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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer. Hierin wordt verslag 

gedaan van niet alleen de financiële verantwoording van onze vereniging maar vooral de sportieve resultaten 

over het afgelopen verenigingsjaar. Daarnaast blikken we terug op een jaar waarin een nieuw bestuur is 

aangetreden. Om met het laatste te beginnen wil ik vooral al de bestuursleden bedanken voor hun enorme 

geestdrift en inzet waarmee zij zijn begonnen aan deze taak. Onze vereniging is groot en het behoeft geen 

betoog dat hiermee ook de uitdaging groot is om het geheel in goede banen te leiden. Het nieuwe bestuur 

heeft op basis van de ambities welke neer zijn gelegd in het beleidsplan 2013-2020 ‘werken aan de toekomst”  

prioriteiten gesteld om invulling te geven aan deze ambities. Dit heeft geresulteerd in het stuk “Grip op onze 

ambitie”, waarin het bestuur aangeeft hoe zij de vereniging vorm wil geven om de gestelde ambities te 

realiseren. 

Verder hebben wij ingezet op een verdere professionalisering van de administratie waarbij een centrale 

financiële boekhouding wordt gevoerd. Ook is hard gewerkt aan het vastleggen van verhoudingen met onze 

trainers en vrijwilligers, vooralsnog heeft iedere trainer of vrijwilliger een overeenkomst aangeboden gekregen. 

Wij beseffen heel goed dat veranderingen weerstand kunnen oproepen, maar het bestuur wil graag een open 

en transparante organisatie bouwen waarbij een ieder zich op zijn gemak kan voelen. 

Maar wellicht belangrijker is om te kijken naar waar we als Pro Patria voor staan! Een diep in de Zoetermeerse 

gemeenschap gewortelde vereniging die de gymsport dicht bij de mensen brengt en ambitie heeft om op het 

hoogste nationaal en internationaal niveau sport te bedrijven en dat al meer dan 100 jaar. 

Jerry van der Ziel 

voorzitter 
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Ieder mens is uniek 

Tijdens de Propatriade 2013 heeft Evelien van den Bos een door haar geschreven gedicht voorgedragen. 

Evelien schreef het gedicht over de uniekheid van ieder mens. 

"Misschien ben je niet de knapste, misschien ben je niet de meest populaire op school. Misschien wel zelfs 

integendeel. Niemand mag je, niemand ziet je staan en misschien walgen ze wel van je. Misschien geloof je die 

dingen wel wat ze tegen jou zeggen. "Je bent niets waard, je bent lelijk.'' Ze spugen de woorden in je gezicht en 

het enige wat jij kan doen is ze ontvangen. Het maakt je onzeker, je voelt je niets waard en lelijk. Maar er is een 

ding wat zoveel mensen vergeten.. JIJ BENT GELIEFD!!  

I E D E R E E N heeft een mooie persoonlijkheid, iedereen kan iets moois delen van zichzelf. Je draagt misschien 

niet de beste make-up, kleding of weet ik veel wat, maar is dat dan waar het echt om draait? Ook al lijkt het 

soms zo ongeloofwaardig, maar JIJ bent de gene die het leven van een ander soms beter maakt, door er voor 

die gene te zijn. Dan maakt het niet uit of je populair bent of niet, je geeft iemand iets wat NIEMAND anders die 

gene kan geven. Is dat niet bijzonder? Wat lijkt de waarde van 'het mooiste meisje/de mooiste jongen' dan 

ineens klein... nogmaals JIJ BENT GELIEFD! Laat die anderen maar kletsen en denken. Je bent mooi zoals je bent, 

niemand mag en kan dat veranderen!" 

  

 Evelien van den Bos tijdens de Propatriade (foto Gerard van Warmerdam) 
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UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

UITNODIGING 

 

Aan de leden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden van de gymnastiekvereniging Pro Patria 

Zoetermeer. Met genoegen nodigt het bestuur van onze vereniging u uit voor de 

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

Datum en aanvang : donderdag 22 mei 2014, om 20.00 uur 

Plaats   : CKC  gebouw  

Adres   : Leidsewallen 80 2722 PC Zoetermeer 

 

AGENDA 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Vaststellen verslag algemene vergadering 2013 

5. Vaststellen jaarverslag 2013 

6. Financiële verslaglegging 

a) Verslag kascontrolecommissie 2013 

b) Vaststellen Resultaten 2013 + balans per 31 december 2013 

c)  Verkiezing kascontrolecommissie 2014 

7. Bespreken en vaststellen begroting 2014 

8. Bespreken contributies 2015 

9. Verenigingsstructuur 

10. Doelstellingen 2014 

11. Bestuursverkiezing 

- aftredend en niet herkiesbaar:   Annemarie van Wel en Frans van Elteren 

- aftredend en herkiesbaar:  Debby Oudenaarde  

                                             Marc van Eijk 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

TOELICHTING  

Ingevolge art. 12, lid 1 van de Statuten zijn ouders van jeugdleden gerechtigd namens het lid hun stem uit te 

brengen. Ook ouders van jeugdleden zijn dus van harte welkom. 

 

Schriftelijke voorstellen en (tegen)kandidaten voor bestuursfuncties kunnen ingevolge art. 3 lid 7 van het 

Huishoudelijk Reglement tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering worden voorgedragen door de leden.  

 

CONCEPT 
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Voorstellen en/of voordrachten moeten dus uiterlijk 19 mei 2014 bij het verenigingssecretariaat worden 

ingediend.  

 

De stukken behorende bij de punten 4, 5, 6, 7, 9 en 10 zijn te verkrijgen; 

- na 6 mei 2014 via www.propatria.nl 

- na 6 mei 2014 op aanvraag bij secretariaat; (telefonisch 079 3432927 na 18 uur) 

- op de avond van de vergadering; vanaf 19.45 uur in de vergaderzaal 

 

Wij attenderen u op de statutaire mogelijkheid om via uw inbreng tijdens de algemene vergadering invloed uit 

te oefenen op de besluitvorming, het beleid en de gang van zaken binnen onze vereniging.  

 

Onnodig te vermelden dat u aller aanwezigheid ten zeerste op prijs wordt gesteld. 

 

Hoogachtend,  

 

Debby Oudenaarde,  

Secretaris 

 

 

NOTULEN JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 APRIL 2013 

 

1.Opening 

Waarnemend voorzitter Frans van Elteren opent de vergadering en heet alle 48 aanwezigen hartelijk welkom. 

Dit jaar op een bijzondere locatie, nl kantoor RABO bank Zoetermeer. Er volgt een huldiging van Cees Weeda 

en Frans van Elteren. Beiden 40 jaar lid van de vereniging. 

2.Vaststellen agenda 

Op verzoek van de waarnemend voorzitter wordt de agenda vastgesteld. 

3.Ingekomen stukken en mededelingen 

Bericht verhindering van:  Fia van Oosterhout, Ank Vaartjes, Otto en Magda Knopper, Jan Baas, Martie 

Rozevink, Sophawan van der Smeede, Phemia de Boer, Marja Vink, Marguerita La Vos 

4. Vaststellen verslag Algemene ledenvergadering   d.d 5-4-2012 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan secretaris Jolanda Hierck. 

 5. Vaststellen jaarverslag 2012  

 Het verslag van het verenigingssecretariaat alsmede de verslagen van de afdelingen, commissies en secties   

worden ongewijzigd vastgesteld. Met dank aan alle schrijvers van de verslagen en speciale dank aan Daniëlle 

Groetelaers voor de prachtige lay-out.   

Aanpassingen bij verslag sectie wedstrijdsport , toevoeging Mirthe v.d Salm werd 3e bij NK sprong. 

Patricia Meijer ontvangt de Pro Patria Award, als dank voor haar schitterende carrière als trampoline 

springster, die zij per 1-4-2013 heeft beëindigd.  
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 6. Financiële verslaglegging 

 a. vaststellen resultaten 2012 en balans per 31-12-2012 

 De penningmeester Steven Blom licht het een en ander toe.  2012 is een jaar met grote veranderingen tov 

voorgaande jaren. Dit jaar is besloten een toelichting toe te voegen en niet alleen de balans en de staat van 

baten en lasten. M.i.v. 2012 wordt de wedstrijdsport bij de verantwoording van de vereniging meegenomen. 

Dit resultaat zien we terug in de balans op een tweetal posten, te weten: de post liquide middelen die vele 

malen groter is dan vorig jaar en het eigen vermogen. Het eigen vermogen is gesplitst in de oude breedtesport, 

turnen dames en trampoline springen. De materialen en toestellen e.d. waren nooit opgenomen in de balans, 

maar nu wel. Dit betreft de materialen in de NWH en de Brabanderhove. Een ander belangrijk punt in de balans 

zijn de crediteuren. In 2011 waren die hoog vanwege  de problemen met de ING. Er hebben toen aan het einde 

van het jaar geen betalingen plaats gevonden. Dit is uiteindelijk begin 2012 gebeurd. Daarnaast is er een nieuw 

bestuur voor de NWH die de tweede helft van 2012 niet gefactureerd hebben, derhalve hebben wij ook niet 

betaald. 

