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Voorwoord  
 

Het jaar 2016 kende weer vele mooie momenten voor de vereniging. Op sportief 

gebied, maar ook met de besluitvorming over de komst van een lang gekoesterde 

wens Gymworld. Dit multifunctionele en innovatieve gymsportcentrum moet de 

thuisbasis worden voor onze prachtige vereniging en de mogelijkheid bieden aan 

een groot deel van onze sporters om te bewegen en hun ambities te verwezenlijken.  

 

Het jaarverslag 2016 heeft naast een sfeer van optimisme ook een zorgelijke 

ondertoon. Zorgelijk blijft onze financiële positie. Ondanks doorgevoerde 

bezuinigingen is er nog onvoldoende ruimte ontstaan om een sterkere 

vermogenspositie te krijgen. Dit blijft een belangrijke doelstelling voor de komende 

jaren waarbij de oplossing vooral gezocht moet worden in het verhogen van de 

inkomsten. 

 

De ontwikkeling en duurzame verbetering van de interne organisatie heeft in 2016 

een impuls gekregen door het aanstellen van een verenigingsmanager a.i. Hij moet 

de weg gaan voorbereiden voor de definitieve rol van een verenigingsmanager die 

de verbinding tussen het bestuur en de vereniging vorm geeft. Het aanstellen is niet 

het ultimum remedium voor de zorg die er is over het uitdunnen van de ‘harde’ kern 

vrijwilligers. Zo zoeken we nog steeds een secretaris en krijgen deze functie niet 

ingevuld. Heel vaak zijn het dezelfde mensen die de verantwoordelijkheid nemen en 

meerdere taken uitvoeren. Het is zaak om ‘jongere’ leden te gaan betrekken bij 

bestuurstaken, commissies en vrijwilligerstaken, zodat er een goede basis voor de 

toekomst ligt.  

 

We zien het plezier dat onze leden aan de gymsport beleven en zijn trots op de 

waardevolle rol die we als vereniging op tal van niveaus binnen de Zoetermeerse 

samenleving spelen. Het is een voorrecht om voorzitter van GV Pro Patria 

Zoetermeer te mogen zijn. 

 

Jerry van der Ziel 

voorzitter 
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Profiel 
 

 

GV Pro Patria Zoetermeer werd in 1911 in Zoetermeer opgericht. Ook nu nog is de 

vereniging een begrip in de regio en in Nederland. GV Pro Patria Zoetermeer stelt 

zich ten doel in Zoetermeer een zo’n compleet mogelijk actueel aanbod van 

gymsport aan te bieden. Uitgangspunt hierbij is dat in Zoetermeer, een stad met meer 

dan 120.000 inwoners, alle verschijningsvormen van gymsport, laagdrempelig en 

dichtbij, kunnen worden beoefend. Wij bieden en organiseren lessen voor alle 

leeftijdsgroepen en ambitieniveaus op het gebied van gym, turnen, springen, dans, 

urban sports en andere eigentijdse variaties van bewegen. 

 

Onze Missie 

Tal van Pro Patria sporters hebben deelgenomen aan grote Nationale en 

internationale toernooien zoals NK’s, EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Het zijn 

unieke prestaties van gymnasten van een vereniging die zich al jaren inzet voor een 

leven lang bewegen. De in het verleden door GV Pro Patria behaalde resultaten 

hebben de vereniging doen groeien en een enorme uitstraling gegeven. De 

afgelopen decennia heeft de vereniging haar toonaangevende positie bij het (heren 

en dames) turnen verloren. De afdeling Trampolinespringen is de sterke 

(top)sportpijler van de vereniging. Het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer is 

enkele jaren geleden nadrukkelijk een nieuwe koers ingeslagen op basis van het 

beleidsplan ‘Bouwen aan de toekomst’. De vereniging wil weer een toonaangevende 

rol binnen de Nationale gymsport spelen waarbij het zich realiseert dat de weg daar 

naar toe er één is met ups en downs. Op basis van het meerjarenplan 2013-2020 is 

de route bepaald, die een (financieel) gezond Pro Patria uiteindelijk weer een 

structurele toppositie in Nederland moet bezorgen. Maar vooral wil Pro Patria de 

vereniging van en voor iedereen zijn. Het is en blijft een taak van Pro Patria om 

zoveel mogelijk mensen met plezier aan het sporten te krijgen en te houden in een 

veranderend verenigingsleven. 

 

  

GV Pro Patria Zoetermeer bevordert actieve sportbeoefening. Dit doen wij door in 

alle wijken veilige en uitdagende gymsport aan te bieden en door het onze leden 

mogelijk te maken te excelleren op hun ambitieniveau 
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1 Bericht van het Bestuur 
 

 

Samenstelling 

De samenstelling van het bestuur was bij de start van het boekjaar als volgt: 

Jerry van der Ziel  voorzitter 

Fred van Puffelen vicevoorzitter 

Debby Oudenaarde secretaris 

Steven Blom  penningmeester 

 

In augustus 2016 heeft de secretaris haar functie ter beschikking gesteld en is een 

vacature binnen het bestuur ontstaan. In deze vacature kon tot op heden niet 

voorzien worden. 

 

Bestuur en organisatie 

Gedurende het boekjaar heeft het bestuur zijn taak vervuld met inachtneming van de 

statuten van de vereniging. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding over de vereniging 

en heeft verder tot taak het beleid van de vereniging te formuleren (inclusief normen, 

kaders, richtlijnen en budget) en op een zakelijke wijze leiding te geven aan de 

realisatie van dit beleid. De functies binnen het bestuur zijn onbezoldigd.  

 

Management 

De dagelijkse leiding van de verschillende afdelingen is belegd bij managers. Het 

bestuur stuurt op de resultaten en de managers van de afdelingen zorgen voor de 

vertaling naar de uitvoering en zorgen ervoor dat de randvoorwaarden binnen hun 

afdelingen goed geregeld zijn. De samenstelling van de managers is in het boekjaar 

2016 niet gewijzigd en is als volgt: 

 

Marguerita La Vos  manager Trampolinespringen 

Vincent Vermeulen  manager Turnen Dames 

Annemarie van Wel  manager Breedtesport 

 

Verenigingsmanager 

Als gevolg van de toegenomen professionalisering, de hogere verwachtingen en 

eisen die aan de vereniging worden gesteld heeft het bestuur besloten tot het 

aanstellen van een verenigingsmanager. De verenigingsmanager moet het bestuur 

gaan ontlasten en de verbindingen gaan vormen met de managers. Om de functie 

van verenigingsmanager te kunnen implementeren heeft het bestuur Ricardo 

Seffelaar bereid gevonden dit voor te bereiden. Hij is per 1 september 2016 binnen 

de vereniging aan de slag gegaan als “verenigingsmanager ad interim”. Komend jaar 

gaat Ricardo enerzijds kwartier maken voor de functie van verenigingsmanager, 

anderzijds gaat hij activiteiten uitvoeren die bij deze rol passen. Doelstelling is om in 

2017 de functie van verenigingsmanager door middel van een vacature te kunnen 

invullen. 
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Vergaderingen, overleg en besprokene 

Het bestuur heeft in 2016 bijna wekelijks vergaderd. Daarnaast hebben er 1-op1 

gesprekken plaatsgevonden met de managers van de afdelingen. 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. Door de managers van de afdelingen Turnen Dames en 

Trampolinespringen is een seizoensplan opgesteld dat dient als leidraad voor 1op1 

gesprekken tussen bestuur en managers. 

 

Adviesteam 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis binnen de vereniging is in 2016 

op initiatief van het bestuur een adviesteam opgericht. De rol van het adviesteam is 

om, gevraagd en ongevraagd, het bestuur te adviseren op basis van  de kennis en 

ervaring die zij hebben met zowel de sport als de vereniging. Het adviesteam kan 

ideeën en suggesties meegeven aan het bestuur. Het adviesteam heeft geen formele 

rol binnen de structuur van de vereniging, maar fungeert als ‘sparingspartner’ voor 

het bestuur.  Het adviesteam bestaat uit Otto Knoppers, Hans van Zetten, Laura van 

Leeuwen, Debby Oudenaarde, Frans van Elteren, Adri van den Engel.  

 
Dankwoord 

Het bestuur bedankt alle medewerkers en vrijwilligers voor hun betrokkenheid en 

inzet voor de vereniging. Vrijwilligers vormen het fundament van de Nederlandse 

sport en dat is bij Pro Patria niet anders. Zonder hun bijdrage zou de vereniging tal 

van activiteiten niet kunnen ontplooien. 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Jaarverslag 2016  GV Pro Patria Zoetermeer                                                                                     Pagina | 12  

 

2 Sportieve terugblik 

 
Ook in dit boekjaar hebben verschillende sporters van Pro Patria meegedaan aan 

wedstrijden op regionaal- en (inter)nationaalniveau. De afdelingen Turnen Dames en 

Trampolinespringen hebben via regiowedstrijden, voor- en plaatsingswedstrijden 

deelgenomen aan landelijke finales c.q. Nederlandse Kampioenschappen. 

Daarnaast werd Pro Patria weer door veel sporters vertegenwoordigd bij 

demonstraties en evenementen. Kortom we hebben weer volop kunnen genieten van 

de prestaties van onze sporters. Pro Patria is trots op haar sporters en de prestaties 

die zijn geleverd. In deze sportieve terugblik worden niet alle wedstrijden genoemd, 

maar een selectie van wedstrijden gedurende het verslagjaar. 

