het Picasso Lyceum de ‘grootverbruikers’ van de hal.
Het bestuur is samengesteld uit vier personen, van elke participant één persoon en een
onafhankelijk voorzitter.
In 2008 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.
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 onderhoudsleverenanciers
te onder houden.
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
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
2008

2008

2007

2007

Bezittingen
Duurzame activa
Overige activa
Debiteuren
Contributies
Liquide middelen

€
€
€
€
€

1.082
500
5.589
6.202
62.224

€
1.403
€
730
€
6.616
€
9.237
€ 26.222

Schulden
Eigen vermogen
Egalisatie reserve contr.
Reserve PP 100
Contributies
Crediteuren
Exploitatie
€

75.597

€
-€
€
€
€
€

13.356
15.402
10.000
9.225
54.208
4.210

€

75.597
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€
-€
€
€
€
€

13.356
16.899
5.000
6.277
34.976
1.498

€

44.208
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Inkomsten en uitgaven
(bedragen in euro’s)
werkelijk 2008

begroting 2008

begroting 2009

Inkomsten
Contributies
Intrest
Advertenties
Overige baten

302.665
1.277
325

304.500
250
250
-

310.000
300
-

Uitgaven
Zaalhuur gemeente
Zaalhuur derden
Personeelskosten
Bondscontributie
Secretariaatskosten
Kaderkosten
Pro Patria Post
Jeugdcommissie
Wedstrijden
Evenementen
Propagandakosten
Klein materiaal
Geschenken
Zomerkamp
Afschrijvingen
Vrijwilligers
Verzekeringen
Bankkosten
Overige kosten
Exploitatie (voordelig saldo)

67.120
37.371
135.049
32.686
5.175
4.578
236
654
3.217
6.868
252
615
315
216
1.510
2.986
601
605
3
4.210

68.000
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
1.500
500
10.500

69.000
36.000
139.000
33.000
4.300
3.600
500
1.300
3.000
6.500
1.000
500
500
500
1.100
3.400
800
1.000
500
4.800

304.267 304.267

305.000 305.000

310.300 310.300
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CONTACTGEGEVENS BESTUUR EN SECTIES
BESTUUR
Daniëlle Groetelaers
Jolanda Hierck
Steven Blom
Frans van Elteren
Paul van der Zijde
Christine Kersten
Peter Kops

voorzitter
secretaris
penningmeester
coörd. WS/vicevoorz.
coörd. RS
NW-hal/techn. ontw.
Kaderbegeleiding

d.a.groetelaers@caiway.nl
hierck@hotmail.com
jsblom@planet.nl
elteren@rdgg.nl
paul@silkroad.demon.nl
ckersten@ziggo.nl
p.c.kops@wanadoo.nl

MEDEWERKERS SECTIE RECREATIESPORT
Paul van der Zijde
hoofd
paul@silkroad.demon.nl
Peter Kops
kaderbegeleiding
p.c.kops@online.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

(015)
(079)
(079)
(079)
(079)
(015)
(079)

2572672
3511968
3616810
5932338
3512466
2510433
3615410

(079) 3512466
(079) 3615410
(015) 2510433
(079) 3167470
(079) 3431725
(079) 3212343

mariannegosselink@euronet.nl (079) 3214239

MEDEWERKERS SECTIE WEDSTRIJDSPORT
Frans van Elteren
hoofd
elteren@rdgg.nl
Lidwine van Elteren secretaris

(079) 5932338
(015) 2121745

Turnen Dames
Arja Haagsma
Marja Vink

(072) 5066663
(0252) 218395

hoofd
secretaris

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

Trampolinespringen
Ingrid Villafuerte
hoofd
Arianne van der Meer secretaris

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

JEUGDRAAD
Nadia Dbijou
Deborah Schröder
Vacature

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

voorzitter
penningmeester
secretaris

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