Staat van baten en lasten: De inning van de contributie is per ingang van 2012 overgenomen door DirectPay. 

Dit is een grote vooruitgang geweest zowel voor de facturering als in het innen van de bedragen. De 

afboekingen van oninbare contributies zijn veel lager dan voorheen. In de begroting is hier al rekening mee 

gehouden. Een andere belangrijke afwijking zijn de overige baten. Dit komt omdat de sectie wedstrijdsport 

hierin is meegenomen. Daarin zit een post afdelingsbijdrage en een post sponsoring. De wedstrijdsport zie je 

daardoor ook terug bij de post personeelskosten. De organisatiekosten zijn ook hoger tov de begroting, dit 

komt door de acties van de KNGU tegen Pro Patria. Door deze acties is het negatieve saldo ontstaan.  

b. Verslag kascontrolecommissie 2012 

De kascontrolecommissie heeft dit jaar in het bijzonder aandacht besteed aan de leden en contributie 

administratie en de aansluiting hiervan met de hoofdboekhouding. Op grond daarvan verklaart zij dat de 

jaarstukken over 2012 een juist beeld geven van de financiële positie van de vereniging. Onder applaus wordt 

het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge verleend. 

c. Verkiezing kascontrolecommissie 2013 

Lars Brouwer en Lennart Ros zullen zitting hebben in de commissie van 2013 en als reserve biedt Adri van den 

Engel zich aan. 

7. Bespreken en vaststellen begroting 2013 

De begroting contributie 2013 is hoger dan de werkelijke stand van 2012. Dit komt door een contributie 

verhoging van  circa 5% en door meer leden. De overige baten zijn lager dan de werkelijkheid in 2012, dit komt 

door het ontbreken van sponsorgelden. In de organisatiekosten zijn niet de kosten van  de KNGU 

meegenomen, omdat dit niet in te schatten te is. Het nadelig saldo van ca. € 16.000,-  zal waarschijnlijk een 

incidenteel geval zijn. Het bestuur denkt niet dat dit niet structureel is voor de komende jaren.  

Vraag vanuit de LV: Waarom denkt het bestuur dat dit niet structureel is? 

Antwoord: Dit heeft te maken met de toekomst visie van het bestuur.  

Vraag vanuit de LV: Waar zullen de kosten minder door worden 

Antwoord: Het bestuur denkt dat de kosten niet minder worden, maar de opbrengsten meer zullen zijn. 

Begroting van 2013 wordt vastgesteld. 
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8. Bespreken en vaststellen contributies 2014  

De contributie wil het bestuur op twee punten wijzigen. Zowel het proces als de hoogte van de contributie. Op 

dit moment is er een kwartaal contributie en die wil het bestuur veranderen in een jaar contributie. Het jaar 

loopt dan gelijk aan het kalenderjaar. Dat betekent dat je op moet zeggen voor 1-11 van het jaar ervoor. Voor 

15-11 dient men aan te geven hoe men de contributie wil betalen. Dit kan via de automatische incasso, dat 

wordt gebruikt als standaard. Dat betekent dat elk kwartaal de contributie en ouderbijdrage worden 

afgeschreven. Deze betaalwijze geldt totdat het lid iets anders wil. Er kan ook gekozen worden voor een 

factuur. In dat geval betaalt men 5% administratie kosten. Bij een betaling voor 1 jaar in een keer, dan krijgt 

men 5% korting.  

Een aantal probleemgevallen kunnen zijn: 

Welke contributie betaal je, wanneer je over een bepaalde leeftijdsgrens gaat?  

De leeftijd op 1-1 is dan doorslaggevend.  

Indien je door omstandigheden ( bijv. wisselen van school, roosterwisseling, langdurige blessure etc..) geen 

lessen meer kunt volgen.  

Hier zal het bestuur dan soepel mee omgaan. 

Vraag: Hoe zit het bij wedstrijdsport, waarbij het aantal uren steeds kan veranderen? 

 Antw: Hierbij blijft het huidige systeem gehandhaafd. ( 4 peildata) 

Vraag: Hoe zit het met de huidige korting zoals bij bijvoorbeeld een tweede les? 

Antw: dit blijft gehandhaafd. 

Vraag: Hoe wordt de regel dat je voor 1-11 moet zeggen, aan de leden kenbaar gemaakt? 

 Antw. : Dit wordt op de website kenbaar gemaakt. 

Vraag: Waarom heeft het bestuur gekozen als peildatum 1-1? Leden beslissen vaak na een schoolvakantie of ze 

willen doorgaan? 

Antw: Dan loopt het gelijk met het boekjaar van de vereniging. 

D.m.v. stemming gaat de ledenvergadering akkoord met het contributie voorstel 2014.De inschrijfkosten 

blijven ongewijzigd. Het bestuur wil de bondscontributie extra en separaat in januari gaan innen. De 

verenigingscontributie blijft echter gelijk aan die van 2013. Door deze nieuwe constructie is de contributie van 

2014 dus hoger ten opzichte van 2013. Het voorstel rondom de hoogte van de contributie wordt door de LV 

aangenomen. 

9. Presentatie Strategisch plan 2013-2020 

Onder leiding van Hans van Zetten is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan het strategisch plan voor 

2013-2020. Frans geeft kort weer dat er een concept plan ligt, waar de komende maanden mee doorgewerkt 

gaat worden door het bestuur. Een van de grote doelen is het realiseren van een eigen accommodatie. Verdere 

belangrijke punten zijn: vorming van een daadkrachtig en voltallig bestuur, ontwerpen van een vrijwilligerslijn, 

overeenkomsten sluiten met alle technische kaderleden, effectief informatiesysteem gebruiken, organiseren 

van evenementen, elektronisch communiceren met alle leden en partners, 40x in het nieuws, plan van aanpak 

formuleren voor de NWH, communiceren van gymsportcentrum naar politiek, strategisch plan en budget voor 

2014, om verder te komen, dan waar we nu zijn. 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend Paul van der Zijde, vanwege zijn jarenlange enthousiaste inzet voor de vereniging, wordt Paul 
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benoemd tot lid van verdienste. Ook aftredend is Jolanda Hierck, zij wordt benoemd tot erelid van de 

vereniging. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Steven Blom en Annemarie v Wel. Zij worden beiden onder luid applaus 

herkozen. Vervolgens worden de nieuwe bestuursleden voorgesteld: 

Fred van Puffelen- Vicevoorzitter/PR en communicatie 

Debby Oudenaarde-Secretaris 

Patricia Herwin- Personeels- en vrijwilligers beleid 

Marc van Eijk- langlopende projecten 

Jerry van der Ziel- Voorzitter 

11. Toespraak verenigingsvoorzitter en sluiting 

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst en bijdrage en nodigt iedereen 

uit voor een drankje. 
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1 | PROFIEL VAN DE VERENIGING 

 

1.1 PROFIEL 

Gymnastiekvereniging Pro Patria is al meer dan 100 jaar een begrip in Zoetermeer en in Nederland. Pro Patria 

geniet bekendheid door haar talentontwikkeling en behaalde resultaten van sporters, coaches en juryleden tot 

op Olympisch niveau. Met 2.8 actieve leden is Pro Patria de grootste sportvereniging van Zoetermeer en 

behoort het bij de grootste gymnastiekverenigingen van Nederland. De kracht van Pro Patria rust op een stevig 

fundament. Pro Patria brengt de gymsport dichtbij de mensen, in alle wijken van de stad. Pro Patria houdt de 

ledencontributies betaalbaar om op deze manier voor alle lagen van de Zoetermeerse samenleving sport 

bereikbaar te houden. Verder biedt Pro Patria een grote diversiteit aan lessen en krijgt talentontwikkeling ruim 

baan. Pro Patria heeft levert al lang sporters, coaches en juryleden aan voor de internationale wedstrijdsport. 

MISSIE 

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

vereniging: 

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 

Gym is door de veelzijdigheid van bewegingsvormen basissport voor iedereen. Elk kind heeft gym nodig om te 

groeien en de wereld te ontdekken. Daarna blijft gym het fundament van sportbeoefening, ongeacht welke tak 

van sport. Gym is onderdeel en fundament van gymsport, dat sportbeleving en talentontwikkeling biedt in een 

grote diversiteit van disciplines. Gymsport wordt levenslang beoefend. Gymsport wordt als breedtesport, 

demonstratiesport, wedstrijdsport en topsport beoefend, afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en ambities. 

Zo zijn turnen, trampolinespringen en ritmische gymnastiek Olympische wedstrijddisciplines en de Wereld 

Gymnaestrada is een mondiaal evenement van demonstratiesport, dus zonder jury en competitie. De meeste 

lokale beoefenaars doen gymsport voor bewegingsplezier, gezondheid en/of sociale contacten.  

Gymsport vindt plaats in groepsverband (lesgroepen of teams) en staat voor gezamenlijke actie, elkaar 

aanmoedigen, beveiligen en samenwerken. Gymsport staat voor expressie en lef. Gymsport is innovatief en 

eigentijds. Zo zijn parkour en free running nieuwe verschijningsvormen. Gymsport is educatief en impliciet fair 

Play. Gymsport maakt de samenleving sterker en socialer. 