 

Breedtesport 

 

Nationale Rhönrad beleving 

Pro Patria heeft meegedaan aan de tweede Nationale Rhönrad Beleving in Sporthal 

de Pijl in Naaldwijk. Een enerverend sportevenement met instuif, elite-training, 

entertainment en wedstrijden voor niveaus 5 tot en met 10. Ondanks het feit dat een 

deel van de sporters voor de eerste keer deelnam aan een wedstrijd werden er 

fantastische prestaties neergezet.  

 

 

 

Turn en Fundagen 

Een groot aantal turners en turnsters hebben meegedaan aan verschillende Turn en 

Fundagen in de regio Naast het wedstrijdgedeelte is er altijd weer een leuk 

recreatieprogramma. De turnsters en turners van Pro Patria hebben tijdens deze 

evenementen duidelijk hun visitekaartje afgeven en prima resultaten neergezet.  
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Regionale springwedstrijden 

Ook dit verslagjaar hebben turners en turnster meegedaan aan springwedstrijden 

binnen het district. Deze wedstrijden worden georganiseerd vanuit de district 

technische commissie turnen dames. In november organiseerde Pro Patria in 

sporthal de Oosterpoort in samenwerking met de KNGU de GS Springwedstrijden 

ABC en Airtumbling. Tijdens de verschillende wedstrijden werden uitstekende 

prestaties neergezet door onze turners en turnsters waarvan sommigen hun eerste 

wedstrijdervaring hebben op gedaan. 

 

 

 

 

Dance2Demo 

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

het publiek te laten zien. De KNGU organiseert ieder jaar in samenwerking met clubs 
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de regionale Dance2Demo's. De dansers van Pro Patria hebben meegedaan aan 

Dance2Demo’s en daar uitstekende dansen laten zien.   

 

Internationale Vrouwendag 

Tijdens de viering van Nationale Vrouwendag op 8 maart heeft een aantal 

dansgroepen een spetterend optreden verzorgd. De viering van Internationale 

Vrouwendag is een moment bij uitstek om een afwisselend programma te bieden 

waarbij de ontmoeting van vrouwen, jong en oud, vanuit verschillende (culturele) 

achtergronden centraal staat. De dansen werden meer dan enthousiast ontvangen. 

 

Turnen Dames 

Districtskampioenschappen 

De districtskampioenschappen Zuid-Holland (ere-, eerste en tweede divisie) werden 

ook dit jaar weer gehouden in Amsterdam en zijn traditioneel de eerste wedstrijden 

voor de turnsters. Een groot deel van de turnsters van de A-lijn turnde mee aan deze 

eerste bondswedstrijd van het seizoen. In de leeftijdscategorie pupil1 wist Marylinn 

Hendriks de concurrentie achter zich te laten en werd eerste, waarmee ze zich 

districtskampioen van Zuid-Holland mocht noemen. De bronzen medaille was voor 

Casey-Jane Meuleman. 

 

 

 

Bondskampioenschappen 

Via diverse plaatsingswedstrijden konden de turnsters van de wedstrijdsport zich 

plaatsen voor de finale van het bondskampioenschap. Bij de dames N1 wisten Zoe 

Aartsen, Jocelyn ter Haar, Marrylinn Hendriks, Megan van Puffelen en Joya van Zijl 

zich te plaatsen voor de meerkampfinale. Door een blessure kon Megan haar 

meerkampfinale niet turnen. Winema Olaria had de landelijke meerkampfinale 

bereikt in de categorie pupil 1, N3 en Danique Ouweneel had zich in de categorie 
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pupil 2, N3 geplaatst. Zij wisten zich ook te plaatsen voor een toestelfinale op balk, 

waarbij Winema in de finale de 3e plaats behaalde. 

 

 

 

 

Fantastic Gymnastics Ahoy 2016 

Het Sportpaleis vormde ook dit jaar weer de perfecte locatie voor de Nederlandse 

Kampioenschappen in de hoogste leeftijdscategorieën en/of niveaus in de 

verschillende gymsporten waaronder trampolinespringen, dans en het dames- en 

herenturnen. 

 

Districtsteamwedstrijd 

Team Zuid Holland, met in de gelederen Marrylinn Hendriks, heeft tijdens het 

Fantastic Gymnastics met overmacht de districtsteamwedstrijd gewonnen. In deze 

wedstrijd kwamen alle districten van de KNGU met een team tegen elkaar in actie. 

Elke ronde klommen de turnsters een plek en na de laatste ronde stonden ze 

bovenaan met als resultaat kampioen met maar liefst 7 punten voorsprong op district 

Mid-West Nederland. Team Zuid-Holland stond onder leiding van de Pro Patria 

coaches Vincent Vermeulen en Kim Bant. 

 

Nationale selecties 

In 2016 maakten drie turnsters deel uit van de nationale selecties. Joya van Zijl en 

Megan van Puffelen waren opgenomen in de Oranje Jong Talent Selectie (OJTS). 

In de zomer van 2016 werd Marisa Koedoot opgenomen in Jong Oranje. 
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Toestelfinales 

Marrylinn Hendriks, Joya van Zijl en Megan van Puffelen hadden zich geplaatst voor 

een aantal toestelfinales in Ahoy. Helaas kon Megan door een blessure niet aan de 

start verschijnen. Marrylinn Hendriks (pupil 1 N1) turnde op alle vier de toestellen 

een finale en wist ook op alle onderdelen eremetaal in de wacht te slepen. Zij ging 

naar huis met goud op sprong, zilver op balk en brons op brug en vloer. Joya van Zijl 

(pupil2N1) turnde netjes in de balkfinale wat resulteerde in een 7e plaats. 

                

Eredivisie 

Marisa Koedoot had een waardige comeback op de meerkamp als junior eredivisie. 

Met veel nieuwe elementen werd zij 7e in de meerkamp en wist zij zich te plaatsen 

voor de toestelfinales sprong, balk en vloer. Op de afsluitende dag van het groot NK 

turnde Marisa in het sportpaleis haar toestelfinales. Ze turnde goede finales en 

eindigde zeer verdienstelijk eenmaal op de 5e en tweemaal op de 6e plaats. 

 

SVOD Open 

Tien turnlanden verschenen in juli aan de start van de 10e editie van het SVOD Open 

in Deventer. Onder de deelnemers o.a. turnsters uit Spanje, Jordanië, Tsjechië en 

onze eigen pupillen A, Zoë Aartsen, Marrylinn Hendriks en Jocelyn ter Haar, en de 

pupillen B Winema Olaria en Eline Heijenbrok. In dit internationale deelnemers veld 

wisten de turnsters zich prima staande te houden en werden de pupillen A als team 

eerste. Marrylinn turnde veel nieuwe onderdelen en behaalde tijdens de meerkamp 

individueel de 2e plaats! Joya van Zijl plaatste zich voor een toestelfinale. 
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Moreau Gymnastisch Tour 

Op tweede paasdag hebben turnsters van de B-lijn (N2 en N3) meegedaan aan het 

Moreau Gymnastics Tour in Vlissingen. Het turntoernooi, dat vernoemd is naar de 

Franse kledingsponsor Christian Moreau, is een wedstrijd op hoog niveau waarbij de 

subtop van Nederland aanwezig is. De turnsters hebben het maximale uit zich zelf 

weten te halen, nieuwe dingen uitgeprobeerd en uitstekend gepresteerd.  

 

Open turntoernooi Barendrecht 

Pro Patria was in november ruim vertegenwoordigd in sporthal De Enk tijdens het 

open turntoernooi van GV Barendrecht. Marrylinn Hendriks liet zien in de 

voorbereiding van het seizoen al veel stappen te hebben gemaakt en mocht de 

gouden medaille in ontvangst nemen. Winema Olaria turnde haar eerste toernooi op 

N1 niveau en schreef direct de tweede plaats op haar naam. In de tweede 

wedstrijdronde behaalde ook Nashaira Emanuelson een zilveren medaille. In de 

laatste twee rondes werd Pro Patria vertegenwoordigd door Nikki, Megan, Lynn, 

Esmee en Jasmijn. Ook deze turnsters turnde een prima toernooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Pro Patria op de Olympische spelen 

Turnster Sanne Wevers bezorgde de Nederlandse sportliefhebbers maandag met 

een gouden oefening op de balk kippenvel, maar ook commentator en erelid van Pro 

Patria Hans van Zetten (67) had tijdens de toestelfinale (weer) een glansrol. 

Natuurlijk gingen de meeste complimenten na afloop naar Wevers, maar ook de 

NOS-coryfee oogstte op Twitter veel lof. GV Pro Patria was naast Hans van Zetten, 

bij het trampolinespringen vertegenwoordigd door erelid Jolanda Hierck die als 

jurylid namens Nederland de verrichtingen van de trampolinespringers beoordeelde. 

