2014
Jaarverslag

Gymnastiekvereniging Pro Patria
Zoetermeer
Pagina | 0

Uitgave: Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer
Versie: 1.2
Fotografie:
Gerard van Warmerdam (http://www.vwarmerdam.nl)
Fred van Puffelen
Bart Treuren (Rhönrad)
Zoetermeer actief
Contact:
Gymnastiekvereniging Pro Patria
Postbus 7432
2701 AK Zoetermeer
E: info@propatria.nl
W: www.propatria.nl
De jaarverslagen van Gymnastiekvereniging Pro Patria staan online op deze officiële website. Iedereen die
geïnteresseerd is kan het document gratis downloaden. Het jaarverslag is geschreven door het bestuur. In het
jaarverslag zijn opgenomen de kerncijfers, het verslag van bestuur en de financiële verantwoording inclusief de
begroting voor het volgend boekjaar.

Pagina | 1

Voorwoord
Gymnastiekvereniging Pro Patria is in beweging. De vereniging heeft een grote reputatie binnen de
gymsport maar is de afgelopen jaren op achterstand geraakt op zowel sportief als organisatorisch
vlak. Dit geldt overigens niet voor alle disciplines binnen de vereniging want bij het
trampolinespringen behoren onze springers nog steeds tot de Nationale top en acteren zij ook op
het internationale podium. De richting van de vereniging is duidelijk Pro Patria moet duurzaam
gezond worden op sportief, financieel en organisatorisch vlak. Het is de opdracht voor ons allemaal
om hier invulling aan te geven. Veel activiteiten kunnen alleen worden uitgevoerd door de inzet van
vrijwilligers. Onze waardering voor hun inspanning is groot. De groep vrijwilligers blijft echter smal en
het komt vaak neer op dezelfde schouders.
Daarom moeten we investeren in een grotere actievere rol van de leden. We moeten daarbij
duidelijkheid geven en keuze laten in wat ze gaan doen. Vrijwilligers moeten op een goede manier
worden geïntroduceerd en begeleid worden wat bijdraagt dat zij zich welkom voelen. Een duidelijk
omschreven organisatiestructuur, met taakomschrijvingen en eventueel benodigde kennis/
capaciteiten helpt daarbij. Ik denk dat er voor ons allemaal, bestuur, kaderleden, vrijwilligers,
sporters en ouders een belangrijke taak is weggelegd om hierin te investeren en om zo Pro Patria de
vereniging te laten zijn die het nastreeft. Ik hoop er dan ook op dat iedereen de uitdaging aan wil
gaan en zijn of haar bijdrage levert en trots is om lid te zijn van Pro Patria.
Jerry van der Ziel
voorzitter
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CLUBLIED
Turnen staalt spieren
Voor sport staan wij altijd klaar
Pro Patria paraat, paraat
Pro Patria paraat.
Turnen ons streven
Daarom zingen wij voorwaar
Pro Patria paraat (bis)
Want gymnastiek wil ons geven
Gezondheid en leven
Het turners ideaal.
Wanneer wij buiten marcheren
In de rij defileren
Dan klinkt ons lied massaal.
Turnen staalt spieren
Voor sport staan we altijd klaar
Pro Patria paraat (bis)
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Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer
werd in 1911 in Zoetermeer opgericht en is al
meer dan 100 jaar een begrip in de regio en in
Nederland. Met ruim 2.500 gymsporters is Pro
Patria één van de grootste gymclubs van
Nederland. Pro Patria geniet bekendheid door
haar talentontwikkeling en behaalde resultaten
van sporters, coaches en juryleden tot op
Olympisch niveau.
In 1970 zijn gymnasten van Pro Patria voor het
eerst vertegenwoordigd op de
Wereldkampioenschappen Turnen in Ljubliana
door turnster Marianne van Zetten. Marianne is
nadien clubtrainster geworden en samen met
broer Hans heeft zij bij Pro Patria talloze turnsters
opgeleid die ons land vertegenwoordigen op
WK’s en Olympische Spelen. Enkele Pro Patria
sporters namen namens Nederland deel aan
de Olympische Spelen; Turnster Monique
Bolleboom in 1976, turnster Laura van Leeuwen
in 2004 en trampolinespringer Alan Villafuerte in
2000 en 2004. Dit jaar (2014) waren het mede
Pro Patria trampolinespringers die Nederland
op het (J)EK en WK vertegenwoordigden.
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.
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

Op basis van onze missie, het karakter van

worden beoefend. Wij bieden en organiseren

gymsport en de wijze waarop wij de toekomst

lessen en activiteiten voor alle leeftijdsgroepen

van Pro Patria willen vormgeven, volgt hier onze

en ambitieniveaus op het gebied van gym,

visiebeschrijving.

turnen, springen, dans, urban sports en andere
eigentijdse variaties van bewegen.
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Koers
De vereniging is nadrukkelijk een nieuwe koers

tot aan Olympisch niveau. Organisatorisch

ingeslagen. De vereniging wil weer een

betekent dit een gezonde organisatie midden

leidende rol in de Nederlandse

in de samenleving en financieel gezond. Maar

gymnastiekwereld spelen. Het bestuur realiseert

bovenal: Pro Patria is een club voor iedereen, is

zich dat dit een weg is met vallen en opstaan.

een club waar je kunt kiezen uit een groot

Op basis van het strategisch beleidsplan 2013-

gymaanbod, van turnen tot dans, van ouder

2020 ‘Bouwen aan de toekomst’ is de route

kind-gym tot freerunning. De vereniging steunt

bepaald om Pro Patria terug te brengen naar

op de loyaliteit en inzet van een vaste kern

de top binnen gymmend Nederland. In het

vrijwilligers. Ondanks de ingezette koers, waarbij

beleidsplan zijn de doelstellingen helder. Op

zaken soms anders georganiseerd moeten

sportief gebied betekent dat terug naar de top

worden om aan de doestellingen en ambitie te

binnen gymmend Nederland met deelnemers

voldoen blijft de gymsport centraal staan.

De vereniging kent een groot aantal disciplines die een grote mate van
zelfstandigheid kennen. Voor het behalen van het gewenste
prestatieniveau is het cruciaal dat een cultuur van eenheid wordt
ontwikkeld. De opdracht aan iedereen binnen de vereniging is om, ook
echt één vereniging te zijn, in denken, gevoel en in handelen,
“WIJ ZIJN PRO PATRIA”. Vanuit deze opdracht hanteert
Pro Patria drie kernwaarden
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VERSLAG VAN
HET BESTUUR
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Het bestuur kijkt terug op een bijzonder jaar.

De positie van de manager servicebureau kon

Door het aanstellen van een nieuwe jonge

niet worden ingevuld en de manager van de

hoofdcoach is gekozen voor het lange termijn

afdeling talentontwikkeling wordt tijdelijk

beleid van opleiden en ontwikkelen van

ingevuld.

mensen op belangrijke posities in de club. Een
leven lang verbonden zijn aan Pro Patria en

Verenigingsbestuur

excelleren op het eigen ambitieniveau zijn

Een viertal bestuursleden hebben gedurende

speerpunten uit ons beleid. We willen meer

het boekjaar hun functie ter beschikking

sporters uit eigen geledingen laten

gesteld. Het betreft dhr. F. van Elteren, mevr. A.

doorstromen. Om dit te kunnen realiseren

van Wel, mevr. P Herwin en dhr. M. van Eijk

moeten de afdelingen optimaal op elkaar

Mede vanwege de herbezinning op de

afgestemd zijn, om doorstroom te kunnen

organisatiestructuur zijn de functies niet

maximaliseren

ingevuld. Het bestuur bedankt de scheidende
bestuursleden voor hun bijdrage en

Het bestuur heeft veelvuldig vergaderd over

inspanningen en wenst hen alle goeds.

de(sportieve) doelstellingen, de financiële
positie van de vereniging, over de technische

Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit

staf, over interne en externe communicatie.

de volgende personen:

Tijdens de vergaderingen bespreekt het bestuur
de algemene gang van zaken en wordt bezien
in hoeverre de vereniging erin slaagt om de
sportieve, financiële en andere doelstellingen
te realiseren aan de hand van de voor haar ter
beschikking staande informatie. Ook de
gewenste cultuur en het imago van de
vereniging zijn afgelopen jaar belangrijk
onderwerp van gesprek geweest als onderdeel
van de uitvoering van het strategisch plan.

Jerry van der Ziel

Fred van Puffelen

voorzitter

PR & Communicatie
vicevoorzitter

We zijn trots op onze rijke historie maar dat wil
niet zeggen dat we stil moeten blijven staan.
De wereld om ons heen verandert, dus wil de
vereniging haar doelstellingen behalen zal zij
zich moeten aanpassen met behoud van het
goede. Op het gebied van inrichting zijn
voorstellen voor verdere
verbetering/versimpeling van de structuur
besproken en doorgevoerd. Zo zijn de
managers van de afdelingen

Steven Blom

Debby Oudenaarde

penningmeester

Secretaris

Talentontwikkeling en Breedtesport meer
gepositioneerd. De managers zijn de
verbinding tussen de uitvoering en het bestuur.
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Communicatie & PR

maar dat er ook een platform ontstaat voor

Het was de wens om een redactiecommissie

online marketing.

samen te stellen die de communicatie voor
haar rekening neemt. Dit jaar zijn de eerste
contouren duidelijk geworden en hoopt de
vereniging komend jaar een volwaardig
ingerichte redactiecommissie te hebben.