Op basis van onze missie, het karakter van gymsport en de wijze waarop wij de toekomst van Pro Patria willen 

vormgeven, volgt hier onze visiebeschrijving:  

Pro Patria stelt zich ten doel in Zoetermeer een compleet actueel aanbod van gymsport in de breedste zin aan te 

bieden. Uitgangspunt is dat in de stad Zoetermeer met 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. 

 



Pagina | 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pagina | 16  

 

WIJ ZIJN TEAM PRO PATRIA 

Leden, coaches, juryleden, bestuur, vrijwilligers, ouders moeten ervaren dat zij onderdeel uitmaken van een 

gymsportgemeenschap Pro Patria. Wij zijn team Pro Patria. Dat is het motto van de club waar de gymsport 

centraal staat en waar een iedereen kan excelleren op elk gewenst niveau. Je hoort erbij. Iedereen die de 

vereniging een warm hart toedraagt en een positieve bijdrage levert aan de vereniging is belangrijk voor ons. 

Pro Patria is er voor iedereen. 

Wij zijn Team Pro Patria! 
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2 | BERICHT VAN HET BESTUUR 

De samenstelling van het bestuur was gedurende 2013 tot de Algemene Ledenvergadering als volgt: 

Tot Algemene Ledenvergadering april 2013  

Voorzitter (interim) Frans van Elteren 

Secretaris Jolanda Hierck 

Penningmeester Steven Blom 

Coördinator sectie Breedtesport Paul van der Zijde 

PR en Communicatie Annemarie van Wel 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2013 heeft de vereniging 5 nieuwe bestuursleden gekozen, 

waaronder een nieuwe voorzitter. Van het zittende bestuur traden twee leden af en waren er twee 

herkiesbaar. Jolanda Hierck en Paul van der Zijde waren niet herkiesbaar. Voor hun jarenlange inspanning 

werden zij gedecoreerd tijdens de vergadering. Jolanda Hierck werd gedecoreerd tot erelid en Paul van der 

Zijde ontving de oorkonde van lid van verdienste. De vereniging heeft het een jaar lang zonder voorzitter 

moeten stellen, maar met de verkiezing van Jerry van der Ziel tot voorzitter is in deze leemte voorzien. 

 

Na de Algemene Ledenvergadering april 2013  

Voorzitter Jerry van der Ziel 

Secretaris Debby Oudenaarde 

Penningmeester Steven Blom 

PR en Communicatie / vicevoorzitter Fred van Puffelen 

Hoofd Breedtesport Annemarie van Wel 

Hoofd Wedstrijdsport  Frans van Elteren 

Personeels- en vrijwilligersbeleid Patricia Herwin 

Langlopende projecten Marc van Eijk 

Evenementen vacature 

 

Het nieuwe bestuur is aan de slag gegaan om sturing te geven aan de vereniging, in het verlengde van de 

ambities van het strategisch plan 2013-2020 ‘Bouwen aan de toekomst’ 

 

DANKWOORD 

Het bestuur bedankt, en spreekt haar waardering uit over de inzet van alle trainers, coaches en al die anderen 

die vrijwillig voor Pro Patria activiteiten uitvoeren.  
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2.1 PERSONEELS- EN VRIJWILLIGERSBELEID 

In het verlengde van de doelstellingen voor 2013 uit het meerjarenbeleidsplan is een begin gemaakt met de 

professionaliseringsslag op het gebied van de overeenkomsten tussen Pro Patria en haar lesgevers en coaches. 

HRM en financiën spelen een belangrijke rol en er bestond veel onduidelijkheid en verschil in de betalingen. 

Ook willen we onze trainers en coaches rechtsbescherming bieden. Pro Patria is een overeenkomst aangegaan 

met Sportkader Nederland. Diegene die kiezen voor een arbeidscontract gaan deze aan met Sportkader. 

Sportkader zorgt voor de betaling van de trainer/coaches die een arbeidsovereenkomst aan zijn gegaan. Ze 

vallen daarmee ook in de CAO sportverenigingen. Op deze manier wil Pro Patria duidelijkheid scheppen. In 

november is over dit onderwerp een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.  

 

2.2 MAATSCHAPPELIJKE POSITIE 

Pro Patria is zich bewust van haar maatschappelijke positie. Pro Patria bevordert actieve sportbeoefening door 

in alle wijken veilige en uitdagende gymsport aan te bieden. Samenwerking met (basis)scholen zien wij als een 

uitermate geschikt middel. Wij willen deze rol ook in de toekomst blijven spelen.  

Ieder kind moet de kans krijgen om deel te nemen aan sport- en cultuuraanbod. De gemeente Zoetermeer reikt 

daarom aan 8-jarigen in Zoetermeer de sport- en cultuurcheque uit. Zij hoopt hiermee de deelname aan sport- 

en cultuuractiviteiten te stimuleren! Kinderen krijgen op deze manier de kans te ontdekken waar hun talenten 

liggen. Pro Patria heeft ook in het afgelopen jaar deze cheques geaccepteerd.  

 

2.3 LEDENAANTAL 

Het ledenbestand is ook in 2013 toegenomen en gegroeid naar 2902 in december van het boekjaar. Een 

toename van bijna 7,5 %  

 

  

2009 2010 2011 2012 2013

januari 2546 2451 2279 2390 2559

december 2424 2457 2453 2661 2902
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2.4 PR EN COMMUNICATIE 

Het bestuurslid PR en Communicatie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor de communicatie vanuit 

alle geledingen van de club. Op gebied van online activiteiten loopt de vereniging tegen de beperking van haar 

website op. Ondanks dat is de website het belangrijkste communicatiemiddel van de vereniging. Er is een start 

gemaakt met een Pro Patria pagina op Facebook. Zonder hier veel ruchtbaarheid aan gegeven te hebben wordt 

deze pagina goed bezocht en maag zich inmiddels verheugen op meer dan 100 ‘likes’.  

WEBSITE 

De website van de vereniging is verouderd en loopt op zijn laatste benen. De website is in het verleden 

ontwikkeld en gebouwd door VI-company en in de vorm van sponsoring aan de vereniging aangeboden. VIU-

company heeft aangegeven de ondersteuning van de website te beëdigen.  

DOELSTELLING 2014 

Een nieuwe en moderne website waarin divers functionaliteiten zijn te combineren. 

 

INFORMATIEAVOND SPORTGENEESKUNDE 

Het Sport Medisch Netwerk Zoetermeer organiseerde op dinsdag 10 december bij Pro Patria een 

informatieavond over sportgeneeskunde, blessurepreventie en -behandeling. Deze informatiebijeenkomst 

richtte zich speciaal op alle sporttrainers en coaches aangesloten bij een Zoetermeerse sportorganisatie. De 

avond werd ingeleid door Michael Leckie, adviseur sportontwikkeling bij de gemeente Zoetermeer. Op de 

avond werd een toelichting gegeven wat het Sport Medisch Netwerk inhoudt en wie hier onderdeel van 

uitmaken. Hierna volgden een aantal presentaties waaronder die van onze “eigen” Laura van Leeuwen.  

 

VERSLAG VAN TURNMANIA OP MEERZOETERMEER  

MeerZoetermeer is het Internet TV platform voor en door Zoetermeerders. Op wekelijkse basis worden er 

nieuwe programma's vertoond over actuele onderwerpen met spraakmakende Zoetermeerders. 

MeerZoetermeer heeft een verslag gemaakt van Turnmania inclusief een interview met onze voorzitter Jerry 

van der Ziel. De opnames zijn uitgezonden op kanaal 42 van Ziggo en zijn terug te zien op You Tube. 

 

REGIONALE BLADEN 

De regionale media hebben diverse artikelen geplaatst van en over Pro Patria. Er bestaat een goede relatie met 

zowel Dichtbij als het Streekblad. Nieuw lesaanbod wordt in de regel altijd in een van beide kranten geplaatst. 

Het streefaantal van 40x berichten is daarmee behaald. 

INTERVIEW VOORZITTER JERRY VAN DER ZIEL IN AD 

Hij volgde Frans van Elteren als voorzitter op. In een interview in het Algemeen Dagblad van juni geeft Jerry van 

der Ziel een kijkje in zijn persoonlijke leven maar licht hij ook de uitdaging toe waar hij samen met de andere 

bestuursleden en alle vrijwilligers voor staat. "Ik wil Pro Patria professioneler maken." is voor hem één van die 

uitdagingen. Daarnaast wil hij met Pro Patria zoveel mogelijk bereikbaar blijven in alle wijken van Zoetermeer. 
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RABOBANKCLUBKAS 

Ook dit jaar had Pro Patria zich weer ingeschreven voor een sponsorbijdrage in de ClubKasCampagne van de 

Rabobank. Klanten en leden van de Rabobank konden hierbij stemmen op de verenigingen die zij een warm 

hart toedragen. Tijdens de bekendmaking bleek dat velen een stem op onze vereniging hadden uitgebracht. Wij 

willen iedereen hartelijk bedanken voor hun stem. Wij bedanken de Rabobank voor hun bijdrage aan het 

verenigingsleven in Zoetermeer.  De bijdrage voor Pro Patria komt ten goede van al onze gymnasten, maar zal 

vooral geïnvesteerd worden in het door Pro Patria aangedragen project: het uitbreiden van danslessen voor 

kinderen met een beperking.  