Oud Pro Patriaan en huidig consulent topsport bij de KNGU,  Jitske Vasbinder was 

door de internationale turnbond FIG aangewezen deel uit te maken van het 

internationale jurypanel.  
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Clubkampioenschappen 

Op zondag 11 december werden in de Noord-Westerhal de clubkampioenschappen 

gehouden. Alle turnsters van de afdeling wedstrijdsport streden in gemengde teams 

tegen elkaar. Zo bestond een team uit turnsters van verschillende niveaus en 

leeftijden. Er werd op netheid gejureerd waardoor het dus niet uitmaakte hoe 

‘moeilijk’ men al kon turnen. In de ochtendwedstrijd streden alle onderbouw turnsters 

tegen elkaar. Er waren 12 teams bestaande uit 4 turnsters. De beste drie cijfers 

telden mee voor het eindresultaat. Er is de hele ochtend super hard en knap geturnd 

en zo werd het publiek getrakteerd op een mooie ochtend turnen. Team 7, bestaande 

uit: Eline Heijenbrok, Winema Olaria en Kyara Faas, kwam als beste uit de strijd.  

Na een demonstratie van eredivisie turnster Megan van Puffelen was het de beurt 

aan de proeftuin-meisjes om de ouders te verrassen met al hun geleerde kunsten. 

Onder begeleiding van hun vaste trainsters en assistenten hebben zij allemaal een 

mooi diploma en medaille verdiend. 

De dag werd afgesloten door de bovenbouw turnsters. Hier stonden 8 teams klaar 

om de strijd met elkaar aan te gaan. De winnaar van deze ronde was team 8, 

bestaande uit: Babette van der Meer, Eva de Roode, Lynn van Hek en Cayley 

Wedemeijer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampolinespringen  

Springers van de afdeling Trampolinespringen hebben ook dit jaar weer van zich 

doen spreken. Ook nu bleken onze springers te grossieren in het behalen van 

ereplaatsen. Tijdens diverse plaatsingswedstrijden konden zij zich binnen de diverse 

disciplines plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen. 

 

Fantastic Gymnastics Ahoy 2016 

Ook voor onze trampolinespringers was het Fantastic Gymnastics in Ahoy het 

podium voor hun strijd om de Nationale titels. Met maar liefst 18 individuele springers 
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en 14 synchroon paren verscheen Pro Patria aan de start van het toernooi. Er werd 

gesprongen in de 5 klassen A,B,C,D en E. Pro Patria wist 6 nationale titels, 5x zilver 

en 1x brons binnen te slepen. 

 

Nederlands kampioenschappen clubteams 

Op zaterdag 10 december werd in Sportcomplex de Meent in Alkmaar het 

Nederlands Kampioenschap trampolinespringen voor clubteams gehouden Tijdens 

dit Nederlands Kampioenschap werd er in vijf verschillende klassen A tot en met E 

gestreden om de nationale titel. In totaal verschenen 64 teams uit het hele land aan 

de start. Pro Patria had zich met maar liefst zes teams geplaatst voor dit evenement. 

Het B1 met Ramon, Amber, Larissa en Shaya sprong een sterke finale en won het 

zilver. Het jonge E7 team met Ivy, Evi, Mikai en Trista was oppermachtig en wist in 

de finale met 3 punten verschil op de nummer 2 het goud mee naar Zoetermeer te 

nemen. 

 

Forza cup 

Forza Gymnastica uit Goes organiseerde in juli de 12e editie van de Forza Cup. In 

de afgelopen jaren is het evenement, met honderden deelnemers uit binnen en 

buitenland, uitgegroeid tot een toonaangevende springwedstrijd. Springers kunnen 

deelnemen op nationaal en internationaal niveau. Ook nu toonden de springers van 

Pro Patria weer hun klasse. Met goud voor Ashley Kuijper, zilver voor Suman en het 

duo Larissa en Richard, brons voor Ramon en Roos, een mooie 4e plaats voor 

Anouchka, 5e plaats voor Amber en een 11e plaats voor Felicia sprongen zij naar een 

fantastisch resultaat in dit sterk bezette internationale toernooi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans 

Merel & Arwen maakten indruk tijdens de voorrondes van het NK streetdance en 

plaatsen zich voor de finale tijdens het Fantastic Gymnastics in Ahoy. Dit groot NK 

is zo overweldigend dat alleen al in Ahoy staan, no matter wat voor missie je daar te 

vervullen hebt, al heel bijzonder is. Tijdens de voorronde in Winterswijk behaalden 

de dames een fantastische 2e plaats. Deze prestaties wisten zij een week later tijdens 

de 2e voorronde nog een keer te herhalen, waardoor zij geplaatst waren voor het NK 

Foto PL 
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in Ahoy. Ook hier legden zij met 174 punten beslag op de 2e plaats. In de categorie 

streetdance beginner t/m 13 jaar in hal 6 van het sportpaleis danste No Limits hun 

NK. De groep legde beslag op de 7e plaats met 150 punten. Ook Adam’s Choice nam 

deel aan het NK in de categorie t/m 17 jaar en werd 12e met 153 punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2016 waren twee wedstrijdgroepen jazzdans actief. De jongste groep kwam niet 

in aanmerking om zich te plaatsen voor het NK jazzdans, vanwege het niet halen 

van het minimum aantal deelnemers. De oudste groep liet een prachtige dans zien, 

maar wist zich helaas niet te kwalificeren voor het NK. 

 

Turnen Heren 

Helaas zijn de omstandigheden binnen onze vereniging (nog) onvoldoende om bij 

het turnen heren het juiste niveau aan te bieden voor een aantal talenten. Een aantal 

jongens turnt en traint daarom bij de Stichting Turnen Haaglanden Westland 

(STHW). Zij hebben via een zeer intensief traject vanaf het begin van het seizoen 

naar het Nederlands Kampioenschap toegewerkt. Het niveau en de populariteit van 

heren turnen in het NK traject stijgt wat het extra lastig maakt de volgende rondes te 

bereiken. De resultaten van de Pro Patria turners: 

• Youri Bonte - allround t/m 1/4 finale - 25ste van Nederland  

• Justin Thimister - allround t/m 1/4 finale - 14de van Nederland  

• Laurens Meeuwisse - allround t/m finale - 6de van Nederland 

• Niek Oliver - allround t/m finale - 8ste van Nederland 

• Jesper van Duin - allround t/m 1/4 finale - 15de van Nederland 

• Ricardo Vermeulen - allround t/m finale - 9de van Nederland - Nederlands 

Kampioen sprong, 5de van Nederland rek 
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3 Vereniging 
 

Een leven lang sporten en bewegen - recreatief of competitief en ongeacht het niveau 

- draagt bij aan een gezond lichaam en vormt belangrijke persoonlijke waarden zoals: 

ambitie, doorzettingsvermogen, motivatie, durf, ondernemen, doelen stellen, trots, 

wilskracht, grenzen verleggen en planning. De vereniging, inclusief de interne 

organisatie, is hierop afgestemd. 

 

Ledenaantal 

 

Figuur 1 Ledenaantal 

Het ledenaantal van de vereniging staat al een aantal jaren onder druk en heeft de 

afgelopen jaren een sterke daling laten zien. Dit jaar heeft deze daling echter niet 

verder doorgezet en is het ledenaantal gelijk gebleven. Bij het opzeggen van het 

lidmaatschap van de vereniging wordt gevraagd naar de reden van opzeggen. De 

belangrijkste redenen voor het opzeggen van het lidmaatschap zijn: zwemles, keuze 

voor een teamsport, school. 

 

Figuur 2 Leden naar geslacht en leeftijd 
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Verreweg de meeste leden zijn van het vrouwelijk geslacht. Elke levensfase kent 

eigen specifieke sportbehoeftes. Daarom wordt in de Sportagenda van NOC*NSF 

en Sportbonden ook voor de groep volwassenen onderscheid gemaakt in 

verschillende levensfases: de jongvolwassenen, oudere volwassenen en 

gepensioneerden. We streven ernaar dat voor elk van deze levensfases specifieke 

sportactiviteiten worden georganiseerd die aansluiten op de wensen van deze 

groepen. Het aantal leden in de puberale leeftijd (12-18jaar) blijft sterk achter bij de 

andere leeftijdscategorieën. Mogelijk ligt de oorzaak bij de overstap naar het 

voortgezet onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat een grote groep kinderen de 

binding met sport verliest. Hun prioriteiten veranderen en het reguliere aanbod van 

trainen en wedstrijden past niet meer in hun drukke tijdschema1. Tegenwoordig zijn 

er naast de sportvereniging meerdere mogelijkheden voor jongeren om te gaan 

sporten. Zo is de sportschool een voorbeeld van een anders georganiseerde 

sportmogelijkheid. Deze anders georganiseerde sportmogelijkheden kunnen leiden 

tot minder aanmeldingen.  

 

Sportaanbod 

 

Figuur 3 sportaanbod inclusief bezetting 

 

In 2016 kende de vereniging voor verschillende doelgroepen weer een ruim 

lesaanbod. Bij het aanbod streven we er naar deze te laten aansluiten op de 

motieven en capaciteiten, bij elke levensfase. Motiverende aspecten kunnen per type 

sport en doelgroep wisselend zijn (gezelligheid, fitheid en comfort).  

 

                                                           
1 Bron: Sport inspireert! Sportagenda 2016 NOC*NSF 
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Figuur 4 Overzicht personeelsleden- en vrijwilligers met een vergoeding 

 

Personeel en organisatie 

Werkgever 

Naast de inspanningen van de vrijwilligers is Pro Patria ook werkgever en zijn er  

personen in dienst van Pro Patria. De vereniging had met zesentwintig personen een 

werkgeversovereenkomst, waarbij in uren per werknemer een grote diversiteit is. 

Naar verwachting zal de personele bezetting in het komende jaar niet toenemen. 

Vrijwilligers 

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

kern van vrijwilligers actief. Zij zetten zich, bij tal van activiteiten, intensief en vaak in. 