Financiën
Het bestuur maakt zich zorgen om de financiële
positie van de vereniging. Pro Patria komt uit
een lastige financiële positie en ondanks een
nagenoeg sluitende begroting zijn we er nog

Op gebied van online activiteiten is Pro Patria

niet. De inzet zal de komende jaren gericht zijn

onverminderd actief. De website was sterk

om de kosten en opbrengsten in evenwicht te

verouderd en de ondersteuning en hosting

brengen en de vermogenspositie te

wordt na dit jaar niet langer ondersteund. In de

verbeteren. Toekomstige inkomsten uit subsidies

tweede helft van het jaar is een (sponsor)-

en sponsorcontracten zullen in eerste instantie

overeenkomst gesloten met 1001ICTDiensten uit

worden aangewend om de financiële positie

Zoetermeer inzake de ontwikkeling en

van de vereniging te verbeteren. Daarom

implementatie van een nieuwe website. De

wordt voor de hele vereniging een strakke

vernieuwde website moet in volle omvang in

begrotingsdiscipline gehanteerd.

het komend jaar gereed zijn.
De Facebookpagina wordt steeds vaker
bezocht. Facebook zal samen met de Website
de meest prominente media zijn waarmee de
vereniging met haar leden en achterban kan
communiceren. We hopen dat zo niet alleen
de binding met de achterban wordt versterkt

Clubklimaat
Onbezorgd sporten is voor iedereen prettig en
draagt bij aan betere sportieve prestaties.
Belangrijke voorwaarde daarvoor is een veilig
gevoel in een vertrouwde omgeving.
Clubbestuurders, trainers, lesgevers spelen
hierbij een cruciale rol. Zij vervullen binnen de
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vereniging een voorbeeld functie waarvan zij

Organisatie

zich bewust moeten zijn. Maar ook ouders

De ingezette verandering van de

spelen een belangrijke rol bij het plezier van de

verenigingsstructuur heeft langzaam vorm

sporters en een prettig verenigingsklimaat. Het

gekregen. Naast het vaststellen van drie pijlers

komt regelmatig voor dat ouders (teveel)

(afdelingen) was een herverdeling van taken

gericht zijn op winnen, commentaar leveren op

en verantwoordelijkheden noodzakelijk. De

de jurybeoordelingen, of op de stoel van de

voorgestelde benaming van afdelingshoofd is

coach gaan zitten. Ouders moeten vooral hun

gewijzigd in die van manager. Voor de twee

eigen rol blijven spelen; ‘supporter

sportpijlers zijn managers aangesteld. Voor het

van hun kind zijn’. Het blijkt dat kinderen ook

servicebureau is deze plaats nog vacant. De

beter gaan presteren als ze door ouders,

managers zijn, onder verantwoordelijkheid van

trainer(s), coach of begeleider positief

het bestuur, gemandateerd om binnen hun

benaderd worden. Het plezier in sporten neemt

afdeling aan beleidsontwikkeling te doen. Zij

toe, het zelfvertrouwen wordt vergroot en het

doen dit in nauwe samenspraak met de

kind ontwikkelt zich op een positieve manier.

hoofdtrainer en technisch kader. Het bestuur

Komend jaar wil het bestuur verder investeren

geeft de managers hiervoor de professionele

in het creëren van een clubklimaat gestoeld

ruimte. De managers leggen hun doelen in

op veiligheid, vertrouwen en een positieve

jaarplannen vast. Afgelopen jaar is dit nog niet

houding van een ieder die betrokken is bij de

gebeurd. Dit wordt een van de doelstellingen

vereniging.

voor 2015. Op basis van de jaarplannen kan
het bestuur (bij)sturen) en kunnen
verwachtingen worden gemanaged.
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Sponsorbeleid

Contributie

In de sport wordt voortdurend gewerkt aan het

Pro Patria vergelijkt zich met daadkrachtige

ontwikkelen van ontdekte talenten. Dat

verenigingen, die kwaliteit, diversiteit en

gebeurt ook bij Pro Patria. We bieden goede

talentontwikkeling voorstaan. In vergelijking met

omstandigheden en veel mogelijkheden voor

de contributiebedragen van andere

ambitieuze gymnasten om zich verder te

gymnastiekverenigingen was (en is) Pro Patria in

ontwikkelen en het maximale te halen uit hun

vrijwel alle sectoren de goedkoopste.

sportcarrière en hebben een pad uitgestippeld

Aanpassing en harmonisatie van contributies

richting de Olympische spelen van 2020.

waren noodzakelijk wilde Pro Patria de

Verwezenlijken van deze ambities kost geld.

gymnastiekvereniging blijven die het wil zijn en

Zonder de inkomsten verkregen via sponsoring

de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan

is de vereniging niet in staat haar

kunnen realiseren. Pro Patria moet snel naar

(sportieve)doelstellingen te halen en de

een financieel gezonde toekomst, die bestuur

sporters de faciliteiten te bieden die nodig zijn

en management daadkrachtig maakt, volop

om te kunnen acteren op het hoogste niveau.

kansen en perspectief biedt aan leden en

Daarom heeft de vereniging een sponsorplan

vrijwilligers om een leven lang aan Pro Patria

opgesteld en een sponsorcommissie benoemd.

verbonden te blijven. De bijzondere Algemene

De vereniging heeft gekozen om verschillende

Leden Vergadering heeft zich tijdens de

pakketten aan te bieden van “vriend van” tot

vergadering van 13 november 2014

hoofdsponsor. Zo kan iedereen kiezen voor het

uitgesproken voor aanpassing van de

pakket dat het beste bij hem of het bedrijf past.

verenigingscontributie. Het bestuur realiseert

Het sponsorprogramma voor de komende
periode is bedoeld om voor de gehele
vereniging financiële ondersteuning te vinden.

zich dat een contributieverhoging leden zwaar
kan vallen. De verhoging was desondanks
noodzakelijk om een gezonde financiële
situatie van de vereniging te waarborgen.
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Ledenaantal

Het bestuur heeft nog geprobeerd mevrouw

Het ledental kende in 2014 een afname van

Mandy Deetman-Haack aan zich te blijven

319 leden. Waardoor deze daling werd

binden, maar helaas beschikte de vereniging

veroorzaakt is niet geheel te duiden. Enerzijds

niet over de financiën om daar structureel vorm

lijkt de daling te verklaren door een

en inhoud aan te geven. Als

opschoonactie van de ledenadministratie

combinatiefunctionaris organiseerde zij binnen

waarbij het ledenadministratiesysteem is

de breedtesport diverse clinics op basisscholen

gekoppeld aan het systeem van de KNGU,

(turnen, tumbling, peuter/kleutergym) en

Digimembers. Ook de verhoging van de

voerde een aantal hiervan zelf uit, zij

contributie lijkt van invloed te zijn geweest op

organiseerde clinics voor het project Special

het ledenaantal. Komend jaar is het doel om

Heroes, Wijksportverenigingen dans en

via het ledenadministratiesysteem meer inzicht

(dans)activiteiten voor de Brede School.

te krijgen in de sportparticipatie, de

In het laatste kwartaal van 2014 kreeg Pro

groeikansen per soort en het verloop van het

Patria de beschikking over een extra bedrag

ledenaantal.
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Einde Combinatiefunctionaris

om dansclinics te geven in de Zoetermeerse

Het gemeentebestuur van Zoetermeer maakte

basisscholen. Met dit budget werden 122

in 2014 bekend dat per 31 december een

dansclinics verzorgd, waarmee bijna 3.000

einde komt aan de deeltijdinzet van mevr.

kinderen werden bereikt. De

Mandy Deetman-Haack als

verenigingsvoorzitter Jerry van der Ziel reikt op

combinatiefunctionaris bij Pro Patria. In het

de nieuwjaarsbijeenkomst haar de PP-Award

kader van de realisatie van de

uit. Het bestuur bedankt mevr. Deetman-

Combinatiefuncties Sport, Onderwijs en Cultuur

Haack voor haar inzet.

in Zoetermeer was zij in 2014 voor het laatste
jaar beschikbaar bij Pro Patria. De
subsidiebeschikking werd afgegeven als
voortvloeisel van de rijksregeling “Impuls, brede
scholen, sport en cultuur”. Mevr. DeetmanHaack legde de verbindingen met scholen en
wijkverenigingen.
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Pro Patria in de samenleving

uitdagende workshops en proeflessen,

Pro Patria biedt honderden mensen wekelijks

waaronder gymmen, turnen, dansen en

gymnastiek aan in 31 zalen verspreidt over

freerunning, hebben ze kennis gemaakt met de

Zoetermeer. Pro Patria heeft nog steeds een

gymsport. De Noord-Westerhal werd op beide

uitstraling, bereik en aantrekkingskracht binnen

dagen omgebouwd tot één groot

de hele regio. Pro Patria is zich bewust van haar

beweegspektakel waar jong en oud konden

maatschappelijke positie. Gymsport in 30

Gymmen, turnen, dansen, trampolinespringen,

lesvariaties, dat maakt Pro Patria uniek.

Rhönrad en freerunnen. Voor de allerkleinsten

Doordat de vereniging participeert in de

was er een speciaal peuter, kleuter, klim en

Zoetermeerpas en de sport- en cultuurcheque)

klauterplein en natuurlijk ontbrak een

is het sportaanbod toegankelijk voor iedere

springkussen niet. In januari mochten we 450

doelgroep. Daarenboven krijgt talent in welke

mensen verwelkomen, in oktober werd dit

vorm dan ook alle kans om zich te ontwikkelen:

aantal zelfs verdubbeld en wisten meer dan

sporttalent, trainerstalent, jurytalent, bestuurlijk

900 bezoekers de weg naar het Grote

talent.

Gymfeest bij Pro Patria te vinden en genoten
van prachtige gymsport, mogelijk gemaakt

Grote Gymfeest

door tientallen vrijwilligers en lesgevers van Pro

Zowel in januari als in de herfstvakantie vond in

Patria. We kijken terug op een mooi feestje.

2014 Het Grote Gymfeest plaats. Aan beide
edities heeft Pro Patria weer haar medewerking

Sporttalent van 2013

verleend. Met Het Grote Gymfeest willen de

Op vrijdagavond 4 juli 2014 huldigde de

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Gemeente Zoetermeer de Zoetermeerse

(KNGU) en Kellogg’s ervoor zorgen dat

sportkampioenen 2013 tijdens het Festival

kinderen meer en beter gaan bewegen. Via

Bodega Norton Culinair Zoetermeer.
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Wethouder Sport, Mariëtte van Leeuwen, is trots

onderlinge samenwerking bij de uitvoering van

op de vele prestaties van hoog niveau welke

55+ sportief te regelen. Hiermee is een

door Zoetermeerse sporters zijn behaald

belangrijke stap gezet om 55-plussers de

waaronder tal van gymnasten van Pro Patria.

mogelijkheid te bieden om op een leuke en

Tijdens deze avond werd terug geblikt op

uitdagende manier kennis te laten maken met

sportprestaties van het afgelopen jaar onder

het veelzijdige sport- en bewegingsaanbod in

leiding van presentator Hans van Zetten en was

Zoetermeer. Met het ondertekenen van het

er de bekendmaking van het sporttalent, de

convenant door zeven sportverenigingen en

sportploeg, sportvrouw en sportman van 2013.

de wethouder sport mevr. Van Leeuwen is er

Pro Patria Trampoline-springster Nadia La Vos

een mijlpaal bereikt. Namens Pro Patria zette

werd verkozen tot sporttalent van het jaar. Zij

voorzitter Jerry van der Ziel zijn handtekening

mocht de prijs uit handen van sportwethouder

onder het convenant.

mevr. Mariëtte van Leeuwen in ontvangst
nemen. Na afloop gaf Nadia samen met haar
moeder en trainster een live interview voor de
radio. Pro Patria feliciteert Nadia met haar prijs!

