
 

2015 

 

GV PRO PATRIA ZOETERMEER 
Jaarverslag 





GV PRO PATRIA ZOETERMEER Jaarverslag 

 

GV Pro Patria Zoetermeer  Pagina | 2  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Uitgave: GV Pro Patria Zoetermeer 

Het jaarverslag 2015 is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer 

Versie: 1.0 

Fotografie:  

Gerard van Warmerdam | Karin v.d. Zijde | Jan de Koning | Ferrygrafie | Fred van Puffelen 

Contact:  

GV Pro Patria Zoetermeer 

Postbus 7432 2701AK Zoetermeer 

E: info@propatria.nl  

W: www.propatria.nl 

Het jaarverslag staat online op de website van de vereniging. Iedereen die geïnteresseerd is kan het document gratis 

downloaden(pdf). 

 



GV PRO PATRIA ZOETERMEER Jaarverslag 

 

GV Pro Patria Zoetermeer  Pagina | 3  

 

 

Partners en Sponsoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GV PRO PATRIA ZOETERMEER Jaarverslag 

 

GV Pro Patria Zoetermeer  Pagina | 4  

 

 

Van de voorzitter 
 

U heeft het jaarverslag 2015 van GV Pro Patria Zoetermeer in handen. Met dit jaarverslag willen wij 

zoals gewoonlijk feiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar voor de leden, en voor het 

nageslacht, vastleggen. 

We mogen als vereniging bogen op een roemruchte historie van inmiddels 105 jaar. Sport neemt de 

afgelopen jaren politiek, maatschappelijk en economisch een steeds belangrijker positie in. Als 

vereniging moeten we hierop participeren. Als vereniging doen en willen we dat ook.  

Veel tijd is gaan zitten in de ontwikkeling van onze ambitie van Gymworld. Met een eigen ‘thuis’ 

kunnen we verder bouwen aan de toekomst van de vereniging en de gymsport in Zoetermeer. Bij het 

realiseren van onze ambities zullen we partners zoals het bedrijfsleven, de gemeente en andere 

verenigingen meer moeten betrekken. Vanuit het collectief moeten we onze ambities waar kunnen 

maken. Daar hebben we ook iedereen binnen de vereniging voor nodig. 

Trots ben ik op al onze sporters die Pro Patria hebben vertegenwoordigd op wedstrijden, toernooien, 

demonstraties, clinics etc. Zij zijn de ambassadeurs van de vereniging en zorgen met hun prestaties 

en optredens dat de naam Pro Patria een begrip blijft binnen gymmend Nederland. 

Graag wil ik dit voorwoord besluiten met mijn dank en waardering uit te spreken aan mijn mede 

bestuursleden, trainers, lesgevers, assistenten, vrijwilligers, leden en ouders, die zich ook afgelopen 

jaar weer zo fantastisch hebben ingezet voor de vereniging en de gymsport, de vereniging en onze 

sport verdient het! Ik wens u veel leesplezier.  

 

Jerry van der Ziel 

voorzitter 
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Profiel 
 

GV Pro Patria werd in 1911 in Zoetermeer opgericht. Nu ruim 105 jaar later is 

de vereniging nog steeds een begrip in de regio en in Nederland. GV Pro Patria 

Zoetermeer stelt zich ten doel in Zoetermeer een compleet actueel aanbod 

van gymsport in de breedste zin aan te bieden. Uitgangspunt is dat in 

Zoetermeer, een stad met  meer dan 120.000 inwoners alle 

verschijningsvormen van gymsport kunnen worden beoefend. Wij bieden en 

organiseren lessen en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen en ambitieniveaus 

op het gebied van gym, turnen, springen, dans, urban sports en andere 

eigentijdse variaties van bewegen. 

Missie  

Op basis van de statuten en van onze meer dan 100 jaar ervaring als 

gymnastiekvereniging is de missie van de vereniging: 

GV Pro Patria Zoetermeer bevordert actieve sportbeoefening. Dit doen wij 

door in alle wijken veilige en uitdagende gymsport aan te bieden en door het 

onze leden mogelijk te maken te excelleren op hun ambitieniveau 

Visie 

GV Pro Patria wil de aanjager zijn van de sportparticipatie in Zoetermeer. 

Daarom biedt de vereniging diverse gymsporten aan dichtbij de mensen in alle 

wijken van Zoetermeer. 

Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid moet in alle geledingen van de 

vereniging aanwezig zijn. Pro Patria is maatschappelijk verankerd. Pro Patria 

staat midden in de samenleving. Pro Patria is een maatschappelijk 

verantwoorde, innovatieve en ondernemende verbinder. 

Wij zijn team Pro Patria. Dat is het motto van de vereniging, waarbij de 

gymsport en de sporter centraal staat. Onze leden, ouders/familieleden, 

coaches, juryleden, bestuur, managers, vrijwilligers en ondersteuners zijn 

levenslang aan elkaar en aan Pro Patria verbonden. Team Pro Patria is een 

platform van sportieve en sociale interactie. Iedereen die GV Pro Patria een 

warm hart toedraagt en een positieve bijdrage levert aan het presteren van de 

vereniging is belangrijk voor ons. Zo hechten we veel waarde aan onze 

vrijwilligers die dag in dag uit zorgen dat de vereniging kan functioneren. 

Zonder vrijwilligers geen vereniging. 

Corporate Governance 

De Corporate Governance principes van de vereniging zijn vastgelegd in de 

statuten van de vereniging, de diverse reglementen, het meer jaren 

beleidsplan alsmede in het jaarverslag. Deze principes worden regelmatig 

beoordeeld en worden aangepast indien dat nodig wordt geacht. 

De statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging waren 

verouderd.  

 

 

 

 

 

Naamswijziging 

Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 

november 2015 heeft de 

ledenvergadering ingestemd 

met de wijziging van de 

statuten. 

In de statuten is de naam van 

de vereniging formeel 

gewijzigd in:  

GV Pro Patria Zoetermeer 
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het najaar heeft de 

vergadering ingestemd met een statutenwijziging en aanpassing van het 

Huishoudelijk Regelement.  

Van het bestuur 

Het gevoerde beleid was gericht op de ambities en doelstellingen uit 

het strategisch beleidsplan van de vereniging.  

In dit jaarverslag kijken we terug op het verenigingsjaar 2015. We 

kijken terug om vast te stellen wat we gedaan hebben, wat we hadden 

willen doen en staan stil bij de behaalde resultaten. Maar ook kijken we 

naar de zaken die niet goed gingen. Want naast de vele sportieve 

successen gingen er dingen niet goed. Denk aan het tussentijds stoppen 

van sporters en trainers, om welke reden dan ook. Pro Patria is trots op 

al haar leden en we zien niemand graag gaan. Deze trots moeten we als 

vereniging nog meer voor het voetlicht brengen. 

Het bestuur heeft naar eer en geweten gehandeld en hierop al zijn inzet 

betoond. De dagelijkse gang van zaken binnen de afdelingen is bij de 

managers neergelegd. Een nieuwe situatie die nog wel eens wordt 

vertaald naar desinteresse van het bestuur. Voor de professionalisering 

van de vereniging is een betrokken bestuur op afstand met vertrouwen 

in de uitvoering noodzaak. Het bestuur wil voorwaarde scheppend en 

beleidsvormend zijn. Dit betekent dat zij meer op afstand stuurt en de 

uitvoering aan o.a. de managers en de commissie overlaat. Op deze 

manier bereiken we daadkracht in uitvoering. Deze wijze van besturen 

moet niet worden verward met afstand tot, of desinteresse in de 

vereniging, dat is een misvatting. Onze dank en waardering gaan juist 

uit naar alle trainers/lesgevers, vrijwilligers, de sponsoren, ouders en 

een ieder die GV Pro Patria een warm hart toedraagt. Samenwerking 

binnen de vereniging vinden we van het grootste belang. Samen zijn we 

PRO PATRIA! 

Een van de belangrijkste aandachtspunten was het financieel gezond(er) 

worden en dat vereiste een strenge begrotingsdiscipline. Doorgaan met 

de exploitatietekorten van 2014 zou kunnen leiden tot een faillissement 

van de vereniging. Er zijn stappen gezet maar ook de komende jaren 

moeten in het teken staan van het financieel gezonder maken van de 

vereniging. Afgelopen boekjaar is sterk geïnvesteerd op kostenreductie, 

de inkomstenkant is in de ontwikkeling achtergebleven. Desondanks is 

er voldoende reden voor positivisme. We zijn er nog niet, maar verder 

dan gisteren. De vereniging kent slechts een beperkt aantal sponsoren. 

 

 

 

 

 

 

Contributie 

De Algemene 

Ledenvergadering heeft, op 

advies van het bestuur, 

ingestemd met een 

contributieverhoging voor de 

afdelingen turnen dames en 

trampolinespringen in 2016. 

Er volgt geen 

contributieverhoging voor de 

lessen binnen de afdeling 

breedtesport. 

In december besluit de 

bondsraad van de KNGU tot 

een structurele 

contributieverhoging 

(bondscontributie) van 4,50 

euro per lid. 
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Hierop moet geïnvesteerd worden. De komst van Gymword kan helpen bij het 

genereren van meer sponsorinkomsten. 

Pro Patria Opleidingscentrum KNGU – Zuid Holland 

Verspreid over Zuid-Holland heeft de KNGU een aantal opleidingscentra. De 

vereniging organiseerde al langere tijd opleidingen voor de KNGU Zuid-

Holland. Met het tekenen van een overeenkomst tussen de vereniging en de 

KNGU, mag Pro Patria zich officieel opleidingscentrum KNGU noemen. Samen 

met nog zeven andere verenigingen in Zuid Holland worden diverse 

opleidingstrajecten voor diverse disciplines gestructureerd. Vanuit de 

opleidingscentra wordt een basispakket aan opleidingen aangeboden met het 

doel de aanwas van technisch kader te verhogen en een goede doorstroom van 

potentieel kader tot stand te brengen. Ook zullen opleidingen worden 

aangeboden voor juryleden en andere kleinere gymsporten van de KNGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoetermeerpas en Sport- en Cultuurcheque 

De gemeente Zoetermeer geeft de ZoetermeerPas uit aan gezinnen met een 

laag inkomen. Met de ZoetermeerPas kunnen gezinnen korting krijgen op 

verschillende activiteiten zoals sport, cultuur en dagjes uit. Daarnaast stelt de 

gemeente dat ieder kind de kans moet krijgen om deel te nemen aan sport- en 

cultuuraanbod. Daarom ontvangen 8-jarige kinderen in Zoetermeer de Sport- 

en cultuurcheque. Deze cheque kunt zij inleveren bij sport- en 

cultuuraanbieders om korting te krijgen op de lessen/contributie en krijgen 

kinderen de kans te ontdekken waar hun talenten liggen. GV Pro Patria doet 

als sportaanbieder  aan beide initiatieven mee. In het achterliggende jaar 

heeft de vereniging 211 Zoetermeerpascheques en 141 Sport- en 

Cultuurcheques ontvangen. 

 

Afbeelding 1 Jerry van der Ziel en Frank van Blitterswijk ondertekenen de overeenkomst 

 

 

 

 

 

 

Kascommissie 

De kascommissie was 

aftredend. Dhr. Brouwer en 

dhr. Ros zullen geen nieuwe 

termijn zitting nemen in de 

kascommissie. Mevrouw van 

den Engel blijft nog een 

termijn. Er waren tijdens de 

algemene Ledenvergadering in 

mei geen kandidaten die zitting 

wilden nemen in de 

kascommissie.  
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Ledenaantal 

Het ledental kende in 2015 een afname van 311 leden. Deze daling 

verschilt niet veel van de daling in 2014. Waardoor deze daling werd 

veroorzaakt is niet geheel te duiden. Wel heeft er een sanering van een 

aantal lessen plaatsgevonden. Ook het aanbod van gym- en 

dansactiviteiten door gesubsidieerde buurtverenigingen, 

welzijnsstichtingen en wijkcentra zijn mogelijk van invloed op de daling 

van het leden aantal. In de zomer is de ledenadministratie overgegaan 

en bestaat de ledenadministratie uit een team van drie personen. De 

nieuwe ledenadministratie heeft de eerste maanden gebruikt om een 

“nulmeting” te houden om ervoor te zorgen dat het ledenbestand goed 

in beeld was. Het registeren/bijhouden van leden in de verschillende 

lessen was een zorgpunt. Er zijn acties in gang gezet om dit te 

automatiseren. Het is voor de vereniging cruciaal om continue overzicht 

te hebben van het ledenaantal. Het vraagt van trainers/lesgevers een 

grote discipline om het ledenaantal up to date te houden. In het 

komend jaar blijft dit een speerpunt voor de vereniging. 