Deze kerngroep is in volume echter niet groot. Veel mensen werken, hebben een 

druk sociaal leven en zullen niet zo snel een intensieve en/of langlopende 

vrijwilligerstaak oppakken. Ze zijn wel bereid om, via korte en overzichtelijke klussen, 

een bijdrage te leveren aan de vereniging. Als vereniging moeten we hierop inspelen 

door taken en werkzaamheden concreet te beschrijven, en aan te geven hoeveel 

inzet op welke momenten nodig is. In 2017 zullen met alle vrijwilligers met een 

vrijwilligersvergoeding een overeenkomst worden afgesloten. Het bestuur heeft het 

format voor de verenigingsovereenkomst vastgesteld. Dit proces wordt begeleid door 

de medewerker personeel & organisatie van de vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring Omtrent Gedrag 

Het bestuur heeft besloten dat iedereen die binnen de vereniging in aanraking komt 

met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare 

groepen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet overleggen. Dit is inmiddels 
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in gang gezet. Mede door het invoeren van de VOG wil de vereniging laten zien dat 

zij de veiligheid van de leden serieus neemt. 

 

Commissies 

Commissies binnen de vereniging zijn heel belangrijk. Ze geven vorm aan de 

plannen die door het bestuur zijn uitgezet. Ook in het afgelopen boekjaar heeft het 

ontbroken aan de bezetting van een aantal cruciale commissies. De 

redactiecommissie, sponsorcommissie en kledingcommissie zijn om deze reden niet 

actief geweest. Voor het komend jaar heeft het prioriteit aan de invulling van de 

commissie te werken. 

 

Coördinatieteam Opleidingen  

In het boekjaar heeft het coördinatieteam opleidingen de gegevens over de 

kwalificaties van de leiding geïnventariseerd en opgeslagen. Verder heeft het team 

een nieuwe Verordening en Uitvoeringsregeling Opleidingen opgesteld welke in de 

ALV van het najaar werd goedgekeurd. Om de opleidingen en nascholingen meer 

onder de aandacht van het technische kader te brengen wordt er regelmatig een 

Nieuwsflits verstuurd met daarin de komende activiteiten in onze regio. 

Begin 2016 werd door het team een junior assistentencursus georganiseerd met een 

uitstekend resultaat. Zevenentwintig assistenten behaalden hun niveau 1 diploma. 

 

 

Vertrouwenspersonen 

De vereniging heeft drie vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen hebben 

een kort geanonimiseerd verslag uitgebracht aan het bestuur. De rapportage van de 

vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersonen 

van de vereniging hebben dit jaar twee casussen in behandeling genomen en daarbij 

een oplossing gevonden die geen verdere vervolgstappen behoefde.  
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Accommodaties 

 

Gymworld 

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in mei unaniem ingestemd met de bouw 

van Gymworld. Gymworld zal gebouwd gaan worden aan de Amerikaweg in 

Zoetermeer. Gymworld wordt de nieuwe, aantrekkelijke gymnastiek-accommodatie 

voor de vereniging die als doel heeft de gehele gymnastieksport in Zoetermeer te 

versterken. Naast een grote turnhal krijgt Gymworld ook een trampolinehal en een 

multifunctionele zaal, waar ruimte is voor bestaande en nieuwe (interactieve) 

beweegvormen. Gymworld gaat ook ruimte bieden voor Freerunning. Inmiddels is, 

in nauwe samenspraak met de vereniging, het ontwerpproces gestart. voor de 

nieuwe trainingsaccommodatie voor GV Pro Patria Zoetermeer en CGV Zoetermeer. 

Naar verwachting zal het complex in het derde kwartaal van 2018 in gebruik worden 

genomen. Een projectgroep heeft vormgegeven aan het ontwikkeling van het 

ruimtelijk Programma van Eisen (PvE). Met dit PvE kan de gemeente Zoetermeer de 

aanbesteding voor de bouw van Gymworld starten. In diverse werkgroepen,  waarin 

leden van de vereniging waren vertegenwoordigd,  zijn sessies belegd om tot een 

optimaal PvE te komen. De verwachting is nog steeds dat in de herfst van 2017 

gestart kan worden met de bouw. 

 

 

 

Gemeentezalen 

Pro Patria biedt laagdrempelig en dichtbij gymsport aan in alle wijken van 

Zoetermeer. Naast de vaste accommodatie in de Noord-westerhal maakt de 

vereniging gebruik van 29 gemeentezalen verspreid over alle wijken binnen de 

gemeente Zoetermeer, één in Leidschenveen en één in Benthuizen 

 



Jaarverslag 2016  GV Pro Patria Zoetermeer                                                                                     Pagina | 27  

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering kwam als gebruikelijk twee keer bijeen. Tijdens de 

ALV heeft het bestuur aan de aanwezige leden verantwoording afgelegd over de 

gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid over het afgelopen 

jaar. De voorjaarsvergadering vond plaats op 26 mei 2016.  

 

De najaarsvergadering vond plaats op 17 november. Na de pauze gaf erelid Hans 

van Zetten een terugblik op zijn ervaringen tijdens de Olympische zomerspelen in 

Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

Henk Groenheijde, erelid van GV Pro Patria Zoetermeer, werd tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 26 mei gehuldigd vanwege zijn 75 –jarig lidmaatschap. 

Als 4 jarig jongetje werd hij lid van Pro Patria. Ondanks zijn werk bij de luchtmacht is 

hij Pro Patria en Zoetermeer altijd trouw gebleven. Hij paste zijn werktijden aan om in 

de gymnastiekzaal te kunnen staan waar hij de grondlegger werd van het 

trampolinespringen binnen de vereniging. Begin jaren zestig zette Henk zijn eerste 

voetstappen in het besturen. Iets wat hij meer dan 40 jaar heeft volgehouden Bij Pro 

Patria leerde Henk zijn echtgenote kennen, die ook haar steentje heeft bijgedragen. 

Henk Groenheijde is nu sporter en bestuurder in ruste maar wie denkt dat hij op zijn 

lauweren rust heeft het mis. Henk is nog steeds actief als vrijwilliger. Naast het 

jubileum van Henk Groenheijde werden nog meer jubilarissen door de vereniging in 

het zonnetje gezet. In totaal werden 12 leden gehuldigd voor hun 25 jarig of 40 jarig 

lidmaatschap van de vereniging. 
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Samenwerkingsverbanden 

Gymnastiek- en Turnvereniging Devona 

Sinds begin september 2016 traint Gymnastiek- en Turnvereniging Devona uit 

Wateringen met een aantal turnsters structureel op dinsdagmiddag bij Pro Patria in 

Zoetermeer. Onder leiding van hun eigen verenigingscoaches sluiten zij aan bij de 

A-lijn van Vincent Vermeulen en Benice Breeman. In de samenwerking wordt aan de 

Devona turnsters de mogelijkheid geboden om hun trainingsschema aan te vullen 

met een turnhaltraining, in een leerzame omgeving, met andere turnsters, train(st)ers 

en toestellen.  

 

UnitedCheers 

Pro Patria en de United Cheers Cheerleaders hebben elkaar gevonden in een 

samenwerkingsverband. Sinds de zomervakantie trainen de cheerleaders wekelijks 

in de turnzaal van Pro Patria in de Noord-Westerhal. Een initiatief van het CDA 

Zoetermeer zorgde ervoor dat de verenigingen samen kwamen en elkaar konden 

helpen. De turnzaal van Pro Patria biedt de cheerleaders de ideale faciliteiten om te 

stunten en om tumbling te trainen. De samenwerking past in de ambitie van Pro 

Patria om zich te verbinden aan sportverenigingen en opleidingsinstituten in de regio. 

Met deze samenwerking denken we een partner gevonden te hebben die 

complementair is aan de vele facetten van de gymsport die onze vereniging aanbied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Keerkring 

Al enige jaren verzorgt Pro Patria in samenwerking met Basisschool De Keerkring 

wekelijks danslessen voor kinderen met een verstandelijke beperking. De lessen 

worden door een dansdocent van Pro Patria gegeven in de bij de school behorende 

gymzaal. Er is inmiddels een hechte groep ontstaan die met veel plezier de lessen 

volgt. 
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4 PR en Communicatie 
 

De wijze waarop we in de samenleving met elkaar communiceren is de laatste 

decennia flink aan verandering onderhevig. De mobiele telefoon speelt een 

belangrijke rol in het hedendaagse leven, het schrijven van een brief is vervangen 

door het sturen van een e-mail en de opmars van social media is niet meer te stuiten. 

Ook Pro Patria wordt vanzelfsprekend geconfronteerd met deze ontwikkelingen. 

Onze website is het belangrijkste medium om naar de leden te communiceren. In 

2016 is onze aanwezigheid op social media verder toegenomen. 

Media  

 

Nieuwe website  

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ging de vernieuwde website van de vereniging, 

met een moderne vormgeving, verbeterde navigatie en nieuwe mogelijkheden, 

online. Proud Innovations heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe site. 

Proud Innovations is een jong dynamisch bedrijf uit Zoetermeer dat een 

aantrekkelijke informatieve website voor de vereniging en de bezoekers heeft 

ontworpen. Voorzitter Jerry van der Ziel en de directeur van Proud Innovations 

Patrick Bennink tekenden een sponsorovereenkomst waarmee Proud Innovations 

het inhoudelijke en technische beheer voor drie jaar voor haar rekening neemt. Het 

bereik van de verenigingswebsite is groot. Over de eerste acht maanden van 2016 

zijn de bezoeken op de website geregistreerd. De website kende over deze periode 

een  gemiddeld aantal van 15.098 bezoeken. 