Sportief 55+
Door een werkgroep van de gemeente en een
aantal sportaanbieders is maandenlang hard
gewerkt om een aansprekend aanbod voor 55plussers te realiseren. Namens Pro Patria nam
Marianne Gosselink deel aan deze werkgroep.
De partijen hebben afspraken gemaakt en
vastgelegd in een convenant met als doel de

Grote clubactie
Afgelopen jaar heeft Pro Patria meegedaan
aan de Grote Clubactie. De Grote Clubactie is
een initiatief dat verenigingen in staat stelt om

extra geld te krijgen door het verkopen van
loten. Dit jaar werd de actie verenigingsbreed
gedragen. verenigingsvoorzitter Jerry van de
Ziel reikte de eerste verkoopboekjes uit aan
trainster Karin van der Zijde tijdens een turnles in
de sporthal Den Brabanderhove. Voor de beste
verkopers was een prijzenpakket samengesteld.
Ook de best verkopende groep kon rekenen
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op een mooie prijs. Ondanks het mooie

Pro Patria en de gemeente Zoetermeer

resultaat bleef de verkoop achter bij de

brachten een bezoek aan de FlikFlak hal in Den

verwachting. Voor komend jaar als doel nog

Bosch, die als voorbeeld dient voor de wensen

meer leden te enthousiasmeren om, mede in

van Pro Patria. Doel was om met elkaar

het belang van de clubkas, loten te gaan

hetzelfde beeld te krijgen wat een

verkopen.

multifunctioneel gymsportcentrum inhoudt. In

Gymworld
Pro Patria heeft nog steeds de ambitieuze
plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe
Gymsportcentrum. De huidige faciliteiten in de
NoordWesterHal zijn bij
lange na niet toereikend om Pro Patria een
gymclub anno NU te maken. Het project
GyMWorld behelst het concept van duurzame
ontwikkeling en groei van de gymsport in de

het najaar heeft de vereniging haar pakket van
eisen (PVE) ingediend bij de
gemeente en wordt er als eerste gekeken naar
de optie om de NoordWesterhal te verbouwen
en uit te breiden. Hierdoor heeft Pro Patria het
PVE moeten herzien waardoor er een
minimumprogramma staat voor een centrum
voor talentontwikkeling. Komend jaar hopen
we met de andere betrokken partijen meer

stad met behoud van het lesaanbod in alle

wijken met als uitgangspunten:
1) Faciliteiten voor talentontwikkeling tot en
met (inter)nationaal wedstrijdniveau.
2) Faciliteiten voor breedtesport-activiteiten
die niet kosteneffectief in de wijken
aangeboden kunnen worden (decentraal wat
kan, centraal wat moet),
3) Medegebruik door onderwijs en overige
partners als kostendragers. Een delegatie van

duidelijkheid te krijgen over de voortgang.
Kledingleverancier en sponsor
Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer en
kledingleverancier SportEmotion uit
Barendrecht zijn een overeenkomst
aangegaan voor drie jaar. SportEmotion blijft
daarmee de vaste kledingleverancier van de
vereniging. Daarnaast sponsort SportEmotion
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de wedstrijdkleding (turnpakjes en

heeft meer dan 20.000 artikelen op voorraad

trainingspakken) voor de hoogste afdelingen

en levert kleding aan bedrijven, verenigingen

van turnen dames en trampolinespringen.

en particulieren. Volgend jaar zal een nieuwe

SportEmotion is één van de grootste

kledinglijn voor de gehele vereniging worden

(web)winkels in Nederland op het gebied van

ingevoerd. De A en B springers van de afdeling

turnen en zwemmen. In de showroom in

trampoline waren de eerste die de nieuwe

Barendrecht verkopen zij diverse merken die ze

trainingspakken droegen.

ook via het Internet aanbieden. SportEmotion
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AFDELING
TALENTONTWIKKELING
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Het kalenderjaar 2014 is voor de Afdeling

de afdeling Turnen Dames heeft te weinig

Turnen Dames een jaar van veranderingen

omvang om turntalent te binden. Het

geweest. Het vindt plaats zonder dat er een

vigerende selectiebeleid reduceert de groep

meerjarenplan aan ten grondslag ligt.

nog meer. De exploitatietekorten stijgen en er

Jarenlang zijn de structuren binnen de

ontstaat frictie tussen bestuur en hoofdcoach.

trainingsactiviteiten Turnen Dames duidelijk en

Ook het management over de Afdeling Turnen

afgebakend. Hoofdcoach Frank Louter gaat

Dames desintegreert en valt stil. Het bestuur

zijn 22ste jaar bij Pro Patria in. De Turnhal wordt

verzoekt in juli erelid Hans van Zetten (voormalig

21 tot 30 uren per week door hem en zijn

Pro Patria-hoofdcoach en KNGU bondscoach)

aanstormende jonge topturnsters gebruikt. Als

als interim managers het management over de

de topgroep de Turnhal verlaat komt deze

sectie wedstrijdsport (Turnen Dames en

beschikbaar voor de NWS-selectie

(1e

t/m

3e

trampolinespringen) op zich te nemen. Hij

divisie) onder leiding van dhr. Lennart Ros en

accepteert deze voor hem tijdelijke functie.

mevr. Ineke Ros of voor de RWS (4 e divisie)

Afscheid hoofdcoach Frank Louter

onder leiding van mevr. Carmen Nugteren.

Hoofdcoach Frank Louter neemt het besluit de

Voor de instroom van deze selectiegroepen is

functie van hoofdcoach aan te nemen bij

de combinatiefunctionaris verantwoordelijk. Zij

BOSAN-TON in Almelo. Assistent trainster mevr.

rekruteert 5 en 6 jarige meisjes uit de kleuter- en

Petra Santema volgt hem. De gemeente

jeugdgroepen binnen de vereniging. De vier

Almelo biedt haar een fulltime baan als jong-

selectiegroepen opereren min of meer

talent-turntrainster in een combinatiefunctie.

autonoom, waarbij het lijkt alsof afstemming en

Na 22 jaar sluit Pro Patria het tijdperk Frank

onderlinge samenwerking niet perse nodig is.

Louter af. Een tijdperk met indrukwekkende

In juni 2014 nemen de laatste twee eredivisie

internationale hoogtepunten, vooral in de

turnsters die de vereniging rijk was niet meer

periode 2000 t/m 2004. Olympisch hoogtepunt

onder de vlag Pro Patria aan het NK turnen in

is de deelneming van Pro Patria turnster Laura

Ahoy deel. In 2012 kende de afdeling al een

van Leeuwen aan de Spelen van Athene 2004.

massale uitstroom van turntalent naar SV PAX.

Op 31 augustus houdt Frank Louter in “zijn”

In het voorjaar van 2014 stromen ook de laatste

Turnhal een afscheidsreceptie

twee eredivisie turnster uit. De Topselectie van
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Turncoach Vincent Vermeulen Hoofdcoach bij

blijft tot training geven aan de A-lijn (turnsters in

PRO PATRIA

opleiding voor Ere- en 1e Divisie). In Vincent

Met ingang van het nieuwe turnseizoen is

Vermeulen is de goed opgeleide trainer/coach

Vincent Vermeulen (27) de nieuwe

gevonden, die het vertrouwen krijgt om de

hoofdcoach van de Afdeling Turnen Dames

continuïteit van de opleiding tot internationaal

van Gymnastiekvereniging Pro Patria. Tijdens de

turnster verder vorm te geven.

seizoensopening ondertekende hij samen met
voorzitter Jerry van der Ziel de overeenkomst

Leeftijdsafhankelijke trainingstijden

die hem de opvolger maakt van Frank Louter.

In de zomervakantie brengen de trainers van

Het plotselinge vertrek van Louter stelde het

de afdeling ter sprake dat de verdeling van de

verenigingsbestuur van Pro Patria voor de

trainingsuren niet afgestemd zijn op de

uitdaging snel een goede vervanger te vinden.

leeftijdsopbouw binnen de groepen. De trainers

Interim manager talentontwikkeling Hans van

vonden het niet passend dat meisjes onder de

Zetten draagt Vincent Vermeulen voor als

12 jaar pas na zeven uur ‘s-avonds konden

nieuwe hoofdcoach. Vermeulen is leraar LO en

beginnen met hun training.

door Frank Louter opgeleid tot turntrainer

Om de aanvangstijden beter in balans te

niveau 4. Daarna heeft hij een periode in

brengen met de leeftijdsopbouw dienden de

Canada gewerkt als jeugdtrainer. Op 1

NWS en RWS gesplitst te worden in onderbouw

september 2014 begint Vincent Vermeulen als

(tot 12 jaar) en bovenbouw. Hierdoor trainde

hoofdcoach Turnen Dames. Zijn

de onderbouw naschools synchroon met de A-

beschikbaarheid in 2014 blijft beperkt tot 4

lijn en de bovenbouw daarna. Dat impliceerde

dagen van 3,5 uur. Vanaf 1 februari 2015 zal hij

ook wijzigingen in de roosters van de trainers. In

6 trainingen per week beschikbaar zijn. Samen

onderling overleg en met een flexibele houding

met trainster Kim Bant begint hij aan zijn taak bij

van de trainers werd per 1 oktober het nieuwe

de Afdeling Turnen Dames, die in 2014 beperkt

gebruiksrooster ingevoerd. Naast de invoering
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van de trainingstijden werden ook de namen

Turnhal

van de groepen aangepast. De A-lijn zijn

Voor het vrijwillig interim management lag de

turnsters die turnen op N (ere- en
niveau. De NWS werd de B-lijn
en de RWS de C-lijn

(4e

en

5e

(2e

1e

divisie)

en

3e

divisie)

divisie).

grootste uitdaging in het beperken van de
financiële tekorten. Het bestuur wilde wel de
aangegane (financiële) verplichtingen met

De jongste turnsters (onderbouw) van de B-lijn

trainers nakomen. Reserveringen voor

kwamen onder leiding te staan van

onderhoud en vervanging van de inrichting

trainster/coördinator Laura Hania, de

Turnhal waren daardoor niet mogelijk. De

bovenbouw blijft onder leiding staan van

Stichting NoordWesterHal realiseerde in 2014 de

trainer/coördinator Lennart Ros. De C-lijn bleef

geplande verbeteringen in de kaderkamer en

op zaterdag als één selectiegroep trainen en

bestuurskamer. Er werden zonwerende

werd op de doordeweekse dagen gesplitst in

rolgordijnen opgehangen en de waterleiding

onderbouw en bovenbouw onder leiding van

werd verbeterd. Dankzij vrijwilliger dhr. Dennis

trainster/coördinator mevr. Carmen Nugteren.

Maes werd ook een nieuwe vaatwasmachine

Voor de bovenbouw 2e/3e Divisie die 4 x per

geïnstalleerd. Mevr. Carmen Nugteren

week bleef trainen is geen vaste train(st)er

organiseert ander meubilair. Op 30 december

beschikbaar voor alle trainingen. Mevr. Jacky

geeft hoofdcoach Vincent Vermeulen

de Bie, in seizoen 2013/2014 afgestudeerd aan

persoonlijk leiding aan een grote schoonmaak

HALO en door oud hoofdcoach Frank Louter

van de Turnhal. Alle A-lijn turnsters en een

opgeleid tot turntrainster, komt 2x per week

(beperkt) aantal ouders helpen mee.

assisteren om samen met Lennart en Ineke Ros

Het bestuur heeft als doel voor 2015 gesteld dat

in wisselende samenstellingen de bovenbouw

er budget voor technisch onderhoud &

2e/3e Divisie te begeleiden.

vervangingen van de Turnhal-inrichting moet
komen. Dat kan niet zonder economische
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principes los te laten op de bedrijfsvoering van

Turnhal. Vooral de vrijwillige inzet van Raymond

de Afdeling Turnen Dames. Het interim

Weeda is de sleutel tot succes. Eind 2014 is de

management stelt normen vast voor de

set operationeel en kunnen trainers en turnsters

gebruiksintensiteit van de Turnhal (>25 sporters

eigen bewegingsuitvoeringen terugzien op de

per uur gebruik), voor de

monitor.