PLAATJESACTIE HOOGVLIET 

In april startte de gymnastiekplaatjesactie van Pro Patria in samenwerking met Hoogvliet supermarkten. 

Hoogvliet supermarkten bestond 45 jaar en wie jarig is trakteert. Daarom zijn de gymnasten van onze 

vereniging gefotografeerd en kregen zij een gratis album. Bij de boodschappen konden zij de plaatjes sparen. 

Om het album compleet te maken hebben we nog ruilmiddagen georganiseerd die goed bezocht werden. 

 

2.5 COMBINATIEFUNCTIONARIS 

In het kader van de realisatie van de Combinatiefuncties Sport, Onderwijs en Cultuur in Zoetermeer is een 

parttime combinatiefunctie beschikbaar bij Pro Patria. De subsidiebeschikking werd afgegeven als voortvloeisel 

van de rijksregeling “Impuls, brede scholen, sport en cultuur”. De combinatiefunctionaris (Mandy Deetman) 

was van 1 januari t/m 28 februari en van 10 juni t/m 31 december 12 uur per week actief binnen de vereniging. 

Van rechtswege mocht het contract voor de verenigingsuren niet nogmaals worden verlengd. Vanaf 1 maart 

tot 10 juni is zij daarom niet actief geweest bij Pro Patria. De combinatiefunctionaris coördineerde het 

organiseren van dansclinics op basisscholen, clinics voor het project Special Heroes, Wijksportverenigingen 

dans en dansactiviteiten voor de Brede School. Daarnaast speelde de coördinator een initiërende rol m.b.t. het 

uitbreiden van de contacten met scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Hierdoor werd o.a. het aantal 

lessen ouder/kindgymnastiek op basisscholen uitgebreid. De combinatiefunctionaris zorgde daarnaast voor 

promotie van het aanbod van Pro Patria tijdens sportinformatiemarkten e.d. en het verspreiden van flyers op 

de Zoetermeerse scholen.  

 

2.6 KLEDINGLEVERANCIER 

Pro Patria heeft een nieuwe kledingleverancier in de vorm van SportEmotion uit Barendrecht gekregen. SportEmotion 

levert de verenigingsoutfit via een webwinkel. Deze is ook te benaderen via onze eigen website. Pro Patria leden ontvangen 

van de leverancier 10% korting op de officiële adviesprijs. Een percentage van de verkochte kleding vloeit terug in de 

clubkas van de vereniging. SportEmotion is de sportspecialist in Nederland voor zwem- en turnkleding.   

  

 

2.6 DISPUUT MET DE KNGU 

In de media zijn in de afgelopen jaren diverse publicaties verschenen over de (on)veiligheid van het 

gym/trainingsklimaat in Nederland en bij Pro Patria in het bijzonder. Dit verschil van inzicht heeft de besturen 
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van beide organisaties lange tijd ernstig verdeeld gehouden. In dit boekjaar zijn de besturen van Pro Patria en 

de KNGU gesprekken begonnen om via dialoog tot een oplossing te komen. 

 

2.7 EEN BIJZONDER PROPATRIAAN 

"Jij bent een super aanjager van sportparticipatie in Zoetermeer en een edel Pro Patriaan." Deze lovende 

woorden sprak Hans van Zetten uit tegen Pro Patria-bestuurder Frans van Elteren, veertig jaar verbonden aan 

de vereniging en nog steeds vol passie voor de gymsport. Voor de turncommentator van NOS Sport reden om 

het vorig jaar verschenen boek "100 jaar Nederland op de Olympische Spelen" aan Frans te overhandigen. Hans 

van Zetten is door NOC*NSF benoemd tot Vlaggendrager van de stad Zoetermeer: "Een vlaggendrager is een 

aanjager van sportparticipatie. Frans van Elteren jaagt al decennia de gymsport in Zoetermeer aan en dat 

verdient ons aller respect. Reden om daar bij stil te staan en uiting aan te geven." Aldus vlaggendrager en erelid 

van Pro Patria. 
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3 | ACCOMMODATIES 

ACCOMMODATIES BREEDTESPORT 

In 2013 werd gebruik gemaakt van 22 sportzalen van de gemeente Zoetermeer. Ook vonden lessen plaats in 

één andersoortige zaal van de gemeente, in zeven speellokalen in Zoetermeerse basisscholen en in het 

gymnastieklokaal van De Keerkring. Daarnaast werden ook lessen gegeven in sportzalen in de Leidschenveen 

(2), Benthuizen (1), Berkel en Rodenrijs (2) en in 3 basisscholen in Lansingerland. 

NOORDWESTERHAL 

De Noord-Westerhal is gericht op Top en Breedtesport en is zeven dagen in de week geopend. De hal voldoet 

echter niet meer aan de vereisten van deze tijd en ook voor onze sporters is de accommodatie niet meer 

toereikend. De gemeente Zoetermeer maakte bekend een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de komst van 

een nieuwe topsporthal. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet naar voren komen of het mogelijk is de Noord-

Westerhal en Olympus te vervangen door één nieuwe accommodatie waar ook de (gym)topsport in kan 

worden ondergebracht 

Pro Patria is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Noord-Westerhal. In het afgelopen jaar hebben 

we de eerste voorbereidingen getroffen voor eventuele nieuwbouw. Er is vooral aandacht besteed uit het 

creëren van draagvlak bij de belangrijkste stakeholder de gemeente Zoetermeer. Haast alle 

gemeenteraadsfracties hebben op uitnodiging van het bestuur een bezoek gebracht aan onze huidige 

accommodatie. Enerzijds om hen een indruk te verschaffen van de huidige staat waarin het sportcomplex 

verkeerd, anderzijds om hen te informeren over de ambities die Pro Patria heeft.  

Verder zijn de eerste ruwe criteria verzameld waaraan de nieuwe sporthal zou moeten voldoen. Alle 

kennisdragers van de door Pro Patria aangeboden activiteiten hebben hierin hun bijdrage geleverd. Deze 

bijdragen zijn vastgelegd in het Programma van Eisen. Het Programma van Eisen wordt meegenomen in het 

haalbaarheidsonderzoek van de gemeente. 

 

DOELSTELLING 2014 

Het komende jaar zal in het teken staan van een verdere detaillering van Programma van Eisen met daarin 

onder meer opgenomen de business case.  Hierbij zullen we het Pro Patria kader en andere stakeholders zoals 

de gemeente Zoetermeer en de KNGU nauw betrekken door middel van bijeenkomsten en referentiebezoeken 

aan al gerealiseerde sportcomplexen om ook deze ervaringen van andere sportverenigingen in het plan te 

borgen.  

TRANSPORTIUM 

Pro Patria ondersteunt het Transportium. TranSportium biedt eventueel ook onze vereniging de kans op een  

toename van de sportparticipatie in de stad. Pro Patria wil in 2020 groeien naar 5000 gymsporters per week. 

Dan is een multifunctioneel gymsportcentrum in de stad een vereiste boven op de 27 wijksportzalen die Pro 

Patria voor haar lessen en activiteiten gebruikt. Deze droom koestert PRO PATRIA, een droom die is 

opgenomen in haar Strategisch Plan 2013-2020. De ambities van Transportium passen uitstekend bij onze 

droom. De beoordelingscommissie van KNSB en NOC*NSF en de KNSB hebben het Icedôme in Almere verkozen 

als topsportlocatie voor het Nederlandse schaatsen. Welke invloed dit heeft op de realisatie van het 

Transportium is nog onbekend. Pro Patria blijft de ontwikkelingen rondom het Transportium volgen.  
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4 | SPORTACTIVITEITEN 

4.1 SPORTAANBOD 

Ook in 2013 werd door Pro Patria een breed aanbod gerealiseerd. In het onderstaande diagram is het 

percentage deelnemers per sport per 31 december 2013 opgenomen.  

 

Turnen bleef ook in 2013 verreweg de sport met de meeste deelnemers. Ook dance mix kan nog steeds op veel 

deelnemers rekenen. Nieuwe dansstijlen als streetdance en hiphop namen in populariteit toe. Parkour en 

freerunning trokken veel nieuwe deelnemers. Hiervoor werden dan ook extra lessen in het leven geroepen. 

Deze sport is ook landelijk de snelst stijgende gymsport. Verder was er een duidelijke groei in het aantal 

deelnemers aan ouder/kind gymnastiek waarneembaar. Het aantal trampolinelessen werd uitgebreid, 

waardoor ook hier groei werd gerealiseerd. 

 

4.2 BREEDTESPORT 

Pro Patria leverde in 2013 weer een belangrijke bijdrage aan de sportparticipatie in Zoetermeer. Wekelijks 

werden in (bijna) alle wijken in de stad en daarbuiten meer dan 200 lessen gegeven. 

