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GYMNASTIEKVERENIGING PRO PATRIA ZOETERMEER – JAARVERSLAG 2010

Aan de leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden van de
gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer.
Zoetermeer, maart 2011
Met genoegen nodigt het bestuur van onze vereniging u uit voor de

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en aanvang
Plaats :
Adres :

: Donderdag 21 april 2011, om 20.00 uur
Bestuursruimte turnzaal Noord-Westerhal
Buytenparklaan 6, Buytenpark, Zoetermeer

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen
agenda
3. Ingekomen
stukken en mededelingen
4.
Vaststellen verslag algemene vergadering 2010
5.
Vaststellen jaarverslag 2010
6.
a) Bespreken en vaststellen resultatenrekening 2010
b) Verslag kascontrolecommissie 2010
c) Verkiezing kascontrolecommissie 2011
7. Bespreken
en vaststellen begroting 2011
8. Mandaat
Verordening Contributies
9. Bestuur:
a) voorzitter: g.b.
b) overige bestuursleden;
- aftredend en herkiesbaar: Chistine Kersten
- verkiesbaar: Esmée van Engelen
10.
toekomst Jeugdraad (Juniorteam)
11. PP
100
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.
Schriftelijke voorstellen en (tegen)kandidaten voor bestuursfuncties kunnen
ingevolge art. 3 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement tot 3 dagen voor aanvang van
de vergadering worden voorgedragen door de leden.
Voorstellen en/of voordrachten moeten dus uiterlijk 17 april 2011 bij het
verenigingssecretariaat worden ingediend.
De stukken behorende bij de punten 4, 5, 6a en7 zijn te verkrijgen;
- na 14 april via www.propatria.nl
- na 14 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
algemene vergadering invloed uit te oefenen op de besluitvorming het beleid en de
gang van zaken binnen onze vereniging.
Onnodig te vermelden dat u aller aanwezigheid ten zeerste op prijs wordt gesteld.
Hoogachtend, namens het bestuur,
Jolanda Hierck, secretaris
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NOTULEN JAARVERGADERING 2010
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 april 2010
1.
Opening
Waarnemend voorzitter Frans van Elteren opent de vergadering en heet alle 12
aanwezigen van harte welkom.
Vergadering wordt normaal gesproken geopend door de voorzitter, echter vandaag
gebeurt dit door de waarnemend voorzitter en wel om de reden dat Daniëlle
Groetelaers (voorzitter) te kennen heeft gegeven om vanwege gezondheidsredenen
te moeten stoppen met haar werkzaamheden voor het bestuur van PP.
Frans van Elteren bedankt o.a. de mensen die de mutaties van de lesgevers op zich
nemen, t.w. Frank v.d. Beld en Marianne Gosselink. Zij hebben het vooral afgelopen
jaar erg druk gehad met vele zieke kaderleden.
De opkomst voor deze ledenvergadering mager. Deze keer evenveel mensen achter
als voor de bestuurstafel.
2.
Vaststellen agenda
Op verzoek van de voorzitter wordt de agenda vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken.
Bericht van verhindering van Otto en Magda Knoppers, Wim Borawitz, Marianne
Gosselink, Karin van der Zijde, Frank van de Beld, Romano van Dijk en Leontine
Groetelaers.
4.
Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 22.04.2009
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de
secretaris Jolanda Hierck.
5a.
Jaarverslag verenigingssecretariaat 2009
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.
5b.
Jaarverslagen afdelingen, commissies en secties 2009
Geen opmerkingen. Dank aan de schrijvers Frans van Elteren, Paul v.d. Zijde en
Deborah Schröder.
Tevens dank aan Christine Kersten voor het verslag inzake de Noord-Westerhal.
6a.
Resultatenrekening 2009
Penningmeester Steven Blom geeft een korte uitleg.
Post debiteuren is vrijwel geheel ontvangen en afgewikkeld.
Liquide middelen zijn afgenomen in vergelijking met 2008. Ook de crediteuren zijn
afgenomen omdat eind 2008 nog aardig wat rekeningen betaald moesten worden en
dit is gebeurd in 2009.
Crediteuren zijn zo goed als afgewikkeld.
Rente is hoger dan begroot omdat de crediteuren later betaald zijn.
Bondscontributie is forser toegenomen dan begroot. Dit komt omdat de KNGU hun
contributie voor senioren heeft verhoogd met 13,4% en voor de jeugd met bijna 12%.
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Kosten van de evenementen zijn lager dan begroot. Dit komt omdat de Propatriade
iets meer heeft opgeleverd dan verwacht.
Organisatiekosten zijn lager omdat dit voorzichtig was begroot.
Resultatenrekening wordt vastgesteld.
6b.
Verslag kascontrolecommissie 2009
Kascontrolecommissie bestaande uit Wim Borawitz en Magda Knoppers heeft zich
dit jaar geconcentreerd op de salarisadministratie bij Henk Groenheijde. Behalve de
mensen die zich vooral met het financiële deel bezighouden zoals Cees Weeda,
Henk Groenheijde en natuurlijk Steven Blom zijn er ook nog een aantal andere
mensen die veel werk verzetten. Onder luid applaus wordt de penningmeester
decharge verleend.
Ook de kascontrolecommissieleden worden hartelijk bedankt.
6c.
Verkiezing kascontrolecommissie 2010.
Zowel Wim Borawitz als Magda Knoppers zullen plaatsmaken voor volgende
vrijwilligers. Mw. Geja Jol stelt zich beschikbaar. Naar een tweede lid zal worden
gezocht. Wellicht dhr. J. Aalbers of dhr. L. Brouwer.
Lidwine van Elteren biedt aan om eventueel reserve te zijn.
7.
Begroting 2010
Er is 1 post die erg afwijkt van 2009 en dat is de bondscontributie.
Voor de assistentenvergoeding hebben wij een verhoging begroot van 4% per 1
januari 2010 en voor het overige kader een verhoging van 4% per 1 oktober 2010.
Alle overige kosten zijn gelijk aan de werkelijkheid van 2009.
Vraag Daniëlle Groetelaers: De werkelijke kosten van opleidingen zijn hoger
uitgevallen in 2009 en toch staat op de begroting van 2010 een lager bedrag?
Dat klopt, dit heeft te maken met 2 langdurige trainerscursussen niveau 3 die in 2009
hebben plaatsgevonden.
Begroting wordt vastgesteld.
8.
Mandaat Verordening Contributies.
Omdat het verwachte resultaat slecht € 500,-- is en omdat het eigen vermogen laag
is en wij dat willen versterken vraagt het bestuur toestemming om indien
noodzakelijk een contributieverhoging (waarschijnlijk per 1 oktober 2010) door te
voeren van gemiddeld 5%.
Er wordt door de vergadering toestemming verleend om, indien noodzakelijk, de
contributie te verhogen.
Cees Weeda wordt d.m.v. een bloemetje even in het zonnetje gezet omdat hij 15
jaar de leden- en contributieadministratie doet.
9.