(betaalde)coach/turnsters ratio, voor

De eenmalige gemeentelijke subsidie was ook

proefperioden en voor incidenteel meetrainen

bestemd voor de bijscholing van turntrain(st)ers,

van externe turnsters. Daarnaast besluit de

assistenten in opleiding, stagiaires en juryleden.

Algemene Leden Vergadering in november het

Zij kregen in de maanden november en

contributiestelsel voor de gehele vereniging

december op zes zaterdagen de ‘Leergang

aan te passen en te harmoniseren. Dit moet

Gymnastische basisscholing’ aangeboden.

leiden tot voldoende inkomsten om

Internationaal toptrainster & choreografe Rietje

noodzakelijke uitgaven in 2015 te doen. In

Bijlholt was als docente aangetrokken. Op 13

december is er voor de afdeling Turnen Dames

december reikt zij ter afsluiting de diploma’s uit.

een sluitende begroting.

Vicevoorzitter Fred van Puffelen bedankt haar
namens de vereniging met bloemen.

Subsidie voor videoregistratie en leergang

Juryleden

Gymnastische basisscholing

Als een vereniging zich met turnsters inschrijft

Op initiatief van het interim management kent

voor wedstrijden is de regel van de KNGU dat zij

het Gemeentebestuur Zoetermeer aan de

ook één of meer juryleden levert. De afdeling

Afdeling Turnen Dames van Pro Patria een

Turnen Dames heeft in 2014 bij nationale

subsidie toe voor talentontwikkeling. Dat wordt

wedstrijden als jurylid ingezet: mevr. Marja Vink

deels besteed aan de werving en installatie

en mevr. Caroline Meershoek, nationaal en

van videoregistratie apparatuur set in de

internationaal gebrevetteerd. Voor wedstrijden
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in 2e t/m 4e Divisie heeft de afdeling Turnen

Districtteam N1

Dames een ernstig tekort aan gebrevetteerde

Turnen is een individuele sport, behalve bij de

juryleden. De trainster/coördinator

4e

Divisie

districtteams N1 wedstrijd voor de jongste

besloot in december haar teams terug te

Nederlandse turnsters. Vanuit de KNGU

trekken uit de regionale teamcompetitie 2015

districten werd een team samengesteld met vijf

wegens het gebrek aan juryleden. Mevr. Agnes

turnsters; vier turnster instap N1 en een pupil 1

van der Schoot, turnmoeder, heeft in 2014

N1. Voor team Zuid-Holland waren drie Pro

andere turnmoeders geënthousiasmeerd de

1e

Patria turnster geselecteerd. District Noord

stap te zetten door in te schrijven voor de

bleek opnieuw de sterkste, gevolgd door Oost

KNGU-opleiding jurylid TD 1, die in het najaar

en als derde eindigde district Zuid. Team Zuid-

2014 van start is gegaan. De examens zullen in

Holland eindigde op de 4 e plaats. Een mooie

het eerste kwartaal van 2015 worden

afsluiting van voor sommigen het eerste

afgenomen. Deze actie alleen is echter niet

wedstrijdseizoen!

toereikend om als afdeling Turnen Dames in de
komende jaren aan alle juryverplichtingen te

District selectietraining

kunnen voldoen. Train(st)ers en oudere (of

Het district Zuid-Holland van de KNGU heeft

voormalige) wedstrijdturnsters zijn de primaire

jonge talenten van Pro Patria opgenomen in

doelgroepen om jurybrevetten te halen.

de District Selectietrainingen voor het seizoen
2014-2015. Zij ondergingen een instroomtest in

Fantastic Gymnastic 2014

september, waarbij door de districtcoaches

Ahoy was voor de derde keer op rij het decor

vooral naar fysieke en beweging technische

van Fantastic Gymnastics: de nationale

kwaliteiten werd gekeken. Na de test ontvingen

kampioenschappen van diverse

negen talenten van Pro Patria het bericht van

wedstrijddisciplines. Er streden diverse Pro Patria

plaatsing. Op basis van hun prestaties waren

sporters van de afdeling talentontwikkeling

twee andere talenten al direct gekwalificeerd.

mee om het eremetaal. Bij de toestelfinale N1
pupil 2 behaalt Laura de Witt de 3e plaats.
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PR & Communicatie

heeft 4e jaar studente Marketing &

De Afdeling Turnen Dames is een belangrijke

Communicatie Nadia Koedoot als vrijwilligster

etalage van de vereniging. Die functie wordt

aan zich verbonden om sportieve nieuwsfeiten

effectief vervuld als sportieve resultaten, feiten

te redigeren tot nieuws- en persberichten. De

en wetenswaardigheden gecommuniceerd

berichtenstroom op de verenigingswebsite is op

worden met alle leden, met partners en

gang gekomen.

inwoners van Zoetermeer. Talentontwikkeling
kost geld en heeft maatschappelijk draagvlak
nodig. Zonder dat geen ondersteuning van het
gemeentebestuur. De afdeling Turnen Dames

Technisch kader Turnen dames:
Hoofdcoach + trainer A-lijn

Vincent Vermeulen

Leraar LO + turntrainer TD

Trainster/coördinator A-lijn

Kim Bant

Lerares LO + turntrainster TD

Trainer/coördinator B-lijn bovenbouw

Lennart Ros

Turntrainer TD

Trainsters B-lijn bovenbouw

Ineke Ros-Smit en Jacky de Bie

KNGU licentie 3

Trainster/coördinator B-lijn onderbouw

Laura van Doeland-Hania

Lerares LO

Assistent trainsters B-lijn onderbouw

Laura Kornman / Mirjan Visser

KNGU licentie 2 / 3

Trainster/coördinator C-lijn

Carmen Nugteren

KNGU licentie 3

Assistent trainsters C-lijn

Nieke Schouten en Miranda
Echardt-Roy

MBO S&B / oud topturnster

Trainster/coördinator Proeftuin

Marjolein Brouwer-Borawitz

KNGU licentie 3

Trainster Proeftuin/assistent trainster

Inge Wulz / Veronique van HamBorawitz

Oud topturnster / arts

Fysiotherapeut

Barry Faas

HBO

Fysiotherapeut

Jin Sung Alkema

HBO

Sport diëtiste

Shiannah Danen (oud
topturnster)

HBO + specialisatie

Begeleidingsstaf:

Pagina | 25

Fantastic Gymnastic 2014

Ooijen en Niamh Slattery. Vooraf gezien werd

Tijdens het NK in Ahoy is Pro Patria sterk

Pro Patria springster Jacky Lionahr een grote

vertegenwoordigd in de finale NK individueel

kans toegedicht op een plaats in de finale.

trampolinespringen bij de senioren heren.

Helaas kostte een fout haar een plek in de

Orlando Götschin springt zich in een bomvol

finale.

AHOY Rotterdam naar de nationale titel. En
Maxim van Zeijl wint het zilver. Twee Pro Patria

NK clubteams

trampolinespringers op het erepodium! Bij de B

In december is Pro Patria kwantitatief zeer sterk

springers (pupil/jeugd) behalen Rozemarijn van

vertegenwoordigd op de finales NK voor

der Worp en Nadia La Vos een mooie bronzen

clubteams in Oss. Maar liefst 5 Pro Patria teams

medaille bij het synchroon springen.

waren geplaatst voor deze eindronde: 1 A-

Bron foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Europe

Europees Kampioenschap Trampolinespringen
In april werd in het Portugese Guimaraes de

24 e

Europese kampioenschappen

team, 2 B-teams en 2 E-teams. Eén van de Pro
Patria E-teams stapt op de hoogste trede van
het erepodium.

trampolinespringen gehouden. De doelstelling
voor het Nederlands team, met Pro Patria

Nissen Cup in Arosa

springer Orlando Götschin werd behaald en

Nederlandse junioren trampolinespringers,

tevens dwongen de Nederlandse

waaronder Pro Patria springsters Jackie Lionahr

trampolinespringers kwalificatie voor de

en Melanie van Duin deden mee aan de Nissen

European Games af. Naast de reguliere

Cup in Arosa (Zwitserland). Het erepodium bij

Europese kampioenschappen werd ook een

de dames synchroonspringen werd bezet door

Europese titelstrijd voor junioren georganiseerd.

twee Nederlandse duo's: Jessie van Ooijen en

Tijdens de (J)EK trampolinespringen in

Niamh Slattery. Zij bemachtigden zilver en het

Guimaraes kwamen vier Nederlandse springers

brons was voor Jackie Lionahr en Melanie van

in actie: Roel Teilers, Jacky Lionahr, Jessie van

Duin. Individueel sprongen de dames ook goed
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maar miste net de finale. Jackie Lionahr ze

van Duin in Daytona Beach (Florida) USA op de

werd 9e en Melanie van Duin werd 14e.

World Age Group Championships, het WK

Orlando Götschin sprong bij de senioren een

trampolinespringen voor 15-16 jarigen. Ze

complete oefening en eindigde als

22e

.

bereikt de 35e plek in het klassement. Deze WK
deelneming is het internationale hoogtepunt

Wereldkampioenschappen trampolinespringen

2014 van de afdeling Trampolinespringen

Op 15 november springt de 15-jarige Melanie

Technisch kader Trampolinespringen
Hoofdcoach

Marguerita la Vos

KNGU licentie 2

Trainster

Ilse Cikot

KNGU licentie 4

Trainster

Patricia Meijer

KNGU licentie 3

Trainer

Hans Hokke

Trainer

Michael Bouwhuis

Assistent-trainster

Ashley Kuijper

KNGU licentie 2

Assistent-trainster

Jacki Lionahr

KNGU licentie 2

Assistent-trainster

Quinty Lakho

Assistent-trainster

Svetlana Dadema

Management ondersteuningsteam trampolinespringen
Budgetbeheerder

Lies Lakho

+ jurylid

Jurywezen

Jolanda Hierck

+ internationaal jurylid

Wedstrijdsecretariaat

Monique van Zundert

Algemene ondersteuning

Fia van Oosterhout

Hoofdcoach

Marguerita la Vos

+ jurylid

Sporttechnische zaken

Ilse Cikot

+ jurylid
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AFDELING
BREEDTESPORT
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Accommodaties breedtesport

Fantastic Gymnastic 2014

In 2014 werd gebruik gemaakt van 21

Pro Patria nam met twee groepen deel aan het

sportzalen van de gemeente Zoetermeer. Ook

NK Jazzdans in Ahoy op 21 juni. Novimento, de

vonden lessen plaats in één andersoortige zaal

groep dansers van 16 tot 19 jaar onder leiding

van de gemeente, in 6 speellokalen in

van Lieanne Kamphuis kwam voor het eerst uit

Zoetermeerse basisscholen, in het

in de B-categorie. DeLuxe (o.l.v. Esmee van

gymnastieklokaal van De Keerkring en in een

Engelen) kwam wederom uit in de A-categorie

dansstudio van het CKC. Daarnaast werden

20+. Beide groepen lieten mooie dansen zien,

ook lessen gegeven in sportzalen in

maar wisten helaas geen podiumplek te

Leidschenveen (2), Benthuizen (1), Berkel en

bemachtigen.