 

Facebook 

De Facebookpagina van de vereniging is ongekend populair en heeft inmiddels 765 

volgers in binnen en buitenland. Berichten die geplaatst worden op de 

Facebookpagina kennen een groot bereik.  

 

 

Figuur 5 Overzicht berichtenbereik Facebook 2016 
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Redactiecommissie 

In het afgelopen jaar hebben we geen invulling kunnen geven aan het functioneren 

van de redactiecommissie. Het is vooral te danken aan de inspanningen vanuit het 

bestuur dat er op een aantal fronten aandacht is gegeven aan in- en externe 

communicatie, zoals de website, FaceBook, het jaarverslag en diverse flyers. Waar 

nodig werden teksten geschreven of geredigeerd, nieuw materiaal ontworpen of  

bestaand materiaal aangepast.  

 

Sponsoring en acties 

 

Bedrijven en instellingen 

De sponsoring in de vorm van financiële en materiële steun vanuit het bedrijfsleven 

blijft achter bij de ambities die de vereniging hierin heeft. Overeenkomsten met 

vertrouwde partners zijn bestendigd, alleen hebben we andere geïnteresseerden niet 

aan de vereniging weten te binden. Het ontbreken van sponsorinkomsten heeft 

directe gevolgen voor de financiële positie van de vereniging. Gedeeltelijk hebben 

we het ontbreken van sponsoropbrengsten weten te compenseren door verhoging 

van de contributie van de afdelingen Turnen Dames en Trampolinespringen. Het 

vinden van (duurzame) inkomsten vanuit het bedrijfsleven is een speerpunt voor 

2017.  

 

RabobankClubkascampagne  

Klanten en leden van de Rabobank konden ook dit jaar weer stemmen op hun 

favoriete club of vereniging, om zodoende meer geld in het laatje te krijgen. Samen 

met de stichting Happy Days, atletiekvereniging A.R.V. Ilion, voetbalclub B.S.C. ’68 

en sportvereniging Doing behoorde Pro Patria tot de top 5 van clubs en verenigingen 

in onze regio die de meeste stemmen tijdens de ClubKasCampagne 2016 van 

Rabobank Regio Den Haag hadden gekregen. Net als in voorgaande jaar eindigde 

sportvereniging Doing op de eerste plaats. Pro Patria werd op korte afstand tweede. 

De RabobankClubKasCampagne heeft onze vereniging een fantastisch bedrag 

opgeleverd. 

 

Grote Clubactie  

Ook in dit boekjaar deed de vereniging weer mee aan de Grote Clubactie. De 

organisatie was ook dit jaar weer in handen van Fleur Raaijmakers. In totaal zijn er 

voor Pro Patria door 207 lotenverkopers bijna 2,77 loten verkocht wat resulteert in 

een bedrag van € 6448,80 voor de vereniging. De bij dit resultaat behorende cheque 

werd door onze coördinator van de Grote Clubactie in ontvangst genomen. We 

bedanken alle lotenkopers voor hun bijdrage en bewonderen de inzet van alle 

lotenverkopers. 
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Sparen voor je sportvereniging (JUMBO)  

Supermarktketen Jumbo startte aan het eind van het jaar de actie ‘sparen voor je 

sportvereniging. Pro Patria was een van de deelnemende verenigingen. Tijdens de 

actieperiode ontvingen klanten punten met een unieke code bij de deelnemende 

Jumbo-winkels. Deze punten konden online worden toegewezen aan één van de 

deelnemende sportverenigingen. Er is massaal voor de vereniging gespaard. In 

totaal werden er in Zoetermeer 49.141 punten gespaard. Pro Patria had de meeste 

punten (9855) gespaard en ontving een prachtige cheque waarmee sportattributen 

voor de vereniging kunnen worden aangeschaft. Als vereniging zijn we super trots 

op al diegenen die voor Pro Patria gespaard hebben en de punten hebben ingevoerd.  
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5 Evenementen en overige activiteiten 
 

ProPatriade  

Onder grote publieke belangstelling heeft iedereen weer kunnen genieten van drie 

wervelende gymshows tijdens de 17e editie van de ProPatriade. De shows stonden 

weer bol van het spektakel waarbij alle facetten van de gymsport voor het voetlicht 

werden gebracht. Op zaterdag 23 april 2016 kwamen meer dan 1200 bezoekers naar 

sporthal de Oosterpoort in Zoetermeer om te genieten van geweldige gymsport 

tijdens de ProPatriade 2016. Burgemeester Charlie Aptroot verzorgde samen met de 

voorzitter Jerry van der Ziel kort voor elf uur de aftrap van drie waanzinnige shows. 

Kort na de opening kwamen direct de wedstrijdsporters in actie met een prachtig 

gecombineerd optreden van trampoline en turnen. Vervolgens was het de beurt aan 

de kleuters met een leuke Mickey Mouse act.  

 

 

 

Daarna volgde de ene na de andere act: de gymnasten lieten prachtige oefeningen 

zien op lange mat en kast. De recreatieve selectiegroepen vermaakten het publiek 

met spectaculaire springacts op muziek van verschillende bekende films. Er was veel 

aandacht besteed aan de filmthema’s met prachtige kostuums. Ook de dansers 

lieten zich niet onbetuigd. Verschillende wedstrijdgroepen jazzdans en streetdance 

trakteerden het publiek op prachtige dansen. Maar ook de dansen van de recreatieve 

groepen van verschillende leeftijden konden rekenen op applaus van het publiek.  
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De ProPatriade is al jaren een echte happening voor de gymsportliefhebber alsmede 

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

Ook nu ging er tijdens de drie voorstellingen het dak er af. Wat een enthousiasme 

en beleving bij de diverse gym acts. Dankzij de grote inzet van alle sporters, trainers, 

het enthousiaste publiek en de tientallen vrijwilligers was de ProPatriade ook deze 

keer weer een groot succes! 

 

 

 

Dance Factory 

In juni was sporthal de Oosterpoort in Zoetermeer omgetoverd tot een groot 

danspaleis. Dansers, technici, docenten en vrijwilligers verzamelden zich al om 9.00 

uur in de sporthal voor de dansvoorstelling van de vereniging. Dit jaar stond de show 

in het teken van de Jukebox en werden tijdens drie voorstellingen de bezoekers 

ondergedompeld in de fifties. De sporthal was de avond ervoor omgebouwd tot een 

waar theater in ‘50s dinerstijl. Een lange dag begon met het oefenen van de einddans 
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met alle deelnemers, het opbrengen van make-up, haren vlechten en het klaarleggen 

van de kostuums. Overal liepen zenuwachtige dansers en docenten rond. Rond het 

middag uur startte de eerste show met de jongste groepen en 

demo/wedstrijdgroepen. De dansen spatten, vooral door het enthousiasme en een 

prachtige lichtshow, van het podium. 

 

 

 

Ook de show van 15.00 uur werd druk bezocht en kon op een staande ovatie 

rekenen. Tijdens de avondshow kwamen alle dansers ouder dan 12 jaar op het 

podium. De docenten straalden van trots bij het zien van de inzet van de leerlingen. 

De avond werd emotioneel afgesloten met het afscheid van twee lesgevers die 

jarenlang aan de vereniging waren verbonden. Antoinette van Dam en Sanne Paul 

namen dit jaar afscheid van Pro Patria. We bedanken hen voor alle inspanningen die 

zij voor de vereniging hebben verricht. Docenten en dansers hadden als verassing 

een combinatie gemaakt van oude dansen van beide docenten.  
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Nationale Sportweek 

In september vond voor de dertiende keer de Nationale Sportweek plaats als 

onderdeel van de European Week Of Sport. Tijdens de Nationale Sportweek werden 

door het hele land en zeker ook in Zoetermeer bijzondere, leuke, spectaculaire en 

vooral actieve sportpromotieactiviteiten en –evenementen georganiseerd. 

Wethouder Mariëtte van Leeuwen gaf op de markt in Zoetermeer het startsein voor 

de Nationale Sportweek. Op de Markt waren, behalve een informatiemarkt, ook 

spetterende optredens en demonstraties te zien. Natuurlijk was ook Pro Patria 

aanwezig om alle bezoekers van informatie te voorzien. De peuters en kleuters van 

juf Saskia lieten een leuke demonstratie zien van gymmen met hoepels. De kinderen 

hadden er veel plezier in en konden rekenen op enthousiaste bijval van het publiek! 

 

District Selectie Trainingen 

Ook dit jaar werden weer Districtstrainingen district Zuid-Holland in de Noord--

Westerhal gehouden. Deze trainingen vonden plaats onder organisatie van KNGU 

Topsport. Het doel van de trainingen is om essentiële basis technieken, fysieke 

kwaliteiten en belangrijke basis turnhoudingen te scholen bij turnsters en train(st)ers. 

Binnen de districtstrainingen wordt gewerkt volgens een nationaal programma. De 

trainingen in district Zuid-Holland werden gegeven door hoofdtrainer van Pro Patria 

Vincent Vermeulen (trainer) en Daymon Jones (choreograaf/SV PAX). 