Ook buiten het reguliere lesaanbod was Pro Patria goed zichtbaar. Zo werd een uitgebreid programma 

georganiseerd in het kader van de Nationale Sportweek. Behalve demonstraties tijdens de feestelijke opening  
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op het Stadhuisplein waren er een grootouder/kindgymles en een Wandeltocht voor het goede doel. Pro Patria 

verzorgde daarnaast in deze week een dans- en Pilatesles voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 

Verder presenteerde Pro Patria zich bij de Baby-, peuter-, kleutermarkt in januari in de bibliotheek met een 

informatiekraam en diverse demonstraties ouder & kindgymnastiek en peuter/kleuterdans. Ook op de ‘Dag van 

de Lach’, een festival voor 8-jarigen ter promotie van de Sport & Cultuurcheque, verzorgde Pro Patria clinics en 

deelde flyers uit. In maart werd een clinic Zumba verzorgd tijdens de feestelijke viering van de Internationale 

Vrouwendag en was Pro Patria aanwezig op de informatiemarkt. De dansafdeling gaf demo’s en clinics tijdens 

‘Cultuur Lokaal’ in het najaar. 

Er werd veel samengewerkt met het onderwijs: er werden clinics gegeven op diverse scholen en het aantal 

ouder/kindlessen op scholen werd uitgebreid. Pro Patria presenteerde zich op verschillende peuterfestivals die 

door de scholen werden georganiseerd. 

De gymnasten van de turnselectiegroepen namen ook dit jaar deel aan verschillende Turn & Fundagen. Een 

aantal dansgroepen nam deel aan verschillende Demogyjada’s. 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 

In juni vonden de onderlinge wedstrijden turnen voor de meisjes van de selectielessen o.l.v. Karin van der Zijde 

plaats. Behalve voor de beste prestatie overall, waren er ook medailles per toestel te winnen. Ook de jongens, 

waaronder de selectiegroep, kwamen in actie.. Ook hier werden medailles uitgereikt voor de beste prestaties 

op de meerkamp en per toestel. 

TECHNISCH KADER 

Op 31 december 2013 waren binnen de breedtesport 66 trainers, 7 assistent-trainers en 2 vaste invallers actief. 

Er werden ook in 2013 weer veel bijscholingen gevolgd. Nieuw is de opleiding voor trainer parkour die door 

twee trainers werd gevolgd. In 2013 behaalden maar liefst 18 assistenten het KNGU junior-assistentendiploma.  

DANS SUCCES OP NK 

Pro Patria nam met twee groepen deel aan het NK Jazzdans in Ahoy op 15 juni. De groep dansers van 16 tot 19 

jaar onder leiding van Lieanne Kamphuis danst pas sinds dit seizoen samen en kwam uit in de C-categorie. De 

dames deden het geweldig en behaalden een eerste plaats!. Dansgroep DeLuxe (o.l.v. Esmee van Engelen) 

kwam voor de tweede maal uit in de A-categorie 20+ en wist wederom beslag te leggen op een derde plaats.  

WEDSTRIJDTURNEN JONGENS 

Tot tien jaar geleden was in de regio Haaglanden en in het Westland heren turnen op een hoger niveau niet 

mogelijk. In 2004 is toen de Stichting Topturnen Haaglanden & Westland (STHW) opgericht. Door deze 

samenwerking is het voor verenigingen mogelijk een groot aantal trainingsuren voor een jongenselectie aan te 

bieden. Tal van verenigingen, waaronder Pro Patria, doen hier aan mee. De stichting heeft geen eigen leden. 

Op het NK komen de turners uit voor hun eigen vereniging.  De jongens trainen behalve bij Pro Patria ook een 

aantal uren per week bij de stichting. Pro Patria is erg blij met deze samenwerking!  
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4.3 TOP EN WEDSTRIJDSPORT 

De sectie functioneerde volgens de verenigingsverordening "sectie wedstrijdsport". Van een aantal coaches en 

sporters werd afscheid genomen. Nieuwe enthousiaste sporters en coaches stroomden in. Met de 

betrokkenheid van velen zijn een aantal prachtige sportieve successen behaald. Zowel individueel als bij de 

teamwedstrijden werd bij de Nationale top maar ook bij de onderliggende niveaus  goed gescoord.  De diverse 

medailles tijdens Nederlandse kampioenschappen vormden vanzelfsprekend een kroon op het werk van de 

afdelingen. Bij het dames turnen vielen de resultaten in de jeugdige categorieën op. Samen met goed 

functionerende “proeftuin trainingen” voor jonge talenten en de versterking van de samenwerking tussen Top, 

NWS en RWS geven ze hoop op nieuwe prominente prestaties in de toekomst. Bij het trampolinespringen 

vertegenwoordigden een aantal Pro Patria sporters ons land tijdens een aantal internationale jeugd en senior 

kampioenschappen en leverde onze vereniging zo weer een belangrijke promotionele injectie. 

 

TECHNISCH KADER 

Door een enthousiaste groep betrokkenen ontwikkelt zich bij Pro Patria een nieuwe generatie sporters, 

coaches en ondersteuners met goede tot zeer goede resultaten tot gevolg. Dankzij het enthousiasme van 

bestaande en nieuwe trainers en hulpkader was ook voor het dames turnen in Zoetermeer een goede 

trainingssituatie beschikbaar. Binnen de trainersstaf van de diverse afdelingen werd zoals gebruikelijk middels 

bijscholingen e.d. voortgegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de trainingen. De onderlinge 

samenwerking en informatie uitwisseling werd versterkt. Zonder externe middelen is het echter niet mogelijk 

een topsportopleiding aan te bieden die met name op het gebied van de secundaire voorzieningen voldoet aan 

alle Pro Patria wensen. 

 

TURNEN DAMES 

 

NIEUWE WEDSTRIJDPAKJES 

Alle turnsters van de wedstrijdgroepen turnen dames werden voorzien van nieuwe wedstrijdkleding. Alle 

turnsters op wedstrijdniveau dragen nu hetzelfde model turnpakje. Dit werd mogelijk gemaakt door sponsoring 

van een aantal bedrijven. De wedstrijdpakjes en de trainingspakken van de sectie topsport werden ter 

beschikking gesteld door de kledingleverancier SportEmotion uit Barendrecht. 

De turnsters van de Regionale Wedstrijd Sport en de Nationale Wedstrijdsport kregen het turnpakje 

gesponsord door DirectPay. De NWS kregen ook nieuwe trainingspakken in dezelfde kleur als de topsport. Dit 

werd mogelijk gemaakt door de volledige financiering van enkele sponsoren. Pro Patria bedankt de sponsoren 

‘SportEmotion’, ‘Directpay’,  ‘Van Hek en Lelieveld’, ‘Schildersbedrijf R. van der Salm’ en ‘Necto  voor de nieuwe 

outfit van de turnsters en trainers. 
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SPORTIEVE TERUGBLIK 

 

REGIONALE- EN NATIONALE WEDSTRI JDSPORT 

In maart turnden de jongste turnsters uit de 4e divisie hun verplichte oefenstof in poule 5/6 van de 

turncompetitie. Robynn de Bruijn, Izabella Bruin, Britt Compeer, Daniek van Rongen, Rachelle Heikamp en 

Karlijn van der Neut turnden hadden in de eerste wedstrijd een 2e plaats behaald. Met meer dan 8 punten 

verschil wist Pro Patria overtuigend beslag te leggen op de 1e plaats. 

In mei werden de Districtswedstrijden 4e divisie gehouden. De beste 36 turnsters uit Zuid-Holland gingen met 

elkaar de strijd aan. Britt Compeer, Rozemarijn Jonk, Sophie Hilgenga, Roxsanna Shirazi, Naomi Noordermeer 

en Rachelle Heikamp hadden zich namens Pro Patria tijdens de Regiowedstrijd weten te plaatsten voor deze 

wedstrijd. Britt wist een bronzen medaille te veroveren. Zij werd met een totaalscore van 49.465 punten 3e . 

REGIOKAMPIOENSCHAPPEN 4E DIVISIE 

In maart werden de 4e divisie wedstrijden gehouden voor de turnsters in de categorie "Pupillen" uit regio Zuid-

Holland Noord. Voor Pro Patria turnden Britt Compeer, Daniek van Rongen, Felicia v.d. Schoot, Izabella Bruin, 

Robynn de Bruijn en Rozemarijn Jonk. Rozemarijn behaalde de hoogste score en werd Regiokampioen Zuid-

Holland Noord. Ook Britt wist een medaille te bemachtigen, zij eindigde op de 5e plaats. Rozemarijn en Britt 

plaatsten zich ook voor de Districtsfinale. 

FINALE TURNCOMPETITIE 

Pro Patria deed met twee teams mee aan de finalewedstrijd van de turncompetitie 4e divisie.  Beide teams 

wisten beslag te leggen op de 1e plaats. Eén team bestond uit turnsters die de verplichte oefenstof turnen 

(turnend in poule 5/6) en één team bestond uit turnsters die keuze oefenstof turnde. In de eerste wedstrijd 

turnde het team die verplichte oefenstof moest turnen. Het team had zich als tweede weten te plaatsen en 

moest hierdoor beginnen op het onderdeel brug. Britt Compeer, Rozemarijn Jonk, Daniek van Rongen, Felicia 

van der Schoot, Rachelle Heikamp en Karlijn van der Neut wisten beslag te leggen op de 1e plaats. 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2E DIVISIE 

In juni werd het Nederlands kampioenschap in de 2e divisie geturnd. Drie Pro Patria turnsters hadden geplaatst 

voor deze finale. Lisa Jong Baw turnde op zaterdag de meerkampfinale. Zij wist een 24e plaats te bereiken. 