Bestuursverkiezing.
a. - Vanwege gezondheidsredenen is Daniëlle Groetelaers niet verkiesbaar als
voorzitter. Wel zal ze ad hoc kleinere klussen voor ons blijven doen.
Zij wordt heel hartelijk bedankt voor haar inzet gedurende de afgelopen
jaren en wordt benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging.
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- Het is vanwege het jubileumjaar wenselijk om een voorzitter te hebben en
hoewel Frans liever geen voorzitter wil zijn, stelt hij zich tot april 2012 voor
deze functie beschikbaar. De vergadering gaat akkoord.
b. - Aftredend en herkiesbaar zijn Steven Blom en Paul van der Zijde
Zij worden d.m.v. applaus herkozen.
- Verkiesbaar: Annemarie van Wel.
Annemarie is reeds enige tijd betrokken bij de club voor o.a. de PR en het
secretariaat van de Sectie Recreatiesport.
Ook zij wordt d.m.v. applaus gekozen en welkom geheten in het bestuur.
10.
Jeugdraad (Juniorteam)
Helaas geen jeugdraad meer op dit moment. Nadia Dbijou, Cynthia en Deborah
Schröder, die alle drie erg actief waren voor de jeugdraad, hebben aangegeven door
drukke studies etc. geen tijd meer te hebben voor de jeugdraad.
We hopen toch in de toekomst weer een juniorteam te kunnen vinden om deze
draad weer op te pakken.
11.
Huishoudelijk reglement
Indien het bestuur een wijziging wil toepassen in het huishoudelijk kan dit alleen met
toestemming van de ledenvergadering.
Steven Blom had ontdekt dat de leeftijdindeling van onze leden zoals vermeld in het
huishoudelijk reglement niet overeenkwam met die van onze contributie-indeling
Dit is aangepast.
Het stuk is ook gelijk qua opbouw wat logischer geworden.
In de statuten stond dat het bestuur uit minstens 3 mensen moet bestaan en in het
huishoudelijk reglement stond dat als er geen 5 mensen in het bestuur zaten er
alleen uitvoerende beslissingen genomen mochten worden.
Dit punt is recht getrokken. Het huishoudelijk reglement is na te lezen op onze
website.
12. PP100
Tijdens bestuursvergaderingen zijn de grote lijnen uitgezet.
Feest voor de leden zal niet plaatsvinden. Bestuur vindt dit wat achterhaalt, maar er
zullen activiteiten plaatsvinden waar de leden actief bij betrokken worden.
Daniëlle heeft aangegeven een soort jubileumboek te willen maken.
In welke vorm is nog niet bekend.
Er wordt een groot gala gepland in het Stadstheater. Dit zal in het eerste weekend
van april plaatsvinden. De Propatriade zal hierdoor verplaatst worden naar
november 2011 in hetzelfde weekend als Turnmania, zodat er bepaalde zaken voor
2 evenementen gebruikt kunnen worden. Ook wordt gedacht aan een klein
cadeautje voor alle leden.
Wij gaan uiteraard proberen om van het geld dat we gereserveerd hebben voor het
jubileum zoveel mogelijk over te houden om te gebruiken voor een eventueel tekort.
13.
Rondvraag
Voordat Frans aan de rondvraag begint, wil hij nog even aandacht voor het feit dat
een aantal leden zeer lang lid zijn van de vereniging.
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O.a. Ada Hoogendam, zij is dit jaar 50 jaar lid. Helaas is zij niet aanwezig maar ze
zal op ander tijdstip worden gehuldigd.
Degene die het langste lid is van onze vereniging is Henk Groenheijde. Hij is dit jaar
70 jaar lid. Helaas hebben ze hier bij de KNGU geen speldjes voor. Wel krijgt hij een
oorkonde van PP.
Daniëlle Groetelaers: Weinig mensen op de vergadering (nog minder dan andere
jaren). Is er wel genoeg kenbaarheid aan gegeven? In de krant heeft het niet
gestaan en niet iedereen kijkt op de site. Misschien volgend jaar op een andere
manier proberen.
Lidwine van Elteren: Ze wil graag het bestuur heel hartelijk bedanken voor de tijd en
energie die ze in het bestuurswerk steken.
13. Sluiting
Frans sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en hun
bijdrage.
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VERENIGINGSSECRETARIAAT
Periode januari t/m december 2010
Na de ledenvergadering van 14 april 2010 zag de samenstelling van het bestuur er
als volgt uit:
F. van Elteren
J.M. Hierck
S. Blom
C. Kersten
P. van der Zijde
A. van Wel

Voorzitter en coördinator sectie Wedstrijdsport
Secretaris
penningmeester
Noordwesterhal & technische ontwikkelingen
Coördinator sectie Recreatiesport
PR en Communicatie

Helaas heeft Daniëlle Groetelaers i.v.m. gezondheidsredenen haar functie als
voorzitter moeten neerleggen. Tijdens de jaarvergadering zal zij officieel afscheid
nemen. Uiteraard respecteert het bestuur haar beslissing en bedankt haar op
gepaste wijze voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren.
Met veel genoegen mag Pro Patria per 1 februari 2010 een beroep doen op een
combinatiefunctionaris, t.w. Mandy Deetman, Mandy zal haar werkzaamheden voor
de gemeente combineren met diverse activiteiten en werkzaamheden voor onze club.
Op recreatief gebied waren er weer veel activiteiten, zoals deelname aan de NKJazz, Jazzhappenings, spring- en rhönradwedstrijden, onderlinge wedstrijden
recreatief turnen etc. Het kader en de leden hebben zeker niet stilgezeten.
Ook op wedstrijdsport gebied waren leden van Pro Patria zeer actief en succesvol.
Zo deed Tess Moonen mee aan de eerste Jeugd Olympische Spelen waar ze zelfs
diverse finaleplaatsen behaalde en Marlies Rijken nam deel aan de WK in Ahoy
waar zij met het Nederlandse team een uitstekende 9e plaats behaalde.
Ook bij het trampolinespringen was er internationaal succes. Het synchroonpaar
Tara Fokké en Kirsten Boersma behaalde goud tijdens de Wereldbekerwedstrijd in
Portugal.
Helaas geen jeugdraad meer in de
vereniging maar het Sinterklaasfeest
ging toch door dankzij de inzet van
diverse andere enthousiastelingen.
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Het ledenbestand zat het hele jaar gemiddeld rond de 2400 leden. Een kleine daling
vergeleken met 2009, hetgeen ook helaas de tendens bij de KNGU is.
Ledenstand t/m:
Dames
50 jr en ouder
Heren
50 jr en ouder
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
563
121
356
31
58
6
192
22
680
46
246
53
60
17
2451

mei
aug
550
533
121
118
345
318
32
26
53
48
6
5
198
169
26
26
659
603
51
40
244
218
61
60
46
35
33
28
2425 2227 2457

dec
563
121
367
34
56
4
176
26
661
50
230
79
50
40

Het bestuur dankt iedereen, die op zijn of haar eigen wijze, iets heeft bijgedragen
aan het afgelopen jaar.
Wij maken ons op voor ons 100-jarig bestaan in 2011 dat bol staat van allerlei
activiteiten en feestelijkheden en hopen ook tijdens dit bijzondere jaar 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 maandelijks bijeen, o.a. voor informatie-uitwisseling en het
bespreken van zaken die de sectie aangaan.
Binnen de recreatiesport zijn veel vormen van bewegen aanwezig:

Kader
Op 31 december waren de volgende 51 kaderleden actief binnen de recreatiesport:
Baas, Jan
Boer, Phemia de
Blankenstijn, Hester
Borawitz, Wim
Borawitz, Marjolein
Borawitz, Veronique
Borgsteede, Harry
Bruijn, Karel de
Chantal de Bruin
Charité, Kimberly
Cikot-Voet, Ilse
Dam, Antoinette
Dbijjou, Nadia
Elfferich, Janneke
Engelen van, Esmée
Gielisse, Judith

- begeleider zaalvoetbal
- trainer dance + aerobics
- trainer damesgym
- trainer jeugdturnen
- trainer jeugdturnen
- trainer jeugdturnen
- begeleider zaalvoetbal
- trainer trampolinespringen
- trainer jeugdturnen
- trainer jeugdturnen
- trainer trampolinespringen
- trainer dance
- trainer dance
- trainer jeugdturnen
- trainer dance
- trainer aerobics
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Gosselink, Marianne
Haaster, Henk van
Helmes, Linda
Hokke, Hans
Hogervorst, Anja
Hoogendam, Ada
Huijbrechts, Irma
Jong, Madelon de
Jong, Mariëlle de
Kamphuis, Lieanne
Kuil, Marga van de
Laan, Jeanine van der
Laan, Wouter van der
Laatsch, Reggie
Levert, Caroline
Mallee, Natascha
Paul, Sanne
Peet, Claudia
Rozevink, Martie
Seldenthuis, Saskia
Siegers, Stephanie
Sman, Nicole van der
Smits, Corine
Tijbosch, Wim
Vaartjes, Ank
Valbuena, Saray
Vingerling, Stephanie
Visser, Caitlin de
Vliet, Anneke van
Vliet, Hansje van
Voet, Aad
Voorst tot Voorst, Esther
Wulz, Inge
Zijde, Karin van der
Zuurmond, Petra

-

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

Nieuw in 2010 was de aanstelling van een combinatiefunctionaris in de persoon van
Mandy Deetman in maart. Zij is aangesteld in dienst van zowel het onderwijs als Pro
Patria. Tot haar takenpakket behoren o.a. het organiseren en verzorgen van clinics
op basisscholen of in het kader van de Brede School in samenwerking met de
Stichting MOO! en het ondersteunen van het bestuurlijk kader. In oktober volgde
zelfs nog de aanstelling van een tweede combinatiefunctionaris, Anja van Roon,
voor enkele uren per week. Zij verzorgt ouder&kindlessen bij basisscholen.
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Opleidingen en licenties
De vereniging spant zich voortdurend in om potentieel geschikte lesgevers te
enthousiasmeren daartoe een opleiding te volgen en hen daarvoor ook
de faciliteiten te bieden. Deze kandidaten komen voort uit eigen gelederen en
hebben doorgaans hun sporen verdiend als assistent-lesgever. Studie e.d. is dikwijls
een barrière om daarnaast de opleiding Gymnastiek- of Jazzleider Niveau 3 te
volgen.
De vereniging mocht zich desondanks verheugen in het feit dat Wouter en Jeanine
van der Laan voor de opleiding niveau 3 Gymnastiek slaagden.
Eind 2010 zijn Mariëlle Taal en Kimberley Charité aan de opleiding Gymnastiekleider
Niveau 3 begonnen, die door de KNGU georganiseerd wordt. Stefanie Siegers is in
2010 eveneens met deze opleiding gestart, maar vanuit de opleiding Sport en
Bewegen, waarin Niveau 3 geïntegreerd is.
Nadia Dbijou werd in 2010 opgeleid tot jazzleidster Niveau 3, en hoopt deze
opleiding in 2011 af te ronden.
Daarnaast heeft Anneke van Vliet met succes de ZUMBA-cursus gevolgd.
Mariëlle de Jong volgde in 2010 de cursus Reanimatie met AED en heeft met succes
de opleiding Allround Wandeltrainer afgerond.
In 2010 slaagden een aantal kandidaten voor een assistentendiploma.
Opleiding Assistent Gymnastiek Niveau 1:
Iris Clavan, Fleur Dwars, Fay Godding, Melissa Gosses, Amber Hazebroek, Laurine
Jonk, Michelle Kornman, Daniëlle Roeleveld, Franciska de Souza – Delgado, Elisa
Wennekes, Nathan Wennekes en Luna Zagt.
Opleiding Assistent Gymnastiek Niveau 2:
Romy van de Beukel.
Opleiding Assistent (trampoline)springen Niveau 2:
Ashley Kemper, Jaimy van Zundert en Marguarita La Vos