 

Sportaanbod 

Pro Patria stelt zich ten doel in Zoetermeer een compleet actueel 

aanbod van gymsport in de breedste zin aan te bieden. Het lesaanbod 

bestond in het achterliggende jaar uit 29 verschillende soorten vormen 

van sportactiviteiten. Het overgrote deel van deze activiteiten werd 

aangeboden in gemeentelijke gymzalen. De wedstrijdsport Turnen 

Dames en Trampolinespringen trainen in de Noord-Westerhal.  

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

januari 2451 2279 2390 2559 2679 2411

december 2457 2453 2661 2902 2360 2100
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Jubilarissen 

Tijdens de  Algemene 

Ledenvergadering in mei 

was er aandacht voor de 

jubilarissen van de 

vereniging. Mevrouw 

Blankestijn en mevrouw 

Jansen waren 25 jaar lid van 

de vereniging en mevrouw 

Boks 40 jaar.  

Figuur 2 Overzicht ledenaantal 



GV PRO PATRIA ZOETERMEER Jaarverslag 

 

GV Pro Patria Zoetermeer  Pagina | 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Algemene Ledenvergadering 

Met ingang van het afgelopen jaar is gekozen om twee keer per jaar een 

Algemene Ledenvergadering te houden. De reden van deze beslissing heeft 

met name te maken met het aanbieden van de begroting aan de 

ledenvergadering. Dat geschiedde altijd in de ledenvergadering van het 

voorjaar van het lopende boekjaar. Door een ledenvergadering in het najaar 

te organiseren kan de begroting vooraf het boekjaar worden aangeboden aan 

de ledenvergadering.  

Na afloop van de ledenvergadering van mei presenteerden twee Pro Patria 

coryfeeën hun ervaringen van een leven met topsport. Trampolinespringster 

Melanie van Duin gaf een kijkje in haar wereld van de actieve sportbeleving 

(trampolinespringen) en Laura van Leeuwen keek met de aanwezigen terug op 

haar turndromen die werkelijkheid zijn geworden. 

De notulen van de jaarverslagen zijn via de website van de vereniging te 

downloaden.  

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Overzicht sportaanbod 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Bewogen jaar KNGU 

Het was een bewogen jaar 

voor de KNGU. 

Tegenvallende subsidie-

opbrengsten, een minder 

goede ledenontwikkeling 

dan verwacht en 

tegenvallende 

sponsorbijdragen maakten 

dat de financiële situatie 

van de bond onder druk is 

komen te staan. Toch kende 

het afgelopen jaar ook 

diverse mooie momenten 

zoals het geweldige 

evenement Fantastic 

Gymnastics in Ahoy, een 

spectaculair Univé Gym 

Gala, de zilveren medaille 

van Sanne Wevers op balk 

tijdens het WK in Glasgow, 

de plaatsing voor de 

Olympische Spelen door de 

turnsters als team. 
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Organisatie 

 

Het bestuur 

Op hoofdlijnen zijn er binnen de vereniging drie rollen te onderscheiden bij de 

ontwikkeling van uitvoering van het (algemeen) beleid van de vereniging: het 

bestuur, de manager en de uitvoering. Het bestuur richt zich op het 

ontwikkelen van het verenigingsbeleid voor de langere termijn.  

Gedurende het afgelopen jaar heeft het bestuur zijn taak vervuld met 

inachtneming van de statuten van de vereniging. Op grond van het door het 

bestuur vastgestelde rooster van aftreden was de vicevoorzitter Fred van 

Puffelen in 2015 aftredend. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei 

werd hij met algemene stemmen herkozen in het bestuur. Het bestuur bestond 

het gehele jaar uit Jerry van der Ziel (voorzitter), Fred van Puffelen 

(vicevoorzitter), Steven Blom (penningmeester) en Debby Oudenaarde 

(secretaris). 

In het verslagjaar heeft het bestuur regulier vergaderd. In de vergaderingen 

werd ondermeer gesproken over de ambities en doelstelling uit het 

beleidsplan, de sportieve en financiële resultaten, de meerjarenbegroting en 

het jaarbudget, de corporate governance en de voornaamste risico’s die aan 

de vereniging verbonden zijn. Een belangrijk item was de ontwikkeling van 

GYMWORLD. 

 

 

Managers 

Sinds dit jaar kent de vereniging drie sportafdelingen. Naast de Breedtesport 

en Turnen Dames zijn alle trampolineactiviteiten ondergebracht in de afdeling 

Trampolinespringen. De afdelingen worden bestuurd door een manager. De 

managers van de afdeling vertalen het algemene beleid naar uitvoerend beleid 

en dragen zorg voor de aansturing van de uitvoering van dit beleid. De 

managers zijn integraal verantwoordelijk voor hun afdeling. De managers 

staan in direct contact met het bestuur. De hoofdcoaches van de afdelingen 

Trampolinespringen en Turnen Dames, Vincent Vermeulen en Marguerita        

    

Jerry van der Ziel 

voorzitter 

Fred van Puffelen 

vicevoorzitter / PR 

& Communicatie 

Steven Blom 

penningmeester 

Debby Oudenaarde 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwenspersonen 

In het kader van veilig 

sportklimaat heeft elke 

sportvereniging anno nu één of 

meerdere 

vertrouwenspersonen binnen 

de vereniging.  

Vertrouwenspersonen dienen 

als veiligheidsklep om daar 

waar sprake is van ongewenst 

gedrag te luisteren en te 

handelen in het belang van 

behoud van respect en 

sportplezier. In dit verslag jaar 

hebben we drie 

gekwalificeerde vrijwilligers als 

vertrouwenspersonen aan de 

vereniging kunnen binden. Het 

zijn mevrouw drs. Willy Olaria, 

de heer Arnoud Kok en 

mevrouw drs. Vibeke Pronk-

Dekker. 
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La Vos vervullen binnen de afdeling een dubbelfunctie, die van 

hoofdcoach en manager. Beide managers worden ondersteund door een 

Management OndersteuningsTeam (MOT). Tijdens de informele 

seizoensafsluiting van de afdeling Turnen Dames ondertekenden zij 

samen met verenigingsvoorzitter Jerry van der Ziel hun overeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functie van manager Breedtesport wordt nog steeds uitgevoerd door 

Annemarie van Wel en is daarmee ongewijzigd gebleven. De 

serviceafdeling heeft nog geen manager. Ook in het afgelopen jaar kon 

geen invulling worden gegeven aan deze vacature.  

Management OndersteuningsTeam 

Binnen de afdelingen Turnen Dames en Trampolinespringen worden de 

managers ondersteunt door een Management OndersteuningsTeam 

(MOT). Binnen de afdeling Trampoline was dit al een bekend fenomeen, 

voor de afdeling Turnen Dames nog niet. Het MOT van de afdeling 

Trampolinespringen bestond uit vier personen, bij Turnen Dames uit 

drie personen. De manager Breedtesport heeft geen MOT maar wordt 

ondersteund door vier coördinatoren. 

Commissies 

Eén van de doelstellingen voor het achterliggende boekjaar was te 

komen tot volwaardig ingerichte commissies. De vereniging kent een 

drietal commissies; kledingcommissie, sponsorcommissie en 

redactiecommissie. De commissies moeten het bestuur ondersteunen en 

uitvoerende taken overnemen. De commissies hebben elk hun eigen 

verantwoordelijkheid en ontlasten daarmee het bestuur. Helaas is de 

doelstelling van volledig ingerichte commissies niet gehaald. In het 

verslagjaar is wel een coördinatieteam opleidingen van start gegaan. 

Het Coördinatieteam, bestaat uit Christine Kersten, Aafke Jongkind en 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van interim 

manager 

In 2014 heeft het bestuur 

erelid Hans van Zetten 

(voormalig Pro Patria-

hoofdcoach en KNGU 

bondscoach) gevraagd om als 

interim manager het 

management over de sectie 

wedstrijdsport (Turnen Dames 

en Trampolinespringen) op zich 

te nemen. Interim 

management is per definitie 

tijdelijk. Met de aanstelling van 

de twee hoofdcoaches als 

managers stopte de functie 

van Hans van Zetten. Het 

bestuur spreekt enorm veel 

waardering uit voor het door 

hem verzette werk en bedankt 

hem voor zijn inspanningen. 

Figuur 4 Vincent Vermeulen, Marguerita La Vos en Jerry van der Ziel ondertekenen de overeenkomst 
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Alice Jonk. Het Coördinatieteam verzorgt de planning, de coördinatie en de 

registratie van opleidingen voor al het kader en houdt zich bezig met de 

opleidingen voor de KNGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Het coördinatieteam opleidingen 

Technisch kader 

Op 31 december 2015 waren binnen de breedtesport 52 trainers en assistent 

trainers actief. De afdeling Turnen had 14 trainers binnen haar gelederen. Bij 

de afdeling Trampolinespringen waren 9 trainers actief. 

Vrijwilligersorganisatie 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de vereniging. Binnen de vereniging is een 

kleine kern van vrijwilligers actief. Zij zetten zich, bij tal van activiteiten, 

intensief en vaak in.  Ze voelen zich erg betrokken bij de vereniging en zijn 

onmisbaar voor de club. Deze kerngroep is in volume echter niet groot. Veel 

mensen werken, hebben een druk sociaal leven en zullen niet zo snel een 

intensieve en/of langlopende vrijwilligersbaan oppakken. Ze zijn wel bereid om, 

via korte en overzichtelijke klussen, een bijdrage te leveren aan de vereniging. 

Als vereniging moeten we hierop inspelen door taken en werkzaamheden 

concreet te beschrijven, en aan te geven hoeveel inzet op welke momenten 

nodig is. 

Nieuwe gezichten 

Ed Beulink is sinds dit jaar de Medewerker Personeel & Organisatie binnen Pro 

Patria. Beulink heeft veel ervaring opgedaan als medewerker P&O bij een 

instituut voor verslavingszorg in Rotterdam. Hij werkt nu als steward bij een 

luchtvaartmaatschappij. Naast zijn reguliere werk pakt hij zijn ‘oude’ 

vakgebied als vrijwilliger binnen Pro Patria weer op. Wendy Schotting vervult 

de rol van budgetbeheerder van de Afdeling Turnen Dames. Zij volgde in april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overdracht vrijwilligerstaak 

Frank van de Beld is al 

decennia lang als vrijwilliger 

verbonden aan Pro Patria. Zo 

was hij jarenlang 

verantwoordelijk voor de 

beheerstaak Opleidingen en 

Licenties van lesgevers en 

trainers. Meer dan 15 jaren 

lang beoordeelde hij of  

gevraagde bijscholing voor 

vergoeding uit de 

verenigingskas in aanmerking 

kwam. Daarmee ondersteunde 

hij lesgevers zodat deze hun 

sporttechnische en didactische 

competenties op peil konden 

houden. Deze taak heeft hij 

overgedragen aan het 

coördinatieteam opleidingen. 

Van het bestuur ontving hij een 

attentie voor zijn jarenlange 

inzet.  
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Figuur 6 MOT Turnen Dames 

Carmen Nugteren op, die deze vrijwilligerstaak naast haar functie als 

trainster, meer dan 10 jaren heeft vervuld.  

Een nieuw gezicht bij Turnen dames is  Sigrid van Overbeeke.  Zij heeft 

de taak juryzaken overgenomen van Marja Vink. De taak van wedstrijd 

secretaris  bij Turnen Dames, die Marja vele jaren vervulde is 

overgenomen door Debby Oudenaarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryleden 

Bij inschrijving voor 

wedstrijden moet iedere 

vereniging zelf juryleden 

aanleveren, als er niet 

voldoende juryleden 

beschikbaar zijn kan dat in 

sommige gevallen betekenen 

dat het niet mogelijk is om in 

te schrijven voor een bepaalde 

wedstrijd. Pro Patria wil dit 

voorkomen en daarom 

vroegen we om hulp van de 

leden. Afgelopen jaar zijn er 

een aantal ouders gestart met 

de jurycursus, dat moedigen 

wij natuurlijk van harte aan.  
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PR en 

Communicatie 
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Figuur 7 Jerry van der Ziel en Hyke van der Heide ondertekenen de overeenkomst 

Sponsoring 
 

Fitness & Racketclub De Leyens ondersteunt Pro Patria 

Hyke van der Heide en verenigingsvoorzitter Jerry van der Ziel ondertekenden 

een overeenkomst waarbij Fitness & Racketclub De Leyens voor ieder lid van 

Pro Patria die een abonnement bij hen afsluit, ontvangt de vereniging een 

donatie. Fitness & Racketclub De Leyens biedt leden van Pro Patria de kans 

om een week lang gratis te komen sporten. Als een lid, of een familielid, 

vervolgens besluit een abonnement te nemen bij De Leyens vloeit een 

gedeelte van het abonnementsgeld, als sponsorbijdrage, naar de clubkas van 

Pro Patria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Clubactie 

Al meer dan 40 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het 

Nederlandse verenigingsleven. De vereniging heeft ook dit jaar weer 

meegedaan. De hele actie werd binnen de vereniging gecoördineerd door 

Fleur Raaijmakers. Zij was de aanjager achter een succesvolle actie. In totaal 

hebben 232 leden van Pro Patria loten verkocht. Door het aantal verkochte 

loten werd het bedrag van vorig jaar overtroffen. Een groep vrijwilligers heeft 

zich beziggehouden om alle verkochte loten in te voeren. We bedanken alle 

lotenverkopers, trainers en lesgevers en alle anderen die een bijdrage hebben 

geleverd aan de fantastische opbrengst die de actie dit jaar heeft opgeleverd. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lotenverkopers in het 

zonnetje gezet 

De vereniging had voor de drie 

beste lotenverkopers een 

cadeaubon in het vooruitzicht 

gesteld. Tijdens de 

clubkampioenschappen 

werden zij in het zonnetje 

gezet. Op de 3e plaats eindigde 

Megan van Puffelen, zij 

verkocht 58 loten. Meike 

Cammeraat wist 75 loten te 

verkopen en eindigde daarmee 

op de 2e plaats. Yoëlle Pauptit 

verkocht maar liefst 91 loten 

en was daarmee de 

succesvolste lotenverkoper van 

de vereniging.   
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SportEmotion kledingsponsor 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd de overeenkomst tussen Pro 

Patria en kledingleverancier SportEmotion uit Barendrecht getekend. 