Myrthe van der Salm turnde bij de pupillen2  en eindigde op een 27e plek. Anouk de Witt was eerste reserve 

voor de jeugd, maar ook zij mocht helaas niet meedoen. Bij de senioren turnde namens Pro Patria Jamie Faas. 

Jammie wist een 17e plaats te behalen.  

Tijdens de toestelfinales turnde Anouk de Witt de brugfinale. Zij wist een keurige 6e plek te pakken. Jamie 

turnde de vloerfinale. Door twee hele kleine foutjes kwam ze uiteindelijk 0.3 punten tekort voor een bronzen 

plak en werd ze 5e  

 

TOPSPORT 

FANTASTIC GYMNASTIC NK 2013 

De turnmeiden van de topsport hebben het tijdens het Fantastic Gymnastic NK 2013 in Ahoy meer dan prima 

gedaan. Tijdens de toestelfinales behaalden zij zes Nederlandse titels, één tweede en één 3e  plaats. Marissa  
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Koedoet turnde op alle vier de toestellen mee in de finale. Twee weken eerder was zij in Hoogwoud al 

overtuigend meerkamp kampioene geworden in de categorie Jeugd N1. Ook nu presteerde zij geweldig. Ze 

behaalde op drie toestellen de Nederlandse titel (sprong/balk/vloer). Op de brug moest zij de titel laten aan 

Naomi Visser. 

Bij de eredivisie senioren behaalde Kimberley van der Zalm tijdens de finale op zondag het brons. Tijdens de 

kwalificatie op de toestellen op zaterdag had zij op de balk nog een zware val gemaakt. Ondanks de zware val 

wist zij op zondag de finale op sprong te turnen. Met 13.525 legde zij beslag op de 3e  plaats. Een geweldige 

prestatie. Wyomi Masela werd Nederlands kampioen, Noël van Klaveren wist beslag te leggen op de 2e plaats. 

Bij de pupillen N1 eiste Laura de Witt twee nationale titels (sprong en vloer) voor zich op. Op brug behaalde zij 

ook nog de 3e  plaats. Op de brug behaalde Laura de derde plaats.  

FAME SVOD 

In het weekend van 29 en 30 juni organiseerde Dans en Gymnastiekvereniging FAME SVOD uit Deventer het 

jaarlijkse FAME SVOD Open turntoernooi. Het toernooi in Deventer kent al jaren een sterk internationaal 

deelnemersveld met turnsters uit Duitsland, Groot Brittannië, Denemarken, Hongarije, België, Luxemburg, 

IJsland, Tsjechië en zelfs uit Jordanië. Namens Pro Patria deden vier turnster mee aan dit toernooi. Laura de 

Witt, Marisa Koedoot, Anna de Visser en Chiara Frisina Fauste. Tijdens de meerkamp behaalde Laura de 5e 

plaats achter vier Hongaarse turnsters. Marisa wist beslag te leggen op de 2e plaats bij de jeugd A. Bij de 

junioren werd Chiara 3e en Anna 16e .  Tijdens de toestelfinales behaalde Anna de 3e plaats. Chiara werd tijdens 

de toestelfinale 1e  op brug en 3e  op sprong. Na een voor haar toch al geslaagd seizoen wist Marisa tijdens de 

toestelfinales het goud op vloer en het brons op brug binnen te halen. 

PRE OLYMPIC YOUTH CUP 

Twee Pro Patria turnsters (Chiara Frisina Fauste en Marisa Koedoot )hebben deelgenomen aan de Pre Olympic 

Youth Cup in Duitsland. Naast onze turnsters deden ook turnsters uit Duitsland, Argentinië, Zweden, Oekraïne 

en Luxemburg mee. Voor Marisa en Chiara hun eerste internationale wedstrijd. Marisa won alle vier de 

toestellen en werd overtuigend eerste. 

KWALIFICATIE EYOF 

Pro Patria turnster Chiara Frisina Fauste nam deel aan de kwalificatie voor het Europees Jeugd Olympisch 

Festival / European Youth Olympic Festival (EYOF). Zij behaalde een verdienstelijke 9e plaats maar kwam helaas 

0,2 punt te kort om verder te gaan in het kwalificatietraject. In juli vond het Europees Jeugd EYOF plaats in 

Utrecht. Nederland mocht maximaal drie turnsters afvaardigen. In totaal hadden 15 turnsters zich ingeschreven 

voor het kwalificatietraject. 

DISTRICTSTRAININGEN 

Het district Zuid-Holland van de KNGU kent twee soorten DistrictsTrainingen; District Selectie Trainingen (onder 

regie van KNGU Topsport, met als 1e doel talentscouting voor jong-oranje en de District Instructie Trainingen 

(onder regie van KNGU district Zuid-Holland, waarbij het accent vooral gericht is op ‘train de trainer’. De 

trainingen werden gehouden bij Pro Patria in de Noord-Westerhal. De inhoudelijke coördinatie was in handen 

van Petra Santema. Petra is coördinator van de onderbouw topsport afdeling van Pro Patria.  
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TRAMPOLINE SPRINGEN 

 

FLOWER CUP 

Pro Patria trampoline springers (14) hebben meegedaan aan de 20ste editie van de Flower Cup in Aalsmeer. 

Naast onze springers waren er ook Olympische deelnemers uit de Verenigde Staten. 

Fernando Gotschin, winnaar in 2009, en runner up in 2011 sprong in de finale een stabiele en keurig 

uitgevoerde oefening die hem de bronzen medaille opleverde. Tevens was hij winnaar met de hoogste time of 

flight bij de heren A. Jackie Lionahr en Melanie van Duin kwamen uit in de meisjes A klasse. Jackie Lionahr liet 

zien dat zij op internationale klasse springt, met de hoogste time of flight in haar klasse en een stabiele finale 

oefening won ze, met minimaal verschil van de nummers 1 en 2, de bronzen medaille. 

OSTSEEPOKAAL 

Trampolinespring(st)ers van Pro Patria namen deel aan de “Ostseepokal”. Een internationaal evenement dat dit 

jaar voor de 22e keer werd gehouden in Duitsland. Namens Pro Patria sprongen dit jaar Yorick Boone, Jackie 

Lionahr, Ashley Kuijper, Jaimy van Zundert, Nadia La Vos, Rozemarijn van der Worp Demi Bosma en Marnix van 

Eijk mee. Medailles waren er voor Marnix van Eijk die in de klasse Jeugd B 99-98 de 1e plaats behaalde. In de 

klasse Jeugd C streden Nadia La Vos, Rozemarijn van der Worp en Demi Bosma met 60 andere deelneemsters 

om het eremetaal. Nadia wist met slechts 0,12 punt verschil beslag te leggen op de 2e plaats. “Der Ostseepokal 

ist einer der größten europäischen Wettkämpfe für den Nachwuchs im  Trampolinturnen” En die hebben we 

namens Pro Patria ook in actie  gezien, de volgende talentvolle  generatie  trampolinespring(st)ers. 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Ter afsluiting van het seizoen werd in juni het clubkampioenschap Trampolinespringen georganiseerd. Uit alle 

klassen waren de springers in groten getale gekomen om hun niveau te meten met hun clubgenoten. Hierbij 

werd de grootste groep springers vertegenwoordigd door de E klasse. Het is goed te zien dat er zoveel 

aankomend talent is die wellicht door kunnen groeien naar de hogere klassen.  

 

FANTASTIC GYMNASTIC NK 2013 

Het Nederlands kampioenschap trampolinespringen werd ook dit jaar,  zowel voor individueel als synchroon,  

in Ahoy gehouden. Namens Pro Patria hadden in totaal 20 spring(st)ers zich gekwalificeerd in de diverse 

klassen, zowel individueel als voor het synchroon springen.  Bij de A Senioren Heren sprongen namens Pro 

Patria Orlando Götschin, Maxim van Zeijl en Yorick Boone mee. In de finale wist Maxim Orlando net voor te 

blijven en eindigde op de tweede plaats. Orlando eindigde als derde en Yorick eindigt als vijfde.  

Marnix van Eijk werd in zijn klasse (D jeugd jongens) Nederlands kampioen. Olessya Dadema behaalde het 

zilver in de categorie  D jeugd meisjes.  In de klasse D Pupillen Meisjes werd Demi Bosma Nederlands 

kampioen. Joe Claver wist ook de Nederlandse titel te behalen in de klasse E Pupillen I Gemengd. In de klasse E 

Instappers Gemengd behaalde Sofie-Merle van der Worp de 2e plaats en werd Mendi Kerkhof 3e. 