Diploma uitreiking 2010 junior assistent
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Voorts werden door een aantal kaderleden bijscholingen gevolgd, enerzijds ter
kennisvergroting, terwijl deze anderzijds punten opleveren om een licentie te
verlengen.
Op 31 december 2010 waren 15 kaderleden in het bezit van een geldige Niveau 3
licentie, de vroegere C- licentie. De overige kaderleden zijn wel gediplomeerd maar
hebben hun opleiding gevolgd bij instituten die geen Niveau 3 licentie afgeven.
Enkele kaderleden hebben een verlopen licentie, o.m. omdat er voor hen geen of
nauwelijks bijscholingen op hun specifieke vakgebied aangeboden worden. Zodra
dat wel het geval is worden zij daarvan op de hoogte gesteld.
Assistenten
Statistieken
Januari –
Juli 2010

Augustus –
December 2010

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

50
6
3
0
14
27
46% - 54%

51
4
2
0
26
19
62% - 38%

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

9 (18%)
9 (18%)

14 (27%)
13 (25%)

Aantallen assisteringen
Totaal aantal assisteringen
Gemiddeld aantal assisteringen per assistent

94
1.9

87
1.8

Vergoedingen
Totaal vergoedingen

€ 2236

€1.285,50

Nadat in 2009 een groot verloop van het aantal assistenten te zien was (40%), is dit
in 2010 aanzienlijk afgenomen. Bijkomend positief effect is dat daardoor het aantal
gediplomeerden niet verder gedaald is. Verder is met CGV afgesproken de junior
assistentcursus te verplaatsen van mei/juni naar september/oktober waardoor
nieuwe gymnastiekassistenten die aan het begin van het seizoen starten vrijwel
direct in kunnen stappen op de cursus.
Ook positief is dat het verloop van assistenten redelijk makkelijk is op te vangen, wat
blijkt uit het stabiel blijven van het aantal assistenten.
De vergoedingen zijn met zo’n 5% procent gestegen, hetgeen te verklaren is uit de
aanpassing van de vergoedingen met gemiddeld 4%.
Dit jaar zijn er geen assistenten geweest die de overstap naar het lesgeven hebben
gemaakt. De verwachting is dat dit in 2011 wel zal gebeuren.
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Peuters en Kleuters
Ook in 2010 was soms sprake van onderbezetting, waardoor sommige lessen
werden stopgezet of gecombineerd met andere lessen. De lessen op de zaterdag
liepen gelukkig wel naar wens.
Op 17 april waren de peuters en kleuters present op het Stadhuisplein om in het
kader van de opening van de Nationale Sportweek een demonstratie te geven.
Op woensdagmiddag 30 juni vond er in een zonovergoten Zoetermeer de jaarlijkse
buitenspeelmiddag voor de peuters en kleuters van Pro Patria plaats. De groepjes
kinderen werden begeleid door enthousiaste ouders. De spelletjes varieerden van
hinkelen, spelletjes met ballen, een hindernisbaan met vele kruiptunnels tot de flikflakker en natuurlijk ook een spel met water. Leiding, assistenten en hulpouders
slaagden er met elkaar in om er voor de kinderen een gezellige middag van te
maken.

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 Wouter van der Laan.
Turnen
In 2010 was sprake van een iets afnemende lesbezetting.
In het najaar van 2010 zijn vele lessen weer open gezet voor belangstellenden.
Iedereen kon kennismakingslessen volgen. Daarvan is opnieuw veel
gebruikgemaakt.
Turnvierkamp
Op 24 april vond alweer de vijfde achtereenvolgende editie van de turnvierkamp voor
de recreatie plaats. In sporthal ‘De Veur’ zetten ruim 300 kinderen van 6 jaar en
ouder hun beste beentje voor om jury en publiek te imponeren met hun oefeningen.
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De kinderen waren ingedeeld in verschillende niveaus. De meisjes turnden
plank/kast, trampoline, rek en lange mat. Voor de jongens stonden plank/kast, lange
mat, rek en brug op het programma. De kinderen van 6 t/m 9 jaar turnden in de
ochtend, de kinderen vanaf 10 jaar in de ochtend.
Turn & Fundag 7 t/m 13 jaar
Op zaterdag 29 mei nam een groot aantal gymnasten van Pro Patria deel aan de
Turn & Fundag in Woerden. Dat deden zij niet onverdienstelijk, want behalve goede
prestaties waren er zelfs medailles voor Pro Patria!
In de ochtend werden door de turnsters van 7 tot 9 jaar goede prestaties neergezet.
Velen kwamen voor het eerst uit in een hoger niveau en moesten dus flink aan de
bak. Helaas wisten zij net geen podiumplaatsen te bemachtigen. Bij de jongens
deden 2 deelnemers van Pro Patria mee: Aart Jol werd 6e en Ilias Laouchaichi werd
zelfs tweede. Omdat er in deze categorie weinig deelnemers waren kreeg alleen de
nummer 1 een medaille: pech dus voor Ilias. In de middag deed er ook een jongen
mee: Dennis Peet werd knap 4e, maar ook hij greep net naast een medaille.
In niveau 10 in de categorie 10-11 jaar werd Esmee van den Breukel 8e en Eline van
der Hoek 6e. Medailles waren er voor Dewi Brebde (4e) en Isabel de Groot (3e).
Lizzie Ensink eindigde in niveau 9 net naast het podium en werd 4e. Maaike Kemps
behaalde een zilveren medaille en Laura de Witt wist zelfs beslag te leggen op het
goud! Vermeldenswaard is dat Laura en Lizzie als 7-jarigen deelnamen in een
hogere leeftijdscategorie, gezien hun niveau. Zij wisten zich daar dus uitstekend te
handhaven!
In niveau 10 in de categorie 12-13 jaar viel Cindy Ammerlaan helaas buiten de
prijzen. Willemina Vis werd 4e, Daniëlle Roeleveld 2e en Dewi Verhagen kreeg het
goud omgehangen.
In niveau 9 legde Esmee Rog beslag op de 4e plaats, helaas net buiten de
medailles.
Na afloop van de wedstrijden was er een aansprekend recreratieprogramma. Er
werd aan tumbling gedaan, Lieanne Kamp van Pro Patria verzorgde een workshop
Dance en er was in de ochtend sport & spel en in de middag Acrogym. Jeanine van
der Laan en Jamie Faas lieten het publiek voorafgaand aan de prijsuitreiking
genieten van een prachtige demonstratie Acrogym.
Springwedstrijden categorie D
De springers van Pro Patria waren wel heel succesvol bij de springwedstrijden op Dniveau in Alphen aan den Rijn. Ze brachten maar liefst 12 prijzen mee terug naar
Zoetermeer!
In de categorie meisjes 8 en 9 jaar met in totaal 17 groepen werden op de lange mat
een 14e, 12e 5e en 3e plaats behaald door Pro Patria. Op de minitrampoline waren er
een 15e, een 13e en een 5e plaats. PP1 behaalde zelfs het goud met een prachtig
cijfer: 9, 54. Bij plank/kast werd Pro Patria 13e, 11e, 9e en alweer 1e met 9,01 punten.
Bij het onderdeel minitramp/kast behaalde Pro Patria een 9e en een 2e plaats.
Ook de meisjes van 10 tot 12 jaar hebben zich uitstekend geweerd in een veld van
15 deelnemende groepen. Zij werden 13e en 2e op lange mat en op de
mintrampoline werden de twee deelnemende groepen van Pro Patria in deze
categorie gedeeld 5e. Op plank/kast waren er een 9e en een 3e plaats en op
minitrampoline/kast werd PP1 tweede. In de categorie turnsters junioren (10-16 jaar)

PAGINA 14

GYMNASTIEKVERENIGING PRO PATRIA ZOETERMEER – JAARVERSLAG 2010

deden in totaal 16 groepen mee. De turnsters van Pro Patria kwamen hier prima uit
de verf: op lange mat werden zij 6e en 3e en op minitrampoline kwamen zij tot een 4e
en een 2e plaats. Op plank/kast en minitrampoline/paard behaalden zij zelfs het goud!