Rob Deenen, directeur van SportEmotion en Jerry van der Ziel, 

voorzitter van Pro Patria, ondertekenden de overeenkomst in de 

Turnhal van de vereniging. De vereniging en SportEmotion tekenden 

een contract voor twee jaar. SportEmotion blijft daarmee de vaste 

kledingleverancier van de vereniging. Daarnaast sponsort 

SportEmotion de wedstrijdkleding (turnpakjes en trainingspakken) 

voor de hoogste afdelingen van turnen dames en trampolinespringen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabobank Clubkascampagne 

De Rabobank zoekt al jaren op verschillende manieren de verbinding 

met de lokale samenleving, onder andere via sponsoring. Op sportief 

gebied legt de bank de nadruk bij sponsoring op hockey, 

paardensport, voetbal en wielrennen. Sportclubs en verenigingen van 

andere sporten kunnen deelnemen aan de ClubKasCampagne. Ook dit 

jaar bepaalden de Rabobank klanten en leden welke verenigingen en 

clubs een sponsorbijdrage krijgen en hoe hoog dat bedrag is. Pro 

Patria deed ook weer mee en ontving een bedrag voor de op haar 

uitgebrachte stemmen.  

  

 

 

 

 

 

 

Sponsorcommissie 

Sponsoring is belangrijk voor 

het voortbestaan van de 

vereniging. De bezetting van 

de sponsorcommissie is 

momenteel te laag om actief 

nieuwe sponsoren te werven. 

De vereniging heeft een 

sponsorplan en de coördinatie 

van de verwerving van 

sponsoren loopt via de 

sponsorcommissie. Dat neemt 

niet weg dat: mocht er iemand 

binnen de vereniging zijn die 

de sponsorcommissie op het 

spoor van een nieuwe sponsor 

kan zetten, of zelf een sponsor 

weet te verwerven dit altijd 

kan. Aanmelden voor 

deelname aan de 

sponsorcommissie kan 

natuurlijk ook. 

Figuur 8 Verenigingsvoorzitter Jerry van der Ziel en Rob Deenen van sportEmotion 
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Media 

 
De media van Pro Patria groeien continu door. Steeds meer mensen (leden en 

niet leden) willen niets missen over de vereniging. De vereniging speelt hierop 

in door haar verenigingswebsite verder te ontwikkelen.  

Facebook 

Dit social media-kanaal is het afgelopen jaar explosief gegroeid. Pro Patria 

heeft nadrukkelijk ingezet om in haar berichtgeving FaceBook nadrukkelijk te 

betrekken. Inmiddels heeft de pagina meer dan 500 volgers en wordt de 

pagina over de hele wereld bekeken en ‘geliked’. Zo heeft de pagina volgers in 

Canada, de Antillen, het Verenigd-Koninkrijk en Indonesië. 

Facebook is samen met de website één van de belangrijkste 

communicatiekanalen van de vereniging. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website 

De website is nog steeds een van de belangrijkste communicatiekanalen van 

de vereniging. Dit jaar is de voorbereiding gestart om de verenigingswebsite in 

een modern nieuw jasje te steken. De website moet gebruiksvriendelijker en 

overzichtelijker worden. Doelstelling was de volledig op de vereniging 

afgestemde website in 2016 online te brengen. De start van de ontwikkeling 

werd door de sponsor Proud Innovations uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportgala 

Op vrijdag 3 juli 2015 werden 

de Zoetermeerse 

sportkampioenen uit 2014 op 

een feestelijke manier door de 

gemeente gehuldigd. Het 

sportgala werd net als vorig 

jaar gecombineerd met 

Zoetermeer Culinair aan de 

Markt. Tijdens het sportgala 

gaf de turnstersselectie 

wedstrijdsport onder leiding 

van hoofdcoach Vincent 

Vermeulen een spetterende 

demonstratie samen met 

zangeres Joske van der Linden. 

Een prachtige combinatie van 

sport en cultuur. 

Figuur 9 Bereik van Facebook berichten 
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Cameraploeg in NW-hal 

De turnhal van Pro Patria was even het toneel van tv opnames. De 

radio-en tv zender OPEN Rotterdam heeft een reportage opgenomen 

waarin turnster Marisa Koedoot centraal stond. Marisa traint al jaren op 

het hoogste niveau en werd de afgelopen jaren geplaagd door blessures. 

Inmiddels heeft ze haar comeback gemaakt en behaalde op het NK een 

prachtige 2e plaats tijdens de toestelfinale op balk. Voor de radio- en 

tv-zender voldoende aanleiding om van haar een portret te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Het ontwikkelen van een (digitale) nieuwsbrief is al langer de wens van 

het bestuur. Helaas hebben we deze ambitie in het afgelopen jaar niet 

weten te realiseren. Met de ontwikkeling van de nieuwe website moet 

deze mogelijkheid er komen. Het kunnen informeren van de leden via 

een digitale nieuwsbrief is dan ook één van de doelstelling voor komend 

jaar. 

  

 

 

 

 
De passie van Ada 

Hoogendam 

Een leven lang actief voor  

Gymnastiekvereniging Pro 

Patria in Zoetermeer. Dat kan 

zeker gezegd worden van Ada 

Hoogendam. Voor Midvliet TV 

aanleiding om een 

videoportret van haar te 

maken. Ada Hoogendam wil 

voorlopig nog van geen wijken 

weten. U kunt  het bijzondere 

videoportret terug zien op 

YouTube.  

Figuur 10 De cameraman samen met Marisa op de balk 
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Accommodaties 
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Gemeentezalen 

Pro Patria maakte gebruik van circa 35 verschillende locaties voor het 

verzorgen van haar sportaanbod. Deze locaties betroffen verschillende 

sportzalen, gymnastieklokalen en speellokalen in Zoetermeer en omliggende 

gemeenten. Pro Patria ervaart krapte in het aanbod van geschikte locaties. 

Tevens zijn niet alle zalen voldoende uitgerust om invulling te kunnen geven 

aan de ambities van de vereniging. 

Turnhal 

De eigen Turnhal van Pro Patria bevindt zich aan de Buytenparklaan in 

Zoetermeer. Hier bevindt zich een permanent ingerichte turnhal en wordt 

gebruik gemaakt van de sporthal voor trampolinespringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gymworld 

Pro Patria wil een (geschikte) plek om sporters, supporters, sponsoren, 

partners, vrijwilligers en andere betrokkenen te ontvangen, ontmoeten en 

binden. Een eigen ‘thuis’ voor de vereniging. De realisatie van een nieuw thuis 

is een van de doelstellingen uit het meerjaren beleidsplan. 

Realisatie van één nieuw Thuis in de gemeente Zoetermeer. Een multifunctioneel en 

innovatief gymsportcentrum en een ontmoetingsplaats voor leden, 

ouders/familieleden, coaches, bestuur, managers, juryleden, vrijwilligers, 

ondersteuners, sponsoren, evenals voor maatschappelijke en sportieve partners. 

(Bron: Bouwen aan de toekomst, Strategisch plan 2013-2020) 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe trampoline 

Bij het krieken van de dag 

stopte in januari een trailer van 

BOSAN uit Haaksbergen bij de 

Noordwester Hal. Er wordt een 

pakketje voor Pro Patria 

uitgeladen. Niet zomaar een 

pakketje, maar een 

splinternieuwe 

wedstrijdtrampoline. 

Hoofdtrainster Marguerita la 

Vos nam de zending in 

ontvangst. Vanaf dat moment 

kan de afdeling 

Trampolinespringen, voor de 

training van de topspringers, 

beschikken over twee 

identieke 

wedstrijdtrampolines. Dat was 

daarnaast ook de eis van de 

KNGU om nationale 

wedstrijden in het 

synchroonspringen te mogen 

organiseren. Lang werd 

gespaard om deze grote 

investering te kunnen doen. 
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Samen met de gemeente, CGV en adviesbureau Draaijer en Partners is 

gewerkt aan een ambitiedocument. Het doel van dit ambitiedocument is 

om vast te leggen wat de vereniging met Gymworld wil bereiken en wat 

wij realistisch kunnen bijdragen aan de businesscase van de gemeente 

Zoetermeer voor een nieuw Gymsportcentrum. 

Voor Gymworld zijn de volgende hoofdfuncties benoemd: 

1. aantrekkelijke en inspirerende buitenruimte; 

2. uitnodigende ontvangst; 

3. prettig en gezellig ontmoeten; 

4. schoon en overzichtelijk omkleden; 

5. veilig en uitdagend sporten; 

6. geconcentreerd en rustig werken, vergaderen en opleiden; 

7. praktische en logische facilitaire functies. 

De vereniging is, mede op aangeven van de KNGU, bewust van het feit 

dat dit een brede ontwikkeling en professionalisering vereist. Hierbij 

moet worden gedacht aan brede technische kennis en kader, 

maatschappelijke begeleiding van sporters (onderwijs), een goede 

ondersteuningsstructuur in en rond Zoetermeer met deskundigen 

(krachttraining, medische zorg/sportarts, ziekenhuis, fysio et cetera) en 

niet onbelangrijk: een goede stevige financiële basis en infrastructuur. 

Het college van B&W besloot om 12 miljoen euro uit te trekken voor de 

bouw van de nieuwe hal die waarschijnlijk wordt gerealiseerd langs de 

Amerikaweg op de plek waar eerst de politieacademie zou worden 

gebouwd. In 2016 verwacht het bestuur definitieve besluitvorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Toekomstperspectief (beeld LIAGG architecten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er komt een nieuwe 

topsporthal 

Er komt in Zoetermeer een 

nieuwe topsporthal, waarin 

onze kampioenen in het 

trampolinespringen veilig en 

effectief kunnen trainen. Een 

gymsportcentrum waarin naast 

turnen voor vrouwen, ook top 

turnen voor mannen mogelijk 

wordt. Zoetermeer wil 

sporttalent van PRO PATRIA 

optimale ontwikkelingskansen 

geven binnen eigen 

stadsgrenzen. En daarmee is 

het niet meer nodig om voor 

effectieve 

trainingsomstandigheden uit te 

wijken naar Den Bosch, 

Alkmaar of Den Haag. Deze 

verrassende uitspraak deed 

sportwethouder Mariëtte van 

Leeuwen bij de opening van 

het Zoetermeerse Sportgala op  

de markt. Sportgala-

presentator Hans van Zetten, 

NOS Sportcommentator en 

erelid van Pro Patria, klonk het 

als muziek in de oren. 
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Sportieve 

terugblik 
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Alle afdelingen hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan regiowedstrijden,  

plaatsingswedstrijden, landelijke finales c.q. Nederlandse Kampioenschappen 

en internationale toernooien. Hoewel we niet alle wedstrijden noemen vindt u 

hier een sportieve terugblik van het afgelopen jaar. 

Dance2Demo 
Dance2Demo's bieden aan groepen de mogelijkheid om ingestudeerde dansen 

aan publiek te laten zien. De KNGU organiseert ieder jaar in samenwerking met 

clubs de regionale Dance2Demo's. Voor deelname aan Dance2Demo's gelden 

geen toelatingseisen. Elke groep ongeacht leeftijd, vaardigheid en 

samenstelling kan meedoen. Diverse groepen van Pro Patria hebben aan deze 

demo’s meegedaan. Naast veel dansplezier werden de demo’s ook gebruikt 

voor teambuilding wat zeker gelukt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorronde NK Jazzdans 

De wedstrijdgroepen Jazzdance van Pro Patria onder leiding van Sanne Paul en 

de  wedstrijdgroep streetdance o.l.v. Antoinette Dam hebben meegedaan aan 

de voorronden van het NK. Ondanks het harde trainen en de prima prestaties 

tijdens de voorronden wisten de groepen zich niet te plaatsen voor de finale. 