 

 

Jongens Turnkamp 

Elk voorjaar wordt in Beekbergen een Jongens Turnkamp georganiseerd. Zoals elk 

jaar werd hier ook dit jaar door een groep enthousiaste turners van Pro Patria aan 

deelgenomen onder begeleiding van een aantal zeer enthousiaste trainers. Het was 

zoals altijd weer een heel leerzaam weekend, maar vooral is er weer erg veel plezier 

gemaakt! 

 

Buitenspeelmiddag 

Op 8 juni werd weer de jaarlijkse buitenspeelmiddag georganiseerd voor de jongste 

leden van Pro Patria. Het evenement stond ook dit jaar weer garant voor veel sport- 

en spelplezier en werd goed bezocht. 
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Zomerkampen 

Pro Patria geeft haar jeugdleden al heel veel jaren de gelegenheid om deel te nemen 

aan de zomerkampen die worden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse 

Gymnastiek Unie (KNGU) in de bosrijke omgeving van Beekbergen. Ook in het 

afgelopen boekjaar hebben 41 leden van Pro Patria de Zomerkampen bezocht. Ook 

hebben 8 tentleiders/begeleiders en 2 stafleden van Pro Patria aan de Zomerkampen 

deelgenomen. De organisatie binnen de vereniging was ook dit jaar weer in handen 

van Hans Kelder en Yucca Klooswijk. 

Sportgala Zoetermeer 

Op vrijdag 1 juli werden de Zoetermeerse sportkampioenen uit 2015 op een 

feestelijke manier door de gemeente gehuldigd. De sportkampioenen zijn de 

sportieve ambassadeurs van Zoetermeer en van de vereniging. Pro Patria is trots op 

haar kampioenen. Het Sportgala Zoetermeer werd net als vorig jaar gecombineerd 

met Bodega Norton Culinair Zoetermeer Festival aan de Markt. Tijdens het gala 

gaven Youri Westerman, Malika Bodaan en Milou Ensing een spetterende Rhönrad 

demonstratie. Rhönradturnen is prachtig om naar te kijken en zelfs op het kleine 

podium lieten zij de veelzijdigheid van het toestel zien.  

 

 

 

Demonstratie op bevrijdingsfestival 

Burgemeester Charlie Aptroot gaf op 5 mei het startschot voor de viering van een 

groot bevrijdingsfeest in Zoetermeer. Het mooie zonnige weer bracht heel veel 

mensen op de been die plezier beleefden aan de verschillende festiviteiten die op de 

Markt plaatsvonden. De afdeling trampolinespringen was aanwezig op de 

zonovergoten markt en gaf een aantal demonstraties. Ook konden kinderen en 

volwassenen zelf ervaren hoe het is om te spelen met de zwaartekracht. De hele dag 

door stond er een rij van vele enthousiastelingen die een van de trampolines wilden 

uitproberen. 



Jaarverslag 2016  GV Pro Patria Zoetermeer                                                                                     Pagina | 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Foto Marco Driessen 
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6 Jaarrekening 2016 
 

Deze financiële verantwoording over het jaar 2016 biedt de nodige informatie van 

het financiële reilen en zeilen van GV Pro Patria Zoetermeer. De verantwoording is 

opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen zoals die in de statuten van de 

vereniging zijn vermeld. 

 

Zoetermeerpas en Sport- en Cultuurcheque 

De gemeente Zoetermeer geeft de ZoetermeerPas uit aan gezinnen met een laag 

inkomen. Met deze pas kunnen gezinnen korting krijgen op verschillende activiteiten 

zoals sport, cultuur en dagjes uit. Daarnaast stelt de gemeente dat ieder kind de kans 

moet krijgen om deel te nemen aan het sport- en cultuuraanbod. Daarom ontvangen 

kinderen van 8 jaar in Zoetermeer de Sport- en Cultuurcheque. Deze cheque kunnen 

zij inleveren bij sport- en cultuuraanbieders om korting te krijgen op de 

lessen/contributie en krijgen kinderen de kans te ontdekken waar hun interesses 

liggen. Pro Patria doet als sportaanbieder aan beide initiatieven mee. In het 

achterliggende jaar heeft de vereniging 242 Zoetermeerpascheques ontvangen. De 

Sport- en Cultuurcheques is 120 keer gebruikt voor activiteiten binnen de vereniging. 

Naar aanleiding van de evaluatie van het sportstimuleringsbeleid is eind 2015 

besloten de sportstimuleringsmaatregelen anders in te zetten. Hierbij is onder andere 

besloten om de Sport- en Cultuurcheque in 2016 voor het laatst in te zetten. 

 

Kascontrolecommissie 

De kascommissie bestaande uit Adri van den Engel, Yucca Klooswijk en Karin van 

Haaren heeft de jaarrekening van het boekjaar 2015 gecontroleerd en goedgekeurd 

zoals ook blijkt uit de getekende goedkeurende verklaring. De jaarrekening werd 

door de ALV in november goedgekeurd, waarna de vergadering unaniem decharge 

verleende aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2015. 
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Toelichting balans per 31 december 2016 en staat van baten 

en lasten over 2016 

 

Balans 2016 
    

(bedragen in €) 

GV Pro Patria  2016 2015 
  

2016 2015 

Activa 
   

Passiva 
  

Duurzame activa        
44.452  

       
67.965  

 
Eigen vermogen 

  

    
Stand per 1/1      94.694   102.147  

Contributies          952         2.898  
 

Herwaardering activa     18.000-    18.000- 

Overige vorderingen     17.485         7.237  
 

Exploitatie boekjaar       3.137-     10.547  
    

Stand 31/12      73.556      94.694  

Liquide middelen     56.810       73.155  
    

    
Crediteuren      35.735      52.660  

Rekening courant 
intern 

              -                   
-    

 
Overige schulden      10.408        3.901  

 
  119.699     151.255  

  
   119.699    151.255  

       

Breedtesport 2016 2015 
  

2016 2015 

Activa 
   

Passiva 
  

Duurzame activa       2.520         4.539  
 

Eigen vermogen 
  

    
Stand per 1/1     11.112-       1.084  

Contributies          952         2.898  
 

Herwaardering activa                -                  -    

Overige vorderingen     13.344         2.728  
 

Exploitatie boekjaar       4.403-    12.196- 
    

Stand 31/12     15.515-    11.112- 

Liquide middelen       7.357         7.651  
    

    
Crediteuren      33.819      52.200  

Rekening courant 
intern 

     3.010-      24.842  
 

Overige schulden        2.859        1.570  

 
     

21.163  
      

42.658  

  
      

21.163  
     

42.658         

Turnen Dames 2016 2015 
  

2016 2015 

Activa 
   

Passiva 
  

Duurzame activa     28.625       46.625  
 

Eigen vermogen 
  

    
Stand per 1/1    75.522      87.211  

Contributies               -                   
-    

 
Herwaardering activa     18.000-    18.000- 

Overige vorderingen       2.254         1.847  
 

Exploitatie boekjaar       2.082-       6.311  
    

Stand 31/12      55.440      75.522  

Liquide middelen       2.335         3.110  
    

    
Crediteuren                -              

225  

Rekening courant 
intern 

    25.367       25.496  
 

Overige schulden        3.141        1.331  

 
    58.581       77.078  

  
     58.581      77.078  
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Trampolinespringen 2016 2015 
  

2016 2015 
       

Activa 
   

Passiva 
  

Duurzame activa     13.307       16.411  
 

Eigen vermogen 
  

    
Stand per 1/1      22.158        6.761  

Contributies               -                   
-    

 
Herwaardering activa                -                  -    

Overige vorderingen               -                   
-    

 
Exploitatie boekjaar       3.087     15.397  

    
Stand 31/12      25.245      22.158  

Liquide middelen     13.205         7.956  
    

    
Crediteuren        1.916           234  

Rekening courant 
intern 

         649       1.975- 
 

Overige schulden                -                  -    

 
    27.161       22.392  

  
     27.161      22.392  

       

Bedrijfsbureau 2016 2015 
  

2016 2015 

Activa 
   

Passiva 
  

Duurzame activa               -               
390  

 
Eigen vermogen 

  

    
Stand per 1/1        8.125        7.091  

Contributies               -                  -    
 

Herwaardering activa                -                  -    

Overige vorderingen       1.887        2.662  
 

Exploitatie boekjaar           261        1.034  
    

Stand 31/12        8.386        8.125  

Liquide middelen     33.913       54.436  
    

    
Crediteuren                -                  -    

Rekening courant 
intern 

   23.006-    48.363- 
 

Overige schulden        4.408        1.000  

       

 
    12.794         9.125  

  
     12.794        9.125  

 

Balans 

Duurzame activa € 44,500 (€ 68,000): 

Bij “Turnen Dames” is de boekwaarde van de materialen beoordeeld en vergeleken 

met de actuele (opbrengst) waarde. Hieruit bleek een afwaardering noodzakelijk 

van € 18,000 ten laste van het eigen vermogen. 

 

Contributies € 1,000 (€ 2,900): 

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

 

Overige vorderingen € 17,500 (€ 7,200): 

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

te verzilveren cheques (€ 4,300), de Grote Clubactie (€ 6,400), KNGU (€ 1,400), 

verhuur Noord-Westerhal (turnzaal) (€ 2,600), wedstrijdgelden (€ 600), borg 

sleutels NWH (€ 400), en overig (€ 1,800). 