Ook bij het synchroonspringen was er succes voor Pro Patria springers. In de klasse A Senioren Heren sprong 

Maxim van Zeijl samen met Jimmy Demmers van TVIJ. Zij wisten beslag te leggen op de 3e plaats. In de klasse B 

Jeugd Meisjes was het Nadia La Vos die samen met Eva van Gerwen van Turnoss een paar vormde. Zij werden 

Nederlands kampioen. In de klasse E Pupillen Gemengd sprongen namens Pro Patria Joe Claver en Ramon 

Noman mee. In de finale hielden zij 0,1 punt voorsprong over om zich Nederlands kampioen te mogen noemen. 

Al met al een uiterst succesvol Nederlands Kampioenschap weekend voor de trampoline spring(st)ers van Pro 
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Patria. Met 5x goud, 4x zilver en 3x brons hebben zij zich weer van hun beste kant laten zien!!!! Van harte 

gefeliciteerd allemaal. 

 

MAXIM VAN ZEIJL OP HET WK 

Pro Patriaan en trampolinespringer Maxim van Zeijl vertegenwoordigde samen met Kirsten Boersma (Flik Flak 

’s-Hertogenbosch) Nederland op de WK trampolinespringen van 7 t/m 10 november in Sofia (Bulgarije). KNGU-

topsportmanager Hans Gootjes besloot Maxim van Zeijl (Pro Patria) en Kirsten Boersma te selecteren op basis 

van hun prestaties tijdens de twee kwalificatiewedstrijden in Alkmaar en de World Cup in Valladolid. Tijdens de 

World Cup in het Spaanse Vallolid bevestigde Maxim van Zeijl met twee goede oefeningen tijdens de 

kwalificatie (totaalscore 99,985) zijn vorm waarmee ook hij zich verzekerde van een startbewijs in Sofia. 

Orlando Götschin die ook in de race was voor een WK-ticket, wist zich helaas niet te kwalificeren. 

 

‘SAMEN TOP ’ 

In juni 2012 introduceerde Pro Patria haar document ‘Samen Top’ Een set van uitgangspunten, afspraken en 

aanbevelingen ten behoeve van alle betrokkenen bij met name de wedstrijdsport. Ook in 2013 heeft de 

vereniging weer stappen gezet om de uitgangspunten uit dit document niet alleen bekendheid te geven, maar 

om afspraken te maken hoe de uitgangspunten bij alle betrokkenen  in de praktijk gebracht worden. De Pro 

Patria ‘Samen Top’ uitgangspunten werden in diverse bijeenkomsten met trainers, ouders en sporters 

besproken. 

JURYLEDEN 

Diverse Pro Patria-juryleden waren actief op velerlei niveau. De hoeveelheid beschikbare juryleden bleek 

echter een aantal maal zorgwekkend. Geprobeerd wordt middels een multidisciplinaire “taskgroep Jureren” dit 

probleem aan te pakken. 

 

INTERNATIONALE JURYLEDEN 

Tijdens de intercontinentale jurycursus voor trampolinespringen in Frankfurt heeft Jolanda Hierck het één-na-

hoogste internationale jurybrevet (t.w. categorie 2) behaald. Gedurende deze cursus, waarbij de hoogst 

gebrevetteerde juryleden ter wereld trachten hun brevet te behouden of te verhogen behaalde zij genoeg 

punten om categorie 1 te worden. Het is echter reglementair niet toegestaan om 2 categorieën te stijgen, dus 

staat er nu categorie 2 achter haar naam. Dat wil zeggen dat zij op WK’s, EK’s, World Cup wedstrijden etc. 

behalve als uitvoeringsjurylid nu ook als moeilijkheidsjurylid kan worden ingezet. 

Marja Vink is wederom in het bezit gesteld van het nationaal jurybrevet turnen dames voor de periode tot en 

met 2016. Het jurylid van PRO PATRIA Zoetermeer bewees haar theoretische kennis en praktische 

vaardigheden in de internationale Code of Points 2013-2016 van de Fédération Internationale de Gymnastique 

(FIG), de mondiale turnbond. Daarmee is Marja Vink bevoegd om als jurylid ingezet te worden bij alle nationale 

turnwedstrijden voor dames.  
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5 | EVENEMENTEN 

Ook dit jaar organiseerde Pro Patria weer een aantal evenementen, of nam deel aan een georganiseerd (lokaal) 

evenement.  Het begon allemaal in januari met het eerste Grote GymFeest en het jaar werd afgesloten met een 

druk weekend in november met twee spetterende evenementen waarbij de gymsport in de schijnwerpers 

werd gezet.  

HET GROTE GYMFEEST  

In januari werd in heel Nederland het Grote Gymfeest ter ere van Olympisch kampioen Epke Zonderland 

gehouden. Ook Pro Patria vierde uitgebreid feest. Op 5 januari werden de deuren van de Noord-Westerhal 

open gezet en konden jongens en meisjes genieten van een dag vol beweging. Er waren demonstraties 

tumbling, dance, turnen en trampolinespringen. Verder waren er clinics dance en ouder & kind gymnastiek. 

Volwassenen konden zich onderwerpen aan een fit-test. De opkomst was fantastisch;  ruime 800 mensen 

hadden de weg naar de sporthal weten te vinden.  

DANCEFACTORY 

Eind juni werd door de dansafdeling van Pro Patria een geweldige voorstelling neergezet, die maar liefst vijf 

keer werd opgevoerd voor een uitverkochte zaal in het Kwadrant Theater. Het was, net als voorgaande jaren, 

weer een geweldige show, met veel diversiteit. 

SPORTGALA ZOETERMEER 

Tijdens het sportgala in juli heeft de gemeente Zoetermeer haar sportkampioenen uit 2012 letterlijk in het 

zonnetje gezet. Het Sportgala Zoetermeer ging dit  jaar hand in hand met Culinair Zoetermeer. Het thema  was 

'In balans', waarbij de link werd gelegd naar het fysiek en mentaal in balans zijn om topresultaten te kunnen 

behalen. Tijdens het Sportgala werd teruggekeken op het sportjaar 2012. Een deskundige jury koos uit de 

genomineerde sporters; de sportman, de sportvrouw, het sporttalent en de sportploeg van 2012. De 

presentaties van het gala waren in handen van onze 'eigen' Hans van Zetten.   

Twee sporters van Pro Patria waren genomineerd, Trampolinespringster Jackie Lionahr voor de titel sporttalent 

en Fernando Götschin, voor de titel sportman van het jaar. Wethouder sportzaken Mariëtte van Leeuwen 

maakte de winnaars bekend. Jackie en Fernando moesten de titels laten aan Claire Verkijk (Zwemvereniging 

WVZ) en Pelle Rietveld (Ilion).  Bij de afsluiting van het gala werden alle kampioenen uit Zoetermeer die in 2012 

een Nederlandse titel hadden behaald op het podium gehaald. Waaronder ook tal van gymnasten van Pro 

Patria.  

CULTUUR LOKAAL 2013 

In september was het stadscentrum van Zoetermeer de locatie waar cultuur, zang, muziek en dans 

samenkwamen.  Cultuur Lokaal is een kleurrijk, gratis evenement waarin alle culturele veelzijdigheid die de 

stad rijk is naar voren komt. Tijdens het podiumprogramma gaf dansgroep DeLuxe van Pro Patria twee 

optredens. In het kader van de promotie van de Sport & Cultuurcheque werden in de Kleine Zaal van het 

Stadstheater gratis workshops voor kinderen georganiseerd. Lieanne Kamphuis verzorgde namens Pro Patria 

een workshop streetdance. Cultuur Lokaal werd ’s avonds in het Stadstheater afgesloten met “Zoetermeer ‘s 

Got Talent” een persiflage op het Tv-programma: “Holland ‘s got Talent”. Deelnemers werden niet alleen 

beoordeeld door een zeer deskundige jury, maar ook het publiek in de zaal had een belangrijke stem.  

Natuurlijk liet ook Pro Patria zich die avond niet onbetuigd. Een groep gymnasten onder leiding van Karin van 

der Zijde en Carmen Nugteren verzorgde een geweldige act.  
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PROPATRIADE    

Zaterdag 2 november was sporthal De Oosterpoort in Zoetermeer het toneel voor de  16e Propatriade. Dit jaar 

had de Propatriade het thema: “Met Pro Patria op reis!” In twee voorstellingen presenteerden onze gymnasten 

van alle afdelingen van de club zich aan het publiek en namen zij de toeschouwers mee op een reis door de 

diverse facetten van de gymsport. De Propatriade is al jaren een happening voor de gymsportliefhebber 

alsmede alle trotse (groot)ouders, die naar de verrichtingen van hun (klein)kind komen kijken. Ook dit jaar 

waren de tribunes goed gevuld. De Propatriade werd geopend door de burgemeester van Zoetermeer De heer 

Aptroot en de voorzitter van Pro Patria Jerry van der Ziel. 