Plaatsingswedstrijden 

Gedurende het seizoen hebben turnsters en trampolinespringers meegedaan 

aan diverse plaatsingswedstrijden. Traditioneel start het wedstrijdseizoen in 

januari met de districtskampioenschappen die tevens de plaatsingswedstrijd is 

voor doorstroming naar de landelijke wedstrijden. Zowel bij de N1 als bij de 

N2 wisten onze turnsters prima resultaten neer te zetten. 

Valentijnsdag 2015 was een spannende dag voor de trampolinespringers van 

Pro Patria. De 1e plaatsingswedstrijden individueel en synchroon werden op 

 

 

 

 

 

Kimberly wordt 

turntrainster 

Topturnster Kimberly van 

der Zalm is teruggekeerd bij 

Pro Patria en wil 

turntrainster worden. De 

19-jarige wedstrijdturnster 

die in 2014 brons won op 

het onderdeel Sprong bij de 

finales Nederlandse 

kampioenschappen, volgt 

het opleidingstraject bij 

Vincent Vermeulen. Het 

verenigingsbestuur heeft 

haar volledige steun 

toegezegd bij het te volgen 

opleidingstraject. Via een 

leerstage bij de afdeling 

Turnen Dames van de 

vereniging èn het KNGU 

opleidingstraject, wil 

Kimberley haar 

voorgenomen doel 

bereiken.  

Figuur 12 de Yessica's 
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die dag gesprongen in Bunschoten-Spakenburg. De afdeling 

trampolinespringen van Pro Patria deed ‘s morgens met maar liefst 28 

deelnemers mee aan de individuele wedstrijd en tijdens de 

middagwedstrijd met maar liefst 13 paren. In totaal namen de springers 

en springster maar liefst 26 medailles mee naar Zoetermeer. De 

springers van de afdeling Trampolinespingen bleken sowieso veelvraten 

als het op medailles aankwam. Dit jaar vestigden zij een clubrecord met 

behaalde medailles in één seizoen. 

Jong Talentenwedstrijd  

In maart werd in de Noord-westerhal de tweede jong talenten wedstrijd 

georganiseerd. De Jong Talenten Wedstrijden zijn leuke wedstrijden 

voor de aanstormende talentjes, welke nog te jong zijn om deel te 

nemen aan de wedstrijden van de KNGU. Op basis van de 

voorwedstrijden konden turnsters zich plaatsen voor de finale 

wedstrijd. Er deden drie Pro Patria turnsters mee die zich alle drie 

wisten te plaatsen voor de finale. 

Provinciale kampioenschappen rhönradturnen  

In februari was Pro Patria de organiserende vereniging van de 13e  editie 

van de Provinciale kampioenschappen rhönradturnen van het district 

Zuid-Holland. De wedstrijd werd, noodgedwongen, buiten de 

Zoetermeerse stadsgrenzen gehouden in sporthal Transvaal in Den Haag. 

Van de 14 deelnemende turn(st)ers van Pro Patria behaalden zeven het 

podium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instuif Proeftuin 

In december stroomde de 

Noord-westerhal vol met jonge 

turntalentjes. De trainers  van 

de Proeftuin hadden een 

instuif georganiseerd voor de 

jonge turnster van  4-5-6-7 en 

8 jaar oud die altijd al eens 

wilden turnen in een echte 

turnhal. Turn ervaring was niet 

nodig, plezier in bewegen wel!  

Figuur 13 Pro Patria deelnemers aan de provinciale kampioenschappen  
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Figuur 14 Districtsteam Zuid-Holland op het podium 

Fantastic Gymnastics in Ahoy 
In het weekend van 20 en 21 juni 2015 vormde het Ahoy-complex in Rotterdam 

wederom het decor voor de Nederlandse Kampioenschappen turnen (dames & 

heren), trampolinespringen, ritmische gymnastiek, acrobatische gymnastiek, 

jazzdans en streetdance tijdens het Fantastic Gymnastics. Fantastic 

Gymnastics wordt ook wel het Groot NK genoemd. Ook talloze Pro Patria 

sporters streden hier voor hun kampioenschap.  

Districtteams 

Ook dit jaar werd de district teamwedstrijd in Ahoy Rotterdam geturnd. 

Tijdens deze wedstrijd turnen teams van de verschillende district selecties 

tegen elkaar. De teambeleving en de sfeer maken dit tot een bonuswedstrijd 

van het seizoen. In hal 1 van het Ahoy complex begonnen zaterdagochtend 

vroeg de vijf teams aan hun wedstrijd. Het was erg leuk om te zien hoe 

meisjes van verschillende verenigingen, die normaal niet met, maar tegen 

elkaar turnen, samen een team vormden. Het team van District Zuid-Holland,  

met daarin Pro Patria turnster Casey-Jane Meuleman, wist een mooi derde 

plaats te behalen. Het goud was voor het team van District Noord, het zilver 

voor team Zuid.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NK turnen junioren 

Na een periode van blessures kon Marisa Koedoot(eredivisie junior) weer 

meedoen aan het NK in Ahoy. Op zaterdag was de plaatsing voor de 

toestelfinales, die op zondag gehouden werden. Hier zette zij een elegante 

balkoefening neer, die voldoende was om zich als 4e  te plaatsen voor de 

 

 

 

 

 

 

 

Record 

De trampolinespringers en 

springsters hebben het 

afgelopen jaar een record 

aantal medailles bij elkaar 

gesprongen. Zij wisten in totaal 

maar liefst 114 medailles te 

winnen. Een record voor de 

vereniging. 

50 goud | 36 zilver | 28 brons 
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Figuur 15 Marisa tijdens haar toestelfinale op balk 

finale. Tijdens die toestelfinale kwam zij als laatste in de ronde aan zet 

en turnde een fantastische oefening. Aangemoedigd door een vol 

sportpaleis Ahoy liet zij met elegantie en passie zien dat ze weer terug 

is op topniveau in de turnwereld. Ze werd beloond met een zilveren 

plak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampolinespringers heersen tijdens het NK in Ahoy 

Tijdens het NK bij trampolinespringen hebben springers van Pro Patria 

enorme successen geboekt. Het Nationaal Kampioenschap in AHOY te 

Rotterdam werd voor de Zoetermeerse trampolinespringers het 

sportieve hoogtepunt van het seizoen. De kroon op de zegereeks was de 

prestatie van Orlando Götschin, die ondanks een pijnlijke voetblessure 

zijn nationale seniortitel van vorig jaar overtuigend prolongeerde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 16 Orlando Götschin op het podium 

 

 

 

 

 

 

Unive GymGala 

In Topsportcentrum Almere 

werd in december de 19e editie 

van het Univé GymGala 

gehouden,  hét turn- en 

gymspektakel van het jaar. 

Onze eigen Orlando Götschin 

was een van de deelnemers en 

hij zorgde samen met Maxim 

van Zeijl  voor een geweldig en 

spectaculair optreden. 
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Figuur 17 Deelnemers aan springwedstrijd 

 

Bij de dames senioren was het Jackie Lionahr, die samen met haar synchroon 

partner de gouden plak en de Nationale titel veroverde.  Bij de mannen wist 

Zoetermeerder Maxim van Zeijl samen met zijn synchroon partner de 

Nederlandse titel te pakken.  

In totaal wisten de Zoetermeerse springers maar liefst 13 medailles in de 

wacht te slepen. 

 

Springwedstrijden 

In november werden in Sassenheim en Voorschoten KNGU springwedstrijden 

georganiseerd. Deze groepswedstrijden waren bedoeld voor turnafdelingen en 

springploegen uit het district Zuid-Holland. Er werd op diverse niveaus 

gesprongen. Aan deze wedstrijden deden verschillende turnverenigingen uit de 

regio mee waaronder Pro Patria. En niet zonder succes. De jongens en meiden 

zetten bijzonder goede prestaties neer en wisten diverse kleuren eremetaal 

mee terug te nemen naar Zoetermeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiowedstrijden 

Turnsters van de C-lijn afdeling Turnen hebben prima gepresteerd op de 

regiowedstrijden. Vrijwel alle deelnemende turnsters wisten zich te plaatsen 

voor de districtsfinale later in het seizoen.  

Trampolinespringers Nederland Kampioen 

In de laatste maand van het jaar werd in Oss het Nederlands Kampioenschap 

trampoline springen voor teams georganiseerd. Pro Patria mocht, na de 

voorrondes, met 5 teams hier naar toe afreizen(1 team in de B klasse, 1 team 

in de C klasse, 2 teams in de D klasse en 1 team in de E klasse). Maar liefst 61 

teams, verdeelt over 5 klassen, streden om de eer en de Nederlandse titel. 

 

 

 

 

 

 

Europese Spelen buiten 

bereik van onze 

trampolinespringers 

Trampolinespringers Orlando 

Götschin en Maxim van Zeijl 

wisten  zich niet te plaatsen 

voor de Europese Spelen in 

Baku. Tijdens het 

internationale toernooi om de 

Aalsmeer Flower Cup lagen zij 

na hun eerste oefening nog op 

koers, hun tweede bracht ze er 

van af.  

Kirsten Boersma, ooit 

begonnen bij Pro Patria en de 

laatste jaren trainend bij Flik-

Flak in Den Bosch, voldeed als 

enige Nederlandse aan de 

kwalificatienorm voor de 

Europese Spelen. 
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Het D3 team met Richard Overbeeke, Melisse Klein, Suman Ramharakh 

en Anouchka van Haaren wilde net als in 2014 in de E klasse het goud 

mee maar huis nemen. Na de finale bleef het spannend, er was sprake 

van een gelijke score. Het D team had de beste uitvoeringscijfers en 

mogen zich ook het komend jaar Nederlands Kampioen teams noemen in 

de D klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turn en Fundagen 

Ook hebben leden van de Recreatieve Wedstrijdselectie van Pro Patria 

afgelopen jaar mee gedaan aan de Turn en Fundagen. Zoals de naam 

het al zegt gaat het bij deze wedstrijden om een combinatie van turnen 

en met elkaar plezier maken. Als eerste is er een wedstrijdgedeelte. 

Iedereen doet mee in zijn eigen leeftijdscategorie en op zijn eigen 

niveau. Daarna gaan de jongens en meiden aan het werk met een aantal 

spelactiviteiten. Daarbij is er ook ruimte voor spontane vormen van 

spectaculaire – en ook wat minder spectaculaire – acrobatiek. De 

jongens en meiden van Pro Patria hebben zich ook dit jaar weer van hun 

beste kant laten zien en optimaal gepresteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18 Het winnende D-team 

 

 

 

 

 

 

Trampolinespringers 

succesvol in Tsjechië 

In september vertrok een 

delegatie van 6 springers, 1 

coach en 1 jurylid naar 

Jablonec nad Nisou in Tsjechië 

voor de 43e Internationale 

Friendship Cup.  

Op zaterdag werd gestart met 

de jongste debuterende 

internationale deelnemer van 

de ploeg.  De springsters lieten 

in een sterk internationaal 

deelnemersveld zien dat zij 

mee konden komen met het 

hoge niveau. 
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Evenementen 

en overige 

activiteiten 
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Figuur 19 Overzicht van de hal tijdens de Turnvierkamp 

 

Turnvierkamp 2015 

Eind juni organiseerde Pro Patria  de zevende editie van de succesvolle 

Turnvierkamp voor de breedtesport. Locatie is zoals gebruikelijk 

Sporthal de Veur in Rokkeveen. Ongeveer 300 kinderen, verdeeld in 

verschillende niveaus, lieten in een ochtend- en een middagwedstrijd 

over vier toestellen hun beste turnkunsten zien. Er was een 

ochtendwedstrijd voor de kinderen van 6 t/m 8 jaar en een 

middagwedstrijd voor de oudere kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dance Factory  

De maand juli kende veel extreem weer. Zo begon de maand met een 

hittegolf, heeft het lokaal zelfs aan de grond gevroren en kwam het tot 

de zwaarste julistorm ooit gemeten! Maandenlang was er door docenten 

en dansers heel hard gewerkt aan de jaarlijkse voorstelling ‘Dance 

Factory’ welke gepland stond in het weekend van 4 en 5 juli. Het 

extreme weer gooide echter roet in het eten. Er werd voor het 

weekend waarop de show plaats zou vinden zeer hoge temperaturen 

voorspeld. Uiteindelijk kwam het kwik tot 38 graden. Te warm voor een 

show met volop lichten, performers, hulpouders, technici en publiek. 

Een grote teleurstelling voor onze dansers, docenten en iedereen die 

naar de voorstelling wilde komen kijken.  

In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, ging iedereen er (na 

een rust van 6 weken) er weer volop tegenaan! Iedere week werd er 

druk geoefend, maar daar bleef het niet bij. Ook thuis gingen de 

leerlingen aan de slag om er met de volle 100% voor te gaan om op 26 

september een dijk van een show neer te zetten. En wat een show werd 

het!!  