Rodenrijs (2) en in 3 basisscholen in
Lansingerland. Met ingang van het seizoen

Sportparticipatie

2014/2015 is ervoor gekozen geen lessen meer

Ook in 2014 leverde Pro Patria een belangrijke

te verzorgen in Bergschenhoek, Bleiswijk en

bijdrage aan de sportparticipatie in

Berkel en Rodenrijs en wil de vereniging zich

Zoetermeer. Wekelijks werden in (bijna) alle

meer richten op Zoetermeer.

wijken in de stad en daarbuiten meer dan 200
lessen gegeven. Ook buiten het reguliere

Technisch kader

lesaanbod was Pro Patria goed zichtbaar,

Op 31 december 2013 waren binnen de

bijvoorbeeld met activiteiten in het kader van

breedtesport 54 trainers, 7 assistent-trainers en 1

de Nationale Sportweek. Pro Patria nam deel

vaste invaller actief. Er werden ook in 2014 weer

aan de Baby-, peuter-, kleutermarkt in januari in

veel bijscholingen gevolgd. 15 kersverse

de bibliotheek met een informatiekraam en

assistenten behaalden aan het eind van het

diverse demonstraties ouder & kindgymnastiek

jaar het junior-assistentendiploma.

en peuter/kleuterdans.
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Ook op de ‘Dag van de Lach’, een festival

(ringen) en werd in Den Haag door wethouder

voor 8-jarigen ter promotie van de Sport &

Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken,

Cultuurcheque, verzorgde Pro Patria clinics en

Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport)

deelde flyers uit.

gehuldigd.

In maart trad dansgroep DeLuxe op tijdens de

Evenementen

feestelijke viering van de Internationale
Vrouwendag en was Pro Patria aanwezig op

Dance Factory

de informatiemarkt. Er werd veel samengewerkt

In juni werd door de dansafdeling van Pro

met het onderwijs: er werden clinics gegeven

Patria de jaarlijkse Dance Factory verzorgd. De

op diverse scholen. Pro Patria presenteerde

afwisselende en spetterende show kende vijf

zich op verschillende peuterfestivals die door

voorstellingen in een uitverkocht Kwadrant

de scholen werden georganiseerd.

Theater.

De gymnasten van de turnselectiegroepen
namen ook dit jaar deel aan verschillende Turn
& Fundagen en de springwedstrijden in

november. Dansgroepen van Pro Patria namen

Nationale Sportweek

deel aan verschillende Demogyjada’s in

Midden in de Nationale Sportweek,

Nederland.

organiseerde Gymnastiekvereniging Pro Patria
voor de derde keer een wandeltocht in het

Jongensturnen

Buyten- en Westerpark. Ook dit jaar ging de

Ondanks het feit dat het jongens turnen binnen

opbrengst van de wandeltocht weer volledig

Pro Patria een kleine afdeling is weten een

naar de Stichting Mercy International

aantal jongens zich te meten met de beste van

Zoetermeer. Deze organisatie spant zich er voor

Nederland. Tijdens wedstrijden worden zij

in om wezen en in de steek gelaten kinderen in

gecoacht door de Stichting Topturnen

Thailand een bestaan te bieden.

Haaglanden Westland. Ricardo Vermeulen
behaalde op het NK een zilveren medaille
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Vergezeld door een heerlijke

Jazzhappening

wandeltemperatuur en een avondzonnetje

Aan het eind van het jaar werd in het

namen ruim honderd mensen deel aan deze

Castellum de Jazzhappening georganiseerd.

tocht door een heel mooi gebied van

Een uitvoering waarbij alle leerlingen van juf

Zoetermeer. Na afloop overhandigde

Phemia de Boer hun kunsten vertonen. De

Marianne Gosselink namens Pro Patria de

uitvoering stond deze keer in het teken van het

opbrengst aan de enthousiaste vrijwilligers van

jubileum van Juf Phemia die al meer dan 30

Mercy International Zoetermeer.

jaar verbonden is aan Pro Patria . Het
evenement was in recordtempo uitverkocht.

Turn & Fundag

Met 34 dansen uitgevoerd door jong en oud

Op zaterdag 19 april vond de Turn & Fundag

was het een waar feest met juf Phemia als

plaats in Sassenheim. Natuurlijk liet ook Pro

stralend middelpunt. De selectgroep

Patria zich niet onbetuigd. Trainster Karin van

D’Yessicas nam tijdens de jazzhappening

der Zijde toog met maar liefst 75 deelnemers

officieel afscheid met een wel heel bijzonder

naar de sporthal. Ondanks een redelijk magere

cadeau voor juf Phemia; een zelf
gechoreografeerde dans die zichtbaar

bezetting van trainers en helpende handen

ontroerde. Het was het sluitstuk van een zeer

hebben de jongens en meiden het weer

geslaagde Jazzhappening.

uitstekend gedaan en zetten zij prima prestaties
neer!

Districtskampioenschappen Rhönradturnen
Op zaterdag 1 februari 2014 deden 19 leden

Buitenspeelmiddag

van Pro Patria mee aan het

In juli vond de jaarlijkse buitenspeelmiddag

Districtskampioenschap Rhönradturnen, district

plaats voor peuters en kleuters. Zoals elk jaar

Zuid-Holland. Er werd gestreden om het

werd dit feest weer goed bezocht.

districtskampioenschap op de onderdelen
rechtuit, spiralen en sprong. Bij niveau 10 instap
werd Youri Westerman kampioen.
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Toelichting balans per 31 december 2014
en staat van baten en lasten over 2014
Algemeen

Crediteuren

In de loop van 2014 hebben is een nieuwe

Deze post bestaat voornamelijk uit te betalen

procedure en werkwijze van de contributie

facturen van de gemeente Zoetermeer

administratie ingevoerd. Het is nu mogelijk om

(€ 28.100,-), van de KNGU (€ 8.200,-), uit nog te

nieuwe leden en mutaties direct te factureren

ontvangen facturen met betrekking tot de

en niet meer eens per kwartaal.

Noord-Westerhal (turnzaal) (€ 13.900,-) en

In 2014 is een kleine aanpassing geweest in de

kosten technisch kader (€ 3.600,-).

presentie van de cijfers. De post “opleidingen /
deskundigheidsbevordering” wordt
opgenomen onder kosten “technisch kader”
en de post “communicatie” onder

Overige schulden
Dit betreft overlopende posten die in 2015
afgewikkeld worden.

“organisatiekosten”.

Staat van baten en lasten

Balans

Baten

Duurzame activa

Contributie

In 2014 is door de afdeling “trampoline” een

De contributiebaten inclusief ouderbijdragen

trampoline verkocht en een schade uitkering

zijn iets hoger dan begroot (€ 8.600,-)

ontvangen voor totaal ruim € 2.000,-. Dit is in
mindering gebracht op de activa. Tevens is de
boekwaarde van de trampolines beoordeeld
en vergeleken met de actuele (opbrengst)
waarde. Hieruit bleek een afwaardering
noodzakelijk van bijna € 10.000,- ten laste van
het eigen vermogen.
Contributies
Dit betreft de verwachte waarde van de nog
niet ontvangen contributies. Door de andere
contributie verwerking wordt direct bij invoer
van een wijziging gefactureerd en niet meer
eens per kwartaal. Het vierde kwartaal 2014 is
dus al voornamelijk in 2014 gefactureerd.

Overige baten
Deze post betreft verhuur turnzaal (€ 3.400,-),
afrekeningen vorig jaar (€ 2.800,-), Grote
Clubactie (€ 3.000,-) en clinics en dergelijke
(€ 4.400,-). De Grote Club Actie was in de
begroting opgenomen voor netto € 10.000,Lasten
Kosten kader
Omdat Pro Patria een goed werkgever wil zijn,
worden met ingang van 2014 een groot deel
van de uitbetalingen via de salarisverwerking
van Sportkader Nederland gedaan. Bij de
vaststelling van de contributie is onvoldoende
rekening gehouden met de daaruit

Overige vorderingen

voortvloeiende kosten. In 2014 is eveneens een

Deze post bestaat uit vorderingen op de

bedrijfsbureau ingericht met een parttime

gemeente Zoetermeer met betrekking tot te

functionaris. De totale kaderkosten zijn

verzilveren cheques (€ 6.000,-), afrekening

€ 17.600,- hoger dan begroot.

“turnen dames” (€ 5.000,-), overlopende posten
(€ 7.400,-) en rente 2014 (€ 1.200,-).

Zaalhuur
Voornamelijk door meer lessen in de

Eigen vermogen

“Breedtesport” is deze post € 10.000,- hoger

In de balans is het eigen vermogen per

dan begroot.

afdeling opgenomen. Door het nadelige
exploitatiesaldo ad € 58.600,- en door de
afwaardering trampolines ad € 10.000,- is het
totale eigen vermogen in 2014 afgenomen van
€ 170.600,- naar € 102.100,-

Wedstrijden / evenementen
Voornamelijk door het Grote Gym Feest dat 2
keer in 2014, meer inschrijfgelden (voornamelijk
dans) en een nagekomen last uit 2013 is deze
post € 2.700,- hoger dan begroot.
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Organisatiekosten

Nadelig exploitatie saldo

In de begroting was onder andere rekening

Het nadelige saldo bedraagt € 58.600,-

gehouden met kosten voor een nieuwe

Begroot was een negatief saldo van € 43.600,-

website, de ontwikkeling van nieuwsbrieven en

en wordt voornamelijk veroorzaakt door Turnen

de opzet van emailverkeer met leden ad

Dames € 27.000,- (begroot negatief € 45.900,-)

€ 10.000,-. Dit wordt echter voornamelijk pas in

en Breedtesport € 23.900,- (begroot positief

2015 gerealiseerd, waarbij de kosten aanzienlijk

€ 3.500,-). Bij Turnen Dames zijn de kaderkosten

lager zullen zijn.

€14.200,- te hoog ingeschat op de begroting
en bij de afdeling Breedtesport € 25.900,- te
laag.