In de jongensgroep van Pro Patria liepen de leeftijden nogal uiteen, omdat er te
weinig jongens waren om twee verschillende groepen te formeren. De jongens
kwamen dus uit in de oudste categorie, de junioren (10-16 jaar). Zij sprongen een
prima wedstrijd en behaalden tweede plaatsen op minitrampoline en plank/kast. Zij
sleepten het goud in de wacht op de lange mat!
Springwedstrijden categorie C
Op zaterdag 20 november namen
Esmee Rog, Kili Veerman, Maaike
Kemps, Elize Wind, Esmee van
der Beukel, Beau Smit, Cynthia
Thieme en Dennis Peet deel aan
de springwedstrijden op C-niveau
in Voorschoten. Pro Patria wist bij
de minitramp een 4e plaats te
behalen en werd derde bij
minitramp-tafel. Bij minitrampaard werd ook brons veroverd en
er was zelfs goud voor de
prestaties op plank-kast, en dat
terwijl een van de springers ziek
was geworden. Al met al kan Pro
Patria terugkijken op een
succesvolle wedstrijd!
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Turn & Fundag junioren en senioren
Op zaterdag 11 december werd in Leiden de Turn & Fundag 14+ georganiseerd. De
17 dames en 1 heer die namens Pro Patria aan de wedstrijden deelnamen hebben
prima prestaties neergezet!
Bij de junioren in niveau 11 werd Laura Palombi 7e, met een mooie 1e plaats op de
lange mat. Bij de junioren in niveau 10 werd Michelle Vermandel 13e, Cindy
Ammerlaan 11e en Naomi Kersbergen 10e. Laura Bargeman, Willemina Vis en
Daniëlle Roeleveld werden respectievelijk 8e, 7e en 6e, de laatste werd daarbij 1e op
sprong. Brons was er voor Esmee van de Breukel. Isabel de Groot werd 1e op lange
mat en balk en wist dan ook het goud binnen te slepen.
Bij de junioren in niveau 10 werd Naomi Hofman 16e. De 15e plaats was voor Christa
Wimmenhove. Dana Arendse werd 14e met een mooie 2e plaats op sprong. Cynthia
Thieme werd 1e op sprong en behaalde een 10e plaats in het eindklassement. Luna
Zagt werd 9e. De 6e plaats werd bezet door Maaike Kemps. Bo Seffelaar werd 2e op
brug en bezette de 5e plaats over 4 toestellen.
Kili Veerman kreeg het goud omgehangen voor haar oefeningen bij de junioren in
niveau 8. Zij werd 1e op sprong en balk en wist op brug en lange mat 2e te worden.
Bij de senioren in niveau 8 was Sandra Knoop te sterk voor haar concurrenten en
kreeg het goud omgehangen, na o.a. een balkoefening die goed was voor een 1e
plaats.
De enige heer van Pro Patria, Dennis Peet, werd 2e bij de junioren in niveau 10.
Herenturnen
Open Zuidhollandse Kampioenschappen
Op 12 juni kwamen de jongens onder leiding van trainer Wouter van der Laan in
actie in Naaldwijk. De Pro Patria-turners zetten allemaal mooie oefeningen neer.
Lars Zwaaneveld (instap 3e divisie) was eigenlijk nog een jaar te jong om deel te
nemen, maar liet op bijna alle toestellen prima oefeningen zien. Ook Ilias Laouhaichi
(instap 3e divisie) was nog aan de jonge kant, maar maakte wel een prachtige
sprong.
Ook Calvin Schroder (pupil
3e divisie) presteerde goed,
vooral op sprong en rek.
Querido Gerling (ook pupil
3e divisie) scoorde goed op
sprong en rek, maar ook
zijn vloeroefening was zeer
verdienstelijk.
Peter van Steenis (jeugd 3e
divisie) liet een prima
sprong en vloeroefening
zien.
Tim van der Scheer (instap
3e divisie) werd 2e.
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Halve finale
Op 17 april nam Tim van der Scheer deel aan de halve finale herenturnen in de 3e
divisie. Alhoewel hij een goede wedstrijd draaide, was het net niet voldoende om
zich te plaatsen voor het NK in Emmen.
Dance
Binnen de sectie aerobic en dance zijn veel enthousiaste groepen actief. Behalve de
recreatieve groepen zijn er ook selectiegroepen dance. Trainster Phemia de Boer
pakte na een behoorlijke tijd uit de running te zijn geweest wegens ziekte in het
begin van het jaar de draad weer op.
Demogyjada
Op zaterdag 30 januari hebben de groepen van Phemia de Boer meegedaan aan de
Demogyada in Woerden.
Op 17 april was het de beurt aan de groepen van Antoinette Dam, Sanne Paul en
Esmée van Engelen om te schitteren bij de Demogyjada in De Veur.

Jazzhappening
Op 20 maart vond in De Veur de Jazzhappening plaats, waar de dancegroepen van
Phemia de Boer een uitgebreid programma van aansprekende dansen hebben laten
zien.
NK Jazzdans
Pro Patria heeft in 2010 de voorronde NK Jazzdans en Demogyjada op 17 april in
Zoetermeer georganiseerd. DeLuxe deed ook mee aan deze voorronde, waarbij een
tweede plaats werd behaald en doorstroming naar het NK Jazzdans volgde. Dit NK
hebben zij naar tevredenheid afgerond met een 5e plaats.
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Dance Factory
Op 13 juni 2010 werden twee dansshows onder de naam ‘Dance Factory’
georganiseerd in het Kwadrant Theater Zoetermeer. Groepen van Antoinette, Sanne,
Nadia en Lieanne, Phemia en Esmée passeerden met verschillende choreografieën
de revue.
Zumba
In juni werd gestart met avondlessen ZUMBA. Het liep werkelijk storm; vanaf het
begin was deze les helemaal vol!
Rhönrad
Op zaterdag 9 januari had Pro Patria de eer om de Provinciale
Kampioenschappen te organiseren. Vijf Zuidhollandse verenigingen verschenen aan
de start in Sporthal Olympus. Pro Patria heeft meegedaan met 14 deelnemers,
helaas waren er 5 afwezig door ziekte of blessure. Dit keer viel Pro Patria net buiten
de prijzen, maar er waren wel enkele zeer goede prestaties. Daarnaast is
waardevolle ervaring opgedaan.
De wedstrijd werd voor de eerste keer gehouden op basis van het nieuwe reglement:
R.O.L. (Rhönrad Oefenstof Lijnen), waarin bijna alles is veranderd. Volgens het
nieuwe reglement wordt geturnd van niveau 10 oplopend tot niveau 1. Rhönrad kent
drie disciplines: rechtuit rollen, sprong en spiralen. Deze laatste twee onderdelen
waren voorheen slechts verplicht voor de hoogste niveaus. Nu moet iedereen deze
elementen laten zien. Dit was een harde dobber, niet alleen om te turnen, maar ook
om de nieuwe mogelijkheden met de oefenstof te bepalen.
Terence Linzey, Willemina Vis en Dana Arendse van Pro Patria turnden een goede
wedstrijd in niveau 9 en eindigden in de middenmoot.
In niveau 8 kon nog niet worden ingeschreven: een aantal deelnemers van Pro
Patria moest daardoor direct naar niveau 7. Dewi Verhagen viel net buiten de prijzen
met een 4e plaats, Lennart Ros werd 6e, Sannah Boer en Luna Zagt 7e, Christian
Onderwater 8e, Nadine Tonen 10e en Demi v.d. Laan 11e. Ondanks haar
knieblessure werd Eugenia Romeijn toch nog 13e.
In niveau 6 eindigden Jasmine Blommaert en Maria Tine Hutten resp. als 7e en 8e,
waarbij ze zelfs bij het spiralen een mooie oefening lieten zien.
In het voor Pro Patria hoogste niveau 5 deed Bianca Blom mee en viel met een zeer
verdiende 3e plaats net buiten de medailles. In deze categorie hadden zich slechts
vijf deelnemers ingeschreven. Om die reden waren er slechts twee medailles te
veroveren.
In de hogere niveaus werden mooie vrije oefeningen op muziek en spectaculaire
spiraal oefeningen getoond onder andere door DOS Naaldwijk en Salto uit
Nieuwpoort.
Nederlands Kampioenschap
Op zaterdag 13 maart vonden de Nederlandse Kampioenschappen Rhönradturnen
plaats in Ede. Een onverwachte meevaller voor Pro Patria was dat Dewi Verhagen
na heroverweging alsnog mocht deelnemen. Op grond van de provinciale
kampioenschappen kwam Dewi net niet in aanmerking voor deelname aan het NK.
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Er werd echter gewerkt met een nieuw puntensysteem en uiteindelijk was men van
mening dat er wel erg streng was gejureerd. Gelukkig voor Dewi viel de aanpassing
van de normering zo gunstig uit dat zij alsnog mocht meedoen. Dewi kwam uit in
niveau 7 en werd 8e. Zij behaalde bij rechtuit een puntentotaal van 7.950, goed voor
een 4e plaats. Bij sprong behaalde zij 7.450 punten (5e plaats) en bij spiralen 6.950
punten.