 

 

 

 

 

 

2Gether Fit 

 
In januari 2016 start in 

Zoetermeer het nieuwe 

leefstijlprogramma 2Gether Fit, 

speciaal bedoeld voor jongeren 

van 12-18 jaar met 

overgewicht die beter in hun 

vel willen zitten. Het 

programma 2gether Fit is 

bedoeld voor Zoetermeerse 

jongeren om te werken aan 

een gezonde levensstijl. 

Jongeren konden zich t/m 4 

december aanmelden voor dit 

unieke, gratis programma. Aan 

dit programma werken diverse 

partners, waaronder GV Pro 

Patria samen. 
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Figuur 20 DanceFactory in de herkansing 

 

Clubkampioenschappen 

In december stond de Noord-Westerhal in het teken van de 

clubkampioenschappen voor teams van de afdeling turnen dames en de 

afdeling trampolinespringen. Een primeur voor de vereniging omdat de 

kampioenschappen in gezamenlijkheid georganiseerd en gehouden werden. De 

turnsters uit de verschillende divisies waren verdeeld over de teams. Al vroeg 

in de ochtend stroomde de hal snel vol. In de kantine waren tal van standjes 

met onder andere een 2e handspakjes verkoop, lekker hapjes voor de 

inwendige mens en een informatiestand van de ZOKA. Ook de 

kledingleverancier SportEmotion was met een stand aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkennen van talent hoe 

doe je dat? 

Wat is talent? Hoe herken ik 

talent? Wat is het belang van 

talentherkenning? De KNGU en 

de hoofdtrainer van Pro Patria 

organiseerden in oktober in de 

Noord-Westerhal een 

bijscholing voor trainers niveau 

3. De bijscholing bestond  uit 

theorie gedeelte en uitvoering 

in de praktijk.  Het doel was 

onder meer het vergroten van 

de kennis van talenherkenning 

binnen de vereniging, 

kennismaken en het vergroten 

van de binding tussen de 

groepen die in de turnhal 

trainen en de turnsters die in 

overige zalen trainen. Deze 

bijscholing leverde voor de 

deelnemende trainers 4 

licentiepunten op.  

 

Figuur 21 De kantine van de NW-hal tijdens de clubkampioenschappen 
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Het publiek werd niet teleurgesteld en beloonde iedere turnster die 

haar oefening had geturnd met applaus. Alle turnsters haalden het 

maximale uit zich zelf en lieten hele mooie oefeningen zien. 

Marisa Koedoot gaf twee demonstraties. Marisa had op vrijdag 

meegedaan aan de instroomtest voor de Jong Oranje Selectie en deed 

niet mee aan deze kampioenschappen. Ze liet op vloer haar talent zien 

door een mooie uitvoering te geven, met daarin de elementen waar zij 

tijdens haar training hard aan werkt. Op balk turnde ze de oefening 

waarmee zij tijdens het NK in juni van dit jaar de 2e plaats wist te 

bemachtigen. 

Voor de allerkleinste turnsters van de proeftuin stond het stickerturnen 

op het programma. Zij konden op tal van toestellen laten zien wat zij 

de afgelopen maanden hadden geleerd. Een schitterend gezicht om te 

zien hoe zeer serieus en vol overgave de allerkleinsten lieten zien wat 

ze allemaal al konden. 

Om 15:00 uur begonnen ook de trampolinespringers in de grote hal aan 

hun kampioenschap. Ook hier was er veel aandacht van ouders, 

broertjes, zusjes vrienden en andere belangstellenden. Voor een groot 

deel van de springers was het de 2e  wedstrijd van het weekend. Op 

zaterdag hadden zij in Oss mee gesprongen voor het Nederlands 

Kampioenschap teams met fantastische resultaten.  

Aan het eind van de dag werden de prijzen uitgereikt in de grote hal. 

Onder luid applaus van het nog steeds in groten getale aanwezige 

publiek marcheerden alle deelnemers op en namen zij plaats in de hal. 

Bij turnen dames werd Team vier (Sanne Rutgrink, Tess Compeer, 

Kimberley Didden, Ellemijn Visser, Merle Allersma en Jasmijn Schotting) 

clubkampioen. Bij de trampolinespringers was het Team zes (Suman 

Ramharakh, Sandra Rakhorst, Shefaley Gokoel, Fleur Ammerlaan en 

Michelle Berden) dat zich clubkampioen mag noemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanda Hierck naar 

Europese Spelen 

De Azerbeidzjaanse hoofdstad 

Baku fungeerde in 2015 als de 

eerste gastheer van de 

'Europese Spelen. Een 

multisportevenement voor 

atleten uit Europese landen 

Jolanda Hierck ontving in 

maart een uitnodiging om op 

het onderdeel 

trampolinespringen toe te 

treden tot het jurypanel. Het 

verzoek kwam van de Europese 

Gymnastiek Unie (UEG), de 

organisatie belast met de 

sporttechnische realisatie van 

de wedstrijden in Baku – 

Azerbaijan. Op zondag 14 juni 

vertrok zij samen met de 

Nederlandse delegatie naar 

Baku voor de eerste European 

Games ooit. 

 

Figuur 22 De clubkampioenen 2015 
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Diploma springen 

Met maar liefst 58 kinderen vond er in juli het jaarlijkse diploma springen 

plaats in de Brabanderhove in Zoetermeer. De kinderen moesten een oefening 

springen op hun eigen niveau en een 2 koppig jury panel beoordeelde of deze 

juist waren uitgevoerd. Alle deelnemers behaalde hun diploma. 

Buitenspeelmiddag werd BINNENPRET 

Op woensdag 7 juli was de jaarlijkse buitenspeelmiddag voor de kinderen van 

de peuter- en kleutergymlessen van Pro Patria. Maar de weergoden zaten deze 

keer niet helemaal mee, waardoor er werd besloten om er een BINNENPRET 

van te maken. De kinderen die er waren hebben weer volop kunnen genieten 

van 10 verschillende activiteiten waarbij ze konden klimmen, springen, 

staartballen werpen, evenwicht proberen te bewaren, de hindernisbaan, 

tennissen en een schat roven. Met een lekker ijsje werd de gezellige middag 

afgesloten. 

Feemweek 
De Feemweek is de traditionele afsluitingsweek van het seizoen door juf 

Phemia. Alle leerlingen kunnen hieraan deelnemen ongeacht het tijdstip van de 

les. Voor dit jaar stond de jeugd.... spel en dans op het programma. 

Samengevoegde lesuren waarin leerlingen samen gezelschapsspelen deden en 

samen dansten. De voor dit jaar geplande wandeling naar Delft moest door 

hitte worden afgelast. Wel werd de gebruikelijke wandeling in het Balijbos 

gemaakt. De Boxing Club uit Castellum verzorgde een uurtje boxclinic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerkamp 

De KNGU Zomerkampen organiseert in de bossen van Beekbergen elke zomer 

zeven weken Zomerkamp voor alle kinderen tussen de 6 en de 18 jaar. Zeven 

weken die in het teken staan van plezier, dansen, zingen, gymmen, rennen, 

vliegen, waterspelen, bosspelen, griezeltochten, vrienden maken, kampvuur 

en nog veel meer! Ook afgelopen jaar namen kinderen en leiding weer deel 

aan de Zomerkampen. Binnen de vereniging werd dit wederom gecoördineerd  

 

 

 

 

 

 

Grote schoonmaak turnhal 

Vlak voor het einde van het 

jaar stond de turnhal niet 

alleen in het teken van het 

turnen, maar werd er grote 

schoonmaak gehouden. Sport 

en hygiëne gaan immers hand 

in hand. De turnhal wordt 

wekelijks schoongehouden 

door vrijwilligers, een hele 

klus. Met de hulp van 

turnsters, ouders en trainers 

werden grote klussen 

aangepakt om het nieuwe jaar 

met een schone hal te kunnen 

starten. Het leek wel topsport 

zoals iedereen zijn bijdrage 

leverde. Er werd gestoft, 

gezogen, gedweild en 

opgeruimd. Het resultaat 

mocht er dan ook zijn. De grote 

schoonmaak werd afgesloten 

met een gezellig samenzijn 

onder het genot van een hapje 

en een drankje. 

 

Figuur 23 Deelnemers aan de box clinic 
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Figuur 24 Impressie ZOKA 

 

door Hans Kelder en Yucca Klooswijk. Ook in 2016 zullen zij de organisatie en 

coördinatie van de zomerkampen binnen de vereniging voor hun rekening 

nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District Selectie Training 

In oktober vond de eerste district selectie training plaats in de turnhal van Pro 

Patria onder leiding van districtstrainer Vincent Vermeulen (hoofdcoach PP) en 

choreograaf Daymon Jones (SV PAX). De beste turnsters uit het district Zuid-

Holland in de leeftijdscategorieën (voor)instap en pupil 1 kwamen samen met 

hun clubtrainer een centrale training volgen die onder de auspiciën valt van 

het talentontwikkelingsprogramma van de KNGU. Vanuit Pro Patria waren 

Marrylinn, Casey-Jane, Jocelyn, Eline, Winema, Lisa en Anouk geselecteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zilveren afscheid 

Tijdens de zomer hebben de 

leerlingen afscheid genomen 

van Hester Blankenstijn die na 

25 jaar gestopt is als trainster 

bij Pro Patria. Door haar 

‘groepen’ werd ze in het 

zonnetje gezet en was Hester 

het middelpunt van de avond. 

Voor haar 25 jarig jubileum 

ontving zij van de 

vicevoorzitter de zilveren 

KNGU speld. De lessen van 

Hester werden door Eggy 

Kautener ‘live’ begeleid op de 

piano. Ook voor Eggy was het 

haar laatste avond. Hester 

werd toegezongen op een 

speciaal voor dit afscheid 

geschreven lied en ontving zij 

een mooi fotoalbum met 

hoogtepunten van 25 jaar 

lesgeven. “Ik kom toch gewoon 

op de maandagavond weer 

eens binnenlopen hoor” zei 

Hester. En zo hoort het ook, 

een leven lang verbonden aan 

Pro Patria.  

Figuur 25 Districtselectietraining 
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Jaarrekening 
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Balans 2015 

 
Balans per 31 december 2015 |GV Pro Patria Zoetermeer 

  

 

Balans per 31 december 2015 afdeling Breedtesport 

 

 

 

 

GV Pro Patria Zoetermeer     (bedragen in €) 

 2015 2014   2015 2014 

       

Activa    Passiva   

Duurzame activa   67.965       88.507   eigen vermogen   

    stand per 1/1       102.147        170.571  

Contributies    2.898  9.055   herwaardering activa         18.000-         9.816- 

Overige vorderingen    7.237      19.605   exploitatie boekjaar        10.547        58.608- 

    stand 31/12         94.694        102.147  

Liquide middelen  73.155       48.594      

    Crediteuren         52.660          57.279  

Rekening courant 
intern 

         -                 -     Overige schulden           3.901            6.335  

       

 151.255    165.761        151.255       165.761  

Breedtesport     (bedragen in €) 

 2015 2014   2015 2014 

       

Activa    Passiva   

Duurzame activa 4.539 6.259  eigen vermogen   

    stand per 1/1 1.084 25.000 

Contributies 2.898 9.055  herwaardering activa - - 

Overige 
vorderingen 

2.728 11.763  exploitatie boekjaar 12.196- 23.916- 

    stand 31/12 11.112- 1.084 

Liquide middelen 7.651 2.701     

    Crediteuren 52.200 57.251 

Rekening courant 
intern 

28.842 31.268  Overige schulden 1.570 2.711 

       

 42.658 61.046   42.658 61.046 
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Balans per 31 december 2015 afdeling Turnen dames 

 

Balans per 31 december 2015 afdeling Trampolinespringen 

 

 

 

 

 

 

Turnen dames     (bedragen in €) 

 2015 2014   2015 2014 

       

Activa    Passiva   

Duurzame activa 46.625 68.000  eigen vermogen   

    stand per 1/1 87.211 114.170 

Contributies - -  herwaardering activa 18.000- - 

Overige 
vorderingen 

1.847 6.254  exploitatie boekjaar 6.311 26.959- 

    stand 31/12 75.522 87.211 

Liquide middelen 3.110 705     

    Crediteuren 225 - 

Rekening courant 
intern 

25.496 12.695  Overige schulden 1.331 443 

       

 77.078 87.654   77.078 87.654 

Trampolinespringen     (bedragen in €) 

 2015 2014   2015 2014 

       

Activa    Passiva   

Duurzame activa 16.411 13.528  eigen vermogen   

    stand per 1/1 6.761 24.358 

Contributies - -  herwaardering activa - 9.816- 

Overige 
vorderingen 

- -  exploitatie boekjaar 15.397 7.781- 

    stand 31/12 22.158 6.761 

Liquide middelen 7.956 8.551     

    Crediteuren 234 38 

Rekening courant 
intern 

1.975- 14.166-  Overige schulden - 1.114 

       