 

Eigen vermogen € 73,600 (€ 94,700):    

Door het nadelige exploitatiesaldo (€ 3,100) en door de afwaardering duurzame 
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activa “Turnen Dames” (€ 18,000) is het totale eigen vermogen in 2016 afgenomen 

met € 21,100. 

 

Crediteuren en overige schulden € 46,100 (€ 56,600): 

Deze post bestaat uit schulden aan de gemeente Zoetermeer met betrekking tot 

zaalhuur (€ 17,000), Noord-Westerhal (turnzaal) (€ 13,800), kaderkosten (€ 2,900), 

nog te besteden gelden van Rabo Clubkascampagne en Grote Clubactie (€ 

11,300) en overig (€ 1,100).  
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Staat van baten en lasten 

 

 

 

 

GV Pro Patria Zoetermeer 
  

(bedragen in €) 
 

werkelijk begroting begroting 
  

2016 2016 2017 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

        456.417        473.100        482.400  

Wedstrijdgelden           13.612            8.500          10.900  

Interest 
 

               144                  -                    -    

Overige baten           11.755          10.100          12.300  
  

        481.928        491.700        505.600  
     

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

        270.387        285.500        282.300  

Zaalhuur 
 

        125.238        136.700        120.800  

Bondscontributie           44.956          35.700          46.400  

Wedstrijden/Evenementen           18.316          17.400          19.600  

Organisatiekosten           20.967          26.600          31.400  

Afschrijvingen             5.201            5.700          15.800  
  

        485.065        507.600        516.300  

Exploitatiesaldo             3.137-         15.900-         10.700- 

Breedtesport werkelijk begroting begroting 
  

2016 2016 2017 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

        318.445        325.000        319.000  

Wedstrijdgelden             1.461               500            3.000  

Interest 
  

                -                    -    

Overige baten             1.469            3.500            1.500  
  

        321.375        329.000        323.500  
     

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

        161.372        179.000        162.300  

Zaalhuur 
 

          90.473        102.500          88.600  

Bondscontributie           40.552          33.000          41.000  

Wedstrijden/Evenementen             5.461            3.000            5.200  

Organisatiekosten             9.601          14.900          14.700  

Bedrijfsbureau           16.300          18.700          21.400  

Afschrijvingen             2.019            2.000            1.000  
  

        325.778        353.100        334.200  

Exploitatiesaldo             4.403-         24.100-         10.700- 
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  Turnen Dames 
 

werkelijk begroting begroting 
  

2016 2016 2017 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

          95.123        103.100      113.800  

Wedstrijdgelden             5.947            1.300              300  

Interest 
 

                  -                    -                    -    

Overige baten 
 

            6.858            3.200           6.700  
  

        107.928        107.600       120.800  
     

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

          72.216          69.600         76.000  

Zaalhuur 
 

          21.497          22.000         20.000  

Bondscontributie             2.102            1.800           3.000  

Wedstrijden/Evenementen             8.505            2.700           2.200  

Organisatiekosten             4.190            3.700           7.800  

Bedrijfsbureau 
 

            1.500            1.500           1.800  

Afschrijvingen 
 

                  -                 600         10.000  
  

        110.010        101.900       120.800  

Exploitatiesaldo             2.082-           5.700                  -    

Trampolinespringen werkelijk begroting begroting 
  

2016 2016 2017 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

          42.849          45.000          49.600  

Wedstrijdgelden             6.204            6.700            7.600  

Interest 
 

                  -                    -                    -    

Overige baten             3.246            2.900            3.600  
  

          52.299          54.600          60.800  
     

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

          23.449          24.900          26.600  

Zaalhuur 
 

          13.268          12.200          12.200  

Bondscontributie             2.302               900            2.400  

Wedstrijden/Evenementen             4.350            9.200          10.200  

Organisatiekosten             1.551            2.700            3.200  

Bedrijfsbureau             1.500            1.500            1.800  

Afschrijvingen             2.792            2.700            4.400  
  

          49.212          54.100          60.800  

Exploitatiesaldo             3.087               500                  -    



Jaarverslag 2016  GV Pro Patria Zoetermeer                                                                                     Pagina | 46  

 

 

 

Baten 

Contributie € 456,400 (€ 473,100): 

Ondanks het feit dat het ledenaantal in 2016 nagenoeg gelijk is gebleven, heeft het 

aantal gedurende het jaar een aantal dalmomenten laten zien. Hierdoor zijn de 

contributiebaten iets lager dan begroot (€ 16,700). 

 

Wedstrijdgelden € 13,600 (€ 8,500) 

“Turnen Dames” heeft € 5,900 doorberekend voor wedstrijdkosten € 8,500. Niet al 

deze kosten zijn door te berekenen en in 2017 moet nog een afrekening 

plaatsvinden.  

“Trampolinespringen” heeft € 6,200 doorberekend. De kosten zijn als volgt 

verantwoord:  € 4,400 onder wedstrijden en € 1,800 zaalhuur. 

“Breedtesport” is in de 2de helft van 2016 wedstrijdgelden gaan doorberekenen ad  

€ 1,500 met als kosten € 1,600. Een moeilijkheid hier is soms, vooral bij dans, de 

stelling wat onder wedstrijd valt. 

 

Overige baten € 11,800 (€ 10,100): 

Deze post betreft voornamelijk verhuur Noord-Westerhal (turnzaal) € 5,600, 

bijdragen KNGU € 2,400, kantine omzet en gegeven clinics en dergelijke € 1,300. 

 

 

 

 

Bedrijfsbureau 
 

werkelijk begroting begroting 
  

2016 2016 2017 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

                  -                    -                 -    

Wedstrijdgelden                   -                    -                 -    

Interest 
 

               144                  -                 -    

Overige baten 
 

               182               500           500  
  

               326               500           500  
     

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

          13.350          12.000      17.400  

Zaalhuur 
 

                  -                    -                 -    

Bondscontributie                   -                    -                 -    

Wedstrijden/Evenementen                   -              2.500        2.000  

Organisatiekosten             5.625            5.300        5.700  

Bedrijfsbureau 
 

          19.300-         21.700-   25.000- 

Afschrijvingen 
 

               390               400           400  
  

                 65            1.500-          500  

Exploitatiesaldo                261            2.000              -    
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Lasten 

Kaderkosten € 270,400 (€ 285,500):De totale kaderkosten zijn € 15,100 lager dan 

begroot. De in de loop van 2015 gerealiseerde besparingen hebben in 2016 

volledig resultaat gehad. 

Per 1 januari 2017 (2016) is de situatie als volgt, er zijn: 

23 (23) salariscontracten; 

2 (4) overeenkomsten tot opdracht; 

34 (39) verenigingsovereenkomsten; 

totaal 59 (66) personen. 

De overeenkomsten tot opdracht en de meeste verenigingsovereenkomsten zijn nog 

niet geformaliseerd door middel van een contract. 

 

Zaalhuur € 125,200 (€ 136,700): 

Voornamelijk door minder huur in de “Breedtesport” is deze post € 11,500 lager 

dan begroot. 

 

Bondscontributie € 45,000 (€ 35,700): 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Pro Patria  in november 2015 werd 

onder andere de begroting 2016 en dus de contributie 2016 vastgesteld. Daarna 

kwam de KNGU met informatie over de bondscontributie 2016. Door de slechte 

financiële situatie van de KNGU werd de bondscontributie 2016 naast de algemene 

indexatie met € 4,50 per lid per jaar extra verhoogd. Voor Pro Patria betekende dit 

besluit van de KNGU een extra last van ca € 9,500. 

 

Wedstrijden / evenementen € 18,300 (€ 17,400): 

Van deze kosten is in 2016 € 14,400 doorberekend. Het resterende bedrag ad  

€ 3,900 betreft voornamelijk dansuitvoeringen en de turn- en fundag. 

 

Organisatiekosten € 21,000 (€ 26,600): 

Voornamelijk door minder promotie activiteiten en minder flyers zijn deze kosten 

lager dan begroot (€ 5,600).  

 

Exploitatie saldo neg. € 3,100 (neg. € 15,900): 

Door besparingen in 2015 die volledig in 2016 doorwerkten en door verdere 

besparingen in 2016 is een aanzienlijk beter resultaat behaald dan begroot. Het 

resultaat is echter nog wel negatief. Indien de KNGU niet de bondscontributie extra 

had verhoogd zou het resultaat 2016 positief zijn geweest. 
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Toelichting begroting 2017  

(goedgekeurd 17 november 2016)                   

 

Baten: 

Contributie 

Breedtesport 

De contributie 2017 zal afgerond 3% verhoogd worden.  

€ 150 per jaar voor 1 uur les per week wordt € 155; 

€ 180 wordt € 185; 

€ 25 per jaar voor elk kwartier extra per week wordt € 26. 

 

Wedstrijdsport 

De bedragen voor de wedstrijdsport blijven ongewijzigd. 

Zie voor verdere uitwerking  van alle categorieën en bedragen het informatieblad bij 

aanmelding. 

 

Lasten: 

Servicebureau 

In de loop van 2016 is de vereniging versterkt met een verenigingsmanager a.i. 

Hierdoor zijn de kaderkosten hoger. Het saldo van de kosten en de opbrengsten 

wordt verhoudingsgewijs doorberekend aan “Breedtesport”, “Turnen Dames” en 

“Trampolinespringen”. 

 

Trampolinespringen 

De begroting 2017 ligt in lijn met de begroting 2016 en de te verwachten uitkomst 

2016. 