TURNMANIA 

Sporthal de Oosterpoort was een dag later het toneel voor de 3e editie van Turnmania. Een voor Nederlandse 

begrippen uniek evenement.  Er werd gestreden om de titel Turnteam 2013:“Who’s got talent?!” Pro Patria 

verdedigde hun titel uit 2011 tegenover sterke teams uit Delft en Leiden. De deelnemende verenigingen lieten 

een demo-act zien met twintig tot veertig deelnemers per team op vloer, balk en de ongelijke brug. Alle 

gymnastische- en dansdisciplines mogen worden gebruikt in hun act. Naast de wedstrijd waren er 

demonstraties en tal van bijzondere acts te bewonderen, zoals die van het acrobatische duo (en 

wereldkampioenen rhönradturnen) Boy Looijen en Laura Stullich. Ook ‘lord of the rings  ’Yuri van Gelder gaf 

een demonstratie. Het demoteam van gymnastiekvereniging Groen-Wit uit Leiden won voor de tweede keer 

Turnmania met een fantastische act. De jury had  het zwaar, want de verschillen met de andere teams waren 

gering.  De vakjury bestond uit Huite Zonderland, Karen van Drimmelen, Frank van Blitterswijk en Monique 

Bolleboom.  

 

SINTERKLAASFEEST 

Op zaterdag 25 november was het feest in De Driesprong. Maar liefst 177 kinderen namen deel aan het 

Sinterklaasfeest van Pro Patria en hadden de tijd van hun leven. Er was een speciaal pietenparcours uitgezet, 

zodat iedereen alle pietentrucs kon oefenen. En alle kinderen leerden de pietendans. Gelukkig vond ook 

Sinterklaas in zijn drukke schema nog tijd om op bezoek te komen met zijn pieten. De kinderen lieten de Sint 

zien wat ze die middag hadden geleerd. De tijd vloog om en al snel was het al weer tijd voor Sinterklaas om het 

feest te verlaten. Maar natuurlijk liet hij voor alle kinderen een cadeautje achter. 
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6 | FINANCIËN  

 

BALANS  

Balans per 31 december       

(bedragen in € )        

         

   2013 2013  2012 2012  

Activa         

Duurzame activa  
     
101.494       96.021   

 

Debiteuren  
       
21.781       14.460   

 

Contributies  
       
18.817       13.457   

 

Liquide middelen  
     
100.834     141.459   

 

         

         

Passiva         

Eigen vermogen "algemeen" 1 januari       7.000         7.000   

Exploitatie boekjaar             44              -     

Eigen vermogen "algemeen" 31 december       7.044         7.000   

         

Eigen vermogen "BS" 1 januari     19.531       10.140   

Toevoeging vaste activa             -         10.000   

Exploitatie boekjaar         5.468            609-  

Eigen vermogen "BS" 31 december     24.999       19.531   

         

Eigen vermogen "TD" 1 januari   141.906       70.680   

Toevoeging vaste activa             -         84.000   

Exploitatie boekjaar       27.736-      12.774-  

Eigen vermogen "TD" 31 december   114.170     141.906   

         

Eigen vermogen "Trampoline" 1 januari     21.874       21.441   

Exploitatie boekjaar         2.484            433   

Eigen vermogen "Trampoline" 31 december     24.358       21.874   

         

Totaal eigen vermogen 31 december   170.571     190.311   

         

Contributies         1.649         5.848   

Crediteuren       64.756       62.698   

Overige schulden         5.950         6.540   

         

   
     
242.926    242.926    265.397   265.397  
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Staat van baten en lasten        

(bedragen in € )          

           

   werkelijk 2013  begroting 2013  begroting 2014 

Inkomsten          

Contributies     382.603     365.000     417.200  

Intrest          1.478         2.400         1.400  

Overige baten       52.124       38.960       51.000  

      436.205     406.360     469.600  

           

Uitgaven           

Kosten technisch kader    219.011     209.300     271.500  

Zaalhuur      128.865     121.495     134.200  

Bondscontributie       44.887       44.000       46.100  

Wedstrijden / evenementen     14.008       11.130       11.400  

Organisatiekosten       33.129       23.135       29.200  

Opleidingen         1.650         7.000         4.500  

Communicatie       13.034         5.700       10.100  

Afschrijvingen         1.361         1.200         6.200  

Nadelig exploitatiesaldo      19.740-      16.600-      43.600- 

      436.205     406.360     469.600  

 

FINANCIËLE TOELICHTING 

 

ALGEMEEN 

In 2012 werd in de balans per 31 december voor het eerst ook de sectie wedstrijdsport (“turnen dames” en 

“trampoline”) opgenomen. Met ingang van 2013 wordt deze sectie ook verantwoord in de staat van baten en 

lasten. Omdat de begroting 2013 nog niet is opgesteld volgens deze nieuwe opzet sluit deze nog niet aan op de 

werkelijke uitkomsten 2013 per afdeling. 

BALANS 

Duurzame activa: 

In 2013 is door de afdeling “trampoline” een trampoline aangeschaft en verkocht, voor per saldo € 7,000. 

Debiteuren: 

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

(€ 12,700), afrekening “turnen dames” (€ 5,900), vooruitbetaalde kosten 2014 (€ 1,900) en rente 2013 (€ 1,500).  

Contributies: 

Dit betreft nog niet betaalde contributies (€ 8,600) en vorderingen op leden die in het vierde kwartaal lid zijn geworden  

(€ 10,200). De factuur hiervoor is eind december verstuurd. 

Eigen vermogen: 

In de balans is het eigen vermogen per afdeling opgenomen. Door het nadelige exploitatiesaldo ad € 19,700 is 

het totale eigen vermogen in 2013 afgenomen naar € 170,600. 

Contributies: 

Dit betreft vooruitbetaalde contributies 2014. 
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Crediteuren: 

Deze post bestaat voornamelijk uit te betalen facturen van de KNGU (bondscontributie) (€ 37,800), uit nog te 

ontvangen facturen met betrekking tot de Noord-Westerhal (turnzaal) (€ 12,300) en kosten technisch kader 

(€ 8,300). 

Overige schulden: 

Dit betreft een ontvangen subsidie (€ 3,000) die in 2014 besteed gaat worden en een reservering voor kosten 

internet (€ 3,000). 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

BATEN: 

Contributie: 

Door een toename van het aantal leden in 2013 zijn de inkomsten hoger dan begroot. In de begroting was al 

rekening gehouden met een betere inning via DirectPay Services B.V. waardoor bedragen eerder worden geïnd 

en er minder als oninbaar behoeft te worden afgeschreven.  

Overige baten: 

Deze post betreft voornamelijk ouderbijdragen (€ 33,100) en verhuur turnzaal, Rabo Clubkascampagne, 

afrekeningen vorig jaar en clinics en dergelijke. 

LASTEN: 

Kosten technisch kader: 

Door een andere rubricering in de begroting en door meer lessen in de “BS” is deze post hoger dan begroot. 

Zaalhuur: 

Voornamelijk door meer lessen in de “BS” is deze post hoger dan begroot. 

Wedstrijden / evenementen: 

Voornamelijk door het Grote Gym Feest en Turnmania is deze post hoger dan begroot. 

Organisatiekosten: 

Voornamelijk door de acties van de KNGU zijn deze kosten in verband met juridische bijstand hoger (€ 8,700) 

dan de begroting. 

Opleidingen: 

Het kader heeft dit jaar minder kosten gemaakt voor opleidingen. 

Communicatie: 

In 2013 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor communicatie via email (€ 2,000) en voor een nieuwe 

website (€ 1,500). De ALV april 2013 (€ 1,700) en informatie over (nieuwe) lessen in de “BS”, voornamelijk via 

flyers (€ 6,500) zijn de andere grote kosten. 

Nadelig exploitatie saldo: 

Het nadelige saldo bedraagt € 19,700). In de balans ultimo 2013 is onder eigen vermogen de uitsplitsing over 

de afdelingen te vinden. De zaak met de KNGU heeft ook een grote invloed op het resultaat. 
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TOELICHTING BEGROTING 2014                   

 

BATEN: 

Contributie: 

Uitgangspunt voor deze begrotingspost is het aantal leden aan het begin van het eerste kwartaal 2014. Tevens 

is rekening gehouden met de trend van de afgelopen jaren dat januari de (bijna) laagste maand is van het jaar 

voor wat betreft het aantal leden. Tevens is rekening gehouden met de contributieverhoging. 

Overige baten: 

Deze post betreft voornamelijk ouderbijdragen (€ 32,500) in de sectie wedstrijdsport en de Grote Club Actie die 

in 2014 ten behoeve van Pro Patria gehouden gaat worden en derhalve wordt opgenomen in deze 

verantwoording.  

LASTEN: 

Kosten technisch kader: 

Met ingang van 2014 gaat een groot deel van de uitbetalingen via de salarisverwerking van Sportkader. De 

(sociale) lasten zijn daarom hoger. In 2014 wordt eveneens een bedrijfsbureau ingericht met een parttime 

functionaris. 

Organisatiekosten: 

Rekening houdende met de “KNGU” zijn deze kosten hoger door de salarisverwerkingskosten. 

Afschrijvingen: 

De afdeling “TD” heeft in de begroting afschrijvingen over diverse (vervangings)investeringen opgenomen. 

 

 

 

 

 

  



Pagina | 42  

 

 

 

 

 

 