 22.392 7.913   22.392 7.913 
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Balans per 31 december 2015 bedrijfsbureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsbureau     (bedragen in €) 

 2015 2014   2015 2014 

       

Activa    Passiva   

Duurzame activa 390 720  eigen vermogen   

    stand per 1/1 7.091 7.044 

Contributies - -  herwaardering activa - - 

Overige 
vorderingen 

2.662 1.589  exploitatie boekjaar 1.034 47 

    stand 31/12 8.125 7.091 

Liquide middelen 54.436 36.637     

    Crediteuren - - 

Rekening courant 
intern 

48.363- 29.798-  Overige schulden 1.000 2.057 

       

 9.125 9.148   9.125 9.148 
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Staat van baten en lasten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breedtesport werkelijk begroting begroting 

 2015 2015 2016 

Inkomsten    

Contributies       355.113        404.000        325.500  

Interest                 -                    -                    -    

Overige baten           1.191            8.500            3.500  

       356.304        412.500        329.000  

    

Uitgaven    

Kaderkosten       185.994        198.800        179.000  

Zaalhuur       102.530        111.600        102.500  

Bondscontributie         37.103          41.000          33.000  

Wedstrijden/Evenementen           3.369            3.100            3.000  

Organisatiekosten         10.284          17.400          14.900  

Bedrijfsbureau         27.500          34.500          18.700  

Afschrijvingen           1.720            1.800            2.000  

       368.500        408.200        353.100  

    

Exploitatiesaldo         12.196-           4.300          24.100- 

GV Pro Patria Zoetermeer   (bedragen in €) 

 werkelijk begroting begroting 

 2015 2015 2016 

Inkomsten    

Contributies       508.646        548.800        481.600  

Interest              387               350                  -    

Overige baten         10.235          13.550          10.100  

       519.268        562.700        491.700  

    

Uitgaven    

Kaderkosten       293.411        311.650        285.500  

Zaalhuur       135.736        143.100        136.700  

Bondscontributie         41.523          44.400          35.700  

Wedstrijden/Evenementen         14.205            9.375          17.400  

Organisatiekosten         19.254          36.425          26.600  

Afschrijvingen           4.592            4.950            5.700  

       508.721        549.900        507.600  

    

Exploitatiesaldo         10.547          12.800          15.900- 
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Turnen Dames werkelijk begroting begroting 

 2015 2015 2016 

Inkomsten    

Contributies         93.798          95.000        104.400  

Interest                46                  -                    -    

Overige baten           6.527            3.750            3.200  

       100.371          98.750        107.600  

    

Uitgaven    

Kaderkosten         62.963          63.000          69.600  

Zaalhuur         21.011          20.000          22.000  

Bondscontributie           1.624            1.600            1.800  

Wedstrijden/Evenementen           3.209            1.775            2.700  

Organisatiekosten           3.753          12.375            3.700  

Bedrijfsbureau           1.500                  -              1.500  

Afschrijvingen                 -                    -                 600  

         94.060          98.750        101.900  

    

Exploitatiesaldo           6.311                  -              5.700  

 

Trampolinespringen werkelijk begroting begroting 

 2015 2015 2016 

Inkomsten    

Contributies         59.735          49.800          51.700  

Interest                 -                   50                  -    

Overige baten           1.801            1.300            2.900  

         61.536          51.150          54.600  

    

Uitgaven    

Kaderkosten         17.942          20.000          24.900  

Zaalhuur         12.194          11.500          12.200  

Bondscontributie           2.797            1.800               900  

Wedstrijden/Evenementen           7.628            2.500            9.200  

Organisatiekosten           1.536            2.700            2.700  

Bedrijfsbureau           1.500            1.500            1.500  

Afschrijvingen           2.542            2.750            2.700  

         46.139          42.750          54.100  

    

Exploitatiesaldo         15.397            8.400               500  
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Bedrijfsbureau werkelijk begroting begroting 

 2015 2015 2016 

Inkomsten    

Contributies                 -                    -                    -    

Interest              341               300                  -    

Overige baten              716                  -                 500  

           1.057               300               500  

    

Uitgaven    

Kaderkosten         26.512          29.850          12.000  

Zaalhuur                 -                    -                    -    

Bondscontributie                 -                    -                    -    

Wedstrijden/Evenementen                 -              2.000            2.500  

Organisatiekosten           3.680            3.950            5.300  

Bedrijfsbureau         30.500-         36.000-         21.700- 

Afschrijvingen              331               400               400  

                23               200            1.500- 

    

Exploitatiesaldo           1.034               100            2.000  
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Toelichting balans per 31 december 2015 en staat van baten 

en lasten over 2015 
 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De jaarrekening is opgesteld onder de verantwoordelijkheid 

van het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer. Qua opmaak wijkt het jaarverslag af van die van 

2014. In het afgelopen boekjaar worden in de staat van baten en lasten de kosten Bedrijfsbureau 

apart vermeld. De overeenkomstige cijfers 2014 zijn hierop aangepast. 

Balans 

Duurzame activa 

In 2015 is door de afdeling “Trampoline” een trampoline gekocht (€ 7.100) en het laatste deel van 

een schade uitkering ontvangen (€ 1.600). Deze schade uitkering is in mindering gebracht op de 

activa.  Bij “Turnen dames” is het grootste deel van de tweede vloer verkocht (€ 3,400). Tevens is 

de boekwaarde van de materialen beoordeeld en vergeleken met de actuele (opbrengst) waarde. 

Hieruit bleek een afwaardering noodzakelijk van € 18.000 ten laste van het eigen vermogen. 

Contributies 

Dit betreft de verwachte waarde van de nog niet ontvangen contributies.  

Overige vorderingen 

Deze post bestaat voornamelijk uit vorderingen op de gemeente Zoetermeer met betrekking tot te 

verzilveren cheques (€ 1.900), te ontvangen wedstrijdgelden (€ 600), voorgeschoten bedragen voor 

turnpakjes (€ 1.300) en evenementen 2016 (€ 800), borg sleutels NWH (€ 400), verhuur turnhal  

(€ 800) en rente 2015 (€ 300). 

Eigen vermogen 

Door het voordelige exploitatiesaldo (€ 10,500) en door de afwaardering trampolines (€ 18.000) is 

het totale eigen vermogen in 2015 afgenomen (€ 7.500) van € 102.100 naar € 94.700. 

De “Breedtesport” blijft de aandacht op eisen. Het resultaat 2015 is beter dan van 2014 maar ook 

dit boekjaar kunnen we niet afsluiten met een positief saldo.  

Ook de begroting voor 2016 zal naar verwachting ook weer rode cijfers geven. Dit alles resulteert in 

een negatief eigen vermogen. Belangrijke oorzaken zijn de uitbesteding van de contributie 

administratie (hier staan wel hogere opbrengsten tegenover), betaling ledenadministratie, kosten 

uitbesteding salarisadministratie en hogere personele lasten door salariscontracten. De extra kosten 

bedragen t/m 2015 per saldo ca € 86.000. Deze kosten komen door de vele kaderleden en door de 

verdeelsleutel “aantal leden” vrijwel volledig ten laste van de “Breedtesport”. Een verhoging van 

de contributie was (onvoldoende) mogelijk. 

Crediteuren 

Deze post bestaat voornamelijk uit te betalen facturen van de gemeente Zoetermeer (€ 20.000), 

van de KNGU (€ 9.700), uit nog te ontvangen facturen met betrekking tot de Noord-Westerhal 

(turnzaal) (€ 13.300) en kaderkosten (€ 6.100). 
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Overige schulden 

Dit betreft overlopende posten die in 2016 afgewikkeld worden. 

Staat van baten en lasten 

Baten 

Contributie 

Door een terugloop van het leden aantal zijn de contributiebaten inclusief wedstrijdgelden lager 

dan begroot (€ 40.100). 

Overige baten 

Deze post betreft voornamelijk verhuur turnzaal, afrekeningen vorig jaar en Grote Clubactie. 

Lasten 

Kaderkosten 

De totale kaderkosten zijn € 18.200 lager dan begroot. De in de loop van 2015 gerealiseerde 

besparingen hebben pas volledig invloed in 2016. 

Situatie per 1 januari 2016 (2015)   

  

Salariscontracten 23 (21) 

Verenigingsovereenkomsten 39 (58) 

Overeenkomsten tot opdracht 4 (5)  

Totaal 66(84) 

De overeenkomsten tot opdracht en de meeste verenigingsovereenkomsten zijn nog niet 

geformaliseerd door middel van een contract. 

Zaalhuur 

Voornamelijk door minder lessen in de “Breedtesport” is deze post € 7.000 lager dan begroot; zie 

ook de toelichting bij de post “Kaderkosten”. 

Wedstrijden / evenementen 

Door meer inschrijvingen voor wedstrijden en soms het organiseren daarvan zijn deze kosten in 2015 

hoger. 

Organisatiekosten 

Door een streng beleid ten aanzien van de kosten en door een voorzichtige begroting 2015 zijn deze 

kosten lager dan begroot (€ 17.200).  

Exploitatie saldo 

Door tijdig ingrijpen en goed op de kosten te letten kon het negatieve resultaat van 2014 

omgebogen worden naar een klein positief resultaat, waarbij de begroting vrijwel werd gehaald. 

“Turnen dames” en vooral “Trampoline” hebben een beter resultaat behaald dan begroot. 

De “Breedtesport” blijft aandacht op eisen. Het resultaat 2015 is beter dan van 2014 maar ook dit 

jaar kunnen we niet afsluiten met een positief resultaat. 
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Begroting 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G.V. Pro Patria  Bedrijfsbureau  Breedtesport  Turnen Dames  Trampoline 

 
 

begroting  

 

begroting  

  

begroting  

 

begroting  

  

begroting  

 

begroting  

  

begroting  

 

begroting  

  

begroting  

 

begroting  

2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015  2016 2015 

 Inkomsten                

 Contributies               

481.600  

             

548.800  

                         

-    

              

325.000  

             

404.000  

              

101.400  

               

95.000  

                

45.000  

               

49.800  

 Intrest                         

-    

                    

350  

                        

-    

                    

300  

                        

-    

                       

-    

                        

-    

                       

-    

                        

-    

                      

50  

 Overige baten                 

10.100  

               

13.550  

                     

500  

                       

-    

                  

4.000  

                 

8.500  

                  

6.200  

                 

3.750  

                  

9.600  

                 

1.300  

 
             

491.700  

             

562.700  

                     

500  

                    

300  

              

329.000  

             

412.500  

              

107.600  

               

98.750  

                

54.600  

               

51.150  

 Uitgaven                

 Kaderkosten               

285.500  

             

311.650  

                

12.000  

               

29.850  

              

179.000  

             

198.800  

                

69.600  

               

63.000  

                

24.900  

               

20.000  

 Zaalhuur               

136.700  

             

143.100  

                        

-    

                       

-    

              

102.500  

             

111.600  

                

22.000  

               

20.000  

                

12.200  

               

11.500  

 Bondscontributie                 

35.700  

               

44.400  

                        

-    

                       

-    

                

33.000  

               

41.000  

                  

1.800  

                 

1.600  

                     

900  

                 

1.800  

 Wedstrijden/                

 evenementen                 

17.400  

                 

9.375  

                  

2.500  

                 

2.000  

                  

3.000  

                 

3.100  

                  

2.700  

                 

1.775  

                  

9.200  

                 

2.500  

 

Organisatiekosten  
               

26.600  

               

36.425  

                  

5.300  

                 

3.950  

                

14.900  

               

17.400  

                  

3.700  

               

12.375  

                  

2.700  

                 

2.700  

 Bedrijfsbureau                         

-    

                       

-    

                

21.700- 

               

36.000- 

                

18.700  

               

34.500  

                  

1.500  

                       

-    

                  

1.500  

                 

1.500  

 Afschrijvingen                   

5.700  

                 

4.950  

                     

400  

                    

400  

                  

2.000  

                 

1.800  

                     

600  

                       

-    

                  

2.700  

                 

2.750  

 
             

507.600  

             

549.900  

                  

1.500- 

                    

200  

              

353.100  

             

408.200  

              

101.900  

               

98.750  

                

54.100  

               

42.750  

 
              

 Exploitatiesaldo  15.900-     12.800          2.000           100      24.100-        4.300          5.700                  -               500         8.400  
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Toelichting begroting 2016 (goedgekeurd 19 november 2015)                   
 

Baten 

Contributie 

De contributies zijn voorzichtig begroot in verband met de teruglopende ledenaantallen. In 2016 

moeten de procedures en automatisering van de ledenadministratie verbeterd worden. We moeten 

de zekerheid krijgen dat alle deelnemers aan een les van begin tot opzegging contributie moeten 

betalen. 

Overige baten 

Deze post is gelijk begroot aan de uitkomst 2015. 