 

Turnen Dames 

Onder andere door hogere kosten reparatie en onderhoud zijn de organisatiekosten 

hoger ten opzichte van de begroting 2016.  De verwachting is dat de contributie 

inkomsten 2017 hoger zullen zijn.  Voor toekomstige vervanging en onderhoud van 

materialen wordt een begin gemaakt met de vorming van een voorziening. 

 

Breedtesport 

De begroting 2016 was € 24,100 negatief, waarbij door de ALV van november 2016 

de opdracht werd meegegeven om hier verbetering in te bewerkstelligen. In de loop 

van 2016 zijn op vele punten aanzienlijke besparingen gerealiseerd, vooral 

kaderkosten en zaalhuur. Echter de KNGU heeft volkomen onverwachts de 

bondscontributie 2016 met € 4,50 per jaar verhoogd. Voor de breedtesport is dit een 

bedrag van rond € 8,500. Tevens bleven de contributie inkomsten achter. Hierdoor 

zal de verwachte uitkomst 2016 rond € 15,000 negatief zijn. Voor de begroting 2017 

is uitgegaan van de huidige leden aantallen.  Voor 2017 is de opdracht om de 

(contributie) inkomsten aanzienlijk te verhogen. 
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Bijlagen 
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Uitslagen 2016 
 

 

 

 

 

Turnen Dames 
 

  

Districtskampioenschappen (Amsterdam) 

Instap N1 

Anouk Spies 3e plaats 47.417 

Lisa Angeles 14e plaats 39.883 

Pupil1 N1 

Marrylin Hendriks 1e plaats 49.233 

Casey-Jane Meuleman 3e plaats 45.667 

Jocelyn ter Haar 5e plaats 43.225 

Zoe Aartsen 6e plaats 40.492 

Pupil 2 N1 

Joya van Zijl 3e plaats 41.517 

Bondskampioenschappen 2016  

Pupil 1 N1 

Marylinn Hendriks 6e plaats 53.601 

1 Zoe Aartsen 19e plaats 49.301 

Jocelyn ter Haar 24e plaats 48.566 

Pupil 2 N1 

Joya van Zijl 13e plaats 49.816 

Pupil 1 N2 

Winema Olaria 18e plaats 53.050 

Pupil 2 N3 

Danique Ouweneel ?? ?? 

NK Ahoy Rotterdam 

Pupil 1 N1 (toestelfinale) 

Sprong 

Marylinn Hendriks 1e plaats 13.800 

 Brug 

Marrylin Hendriks 3e plaats 13.700 

Balk 

Marrylin Hendriks 2e plaats 14.600 

Vloer 

Marylinn Hendriks 3e plaats 13.750 
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   Eredivisie Junior 

Meerkamp 

Marisa Koedoot 7e plaats 48.983 

Sprong 

Marisa Koedoot 5e plaats 12.950 

Balk 

Marisa Koedoot 6e plaats 11.200 

Vloer 

Marisa Koedoot 6e plaats  11.933 

Districtsteams  

Meerkamp 

Zuid-Holland  
(Marrylin Hendriks) 

1e plaats 220.350 

GVB Toernooi 2016 (Barendrecht) 

Pupil 2 N1 

Marylinn Hendriks 1e plaats 51.959 

Winema Olaria 2e plaats 42.000 

Jocelyn ter Haar 5e plaats 34.125 

Instap N2 

Vera Driessen 4e plaats 49.075 

Djenaliah van Geer 6e plaats 46.433 

Pupil 1 N3 

Ivy Henzcl 9e plaats 45.541 

Merle Pronk 18e plaats 42.041 
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Moreau Gymnastics Tour (Vlissingen) 

Instap N2 

Esmee Helmus 21e plaats 46.800 

Floor de Kooter 23e plaats 46.625 

Yvy Hencz 28e plaats 45.200 

Merle Pronk 29e plaats  43.825 

Pupil1 N2 

Eline Heijenbrok 6e plaats 50.558 

Winema Olaria 8e plaats 50.175 

Lamis van den Bosch 12e plaats 46.642 

Tess Compeer 15e plaats 43.200 

Sydney Chan 17e plaats  41.375 

Pupil 2 N2 

Savannah Bijlsma 9e plaats 50.142 

Roosmarijn Oudenaarde 15e plaats 48.400 

Zalea Hasan 17e plaats 44.733 

Jade Geenjaar 19e plaats 19.050 

Pupil 2 N3 

Danique Ouweneel 11e plaats 46.058 

Nikki van Doeland 16e plaats 42.058 

2e divisie jeugd D 

Rozemarijn Jonk 4e plaats 43.942 

Britt Compeer 7e plaats 42.925 

2e divisie junior C 

Maika Baarendse 11e plaats 43.825 

Lisa van Beek 13e plaats 40.700 

Myrte van de Salm 14e plaats 40.450 

Lynn van Hek 17e plaats 38.500 

Esmee van Hek 19e plaats 33.875 

Dans   

NK Ahoy Rotterdam 

Duo Streetdance Beginner t/m 13 jaar 

Merel & Arwen 2e plaats 172 

Streetdance Beginner t/m 13 jaar 

No Limits 7 e plaats 150 
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Trampolinespringen 
 

  

NK Ahoy Rotterdam 

A Senior Dames 

Ashley Kuijper 7e plaats 44.170 

 

C Pupil Meisjes 

Suman Ramharakh 4e plaats 26.200 

Mendi Kerkhof 5e plaats 25.100 

 

C Pupil/Jeugd Jongens 

Ramon Noman 1e plaats 27.400 

 

B Pupil/Jeugd Meisjes 

Larissa Zuiderwijk 8e plaats 34.140 

 

E Pupil Gemengd (synchroon) 

Hedwig van Overbeeke  
Ssakia Daniëlse 

1e plaats 36.800 

Bloom Rees 
Shefaley Gokoel 

2e plaats 35.200 

 

D Jeugd Meisjes (synchroon) 

Melissa Klein 
Xiunan Hotz 

6e plaats 34.600 

 

B Senior Dames (synchroon) 

Larissa Zuiderwijk 
Shaya van Houdt 

1e plaats 38.900 

 

C Pupil Meisjes (synchroon) 

Anouchka van Haaren 
Suman RamHarakh 

2e plaats 108.400 

 

C Jeugd Meisjes (synchroon) 

Amber Klooswijk 
Mendi Kerkhof 

4e plaats 37.600 

 

C Jeugd Jongens (synchroon) 

Ramon Noman 
Richard van Overbeeke 

1e plaats 102.900 

 

A Senior Dames (synchroon) 

Carlijn Blekkink 
Jackie Lionahr 

3e plaats 41.100 
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E Pupil III Gemengd 

Shefaley Gokoel 1e plaats 26.600 

Bloom Rees 2e plaats 26.500 

Trista Swagerman 4e plaats 25.800 

 

E Pupil II Gemengd 

Hedwig van Overbeeke 2e plaats 24.800 

 

E Pupil I Gemengd 

Saskia Daniëlse 1e plaats 25.800 

 

E Jeugd I Gemengd 

Lisa van der Stel 7e plaats 23.200 

 

D Jeugd II Meisjes 

Melisa Klein 4e plaats 25.700 

Savanna Bakker 8e plaats 24.600 

NK Teams Trampolinespringen (Alkmaar) 

B Niveau 

Ramon Noman  
Shaya van Houdt 
Amber Klooswijk 
Larissa Zuiderwijk 

2e 
plaats 

126.940 

D Niveau 

Saskia Daniëlse 
Bloom Rees 
Shefaley Gokoel 
Hedwig van Overbeeke 

5e 
plaats 

64.500 

E Niveau 

Ivy Henczl 
Evi Bijnagte 
Mikai La Vos 
Trista Swagerman 

1e 
plaats 

75.600 
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Forza Cup (Goes) 

Int. A Pupil Miniemen Meisjes 

Suman Ramharakh 2e plaats 39.425 

Roos D’Ancona 3e plaats 39.355 

Anouchka van Haaren 4e plaats 38.745 

Int. A Pupil Miniemen Jongens 

Richard van Overbeeke 2e plaats 38.140 

Int. A Jeugd Beloften Meisjes 

Larissa Zuiderwijk 2e plaats 42.565 

Amber Klooswijk 5e plaats 40.845 

Int. A Jeugd Beloften Jongens 

Ramon Noman 3e plaats 41.525 

Int. A Senior Meisjes 

Ashley Kuijper 1e plaats 44.250 

Tweede Nationale Rhönrad Beleving (Naaldwijk) 

Niveau 10 

Reisa Harthoorn 4e plaats 

Roxy Duijverman 10e plaats 

Niveau 9  

Ilse Barendse 3e plaats 

Merel de Bruijn 8e plaats 

Carmen Eckhardt 11e plaats 

Niveau 8 

Fay Pronk 5e plaats 

Niveau 6 

Jitske Roelofs 2e plaats 

Niveau 7 

Emilie Duijse 7e plaats 

Giny Oerlemans 12e plaats 

Isabelle te Dorsthorst 13e plaats 

Wail Tahiri 14e plaats 

Gabriel Lomans 1e plaats 

Casper Bijlaard 4e plaats 

Esmee Kleiweg 6e plaats 

Daisy Ras 7e plaats 

Niveau 5 

Malika Bodaan 2e plaats 

Milou Ensing 3e plaats 

Birgit v.d. Hel 4e plaats 
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