Balans per 31 december 2014

(bedragen in € )
2014

2013

Activa
Duurzame activa
Contributies
Overige vorderingen

88.507
9.055
19.605

101.494
21.781
18.817

Liquide middelen

48.594

100.834

2014
Passiva
Eigenvermogen Bedrijfsbureau
Stand per 1/1
7.044
Exploitatie 2014
47
Stand per 31/12
7.091
Eigen vermogen Breedtesport
Stand per 1/1
24.999
Exploitatie 2014
23.915Stand per 31/12
1.084
Eigen vermogen Turnen Dames
Stand per 1/1
114.170
Exploitatie 2014
26.959Stand per 31/12
87.211
Eigenvermogen Trampoline
Stand per 1/1
24.358
Exploitatie boekjaar
7.781Herwaardering activa
9.816Stand per 31/12
6.761
Totaal Eigen vermogen
102.147
Crediteuren
Overige schulden

165.761

242.926

57.279
6.335
165.761

2013
7.000
44
7.044
19.531
5.468
24.999
141.906
27.736114.170
21.874
2.484
24.358
170.571
64.756
7.599
242.926
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Toelichting begroting 2015
Baten

Per 1 januari 2015 zijn er:

Contributie

21 salariscontracten; 5 overeenkomsten tot

Uitgangspunt voor deze begrotingspost is het

opdracht; 58 verenigingsovereenkomsten;

aantal leden aan het begin van het eerste

totaal 84 personen.

kwartaal 2014. Tevens is rekening gehouden

De overeenkomsten tot opdracht en de

met de trend van de afgelopen jaren dat

meeste verenigingsovereenkomsten zijn nog

januari de (bijna) laagste maand is van het jaar

niet geformaliseerd door middel van een

voor wat betreft het aantal leden. Tevens is

contract. In 2015 moet dit afgerond zijn.

rekening gehouden met de
contributieverhoging.

Organisatiekosten
De begroting 2015 is € 2.400,- hoger dan de

Overige baten

werkelijke uitkomst 2014 voornamelijk door

Deze post betreft voornamelijk de Grote Club

hoger kosten bedrijfsbureau, mede omdat

Actie (€ 8,000,-), de verhuur van de turnhal

deze afdeling in de loop van 2014 is opgezet

(€ 3.200) en de opbrengst van gegeven

en daarom geen heel jaar kosten had.

clinics (€ 500,-).
Wedstrijd/evenement
Lasten

Deze post is € 4.900,- hoger. De bijdragen van

Kaderkosten

de wedstrijddeelnemers is verantwoord onder

De kaderkosten zijn € 13.400 hoger begroot,

contributies.

voornamelijk door de hogere post
deskundigheidsbevordering (€5.000,-)

Afschrijvingen
De begrote afschrijvingslast is €1.900,- hoger
door een investering bij de afdeling trampoline.
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Staat van baten en lasten
G. V. Pro Patria
Inkomsten
Contributies
Intrest
Overige baten
Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Afschrijvingen

Exploitatiesaldo

Breedtesport
Inkomsten
Contributies
Intrest
Overige baten
Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Afschrijvingen

Exploitatiesaldo

Trampolinespringen
Inkomsten
Contributies
Intrest
Overige baten
Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Afschrijvingen

Exploitatiesaldo

werkelijk
2014

begroting
2014

begroting
2015

458.342
1.262
13.698
473.302

449.700
1.400
18.500
469.600

548.800
350
13.550
562.700

298.208
144.231
47.845
15.089
23.447
3.091
531.911

280.600
134.200
46.100
12.400
33.700
6.200
513.200

311.650
143.100
44.400
19.975
25.825
4.950
549.900

58.609-

43.600-

12.800

werkelijk
2014

begroting
2014

begroting
2015

379.662
150
8.550
388.362

372.000
200
13.000
385.200

208.938
114.009
46.057
3.699
37.860
1.714
412.277

Turnen Dames

werkelijk
2014

begroting
2014

begroting
2015

404.000
8.500
412.500

57.681
199
4.383
62.263

56.200
200
4.500
60.900

95.000
3.750
98.750

183.000
106.300
44.000
3.900
43.400
1.100
381.700

198.800
111.600
41.000
3.100
51.900
1.800
408.200

53.340
20.276
1.168
7.640
6.798
89.222

67.500
19.000
1.500
6.400
9.400
3.000
106.800

63.000
20.000
1.600
12.375
1.775
98.750

23.915-

3.500

4.300

26.959-

45.900-

-

werkelijk
2014

begroting
2014

begroting
2015

werkelijk
2014

begroting
2014

begroting
2015

20.999
100
765
21.864

21.500
200
1.000
22.700

49.800
50
1.300
51.150

813

800

300

813

800

300

13.987
9.946
620
1.724
2.268
1.100
29.645

9.800
8.900
600
900
2.500
2.100
24.800

20.000
11.500
1.800
2.500
4.200
2.750
42.750

21.943
-

20.300
-

29.850
-

23.479277
767

21.600100-

32.050400
200

7.781-

2.100-

8.400

46

900

100

Bedrijfsbureau
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Uitnodiging algemene ledenvergadering
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 LEDENVERGADERING
Datum en aanvang
Plaats
Adres

: donderdag 21 mei 2015, om 19:30 uur
: CKC gebouw
: Leidsewallen 80 2722PC Zoetermeer

AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Introductie vertrouwenspersonen

5.

Vaststellen verslag algemene vergaderingen 2014

6.

Instemming jaarverslag 2014

7.

Financiële verslaglegging
a) Verslag kascontrolecommissie 2014
b) Vaststellen Resultaten 2014 + balans per 31 december 2014
c) Verkiezing kascontrolecommissie 2015

8.

Bespreken en vaststellen begroting 2015

9.

Jubilarissen

10.

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Dhr. F. van Puffelen PR & Communicatie | vicevoorzitter

11.

Rondvraag
Pauze

12.

bespiegelingen van trampolinespringster Melanie van Duin en Olympisch turnster
Laura van Leeuwen.

13.

Sluiting

Het einde is gepland om ongeveer 21.45 uur, zodat iedereen redelijk op tijd thuis kan zijn.
Na de korte pauze presenteren twee Pro Patria coryfeeën u een kijkje in hun wereld van de actieve
sportbeleving en geven u een terugblik op de dromen die werkelijkheid zijn geworden. ‘Follow your
dreams and never give up’ is het motto van trampolinespringster Melanie van Duin die, Nederland
afgelopen november op de Wereldkampioenschappen in de USA, vertegenwoordigde tijdens World
Age Group Championships trampolinespringen in de leeftijdscategorie 15-16 jarigen. Zij vertelt over haar
drive en ambitie en wat dat betekent.
Ex-turnster Laura van Leeuwen behaalde nationaal- en internationaal tal van successen en
vertegenwoordigde Nederland op de Olympische spelen in Athene 2004. Zij was viervoudig Nederlands
kampioen op brug. Inmiddels is ze gediplomeerd tandarts en werkt in Den Haag. Zij neemt u mee in haar
carrière als sporter maar zoemt ook in op het belang van een maatschappelijke carrière.
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Toelichting
Om alle coaches en leden in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de Algemene
Ledenvergadering vinden op donderdagavond 21 mei na 19.00 uur geen lesactiviteiten plaats.
Ingevolge art. 12, lid 1 van de Statuten zijn ouders van jeugdleden gerechtigd namens het lid hun stem
uit te brengen. Ook ouders van jeugdleden zijn dus van harte welkom. Schriftelijke voorstellen en
(tegen)kandidaten voor bestuursfuncties kunnen ingevolge art. 3 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement
tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering worden voorgedragen door de leden. Voorstellen en/of
voordrachten moeten uiterlijk 14 mei 2015 bij het verenigingssecretariaat worden ingediend.
Het jaarverslag inclusief de verslagen van de algemene vergaderingen van 2014 zijn te downloaden via
de website na 14 mei 2015 via www.propatria.nl. Tijdens de vergadering zullen in beperkte mate
een aantal jaarverslagen in hard-copy beschikbaar zijn. U kunt het jaarverslag na 14 mei 2015 ook
opvragen
via het secretariaat: secretariaatpp@ziggo.nl
Wij attenderen u op de statutaire mogelijkheid om via uw inbreng tijdens de algemene vergadering
invloed uit te oefenen op de besluitvorming, het beleid en de gang van zaken binnen onze vereniging.
Onnodig te vermelden dat u aller aanwezigheid ten zeerste op prijs wordt gesteld.

Hoogachtend, namens het bestuur,
Debby Oudenaarde, secretaris
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Verslag Algemene ledenvergadering 22 mei 2014
1 Opening /mededelingen door de voorzitter
Voorzitter Dhr. Van der Ziel opent de ALV en heet iedereen een hartelijk welkom.
Er zijn in totaal 33 leden aanwezig.
2. Vaststellen agenda en rondvraag
Punt 8a wordt toegevoegd: Grote Clubactie
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Bij het secretariaat zijn geen ingekomen stukken of mededelingen binnen gekomen.
4. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2013
De notulen van de vorige ALV d.d. 22 mei 2013 worden onder dankzegging aan de notulist
goedgekeurd en vastgesteld.
5. Vaststellen jaarverslag 2013
blz. 14: bij 1.1 2.839 is laatste stand actieve leden

Vraag: blz 20 2.6 kledingleverancier : zijn er ontwikkelingen op dit gebied ?
Antw: Ja die zijn er, komt later in de vergadering terug.
Vraag :Is er top en breedtesport in de NWH ?
Antw: Ja dat klopt. (denk aan freerunning, yogalessen etc.) De naam top moet vervangen worden door
wedstrijdsport.

Punt Transportium : 5000 gymsporters zijn sportmomenten. ( contactmomenten)
blz. 26 Nieuwe wedstrijdpakjes: NWS had eerder wedstrijdpakjes dan Top

Vraag: Er zijn steeds veel verschillende soorten pakjes op korte termijn, door elkaar. Hoe gaat dat in de
toekomst? Antw: Er komt een overgangs mogelijkheid en één kledinglijn binnen de vereniging
Vraag: Is er een samenwerking tussen RWS/NWS en Top ?
Antw: Er is samenwerking, maar nog niet zichtbaar geweest. In “grip op onze ambitie” komt dit terug.
We willen een beleid met doorstroming en samenwerking.