Lasten 

Kaderkosten 

De kaderkosten zijn € 7.900 lager begroot door in 2015 ingevoerde besparingen die in 2016 voor een 

heel jaar gelden. 

Organisatiekosten 

De organisatiekosten zijn € 7.300 hoger omdat in 2015 bepaalde uitgaven niet gedaan zijn, maar 

naar 2016 zijn doorgeschoven. 

Wedstrijd/evenement 

Deze post is hoger voornamelijk omdat in 2016 naar alle waarschijnlijkheid weer een Groot Gym 

Feest georganiseerd zal worden. De bijdragen van de wedstrijddeelnemers is verantwoord onder 

contributies. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingslast is hoger door een investering bij “Trampoline”. 
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BIJLAGEN 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 21 mei 2015 

CKC gebouw, auditorium,  Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 18 afmeldingen binnengekomen. 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen wijzigingen in de voorgestelde agenda. De voorzitter zal technisch voorzitter zijn. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Dhr van Zetten heeft te kennen gegeven ivm een privé afspraak later op de vergadering 

aanwezig te zijn. 

 Het bestuur heeft een brief ontvangen van mevrouw Dwarkapersasharma. Zij heeft een 

beperking en kan zelf niet bij de vergadering aanwezig zijn om de brief voor te lezen. De 

voorzitter leest de brief voor waarin mevrouw tot uiting laat komen hoeveel plezier en 

profijt zij heeft bij het volgen van de lessen pilatus bij Pro Patria.  

 

 Gymworld 

De voorzitter geeft een korte toelichting over de ontwikkeling van Gymworld. De gemeente heeft 

geld gereserveerd voor dit project waarbij de beoogde locatie het braakliggende terrein nabij 

cultuurcentrum de Boerderij is.  De vereniging en de gemeente zijn in overleg over de wijze waarop 

de bouw te realiseren valt. Samenwerking met andere partners, de inrichting en de exploitatie zijn 

hierbij belangrijke onderwerpen. 

 Einde werkzaamheden interimmanager Turnen Dames 

De Interimmanager Turnen dames, Dhr. van Zetten stopt per 1 juli met zijn werkzaamheden zoals 

afgesproken. Inmiddels is de structuur van de vereniging gewijzigd en gaat de afdeling Trampoline 

als zelfstandige afdeling functioneren naast de Turnen Dames en Breedtesport. De hoofdcoach van 

de afdeling turnen dames en de coach trampoline springen worden ook de managers van hun 

afdeling. Het bestuur bedankt Dhr. van Zetten voor alle werkzaamheden die hij als interimmanager 

heeft verricht. 

4. Introductie vertrouwenspersonen 

Ook binnen onze vereniging kan het voorkomen dat iemand met een probleem kampt waarbij hij/zij 

niet bij de trainer of het bestuur terecht kan of wil. Het bestuur is verheugd dat drie personen 

bereid gevonden zijn de rol van vertrouwens persoon in te gaan vervullen. Namens de 

vertrouwenspersonen geeft Arnoud Kok een korte presentatie. Ze zijn beschikbaar voor iedereen 

binnen de vereniging. De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van de vertrouwenspersonen. 

 

5. Vaststellen verslag algemene vergaderingen 2014 

De notulen van de ALV 2014 worden vastgesteld onder opmerking van: 

Notulen ALV mei 2014  

Blz. 41 Dhr = mevrouw van den Engel 
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De vraag wordt gesteld of de uitnodiging met alle leden wordt gecommuniceerd.  

Het bestuur stuurt aan iedereen waarvan het e-mailadres bekend is een uitnodiging. Mocht men de 

uitnodiging niet ontvangen hebben wordt het verzoek gedaan een controle te doen van het e-mail 

adres dat bekend is bij de vereniging. Verder wordt de ALV op de website aangekondigd en wordt er 

een persbericht naar de lokale media verstuurd met het verzoek deze te plaatsen in de huis aan 

huis bladen. 

De ALV stelt beiden verslagen vast. 

6. Instemming jaarverslag 2014 

Het jaarverslag over 2014 wordt goedgekeurd. 

7. Financiële verslaglegging 

a) Verslag kascontrolecommissie 2014 

Dhr. Brouwer geeft een toelichting op de controle door de kascommissie van de jaarcijfers. Hij 

bedankt het bestuur dat zij de toezegging van de ALV in het voorjaar van 2013 is nagekomen en dat 

de cijfers een betere toelichting en uitsplitsing laat zien. Ook geven de jaarcijfers een duidelijker 

beeld van de personeelskosten.  

b) Vaststellen Resultaten 2014 + balans per 31 december 2014 

De penningmeester geeft een toelichting op de balans van 2014. Na de toelichting worden er vragen 

gesteld. 

Vraag 

Het blijft lastig in te schatten hoe sommige posten tot stand zijn gekomen en waar het eigen 

vermogen is opgenomen? 

Antwoord 

Breedtesport heeft geen eigen vermogen. Het eigen vermogen van Turnen Dames zit vooral in de 

toestellen in de Noord-Westerhal. 

Vraag 

Kunnen de duurzame activa opgesplitst worden per afdeling? 

Antwoord 

Dit zal meegenomen worden in de volgende jaarcijfers. 

Opmerking vanuit de vergadering 

In de begroting wordt twee maal het ‘minteken’ gemist. Deze constatering is juist en wordt 

aangepast.  

 

Vraag 

Is de verwachting dat het verlies zich doorzet in 2015? 

Antwoord 

Die verwachting is er niet. Er wordt door het bestuur gekeken om de kosten omlaag te brengen. De 

jaarcijfers over 2015 hebben we nog niet maar het lijkt erop dat we op schema zitten op basis van 

de cijfers vanaf januari 2015. 

De balans wordt vastgesteld door de vergadering en aan het bestuur wordt decharge verleend. 

c) Verkiezing kascontrolecommissie 2015 
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De kascommissie is aftredend. Dhr. Brouwer en dhr. Ros zullen geen nieuwe termijn zitting nemen 

in de kascommissie. Mevrouw van den Engel blijft nog een termijn. Er zijn tijdens de vergadering 

geen kandidaten. Op de website van de vereniging zal een oproep geplaatst worden voor twee 

nieuwe leden. 

8. Bespreken en vaststellen begroting 2015 

De penningmeester geeft een toelichting op de voorgestelde begroting 2015. Na de toelichting 

worden er vragen gesteld. 

Vraag 

Op de ALV van november 2014 zou gezegd zijn dat de wedstrijd gelden in de contributie zouden zijn 

opgenomen. Er is dus een wijziging in de contributie betaling?  

Antwoord 

De wedstrijdgelden zijn niet opgenomen in de contributie. De bondscontributie daarentegen wel. Er 

is geen wijziging in de contributiebetaling ontstaan. 

Vraag 

Wat is het actieplan om de kosten naar beneden te brengen? 

Antwoord 

Er is een scan gemaakt van de bezetting van lessen, het aantal leden, kosten van de lessen. Dit 

onderzoek loopt nog en het bestuur hoopt snel de resultaten te mogen ontvangen. Er zijn drie 

mensen met het onderzoek bezig. 

Vraag 

Wat houdt de post ‘organisatiekosten’ in? 

Antwoord 

Hierin zijn onder andere meegenomen de kosten voor het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau was er 

niet in heel 2014. In 2015 worden de kosten voor het hele jaar meegenomen. 

Vraag 

De begroting evenementen en wedstrijden, welke zijn dit? 

Antwoord  hieronder vallen b.v. het Grote Gym Feest / Propatriade / dansfactory / onderlinge 

wedstrijden enz. 

Vraag 

Kunnen die kosten beter worden gespecificeerd? 

Antwoord 

Ja dat kan en zal rekening mee gehouden worden, waarbij er geen detailuitsplitsing zal komen.  

9. Jubilarissen 

Er zijn drie jubilarissen te vermelden. Mevrouw Blankestijn en mevrouw Jansen zijn 25 jaar lid van 

de vereniging en mevrouw Boks 40 jaar. Helaas zijn alle drie de jubilarissen niet aanwezig. Zij 

zullen in een later stadium de onderscheiding krijgen die bij het jubileum hoort. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar is de vicevoorzitter Dhr. F. van Puffelen. Hij wordt met algemene 

stemmen herkozen als bestuurslid. 
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11. Rondvraag 

 

Vraag 

Het bestuur is erg klein in samenstelling, wordt dit nog uitgebreid? 

Antwoord 

In de achterliggende bestuursperiode zijn er om diverse redenen plekken binnen het bestuur 

vrijgevallen. Mede in verband met de herstructurering van de vereniging en de rol van de managers 

van de afdelingen is niet gekozen voor uitbreiding van het huidige bestuur. De managers hebben een 

prominente rol in de ‘aansturing’ van de afdelingen. In zijn algemeenheid heeft het bestuur wel 

zorg om het aantal actieve leden binnen de vereniging. We zullen met z’n allen moeten kijken hoe 

we binnen alle geledingen dit kunnen versterken. 

Vraag 

In de contributieverhoging was ook de bijscholing meegenomen voor trainers. Moeten trainers 

hiervoor nog steeds zelf betalen voor hun bijscholing? 

Antwoord 

een deel wordt meegenomen en vergoed. Het coördinatieteam opleidingen gaat de opleidingen en 

kennisontwikkeling verder vormgeven. 

Vraag 

Als betalende ouder wil je graag horen wat er met de verhoogde contributie gebeurd? 

Antwoord 

De vereniging moet financieel gezond gemaakt worden. 

PAUZE 

Na de korte pauze presenteren twee Pro Patria coryfeeën de ervaringen van een leven met 

topsport. Trampolinespringster Melanie van Duin geeft een kijkje in haar wereld van de actieve 

sportbeleving en Laura van Leeuwen kijkt met de aanwezigen terug op haar dromen die 

werkelijkheid zijn geworden.   

13. Sluiting 

De voorzitter bedankt de leden voor de aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering en bedankt 

Melanie en Laura in het bijzonder voor hun presentaties. Hij sluit om 22:30 uur de vergadering. 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 19 november  2015 

CKC gebouw, auditorium,  Adres : Leidsewallen 80, 2722PC Zoetermeer 

Aanwezig :     17 stemgerechtigde leden en 3 bestuursleden (J.P.W. van der Ziel, voorzitter, S. 

Blom, penningmeester en F. van Puffelen, vicevoorzitter). 

 

1. Opening 

De vergadering wordt geleid door de heer J.P.W van der Ziel, voorzitter van de vereniging 

en hij opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Bij afwezigheid van de 

secretaris van de vereniging wordt mevr. Jolanda Hierck, voormalig secretaris en lid van de 

vereniging, door de voorzitter aangewezen de notulen te houden. De voorzitter constateert 

dat blijkens de presentielijst 17 leden aanwezig zijn. Er zijn 3 afmeldingen binnengekomen. 

Hij stelt vast dat de vergadering werd bijeengeroepen op de statutair voorgeschreven 

termijn en wijze en dat de voorstellen, met name die tot statutenwijziging, op correcte 

wijze werden geagendeerd, zodat rechtsgeldige besluiten terzake kunnen worden genomen. 

 

2. Vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt, met instemming van de vergadering één agendapunt toegevoegd 7a: 

contributie. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Mededelingen 

 Saskia Kivits-Seldenthuis is in het huwelijksbootje gestapt en zal bloemen krijgen namens 

het bestuur ivm haar huwelijk. We feliciteren haar met haar huwelijk. 

 De gemeente Zoetermeer vangt 150 vluchtelingen voor een korte periode op. Pro Patria 

biedt de vluchtelingen een aantal lessen aan om te volgen. 

 Van de RaboBankclubkascampagne heeft PP 945,- euro ontvangen. Misschien komende jaren 

wat meer bekendheid over geven om te stemmen. ( mail, facebook, website) 

 Grote Clubactie : Het bedrag lijkt hoger uit te komen dan vorig jaar.  De vereniging is niet 

alleen afhankelijk van contributie, maar ook van dit soort zaken. 

 Gymworld.  In december besluit de gemeenteraad. Andere verenigingen moeten er ook bij 

betrokken worden. Dat kost wat tijd. Het gaat niet alleen om topsport, maar het wordt een 

multifunctioneel centrum. Komende maanden zullen er ideeën over acties komen. Ook van 

de leden wordt gevraagd, of ze ideeën hebben over sponsoring etc.  Eventueel weer een PP 

blad, zodat er meer betrokkenheid is bij PP, ook vanuit de breedtesport. Er moet meer 

interactie tussen leden en bestuur komen. 

 

4. Vaststellen verslag algemene vergadering mei 2015 

 

De notulen van de ALV mei 2015 worden vastgesteld. 

5. Vaststellen concept Statuten 
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De voorzitter stelt het agendapunt inhoudende statutenwijziging en vastlegging van de 

gewijzigde statuten in een notariële akte aan de orde  De statuten waren van 1979. De 

reden van de statuten wijziging is mede om deze in overeenstemming  te brengen met de 

richtlijnen van de KNGU.  