Open Helderse Kampioenschappen
Op zaterdag 5 juni reisden 13 rhönradgymnasten van Pro Patria af naar Den Helder
om deel te nemen aan de Open Helderse Kampioenschappen Rhönradturnen. De
groep van Pro Patria heeft het er uitstekend gedaan!
In niveau 10 werd Gwendolyn Hebels 11 e, Aimee Gerling bracht het tot een 6 e plaats.
Ook in niveau 9 deed Pro Patria goede zaken: Melody Bedorf werd 9e en Cher van
den Bosch 8e.
In niveau 8 wist Priscilla Hucke zelfs heel knap de 3e plaats te behalen, met zelfs
8,75 punten voor spiralen.
In niveau 7 werd Eugenia Romeyn 11e, Christian Onderwater 9e en Dewi Verhagen
7e. Ook hier werd een bronzen medaille behaald door Katia Rampelmann, met
prachtige scores: 8,85 voor rechtuit, 8.20 voor sprong en 8,05 voor spiralen.
Maria Tine Hutten en Jasmine Blommaert verdedigden de eer van Pro Patria in
niveau 6 en werden respectievelijk 12e en 10e. In niveau 5 (het hoogste niveau waar
Pro Patria aan deelnam) werd Sannah Boer 12e. Bianca Blom wist in dit niveau zelfs
beslag te leggen op de 5e plaats.
Nationale selectie
Een van de pupillen van trainster Karin van der Zijde, Sannah Boer, werd
geselecteerd voor deelname aan het traject van de nationale selectie voor het WK in
2013.
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Parkour
Nationale Sportweek
Op 17 april gaven de leden en trainers van parkour een demo in het stadshart, ter
gelegenheid van de opening van de nationale sportweek. De demo bestond uit een
warming-up en er werden verschillende parkourtechnieken gedemonstreerd.

Volwassenensport
Seniorensport
De lessen Sportfit 55+ zijn ook het afgelopen jaar weer door een groot aantal oudere
leden bezocht. En 80 jaar is ook 55+… Deze tien lessen worden in diverse wijken
gegeven.
In het afgelopen jaar heeft ook een aantal mensen deelgenomen aan de
Sportfitdagen die georganiseerd worden door de districtswerkgroep Masters/Sportfit
van de KNGU.
Nieuw zijn de Masters Trendweken, waarmee in oktober is gestart. Senioren kunnen
op deze manier een aantal weken binnen een bepaald thema sporten zonder
verdere verplichtingen aan te gaan.
Sportief wandelen en nordic walking
De buitensporters van sportief wandelen en nordic walking zijn ook het afgelopen
jaar weer onder alle weersomstandigheden actief geweest. De les van woensdag
werd overgenomen door Mariëlle de Jong.
Ouder-en-kind gymnastiek
Er werden in 2010 twee nieuwe lessen gestart. Een van deze nieuwe lessen was
een initiatief van de Tjalk. Deze school zette de les samen met de
combinatiefunctionaris op de rails. De andere les komt door een splitsing van de
vrijdagochtendles. Daar waren meer dan 30 ouders (en dus ook kinderen!) .
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Balsporten
Er zijn bij Pro Patria verschillende groepen die op een of andere manier met het
balspel bezig zijn. Op maandagavond is dat de sportgroep voor dames en op
dinsdag die voor dames en heren. Bij deze groepen worden verschillende balsporten
gespeeld. Op donderdag zijn de zaalvoetballers actief. Ook op maandag spelen
dames volleybal en op vrijdag is het een gemengde groep deelnemers.
Gymnastiek
Aan het einde van het seizoen 2009 – 2010 is de damesgymgroep van de
dinsdagavond opgeheven omdat het ledenaantal te klein was. Een deel van
deelneemsters is naar andere groepen gegaan.
Pilates
De groepen Pilates bleven onverminderd populair, de deelnemers werkten aan
lenigheid en sterke buik- en rugspieren.

WEDSTRIJDSPORT
Algemeen
periode 1 januari t/m 31 december 2010
Het jaar 2010 was voor de sectie wedstrijdsport een druk en roerig jaar.
De beleidsmatige- en organisatorische veranderingen bij de KNGU topsport en
NOC*NSF per september 2009 werden in 2010 verder geëffectueerd.
Voor onze vereniging was het daarom bijzonder zwaar zelfstandig een succesvolle
trainingsomgeving voor het hoogste niveau te behouden. De toppers van het
trampolinespringen trainden op het KNGU CTO Den Bosch.
Dankzij een aantal enthousiaste nieuwe trainers en helpers is ook in Zoetermeer een
behoorlijke trainingsomvang beschikbaar gebleven.
Bij het damesturnen is het slechts door de inzet van externe middelen mogelijk een
topsportopleiding aan te bieden naast de van de KNGU.
Samen met het district Zuid-Holland van de KNGU zijn de succesvolle
districtstrainingen voortgezet.
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:
Arianne v.d. Meer
- hoofd Trampolinespringen (per mei 2009)
Monique van Zundert
- secretariaat Trampolinespringen (per juli 2009)
Arja Haagsma
- waarnemend hoofd Turnen Dames
Annemarie van Wel
- secretariaat Turnen Dames
Lidwine van Elteren
- assistent coördinator sWS
Frans van Elteren
- coördinator sWS
Het jaar 2010 was voor de sectie wedstrijdsport opnieuw bijzonder succesvol.
Door diverse blessures was de PP overmacht bij het Trampolinespringen iets minder
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dan in vorige jaren. Zowel individueel als bij de teamwedstrijden werd bij de
nationale top maar ook bij de onderliggende niveau’s vrijwel maximaal gescoord.
Diverse Pro Patria sporters vertegenwoordigden ons land tijdens een aantal
internationale jeugd en senior kampioenschappen en leverden onze vereniging zo
weer een belangrijke promotionele injectie.
Met name de uitverkiezing/resultaten van juniorturnster Tess Moonen voor/tijdens de
Jeugd Olympisch Spelen in Singapore was/waren uitzonderlijk.
Tijdens de Kampioenenhuldiging van de Gemeente Zoetermeer, werden diverse
Pro Patria
sporters als Nederlands Kampioen gehuldigd.
Tijdens de Wereld kampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam waren naast 2
turnsters en 1 coach van PP vele andere Pro Patrianen actief op diverse posities.
Binnen de trainersstaf van de diverse afdelingen werd zoals gebruikelijk middels
bijscholingen e.d. voortgegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de trainingen.
Diverse PP-juryleden waren actief op velerlei niveau. Er werden door PP weer een
flink aantal landelijke- en regionale wedstrijdorganisaties verzorgd.
De diverse medailles tijdens Nederlandse kampioenschappen vormden
vanzelfsprekend een kroon op het werk van de afdelingen.
Voor een compleet overzicht van de specifieke resultaten in 2010 en verdere
afdelingsgegevens verwijzen wij U naar de jaarverslagen van de diverse afdelingen.

Turnen Dames
De afdeling Turnen Dames stond in 2010 onder leiding van:
Management Team:
Frans van Elteren
Carmen Nugteren
Marja Vink
Arja Haagsma
Romano van Dijk
Annemarie van Wel

hoofd a.i.
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid

Technisch kaderleden:
Frank Louter
Patrick Kiens
Nel Krauwel
Vincent Vermeulen
Sophie Mentink
Daymon Montaigne-Jones
Wouter van der Laan
Lennart Ros
Ilse Mulder
Ineke Smit

hoofdtrainer topsport bovenbouw
choreograaf/trainer topsport bovenbouw
trainster topsport bovenbouw
trainer topsport middenbouw
trainster topsport middenbouw
trainer topsport onderbouw
trainer topsport onderbouw
hoofdtrainer NWS
choreograaf/trainster NWS + kweekvijver
trainster NWS + kweekvijver
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Jeanine van der Laan
Carmen Nugteren
Saskia Seldenthuis