Blz 28 opmerking vanuit de zaal: 1 team 3e divisie, 1 team 4e divisie. Ook wordt de opmerking geplaatst
dat resultaten en uitslagen niet zijn opgenomen in dit jaarverslag.
Reactie bestuur: Vanuit het bestuur is naar informatie gevraagd bij de trainers voor het jaarverslag. De
verkregen info was heel summier. Het verslag beperkt zich tot een aantal highlights. Volgend jaar zal er
in het verslag ook minder over alle teams staan, omdat bij een opsomming altijd het risico bestaat
prestaties en of sporters te vergeten, binnen zo’n grote vereniging. Het bestuur beaamt dat de
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informatie wel moet kloppen. Bij de info over wedstrijden en resultaten zal meer gebruikt gaan worden
van de website en komen deze minder prominent terug in het jaarverslag.
Blz 34 Het Grote Gymfeest wordt dit jaar 2 keer georganiseerd aan het begin en het eind van het jaar.
Het bestuur bedankt een ieder voor de bijdrage. Men name ook dankzegging aan Mevr J. Hierck voor
haar bijdrage. De opmerkingen en wijzigingen zullen digitaal op de website komen. Er komt geen
aangepaste versie in hard-copy.
6. Financiële verslaglegging
De penningmeester Dhr. Blom geeft een toelichting op de balans van 2013.
Activa
De activa is afgenomen mede door de afschrijvingen van het boekjaar 2013 die terug te vinden zijn op
de staat van baten en lasten en is toegenomen door de aanschaf van een trampoline voor de
wedstrijdsport. In totaal werd € 11.000,- gevorderd bij de Gemeente door het inleveren van Zoetermeer
passen en cheques.
Vordering van stichting Turnsupport € 5.900,- Met een kleine post overig, maakt dit totaal € 21.800,-.
Contributies , is de post die in 2014 binnen moet komen en betrekking heeft op 2013. Dit zijn leden die in
het 4e kwartaal lid geworden zijn. Deze worden pas gefactureerd in 2014.
De passiva
De passiva is uitgesplitst naar Algemeen, breedtesport, Turnen Dames en trampoline. Waarbij ook de
resultaten van die afdelingen te zien zijn. Het totaal eigen vermogen van de vereniging is van €
190.000,- afgenomen naar € 170.000,- . Op het verlies van € 20.000,- wordt later terug gekomen.
De post contributies is verminderd. Zijn betaald via cheques. Post crediteuren van € 65.000,- bestaat
voor € 38.000,- schuld aan de KNGU en € 12.000,- aan de NWH die pas in 2014 gefactureerd heeft. Post
van € 8.000,- vergoedingen en lonen en daarnaast kleine posten , maakt totaal van € 64.800,- .
Post overige schulden is een vooruitbetaling die gedaan is in 2013, gaat om subsidie van de Gemeente
van € 3.000,- en reservering internetkosten van € 3.000,-

Vraag: : Eigen vermogen, hoe zit het met de verschillende onderdelen ? Toelichting is wenselijk.
Antw : In 2013 was er verlies voor Turnen Dames, winst breedte en trampoline.
Er is geen splitsing opgenomen maar één totaal bedrag. Voor volgend jaar zullen de bedragen per
afdeling inzichtelijk zijn.

Uitleg vanuit bestuur; er waren teveel boekhoudingen waardoor er geen duidelijk inzicht was. Er waren
teveel losse potjes. Bestuur wil dit kanaliseren , zodat er een transparante boekhouding komt. Voor 2014
gaan wordt de boekhouding verder uitsplitst en moeten zaken beter inzichtelijker gemaakt worden.
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Kosten technisch kader: meer lessen, dus meer trainers en toegenomen zaalhuur. Organisatiekosten zijn
toegenomen met € 10.000,-, grootste toename komt door advocaatkosten PP/KNGU. Communicatie:
meer kosten door werven van leden/flyers. ALV van 2013 was duurder dan begroot. Nadelig saldo is
toegenomen met € 3.000,- Door de grote post advocaat kosten heeft impact, anders was het minder
negatief uitgekomen.

Vraag: : wat zit er in het eigen vermogen van TD ?
Antw : zaalhuur, betaling trainers etc..
Vraag: Waaraan is het verlies TD te wijten ?
Antw: Te weinig inkomsten, te weinig sponsorgelden. Kosten wedstrijden, trainers, huur NWH, afdelingsbijdrage,
advocaat kosten KNGU.
Vraag: Komt er een toekomstplan om verliezen minder te laten worden ?
Antw: Dit komt terug op de begroting van 2014, volgende agendapunt
Vraag: Wat is nadelig exploitatie saldo ?
Antw: Verlies wat begroot wordt. Het is het saldo van alle posten die erboven staan, dus het negatief saldo na
de uitgaven.
Vraag: Waarom zijn de kaderkosten zo hoog ?
Antw: Komt terug in de begroting van 2014

6a Verslag kascontrolecommissie 2013
De kascommissie, bestaande uit Lennart Ros en Lars Brouwer heeft de financiële administratie
zorgvuldig gecontroleerd. Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. De kascommissie
adviseert het bestuur decharge te verlenen. Zij heeft hierbij wel een kanttekening en verzoekt om een
meer heldere wijze van presenteren van de jaarcijfers.
6b vaststellen resultaten 2013 en balans per 31 december 2013
Het advies van de kascommissie wordt door de ledenvergadering overgenomen en de vergadering
keurt de balans over het boekjaar 2013 goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde
beleid in 2013. Het bestuur bedankt de kascommissie voor haar inspanningen.
6c Verkiezing 2014 kascontrolecommissie
Binnen de kascommissie zijn er geen aftredende leden. Mevrouw Riet Groenewoud meldt zich aan als
reservelid.1. dhr Lennart Ros, 2. Dhr. Lars Brouwer, 3. Mevr. Adri vd Engel
7. Bespreken en vaststellen begroting 2014
Een toelichting op de begroting is bijgevoegd bij de stukken van de vergadering. Contributie neemt
fors toe ten opzichte van 2013. De oorzaak hiervan ligt in de splitsing van contributie en
bondscontributie, terwijl de hoogte van de contributie gelijk blijft.
Zaalhuur is wat hoger, doordat we meer lessen hebben.
Kosten technisch kader is een grote post in 2014. Met ingang van 2014 krijgt elke lesgever een contract.
Er zijn 3 verschillende contracten: ZZP, salaris/arbeidsovereenkomst en een vrijwilligers overeenkomst.
Al het kader wat tot € 1.500,- per jaar krijgt, valt onder de vrijwilligers vergoeding en is fiscaal onbelast.
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Alle overige lesgevers komen in een salarisadministratie terecht via Sportkader. Dat betekent dat er ook
sociale lasten betaald moeten worden. Als je deze uitgaven en ontvangsten van elkaar aftrekt, kom je
op een tekort van 44.000 euro.
Na de toelichting van de penningmeester wordt er goedkeuring aan de begroting 2014 gegeven door
de ALV.

Vraag: Hoeveel mensen vallen onder de salarisadministratie en hebben een salarisovereenkomst ?
Antw: Ongeveer 30 kaderleden komen in aanmerking voor een vast contract.
Vraag: welke mensen vallen onder vrijwilligers vergoeding ? Is dat het bestuur ?
Antw: Nee, het bestuur krijgt geen enkele vergoeding. Vrijwilligers die een vergoeding krijgen zijn de
mensen die lesgeven en onder de 1500 euro per jaar uitkomen wat betreft de urenverdeling. Zij hebben
ook geen verplichtingen om les te geven.
Vraag: En als iemand ziek is en degene die vervangt dan boven die 1.500 euro uitkomt ?
Antw: Dat kan dus niet. Daar moet goed op gelet worden.
Er zijn ook bij sportverenigingen fiscale regels.

Vraag: Komt er nog een korting bij meerdere kinderen die lid zijn binnen een gezin ?
Antw: nee , er komt geen gezinskorting meer.
Vraag: Hoe wordt het tekort gefinancierd ? Antw: We hebben een aantal doelstellingen. Sponsoring is
hierin heel erg belangrijk voor de toekomst. Er is nooit een goed sponsorplan geweest. Binnen een
aantal weken zal dit gepresenteerd worden.

8.Bespreken en vaststellen contributies 2015
Vooralsnog wordt er tijdens deze vergadering geen verhoging gevraagd. We zijn de goedkoopste
vereniging van Nederland. Het bestuur is voornemens om in november 2014 een bijzondere
ledenvergadering te beleggen over de contributie.
8a Grote Clubactie
De Grote Clubactie werd in het verleden op afdelingsniveau georganiseerd. Dit keer wordt de actie
verenigingsbreed opgepakt. De loten kosten 3,- euro per lot. Hiervan gaat 80% naar Pro Patria.
Aantrekkelijk om hieraan mee te doen. Een werkgroep zal met de organisatie aan de slag gaan. De
actie wordt gecoördineerd door Dhr. Van Eijk. Half oktober 2014 zal de actie beginnen en vraagt van
alle trainers en leden medewerking. De lotenverkopers die de meeste loten verkopen zullen hiervoor
beloond worden.
9. Doelstellingen 2014
In het document “Grip op onze ambitie” zijn beleidsdoelen uit het strategisch beleidsplan vertaald naar
de uitvoering en richting en inrichting van de vereniging. Vicevoorzitter Dhr. Van Puffelen geeft een
toelichting. Het bestuur wil de vereniging verder vormgeven op basis van verbinden en vertrouwen.
Dit moet niet alleen komen door sturing van bovenaf door het bestuur(verticaal), maar vooral door
afstemming (horizontaal) vanuit de dagelijkse realiteit in de geest van ‘WIJ ZIJN PRO PATRIA’. Bij het
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realiseren van de doelstellingen moeten we van elkaar kunnen en willen leren en ruimte geven aan de
individuele kwaliteiten. Dat betekent dat het bestuur met vertrouwen die ruimte laat en voor ieder
individu die ruimte pakt er productief mee om te gaan.
Het bestuur heeft voor 2014 de volgende doelstellingen:


Verdere Invulling geven aan de inrichting van de verenigingsstructuur



Verder vormgeven en afronden van de overeenkomsten met (alle)lesgevers



Voeren van een gezond financieel beleid



Vormgeven aan sponsorbeleid (verwerven van financiële stromen)



Een nieuwe en moderne website waarin diverse functionaliteiten zijn
te combineren



Verder vormgeven van de ontwikkeling nieuwe Turnhal

Vraag: Is het afdelingshoofd een trainer ?
Antw: Nee, dat is een bestuurslid.
Vraag; Is er goedkeuring vanuit de ALV nodig om het op deze manier te gaan doen ?
Antw: Nee, dat is niet nodig volgens de Statuten.

10. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend en herkiesbaar zijn Dhr. Van Eijk en Mevr. Oudenaarde. Zij worden unaniem
door de vergadering in het bestuur herkozen.
Dhr. Van Elteren heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Hij heeft decennia lang diverse functies binnen
verschillende besturen bekleed. Helaas kon hij niet aanwezig zijn. Op een ander moment zullen we hem
eren. Hij zal zich wel blijven inzetten voor de vereniging.
Ook mevr. Van Wel treedt af als bestuurslid en zij is niet herkiesbaar. Voor haar jarenlange inspanningen
wordt zij gehuldigd met de Pro Patria Award.
Na de bestuursverkiezing wordt een aantal leden in het zonnetje gezet.
Jubilarissen:
Mevr Jacobs 41 jaar lid, Mevr Oosenbrug 41 jaar lid, Dhr Kerkhof 25 jaar lid, Mevr Schmitz 25 jaar lid en
Mevr Bonsang 25 jaar lid. Dhr Weeda stopt met de ledenadministratie en wordt gehuldigd. Hij krijgt de
Henk Groenheijde penning. Mevrouw J. Hierck stopt als vertrouwenspersoon en wordt hiervoor
bedankt.
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11. Rondvraag

Vraag: Dhr. Van Hek vraagt waarom een door hem aan het bestuur verzonden brief, met betrekking tot de
situatie bij de NWS (teveel turnsters, te weinig trainers) niet als ingekomen stuk op de vergadering wordt
behandeld
Antw: Deze is echter niet aan het secretariaat gestuurd, dus niet als officieel ingekomen stuk voor de ALV
meegenomen. Het bestuur zegt toe naar dit probleem te gaan kijken en met een voorstel te komen.
Vraag; Er zijn veel problemen met de facturering van de contributie. Is de 5% opslag voor Direct Pay ?
Antw: Nee, de 5% is voor Pro Patria en is een bate.
Vraag; Hoe verspreidt het nieuws zich binnen de vereniging ? Komt er geen nieuwsbrief meer ?
Antw: Nee, alles gaat via de website lopen. In 2015 zal deze een geheel nieuwe vorm krijgen
Vraag; Waar valt de Noordwester hal (NWH) onder ?
Antw: De NWH valt onder de Stichting NWH, Pro Patria heeft hierin een stem. Aanpassingen van de NWH zullen
er komen.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Verslag bijzondere algemene ledenvergadering 13 november 2014

Opening /mededelingen door de voorzitter
Er zijn 3 afmeldingen en 2 ingekomen stukken, waarvan akte.
Vaststellen agenda
1. Opening / mededelingen door de voorzitter
2. Toelichting op het contributievoorstel
3. Stemronde
4. Rondvraag
5. Sluiting
Toelichting op het contributievoorstel 1
Aan de hand van een Power Point presentatie geeft de vicevoorzitter een toelichting op het
contributievoorstel en de noodzaak van harmonisatie en aanpassing van de contributie.
De vereniging wil verder met de ambities uit het Strategisch beleidsplan 2013-2020 “Bouwen aan de
toekomst”. Hieronder vallen de verdere ontwikkeling van de breedtesport, talentontwikkeling van
gymsporters, Goed werkgeverschap met betrekking tot het kader (iedereen een overeenkomst),
Opleidingen en bijscholingen voor trainers en juryleden, professionalisering van vitale
(management)taken, promotie en marketing en eenvoud en logica in de contributie opbouw.
Bij de uitvoering loopt de vereniging tegen een aantal knelpunten aan:
• De laatste jaren overstijgen de uitgaven de inkomsten
• Nagenoeg de helft (101) van de lessen is onvoldoende bezet(< 12 sporters per les)
Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden om de financiële huishouding van de
vereniging op orde te houden om zodoende uitvoering te kunnen geven aan de ambities.
Enkele maatregelen kunnen zijn het opstarten van plan WIJK-AAN-ZET met subsidieaanvraag. WIJKAAN-ZET: in ‘kleine’ schoolvakanties in elke wijk (dichtbij de mensen) activiteiten aanbieden om
inwoners te verleiden naar onze lessen te komen. Doel is verhoging van de lesbezetting in de wijken en
eventueel Saneren in het aantal lessen.

1

De Power Point presentatie is in pdf. bijgevoegd.
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Vraag : Kan door het nemen van de maatregelen het niet meer gebeuren dat de begroting negatief wordt?
Antw: Er zijn eigen budgetten geweest. De afgelopen twee jaar is er al budgetbewaking geweest en zal zo blijven door
de penningmeester.
Vraag : Is er al plan voor Wijk aan Zet ?
Antw: Ja. bijv. het Grote Gymfeest.

De vice-voorzitter vervolgt zijn toelichting met de presentatie van een gehouden benchmark van
jaarcontributies met vergelijkbare verenigingen. Pro Patria is in de vergelijking met de contributie van de
andere verenigingen de goedkoopste vereniging. Vervolgens wordt het voorstel van de jaarcontributie
gepresenteerd.

Vraag: Kan Moeder/kind, (Groot)ouder/kind worden ?
Antw: Ja, dat wordt veranderd.
We hebben gekeken naar overzichtelijkheid en duidelijkheid.
Bondscontributie zit er nu ook bij in en wordt niet apart gefactureerd.
Vraag: zit er wedstrijdgeld bij in ?
Antw: Wedstrijdgeld zit er niet bij in.
Vraag; Wat is de contributie voor 55+ ?
Antw: 1 uur was 28,25 per kwartaal x 4, dus blijft ongeveer hetzelfde.
Vraag: Hoe is de nieuwe contributie tot stand gekomen ?
Antw: Is in detail niet vergeleken met andere verenigingen.
We hebben gekeken, wat we zelf nodig hebben, om uit de rode cijfers te komen.
Vraag: Wordt binnen- en buitensport apart berekend ?
Hoe zit dat dan, met de KNGU bijdrage/bondscontributie ? Deze kosten zouden eenmalig moeten zijn. Ook eventueel
bij andere combinaties.(top-breedtesport bijv)
Antw: Het bestuur zegt dit in overweging te nemen.
Vraag: Graag onderbouwing waar het geld naartoe gaat, bij verhoging.
Antw: Dat is nu lastig te zeggen, omdat we te maken hebben met een verleden. Trainers hadden geen contracten
enz.. Alles uit het verleden heeft impact op de totale begroting. We zijn bezig met een inhaalslag, alleen al op het
gebied van trainerskosten.

De vicevoorzitter vervolgt zijn presentatie met het voorstel van de jaarcontributie top-en wedstrijdsport.
Ook hiervan laat hij een benchmark zien. Ook hierbij is Pro Patria de goedkoopste vereniging qua
contributie. In de contributieoverzichten is de bondscontributie, anders dan in vergelijking met de
huidige contributieregeling, opgenomen. Dit geldt zowel in de breedte- als in de wedstrijdsport.
Er worden vanuit de vergadering diverse vragen gesteld. Hieronder een weergave van de gestelde
vragen.
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Vraag: De NWH is een hal met oude spullen, die niet topsport waardig zijn. Gaan we daar in investeren ? Wordt er
sowieso nu meer geïnvesteerd, aangezien er nu veel meer binnen komt ? Er zijn meerdere zalen, waar er tekort is aan
materiaal of kapot materiaal.
Antw: Op langere termijn wel. Nu is eerst de zorg, om uit de rode cijfers te komen.
Ook bij de breedtesport is er een tekort. We hebben niet kunnen reserveren.
Let op: Gemeente zalen zijn van de Gemeente, daar kunnen wij niets mee wat het materiaal betreft behalve dit aan
te geven bij de gemeente.
Vraag: Hoe zit het met de samenwerking met CGV ? Lopen leden niet daarheen ?
Antw: Samenwerking is op trainers niveau al aanwezig. Contributie afspraken zijn er niet. Dit komt later. We willen de
samenwerking wel graag. Bestuursleden kennen elkaar nog niet goed genoeg.
Vraag: Zit de kleding ook in de contributie ?
Antw: Nee. Maar dat is bij geen enkele sport. Overal moet je zelf kleding aanschaffen.
We zijn wel met een nieuwe kledinglijn bezig. Dit wordt 1 stijl, waardoor er minder kosten zijn, als kinderen aan
meerdere disciplines doen. Ook hebben we een kleding sponsor voor A en B lijn.
Vraag: wedstrijd en top sport betalen in 12 maanden. Waarom is dit gelijk getrokken ?
Top traint wel door in de vakantie, maar niet alle wedstrijdsporters trainen 48 weken.
Antw: B en C lijn zitten op ongeveer 46 weken. Het heeft ook te maken met het werk vd trainers. (personeelskosten
per jaar)
Vraag: Kunnen we in 2016 weer een contributie verhoging verwachten ?
Antw: Ja, we kunnen nu niet eens investeren en daar willen/moeten we wel naartoe.
We wilden altijd de goedkoopste zijn, ten koste van alles.
Vraag: Komen er geen inschrijfformulieren meer ?
Antw: Nee. Leden kunnen zich binnenkort zelf inschrijven via de website.
Vraag: Hoe wordt contributie bijgehouden, als leden van uren wisselen ?
Antw: Dit wordt per maand gemuteerd.
Vraag: Wordt de begroting van trampo en Turnen Dames samen genomen ?
Antw: Nee, deze hebben aparte begrotingen.

De vicevoorzitter geeft vervolgens een toelichting op de overige voorstellen.
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden wordt hieraan toegevoegd:


Leden betalen 1x bondscontributie, als ze binnen- en buitensport beoefenen. Bij andere
combinatie wordt naar een oplossing gezocht.



Proces van inning en controle van contributie, zal duidelijk omschreven worden.



Afspraken rondom de nieuwe contributie worden op de website geplaatst.
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Vraag: Kunnen de aparte begrotingen van de aparte disciplines terug worden gezien de komend tijd?
Antw: Ja, Vanaf 2013 is dit nu beter te overzien, omdat er een zuivere splitsing is gemaakt. Tot 2013 was dit
niet mogelijk.
Vraag: Zijn de kosten verhoogd, nu alles automatische incasso is ?
Antw: Nee, want u krijgt ook geen factuur.
Vraag: Wat betekent 100 lessen niet rendabel ?
Antw: Niet rendabel betekent, dat ze niets opleveren. Dus eventueel samenvoegen is dan mogelijk, of niet
meer behouden.
Vraag:
kunnen leden voor een kortere tijd lid zijn, maar wel blijvend?
Het betreft oudere leden die bijv van september t/m maart of april willen sporten en dan naar het buitenland
op vakantie gaan.
Antw; Bestuur gaat hier naar kijken en komt hier op terug.

3. Stemronde
36 stemgerechtigd aanwezig
30 stemgerechtigden zijn voor het nieuwe contributievoorstel.
5 stemgerechtigden zijn tegen het nieuwe contributievoorstel
1 stemgerechtigde onthoudt zich van stemmen.
Contributievoorstel wordt door de ALV aangenomen !
4. Rondvraag en sluiting
Vraag: Er is nogal verwarring over de term vrijwilligers bijdrage. Er wordt gedacht, dat als je
vrijwilligerswerk doet, dat je hier dan altijd voor betaald krijgt.
Antw: Het bestuur kan zich dit voorstellen en zal zich hierover buigen. Het is een belasting term.
Mensen die een vergoeding krijgen, krijgen minder, dan mensen met een vast contract. Het gaat om
de belasting grens.
Opmerking vanuit ALV: We moeten inzien, dat we instemmen om de club te redden. Door tegen te
stemmen houd je dit tegen.
Vraag: Kan er een gesprek plaatsvinden met de mensen van DirectPay? Je wordt op een vervelende
toon te woord gestaan.
Antw; Ja, er zijn meerdere klachten geweest. Hierover komt een gesprek.
Opmerkingen; Als er vragen/opmerkingen/stukken zijn om op een ALV te willen bespreken, richt u tot
het bestuur. De officiële weg is via het secretariaat.
Vraag: Kan er een duidelijke regeling komen over de opzeg termijn ?
Antw: Ja, Dit zal ook in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.
5. De voorzitter sluit de vergadering.
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