De voorzitter licht in het kort toe hoe het voorstel tot wijziging, dat gelijkluidend is aan de 

bij de vergadering aanwezige en voor een ieder inzichtelijke doorlopende tekst. Vanuit de 

vergadering worden een aantal vragen gesteld: 

Vraag : Wanneer gaan deze wijzigingen in? 

Antwoord: zodra de jaarvergadering toestemming heeft gegeven. 

Vraag : Hoe groot is het percentage dat nodig is om  toestemming te geven voor de 

statutenwijziging?  

Antwoord: 2/3 van de aanwezigen moet voor zijn. 

Vraag : Artikel 15 bekendmaking datum ALV “ander geschikte wijze”, wat wordt daar mee 

bedoeld? 

Antwoord:  Email verkeer, website, facebook, krant ( afhankelijk of het wordt geplaatst) 

Vraag : Als je zelf iets te maken hebt binnen de vereniging bijv met financiën van de 

opleidingen, dan zou je toch ook uitgesloten moeten worden voor de kascontrole commissie?  

Je eigen proces kun je niet controleren. 

Antwoord: dan wordt de spoeling wel erg dun, want heel veel mensen hebben op een of 

andere wijze wel iets te maken met de vereniging. Een eigen proces controleren mag niet 

en gebeurt ook niet. Gaat meestal met een team. ALV kan tegenstemmen voor iemand die 

zich opgeeft en belangen verstrengeling heeft. 

Vraag : Klopt het dat de kleding besloten wordt in de ALV? 

Antwoord: Gaat over de verenigingskleding en niet apart over de wedstrijdsport. Vooral of 

er nieuwe kleding komt en niet in detail. 

Vraag: Voorstellen voor de wijzigingen in de Statuten dienen 4 weken vooraf kenbaar 

gemaakt te worden. Is 2 weken niet reëler? Omdat ook pas 2 weken vooraf het e.e.a. 

rondom de ALV op de website staat. 

Antwoord: 2 weken is inderdaad reëler. 

De ALV heeft problemen met het feit dat er geen machtiging meer mag worden afgegeven 

met betrekking tot het stemmen tijdens de ALV (artikel 16 lid 2). Er volgt een discussie en 

na stemming is de ALV niet akkoord met de voorliggende statuten uitsluitende op basis van 

de tekst van dit artikel.  

De voorzitter schorst de vergadering om een tekstwijzigingen te doen op artikel 16, lid 2 van 

de concept statuten en daarna de statuten opnieuw in stemming te brengen. 

Na een korte pauze heropent de voorzitter de vergadering. Er is geen wijziging in het aantal 

aanwezige leden. Door de vicevoorzitter wordt het aangepaste artikel 16 lid 2 voorgelezen. 

Na het voorlezen van dit artikel breng de voorzitter de voorliggende statuten in stemming. 
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De voorzitter constateert dat het voorstel met een ruime meerderheid van de rechtsgeldig 

uitgebrachte stemmen,  vertegenwoordigende meer dan de statutair voorgeschreven 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, is aangenomen. 

De voorzitter stelt vervolgens aan de orde om de penningmeester van de vereniging, de heer 

S. Blom, te machtigen de ter zake voor de statutenwijziging nodige of gewenste (notariële) 

akten en stukken te doen opmaken, te verlijden en te tekenen, waaronder begrepen de 

formulieren voor het handelsregister van de Kamer van Koophandel, woonplaats te kiezen 

en verder al datgene te verrichten wat de gevolmachtigde ter zake nader nodig, nuttig of 

raadzaam voorkomt, en onder vrijwaring voor de gevolmachtigde voor alle handelingen die 

deze binnen het kader van deze volmacht verricht. 

De voorzitter constateert dat ook dit voorstel met een ruime meerderheid van de 

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen is aangenomen.. 

6. Huishoudelijk reglement  

Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. 

Vraag : Wat  zijn de belangrijkste wijzigingen  in het Huishoudelijk Reglement? 

Antwoord: De voorzitter geeft aan dat alle leden de concept tekst van te voren hebben 

kunnen lezen. Artikelsgewijze behandeling gaat te lang duren, om puntsgewijs door te 

nemen.  

 

De voorzitter brengt het huishoudelijk reglement in stemming. Het huishoudelijk reglement 

wordt met een ruime meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen aangenomen. 

7. Bespreken en vaststellen begroting 2016 

7a. Contributie 

Met name binnen de afdeling Breedtesport heeft de contributieverhoging van afgelopen jaar 

gezorgd voor veel turbulentie. Mogelijk is de verhoging van de contributie een van de 

oorzaken voor de afname van het aantal leden. Ook voor de ledenadministratie heeft dit 

heel veel extra werk betekend. Er zijn signalen bij de manager breedtesport 

binnengekomen, dat bij een nieuwe verhoging binnen haar afdeling veel mensen hun 

lidmaatschap op zullen zeggen. Dat willen we ook voorkomen. Voorstel is dat de contributie 

van de Breedtesport ongewijzigd blijft tov 2015. De verwachting is wel, dat er weer een 

verhoging zal gaan komen in de toekomst.  

Voor de wedstrijdsport TD en Trampoline zal er wel een contributieverhoging worden 

doorgevoerd. Om het gewenste niveau te bereiken en succesvol aan wedstrijden mee te 

kunnen doen, moeten sporters uren maken. Er wordt meer gebruik gemaakt van de 

‘eigen’zaal en de toestellen die gebruikt worden zijn kostbaar. Dit alles brengt financiële 

consequenties met zich mee. 

Bij de voorgestelde contributieverhoging uur wordt niet ieder uur met hetzelfde bedrag 

verhoogd. Binnen 2 jaar proberen we daar een logische opbouw van te maken. De eerste 5 

uren zijn gelijk gebleven. Bij het 6e uur 25 euro per jaar meer  en dat bouwt zich langzaam 

op naar € 150,- voor 14 uur.  Het maximum blijft  op  

21 uur per week blijft staan, ook al worden er meer uren getraind. 
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Vraag: Waarom  BS niet verhoogd wordt en de WS wel ? Waarom geen uitsmering over de 

hele vereniging? 

Antwoord: De voorzitter heeft dit vooraf al uitgelegd. Marguerita, manager trampoline 

wedstrijdsport legt uit, dat er ook veel meer mensen aan leiding nodig is in de zaal, waar de 

wedstrijdsport traint. In een wedstrijdsport les kunnen er ook minder kinderen aangenomen 

worden, dan in een breedtesportles. Ook de opleidingseisen zijn anders in de 

wedstrijdsport. De behoeftes van de turnsters en trampoline springers zijn ook groter.  

Vraag: Waarom is er gekozen voor een verhoging van de contributie zodanig dat je een 

positief saldo overhoudt  bij TD ? Waarom niet een verhoging dat je op 0 komt? 

Antwoord: Op ‘nul’ uitkomen is gevaarlijk. Bij tegenslag sta je al gelijk in de rode cijfers. 

Er moeten ook materialen aangeschaft worden, maar daar is al niet veel voor gereserveerd. 

Het Contributievoorstel wordt in stemming gebracht. Het aantal stemmen voor is 15, er is 1 

tegen stem en 1 onthouding. De voorzitter constateert dat het voorstel contributie 2016 met 

een ruime meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte geldige stemmen is aangenomen. 

7b Begroting 

De afdeling Trampoline heeft op de begroting een voordelig saldo van € 500,- en de afdeling 

Turnen Dames van € 5.700,- euro.  De afdeling Breedtesport wordt met een tekort van € 

24.000,- begroot. Het Bedrijfsbureau heeft een voordelig saldo van € 2.000,-  

Op de totale begroting  is een begrotingstekort voor de vereniging van € 15,900,-  

Er is de afgelopen twee jaar veel gedaan aan kostenbesparing maar door tegenvallende 

inkomsten vertaalt zich dit nog niet naar een duurzame financiële situatie. Om tegenvallers 

het hoofd te kunnen bieden is aan de inkomstenkant conservatief begroot. Zeker de 

contributie inkomsten (€ 325.000,-) is een terughoudende begroting. Met de automatisering 

van de ledenadministratie moeten  inhaalslagen gemaakt worden. Het aantal leden 2015 ligt 

lager, dus lagere contributie inkomsten. Begroting 2016 ligt ongeveer gelijk, maar is ook 

conservatief geschat. Er zijn veel besparingen geweest en deze worden nog steeds 

doorgevoerd. De prognose voor de jaarrekening  2015 is dat deze   

€ 30.000,- euro negatief uitvalt. Probleem met kostenbesparing is, is dat je die in de loop 

van het jaar invoert en dus nog niet het hele jaar meetelt. Daarom is de schatting voor 2016 

lager in de kosten dan wat we verwachten voor 2015. 

Vraag: kunnen we anticiperen op kosten, weten we waarom mensen uitschrijven?  

Antwoord: Dat is lastig, omdat we bij uitschrijvingen meestal niet kunnen zien, wat de 

reden is. We sturen wel altijd een enquête formulier mee, maar die komen vaak niet terug. 

De lidmaatschapsnummers zijn niet altijd betalende leden. 2200 actieve leden, maar niet 

allemaal betalende leden. Het bestuur en de ledenadministratie  zijn nu heel actief bezig, 

om alles te checken. Het is ook jammer, dat sommige trainers weigeren hieraan mee te 

werken. Als bestuur proberen we het zo goed mogelijk te structureren en te automatiseren, 

om alles op een rijtje te krijgen. Er moet echt meer vertrouwen komen tussen trainers, 

leden en bestuur.  

Vraag; Kunnen we hier niet een meerjarenplan achter zetten met mogelijke scenario’s? 

Antwoord: ja, maar daar hebben we de leden ook bij nodig. Kom met ideeën. Het is ook 

een fenomeen wat zich overal afspeelt. Zelfs bij de KNGU. De nieuwe hal zal zeker een 

positeif effect teweeg brengen. Ook zal er meer binding komen met mensen die nooit in de 
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Noord Westerhal komen. Daarnaast zullen we meer moeten zoeken naar andere inkomsten 

bronnen. Met alleen contributie de inkomsten binnen halen past niet meer in de huidige 

tijdsgeest.  

De voorzitter brengt de begroting voor 2016 in stemming. De voorzitter constateert dat de 

begroting 2016 met een ruime meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen is 

aangenomen. 

8. Innen wedstrijdgelden 

De wijze van innen van de wedstrijdgelden waren binnen de afdelingen verschillend 

geregeld. Er wordt nu eenduidigheid binnen de vereniging vastgesteld. Van te voren wordt 

het bedrag berekend, dit kan per afdeling verschillen.  Er wordt bijgehouden aan welke 

wedstrijden zijn meegedaan en nog belangrijker, waarvoor leden zijn opgegeven. Het 

achteraf innen van wedstrijdgelden kostte de vereniging veel geld en administratief veel 

werk, omdat er leden waren, die niet mee hadden gedaan, maar wel hadden ingeschreven. 

Nieuwe beleidsregel is dat wedstrijdgeld aan de voorkant wordt geëind. Als er niet wordt 

betaald, wordt er niet ingeschreven. Dit gaat per 1 januari 2016 in. 

Vraag: Hoe gaat het met de wedstrijdgelden, als er voor 25 december ingeschreven moet 

worden ? 

Antwoord; Daar wordt nog een goede regeling voor gemaakt. Bestuur komt met een 

voorstel. 

9. Rondvraag 

Vraag; Er is discussie geweest over aantal trainingsuren die minder werden in C-lijn bij 

Turnen Dames. Kan dat zomaar? Dit heeft invloed op contributie. 

Antwoord: Bij het bestuur is dit niet bekend. Dit zou tussen de manager en trainster 

besproken moeten worden en daarna teruggekoppeld moeten worden naar het bestuur. 

Vraag:  Bij de  ingekomen stukken  wordt gemist punt inzake Gymfit in sporthal Olympus. De 

Olympus gaat weg en waar gaan deze lessen dan heen?  

Antwoord: Bij het Secretariaat is hier niets over binnen gekomen en derhalve niet als 

ingekomen stuk behandeld. Volgens de Manager Breedtesport gaan deze lessen naar de 

Nesciohove. Vraagstelster denkt dat dit leden gaat kosten omdat dit in een totaal andere 

wijk is. 

Manger Breedtesport zal naar de lessen gaan en hier met de leden over praten. 

Vraag;  Op  facebook  stond dat de turnvloer te koop is?  

Antwoord: Klopt, dit is echter de oude vloer die in de opslag lag en is verkocht.  Komt terug 

in de jaarrekening. 

Jolanda Hierck wordt door de voorzitter bedankt voor het notuleren van deze vergadering. 

10. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun getoonde betrokkenheid bij de 

vereniging en sluit vervolgens de vergadering. 
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