assistent-trainster kweekvijver
hoofdtrainster RWS
assistent-trainster RWS

Samenstelling selecties:
Topsport
Bovenbouw 12
Middenbouw 11
Onderbouw 0
Kweekvijver 18
NWS 24
RWS 21
Er waren in december geen onderbouw-turnsters. Vanuit trainers en
managementteam zal de doorstroming vanuit de Kweekvijver naar de onderbouw in
2011 extra aandacht krijgen.
Wedstrijduitslagen
Topsport
NK
Bij de NK werd Mayra Kroonen kampioene bij de senioren. Tess Moonen werd 1e bij
de junioren. Mayra Kroonen voegde bij de toestelfinales nog eens driemaal goud
(balk, brug en sprong) en zilver op vloer toe aan haar erelijst. Zij werd tweede op
vloer. Marlies Rijken behaalde op balk hetzelfde aantal punten als Mayra Kroonen
en deelde het goud dus met haar.
Tess Moonen wist goud te veroveren op brug en balk, zilver op vloer en brons op
sprong. Tessa Alberts verdiende een zilveren medaille op balk. Bij de Jeugd
behaalde Eythora Thorsdottir goud op balk, Daphne Slingerland werd 2e op dit
toestel en Shoshanna 3e.
Caya Bullee werd 3e op vloer.
Kirsten Polderman behaalde in de categorie Pupil 1 brons in de meerkamp. Zij werd
1e op brug en 3e op vloer en balk.
Dionnaillys Supriana kreeg eveneens meerkampbrons omgehangen in de categorie
Pupil 2. Zij werd 1e op brug en 3e op sprong.
Ook bij de instappers was er een gouden medaille. Deze ging naar Marisa Koedoot.
Zij behaalde goud op sprong en brug en brons op vloer en balk.
EJK
Op 26 maart vonden in Dalen wedstrijden plaats ter voorbereiding op het EJK. Tess
Moonen wist met 53.116 een uitstekende score neer te zetten op de meerkamp en
werd eerste. Tessa Alberts turnde alleen het onderdeel balk, maar zette met een
uitgangswaarde van 5,7 de beste score neer op dit toestel: 13.300.
Op vrijdag 2 april was de EJK kwalificatiewedstrijd voor de junioren in Twello. Voor
Pro Patria kwamen Tess Moonen en Tessa Alberts uit. Vanwege een
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elleboogblessure zou Tessa Alberts alleen in actie komen op balk. Zij behaalde op
dit toestel een 12.95.
Tess Moonen behaalde met een totaalscore van 51.4 de eerste plaats en zag zich
verzekerd van een plek in het EJK trajectteam. Ook Tessa Alberts kreeg een plek in
het EJK trajecteam op basis van haar prestatie op balk.
Op 10 april turnde het juniorenteam een interland tegen België. De Nederlandse
turnsters behaalden de overwinning. Tess Moonen wist individueel beslag te leggen
op het zilver met een totaal van 52.250 punten.
Op het EK in Birmingham werd Tess Moonen individueel 9e met een puntentotaal
van 52.140. Zij turnde tijdens de toestelfinale een geweldige balkoefening met mooie
combinaties en behaalde brons.
EK
Drie turnsters van Pro Patria werden na kwalificatie toegelaten tot het EK-traject:
Mayra Kroonen, Marlies Rijken en Lisa van den Burg. Fieke Willems en Naoual
Ouazzani-Chahdi kwamen hiervoor wegens blessures niet in aanmerking. Dianne
Teunisse wist zich hiervoor net niet te kwalificeren. Mayra Kroonen plaatste zich
uiteindelijk voor deelname, Marlies Rijken werd als reserve toegevoegd aan het
team.
Op zaterdag 10 april werd in het Belgische Melsele een interland geturnd in
voorbereiding op de EK in Birmingham. De senioren namen het op tegen de teams
van België en Nederland en werden met een totaalscore van 164.350 ruimschoots
eerste. Het Belgische team werd tweede met 156.200 en de Zwitserse turnsters
moesten genoegen nemen met 150.400 punten.
Mayra Kroonen werd individueel eerste met een totaal van 54.800 punten. lk en 13.8
op vloer te laten noteren. Al met al turnde Mayra een sterke en stabiele wedstrijd.
Marlies Rijken werd individueel zesde met een puntentotaal van 51.85.
Het Nederlandse team plaatste zich in de voorronde als 7e voor de finale van het EK
en hield deze plaats in de finale ook vast. Mayra kreeg 13.150 voor haar
vloeroefening, 13.525 op sprong en kreeg 12.000 punten voor haar balkoefening.
WK
Vier Pro Patria-turnsters werden opgenomen in het WK-traject: Mayra Kroonen,
Marlies Rijken, Lisa van den Burg en Dianne Teunisse. Wegens een blessure kon
Mayra Kroonen niet deelnemen aan de WK. Marlies Rijken wist echter een plekje te
veroveren in de selectie. Dianne Teunisse was reserve. Het Nederlandse team werd
9e.
Fieke Willems nam tijdens het WK afscheid van het wedstrijdturnen en ontving een
oorkonde voor haar inzet en prestaties voor Pro Patria.
World Cup
In Maribor behaalde Mayra Kroonen zilver op sprong en brug, brons op balk en goud
op vloer.
Marlies Rijken wist brons op brug en goud op balk te veroveren.
In Moskou werd Mayra Kroonen derde op vloer.
In Osijek kwamen Dianne Teunisse en Marlies Rijken in actie op brug, balk en vloer
en wisten zich beiden te plaatsen voor alle toestelfinales. Marlies Rijken behaalde
brons op brug en goud op balk en vloer.
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Youth Olympic Games
Op basis van haar uitstekende prestaties tijdens het EJK werd Tess Moonen
uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Youth Olympic Games in
augustus in Singapore.
Zij plaatste zich als 5e voor de meerkampfinale. Zij eindigde als 8e. Bij de brugfinale
werd zij 5e en op vloer 6e.
Gran Prix Szombathely
Lisa van den Burg werd bij deze wedstrijd in Hongarije 3e in de meerkamp. Zij
behaalde een bronzen medaille op sprong, vloer en balk.
French Cup
Dianne Teunisse werd uitgenodigd om met het team Dunkerque deel te nemen aan
de French Cup. Het team werd 2e in de finale, waarbij Dianne Teunisse het beste
resultaat van het team neerzette.
BOSAN Cup
Bij de Jeugd werd Sarah Wind 1e op balk, Shoshanna Israeli werd 3e. Ook op brug
en vloer werd Sarah Wind 1e.
In de categorie Pupil 2 werd Anouk de Witt 1e op sprong.
Bij de voorinstappers werd Lizzy Ensink 2e op balk. Laura de Witt werd 1e op brug en
sprong. Lizzy Ensink werd op dit toestel 2e. Op vloer werd Laura de Witt 2e en Lizzy
Ensink 3e.
NWS
Regiowedstrijden
Bij de regiowedstrijden 3e divisie voor Zuid-Holland Noord op 9 januari hebben de
turnsters van de NWS goede prestaties neergezet.
Lina Schuttevaêr werd 21e in de categorie Instap met een mooie 7e plaats op balk.
Luna Claproth werd erg knap 4e met zelfs een 3e plaats op sprong! Zij stroomde door
naar de districtswedstrijd.
In de categorie Pupil I wist Susan van Oosterwijk beslag te leggen op een 3e plaats
op sprong. Haar eindklassering was 19e. Wiesje Visser werd 13e en liet een goede
vloeroefening zien – zij werd op dit toestel 5e.
Ella van Zoest en Natascha van Berkel werden in de categorie Pupil II resp. 18 e en
19e.
Lotte van der Kooij werd 14e in de categorie Jeugd en kwam helaas 0,3 punten te
kort om door te stromen naar de districtswedstrijd. Zij werd 5e op sprong en zelfs 2e
op vloer.
Jamie Faas behaalde brons in de categorie Junior. Zij legde de basis voor haar
medaille op de toestellen vloer en sprong waarop zij 3e werd.
Lincy van Dijk werd 32e bij de senioren.
Op 16 januari was het de beurt aan de 2 deelnemers in de 2 e divisie. Anouk de Witt
en Rozemarijn van der Worp kwamen uit in de categorie Pupil I. Anouk werd met
een prachtige 5e plaats op vloer uiteindelijk 18e. Rozemarijn wist als 11e te eindigen.
Zij liet een geweldige vloeroefening zien en behaalde op dit toestel de 1e plaats!
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NK
Op zaterdag 20 maart vonden de voorrondes plaats van de NK 2e divisie.
38 turnsters in de categorie Pupil 1 waren geplaatst in deze poule, waaronder Anouk
de Witt en Rozemarijn van der Worp. Rozemarijn van der Worp behaalde een 7e
plaats en Anouk de Witt werd 12e, voldoende om door te stromen naar de volgende
ronde.
Op zaterdag 27 maart traden Jamie Faas en Luna Claproth aan voor de
districtsfinale turnen in de 3e divisie. Luna turnt nog niet zo lang op dit niveau en
kwam helaas nog wat tekort om door te kunnen stromen naar de landelijke finale.
Ondanks dat zette zij een prima prestatie neer. Jamie Faas wist de beste scores op
brug en sprong neer te zetten (resp. 11.75 en 12.15). Helaas viel haar score op balk
wat tegen, maar op vloer revancheerde zij zich weer met 11.15. Haar totaalscore
was voldoende om door te kunnen stromen naar het NK.
Jamie Faas werd 22e op het NK.
Op 11 april vonden de kwart finales plaats van de 2e divisie turnen dames Pupil I in
Rotterdam.
Anouk de Witt en Rozemarijn van der Worp hadden zich hiervoor geplaatst.
Rozemarijn van der Worp werd 22e geworden en plaatste zich voor de halve finale
van het NK in Amsterdam. Bij de halve finale op 15 mei wist Rozemarijn van der
Worp zich niet te plaatsen voor de NK.
BOSAN Summer Cup
Bij de senioren werd Lincy van Dijk 3e op vloer.
Bij de junioren werd Jamie Faas 1e in de meerkamp. Zij behaalde daarnaast goud op
sprong en brug.
Ook Lotte van der Kooij behaalde meerkamp-goud in de categorie Jeugd en
veroverde goud op vloer en brons op brug.
Renske Venema behaalde in de categorie Pupil 2 de 2e plaats in de meerkamp. Op
balk en vloer kreeg zij ook het goud omgehangen. Voor haar oefeningen aan brug
en op sprong kreeg zij brons. Ella van Zoest werd 3e op vloer.
In de categorie Pupil 1 werd Susan van Oosterwijk 1e op sprong.
Cayley Wedemeijer werd 1e op balk bij de instappers. Laura de Witt behaalde brons
op vloer.
Turncompetitie
Lotte van der Kooij, Jamie Faas en Lincy van Dijk vormden een combinatieteam met
3 turnsters van GV Boskoop. Zij wisten door te dringen tot de finale en werden 3e.
Uitwisselingswedstrijd met British School
In december vond een uitwisselingswedstrijd plaats met de British School in the
Netherlands.
Er stonden 4 onderdelen op het programma: verplichte sprong, vrije sprong,
verplichte vloer en vrije vloer.
Over 4 onderdelen behaalde bij de senioren Jamie Faas een 1e plaats. Lincy van
Dijk werd 3e. Bij de verplichte sprong werd Jamie Faas 1e, evenals bij de vrije
vloeroefening. Zij behaalde zilver bij de vrije sprong. Lincy van Dijk wist bij de vrije
sprong en vrije vloeroefening brons binnen te slepen.
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In de categorie Jeugd werd Renske Venema 1e over 4 onderdelen. Zij behaalde
verder goud bij de vrije sprong, zilver bij verplichte sprong en verplichte
vloeroefening en brons bij de vrije vloeroefening. Lotte van der Kooij werd over 4
onderdelen 3e. Zij was 1e bij de vrije vloeroefening en 3e bij de verplichte sprong. Isa
Sip behaalde zilver voor haar vrije sprong.
Bij de pupillen werd Anouk de Witt 2e. Zij werd 1e op verplichte en vrije sprong. Irene
van der Vos kreeg zilver voor haar vrije sprong. Brittany Wollrabe werd op dit
onderdeel 3e. Rozemarijn van der Worp werd 2e bij de verplichte vloeroefening.
Mirthe van der Salm werd 1e bij de verplichte sprong.
BOSAN Cup
Danique Turpijn, Jamie Faas, Charissa Ros, Lotte van der Kooij, Renske Venema,
Anouk de Witt, Rozemarijn van der Worp en Irene van der Vos kwamen op dit
toernooi namens Pro Patria in actie. Helaas wisten zij geen podiumplek te
bemachtigen.
RWS
Drie Verenigingenwedstrijd
Op 2 januari werd een wedstrijd georganiseerd door de 3 verenigingen DOS Alphen
a/d Rijn, Velocitas Gouda en Pro Patria. Op elk toestel konden prijzen worden
gewonnen.
Namens Pro Patria namen Maaike Kemps, Brittany Wollrabe, Dewi, Sidney, Lucy en
Manon deel aan de wedstrijd voor de jongere turnsters. Zij presteerden naar
behoren, maar vielen buiten de prijzen.
In de wedstrijd voor oudere turnsters verschenen Mirthe van Heukelingen, Eveline
Krijbolder, Britt Elenbaas, Pascale van Leeuwen, Sabrina Pannekoek, Marcella van
Rijswijk en Nieke Schouten aan de start. Op vloer werd Sabrina Pannekoek 2e,
Nieke Schouten behaalde een 2e plaats op sprong. Britt Elenbaas behaalde brons
aan brug. Op balk wist Marcella van Rijswijk goud te behalen. Britt Elenbaas werd
overall 2e.
Regiowedstrijden
Op 3 april vonden de regiowedstrijden voor junioren en senioren 4e divisie plaats.
In niveau 5 kwamen Britt Elenbaas, Marcella van Rijswijk, Pascale van Leeuwen,
Sabrina Pannekoek, Ineke Smit en Nieke Schouten in actie.
Britt Elenbaas werd met 45.50 punten regiokampioen. Marcella van Rijswijk werd 4e,
Pascale van Leeuwen 6e en Sabrina Pannekoek behaalde een 8e plaats. Ineke Smit
werd 19e en Nieke Schouten eindigde als 22e.
Mirthe van Heukelingen, Sandra Knoop en Eveline Krijbolder vertegenwoordigden
Pro Patria bij de junioren in niveau 6.
Mirthe van Heukelingen legde beslag op de 1e plaats. Eveline Krijbolder werd 3e en
Sandra Knoop werd 6e.
Op 10 april kwamen de jongere turnsters in actie.
Bij de pupillen 1 werd Lucy van Eerde 5e. Brittany Wollrabe werd 17e, Maaike Kemps
22e, Melina Boendermaker 43e en Manon Kooman 51e.
Bij de instappers bracht Quinty Elbers het tot een 51e plek, Sidney Foendoe werd
52e en Dewi Brebde behaalde een 73e plek.

PAGINA 27

GYMNASTIEKVERENIGING PRO PATRIA ZOETERMEER – JAARVERSLAG 2010

Turncompetitie
Brittany Wollrabe, Melina Boendermaker, Manon Kooman, Sidney Foendoe, Quinty
Elbers, Dewi Brebde, Maaike Kemps en Lucy van Eerde namen deel aan de
turncompetitie in poule 7, maar kwamen net te kort om de finale te halen.
Mirthe van Heukelingen, Eveline Krijbolder, Sandra Knoop, Sabrina Pannekoek,
Pascale van Leeuwen, Ilse Mulder, Britt Elenbaas, Nieke Schouten en Marcella van
Rijswijk turnden in poule 3. Zij wisten door te dringen tot de finale en werden 1e!
BOSAN Summer Cup
Bij de senioren in de 4e divisie werd Sabrina Pannekoek 1e in de meerkamp.
Marcella van Rijswijk behaalde het brons. Sabrina Pannekoek behaalde werd ook 1e
op brug en vloer en 3e op sprong. Marcella van Rijswijk het goud op balk en het
brons op brug te veroveren. Britt Elenbaas werd 2e op sprong en 3e op balk en vloer.
Bij de junioren werd Mirthe van Heukelingen 1e in de meerkamp, Sandra Knoop
werd 3e. Zij wist ook het goud op vloer binnen te slepen en brons op balk en brug.
Mirthe van Heukelingen behaalde zilver op sprong, balk en brug en brons op vloer.
Zilver was er voor Eveline Krijbolder op vloer.
In de categorie Pupil 1 behaalde Lucy van Eerde zilver op vloer.
Evenementen
Sportgala
Tijdens het Sportgala van de Gemeente Zoetermeer werden Mayra Kroonen en
Naoual Ouazzani-Chahdi gehuldigd voor hun prestaties bij de NK.

Trampolinespringen

Verslagperiode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010
A.

Algemene gegevens

1.

Managementteam
Coördinator
: Arianne Ayaz-van der Meer
Secretariaat
: Monique van Zundert
Budgetbewaker : Henk Groenheijde
Hoofdtrainer
:Lid
: Jolanda Hierck

2.

Trainers/Assistent-trainers
Arianne Ayaz-van der Meer
Hans
Hokke
Ilse
Cikot
Michael Bouwhuis
Natalie Markus
Marguerita la Vos
Patricia
Meijer
Ashley Kuijper
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3.
Trainingslocatie
Instappers
Noordwest
erhal
Jongtalent
Noordwest
erhal
B/C-groep
Noordwest
erhal
A-groep
Noordwesterhal / CTO KNGU
4.

Samenstelling springers
PP-springers regionaal individueel naar klasse:

Regio
Jeugd meisjes C
Quinty van Zundert
Svetlana Dadema
Chantal Menheere
Jeugd gemengd D
Kiran Schoemaker
Sharona Westenberg
Sabine Jacobs
Diantha Vreeken
Maria Tine Hutten
Laila Lentze
Maria Tine Hutten
Nadia Rook

Individueel
Jeugd jongens C Pupillen D
Ivo van Elburg
Annermarijn Bal

Pupillen gem. E
Quinty Lakho
Lorena Godeken

Instap E
Nadia la Vos
Turi Kerkhof

Jeugd meisjes E
Tess Verschelden

Regio Synchroon
Jeugd gemengd D
Annemarijn Bal/Sharona Westenberg
Nadia Rook/Maria Tine Hutten
Diantha Vreeken/Laila Lentze
Sabine Jacobs/Kiran Schoemaker
Pupillen gem. E
Nadia la Vos/Quinty Lakho
Landelijk Individueel
Senior heren A
Senior dames A
Fernando Gotschin Andrea Lenders
Jeroen Kaslander Kirsten Boersma
Maxim van Zeijl
Tara Fokke
Orlando Gotschin
Junior meisjes A Jeugd meisjes A
Susan Bolleboom Annet Donkers
Jaimy van Zundert
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Junior meisjes B
Bibelore van Es
Ashley Kuijper

Jeugd meisjes B
Jackie Lionahr
Melanie van Duin

Synchroon junior meisjes A
Susan Bolleboom/Jaimy van Zundert
Synchroon junior meisjes B
Ashley Kuijper/Bibelore van Es
Synchroon jeugd meisjes B
Jackie Lionahr/Melanie van Duin
Pro Patria teams:
Teamwedstrijden
Team A 1
Jacky Lionahr
Ashley Kuijper
Jaimy van Zundert
Maxim van Zeijl

Team C 2
Sharona Westenberg
Annemarijn Bal
Svetlana Dadema
Chantal Menheer

Team E 4
Maaike Kemps
Esmee van den Beukel
Lisa Dekker
Lara Mileisnic

Team E 5
Wouter van den Hoek
Melody Bedorf
Judith D’ancona
Indy Nauman

Team D 3
Diantha Vreeken
Sabine Jacobs
Quinty Lakho
Nadia la Vos

5.
Afscheid genomen van de afdeling wedstrijdsport
- Susan Bolleboom
- Nadia Rook
- Kiran Schoemaker
- Tess Verschelden
- Lorena Godeken
- Laila Lentz
- Quinty van Zundert
- Maria Tine Hutten
- Ivo van Elburg
B.

Wedstrijden

1. Nederlands
e A-Kampioenschappen individueel en synchroon
Individueel
Jeugd Meisjes:
3e Annet Donker
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Junior

Meisjes:
Senior Dames :

Senior Heren:
Synchroon
Heren:
Dames:
7
Junior
meisjes:
2.

8ste Jaimy van Zundert
14e Susan Bolleboom
3e Tara Fokké
4e Andrea Lenders
15e Kirsten Boersma
1ste Orlando Götschin
11e Maxim van Zeijl

e

Kirsten Boersma en Tara Fokké
Jaimy van Zundert en Susan Bolleboom

NK (B t/m E)
Instap E:
Jeugd gemengd D:
Jeugd meisjes C:
Jeugd meisjes B:
Junior meisjes B:

9e Nadia la Vos
9e Annemarijn Bal
4e Quinty van Zundert
1ste Melanie van Duin
1ste Ashley Kuijper

12e Sharona Westenberg
7e Jacky Lionahr
3e Bibelore van Es

Synchroon:
Pupillen gemengd E: Nadia la Vos en Quinty Lakho
Jeugd gemengd D: 1ste Annemarijn Bal en Sharona Westenberg
Jeugd meisjes B: 4e Melanie van Duin en Jacky Lionahr
1ste Ashley Kuijper en Bibelore van Es
Junio meisjes B:
3. Clubteams

2010

A-klasse: 4e Maxim van Zeijl, Ashley Kuijper, Jacky Lionahr en Jaimy van
Zundert
C-klasse: (geen finaleplaats) 10e Sharona Westenberg, Annemarijn Bal,
Svetlana Dadema en Chantal Menheer
D-klasse:
(geen finaleplaats) 8ste Diantha Vreeken, Sabine Jacobs, Quinty
Lakho en Nadia la Vos
C.

Deelname Pro Patria-leden in nationale ploegen

1 World

Cup’s

2. EK
3. WK
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JUNIORTEAM
De jeugdraad is in 2010 i.v.m. het vertrek van een aantal bestuursleden die geen tijd
meer hadden i.v.m. coschappen, buitenlandse stages en/of afstuderen inactief
geraakt.
De afgetreden leden gaven aan dat het werk heel leuk en dankbaar was en is!
Uiteraard hopen zij dat in de toekomst nieuwe leden voor de jeugdraad zullen
worden gevonden.

COMBINATIEFUNCTIE

Verslagperiode mrt 2010- dec 2010
Dankzij het initiatief van de landelijke en locale overheid “Sportimpuls Brede school,
Sport en Welzijn” zijn ook in Zoetermeer Combinatiefunctionarissen aangesteld.
Met ingang van 1 maart 2010 startte Mandy Deetman als combinatiefunctionaris bij
Pro Patria.
Bij de start is natuurlijk veel tijd besteed om de vereniging en het werkveld te leren
kennen.
Inlezen en inwerken binnen Pro Patria als vereniging, contact met schoolbesturen en
scholen, bezoeken van lessen en het bijwonen van de recreatiesport vergaderingen.
Door het opstarten of mede organiseren van diverse projecten is de PP organisatie
en bekendheid versterkt.
De taken bestonden o.a. uit het voorbereiden, organiseren en ontwikkelen van
clinics, het geven van clinics turnen op basisscholen, als intermediair gezorgd voor
dans clinics op basisscholen, project ‘nieuwe impuls trampoline springen’.
Verder de organisatie van activiteiten rond de Nationale sportweek 2010 met de
sportmarkt, het opstarten van ouder/kind gym op basisschool de Tjalk en voor de
gemeente op de basisscholen de Watersnip en AMG Schmidt en het opstarten van
de Master trendweken in samenwerking met Marianne Gosselink (de derde ‘Buiten
actief’ is inmiddels gestart)
Vooral dankzij de contacten met de gemeente werden naast het bovenstaande nog
andere initiatieven ontplooid: een samenwerkingsverband gelegd tussen stichting
Mooi en Pro Patria. Hieruit vloeien nu bredeschool activiteiten voort.
Diverse andere acties liepen hiernaast: rooster voor gymzalen, PR activiteiten (zoals
het schrijven van stukjes voor de krant, foto’s maken van diverse afdelingen, zorgen
voor de flyers en de logistiek hiervan); bijwonen van sportinformatiemarkten namens
PP, sportcongressen, sessies, bijscholingen etc.; materialen inventarisatie van alle
gymzalen (er is nu een eerste overzicht van de eigendommen)
Op deze wijze zullen de doelen van de vereniging worden nagestreefd.
Enerzijds het versterken van de organisatie en anderzijds het aantrekken van nieuw
(jeugd)leden bij de diverse PP activiteiten.
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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 NoordWesterhal. Deze stichting is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de hal en
kent drie participanten: Pro Patria, volleybalvereniging Zovoc en
badmintonvereniging Conquesto. Na het vertrek van het Picasso lyceum als
grootverbruiker van uren overdag, is het bestuur erin geslaagd het ROC IDCollege
aan te trekken als nieuwe huurder.
Het bestuur is samengesteld uit vier personen, van elke participant één persoon en
een onafhankelijk voorzitter.
In 2010 was de samenstelling als volgt:
Voorzitter Vacant
Secretaris
Penningmeester
Beheerszaken

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.
In 2010 zijn onder andere basisgymtoestellen aangeschaft, waardoor het bestuur
erin is geslaagd het ROC IDCollege als nieuwe huurder voor uren overdag binnen te
halen.
Verhuur
Na het vertrek van het Picasso lyceum, is het ROC IDCollege sinds seizoen 20102011 de belangrijkste huurder voor de overdag huur. 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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FINANCIËN

Balans per 31 december
(bedragen in € )
2010
Bezittingen
Duurzame activa
Debiteuren
Contributies
Liquide middelen

2010

653
11.782
8.781
40.580

Schulden
Eigen vermogen 1 januari

2009

2009

623
11.068
5.035
40.497

9.149

2.164

Exploitatie boekjaar
Eigen vermogen 31 december

-7.027
2.122

6.985
9.149

Reserve PP 100

15.000

15.000

Contributies
Crediteuren

14.429
30.245

7.321
25.753

61.796

61.796
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Inkomsten en uitgaven
(bedragen in € )
werkelijk 2010

begroting 2010

begroting 2011

291.692
915
7.027
299.634

310.000
1.000
311.000

304.000
900
304.900

139.753
103.556
38.985
4.154
8.776
3.769
133
508
299.634

144.200
105.400
38.000
10.900
6.000
3.400
2.000
600
500
311.000

143.200
105.600
39.000
4.500
8.000
3.000
900
600
100
304.900

Inkomsten
Contributies
Intrest
Nadelig exploitatiesaldo

Uitgaven
Personeelskosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Evenementen
Organisatiekosten
Opleidingen
Communicatie
Afschrijvingen
Voordelig exploitatiesaldo
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BESTUUR
Frans van Elteren
Jolanda Hierck
Steven Blom
Paul van der Zijde
Christine Kersten
Annemarie van Wel

voorz. & coörd. wedstr.sport
secretaris
penningmeester
coördinator recreatiesport
NW-hal en technische ontw.
PR & Communicatie

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

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

paul@silkroad.demon.nl
avanwel@hotmail.com
ckersten@ziggo.nl
frankvandebeld@hetnet.nl
h.groenheijde@ziggo.nl

(079) 3512466

SECTIE RECREATIESPORT
Paul van der Zijde
Annemarie van Wel
Christine Kersten
Frank van de Beld
Henk Goenheijde

hoofd
secretaris
assistentencoördinatie
opleidingen en licenties
faciliteitenmanager

(015) 2510433
(079) 3167470
(079) 3431725

Werkgroep Peuter- en Kleutergymnastiek & Recreatief Turnen
Martie Rozevink
coördinator
martie.rozevink@planet.nl
Angelique Bal
secretaris
angeliquebal@casema.nl

(079) 3212343

Werkgroep Senioren
Marianne Gosselink coördinator

mariannegosselink@euronet.nl

(079) 3214239

SECTIE WEDSTRIJDSPORT
Frans van Elteren
Lidwine van Elteren

hoofd
secretaris

elteren@rdgg.nl

(079) 5932338
(015) 2121745

Turnen Dames
Arja Haagsma
Annemarie van Wel

waarnemend hoofd
secretaris

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

(072) 5066663

Trampolinespringen
Arianne van der Meer hoofd
Monique van Zundert secretaris

ariannevandermeer@hotmail.com (06) 42272496

CONTRIBUTIE- EN LEDENADMINISTRATIE
g.v. Pro Patria
Postbus 7432
2701 AK Zoetermeer
(079) 3518192
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