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Voorwoord  
 

 

Het jaar 2017 ligt achter ons. Voor Pro Patria was het weer een jaar van  genieten 

van al het moois wat de gymsport ons biedt en de prestaties van onze 

wedstrijdsporters. Het jaar met mooie evenementen zoals de DanceFactory en de 

eerste editie van de ProPatriacup. Maar ook het jaar waarin we dachten dat de eerste 

paal van Gymworld de grond in zou gaan, maar door de opleving van de economie 

en de daarbij ontstane ontwikkelingen op de bouwmarkt moeten we nog een slag om 

de arm houden over de realisatie van Gymworld. 

  

Als voorzitter van Pro Patria kijk ik met trots terug op 2017. Een woord van dank gaat 

uit naar al die mensen die ook in 2017 weer hebben bijgedragen om onze sport in 

Zoetermeer nog steviger te verankeren. 

  

Jerry van der Ziel 

Voorzitter 
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Profiel 

 

In 1911 werd door enkele sportieve inwoners van Zoetermeer Pro Patria opgericht. 

Na enkele weken had de vereniging plusminus 30 leden. Er werd geoefend in "zalen 

met vergunning" n.l. Café Ooms en Café de Mol. In 1915 werd in de Dorpsstraat in 

Zoetermeer een gymnastieklokaal geopend. Nog steeds 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. 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 inzetten voor een leven lang bewegen. 

 

 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 zit diep geworteld in de Zoetermeerse cultuur. De 

vereniging kent een rijk verleden en heeft een grote ambitie. De in het verleden 

door GV Pro Patria behaalde resultaten hebben de vereniging doen groeien en 

een enorme uitstraling gegeven. 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. De wil tot excelleren zit verankerd in de genen van Pro Patria. 

Twintig jaren na de oprichtingsdatum (28 maart 1911) werd een vijftal Pro 

Patrianen onder leiding van verenigingsoprichter en coach Dries van der Meer 

Nederlands Kampioen slingerbal. 
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1 | Jaarverslag van het bestuur 
 

 

Samenstelling 

De samenstelling van het bestuur is tijdens het boekjaar niet gewijzigd en is als volgt: 

Jerry van der Ziel  voorzitter 

Fred van Puffelen vicevoorzitter 

Vacature  secretaris 

Steven Blom  penningmeester 

 

De functie van secretaris bleef oningevuld. Naar aanleiding van een herhaalde oproep 

hebben zich aan het eind van het jaar enkele kandidaten aangemeld. Uit de 

aanmeldingen is Ilhem Zait als meest geschikte kandidaat voor deze bestuursfunctie 

naar voren gekomen. Zij vervult, mede ter beeldvorming, secretariële werkzaamheden 

voor het bestuur en ondersteunt de verenigingsmanager.  

 
Overlegstructuur 

Het bestuur heeft tijdens het boekjaar bijna wekelijks vergaderd. Daarnaast heeft er 

regelmatig informeel overleg plaats gevonden met de managers van de verschillende 

afdelingen. Tijdens de bestuursvergaderingen bespreekt het bestuur de algemene 

gang van zaken binnen de vereniging en wordt gekeken in hoeverre de vereniging er 

in slaagt de financiële, sportieve en andere doelstellingen uit het meerjaren beleidsplan 

te realiseren.  

 

Algemene Ledenvergadering 

In dit boekjaar kwam de Algemene Ledenvergadering zoals gebruikelijk twee keer 

bijeen. Het bestuur heeft tijdens deze vergaderingen aan de aanwezige leden 

verantwoording afgelegd over de gang van zaken binnen de vereniging en het 

gevoerde beleid over het afgelopen jaar. Tijdens de Algemene Vergadering op 17 mei 

is het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 vastgesteld door de leden. In de 

najaarsvergadering op 16 november is de begroting 2018 door de leden vastgesteld. 

 

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 managers van de afdelingen worden aangestuurd 

door de verenigingsmanager. De verenigingsmanager ondersteunt en informeert het 

bestuur over de gang van zaken en de ontwikkelingen binnen de vereniging. Hij vervult 

een samenbindende en initiërende rol binnen de vereniging. 

 

De samenstelling van de managers is in het boekjaar 2017 gewijzigd. Bij aanvang van 

het boekjaar was de samenstelling als volgt: 
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Ricardo Seffelaar  verenigingsmanager 

Marguerita La Vos  manager Trampolinespringen 

Vincent Vermeulen  manager Turnen Dames 

Annemarie van Wel  manager Breedtesport 

 

Omdat het managen van de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling Turnen 

Dames en het begeleiden van de turn technische zaken binnen de afdeling een te 

grote opgave bleek is binnen deze afdeling deze rol los gekoppeld. Vincent Vermeulen 

heeft zijn managers taken overgedragen en richt zich volledig op de turn technische 

aspecten binnen de afdeling.  De vicevoorzitter heeft tijdelijk de functie van 

afdelingsmanager op zich genomen. 

 

De samenstelling van de managers is aan het einde van het boekjaar als volgt: 

Ricardo Seffelaar  verenigingsmanager 

Marguerita La Vos  manager Trampolinespringen 

Fred van Puffelen  manager Turnen Dames a.i. 

Annemarie van Wel  manager Breedtesport 

 

Adviesteam 

Het adviesteam van Pro Patria  heeft het bestuur een aantal malen voorzien van advies 

over onder andere Gymworld, de lesbezettingen in de breedtesport en de 

verenigingsstructuur.  

 
Dankwoord 

Het bestuur bedankt en spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de managers en 

alle medewerkers en medewerksters van GV Pro Patria Zoetermeer, met inbegrip van 

de velen die vrijwillig taken ten behoeve van de vereniging verrichten. 
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2 | Vereniging 

 
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.  

 

Ledenaantal 

De Nederlandse sportvereniging heeft relatief veel leden, blijkt uit Europees 

onderzoek. Het ledenaantal van Pro Paria laat in het verslagjaar een kleine daling zien 

in het aantal leden (-222). Ondanks een groei in februari hebben we deze stijging niet 

weten vast te houden en bereikte we een dieptepunt in oktober van dit jaar. Gelukkig 

lijkt deze daling zich niet verder voor te zetten en groeit het aantal leden inmiddels 

weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Ledenaantal 

 

In 2006 was 42 procent van de Nederlanders lid van een sportclub, in 2014 was dat 

31 procent en in 2030 zal het 19 procent zijn. Dat voorspellen het Sociaal en Cultureel 

Planbureau en het RIVM in een dit jaar gepubliceerd rapport. Steeds meer mensen 

sporten louter om hun gezondheid en conditie te verbeteren, niet om competitie te 

spelen of sociaal actief te zijn. Door virtuele coaches, apps en sportscholen wordt 

sporten steeds 'autonomer'.1 Om leden aan de vereniging verbonden te houden zullen 

we met deze ontwikkeling rekening moeten houden. Ledenwerving en -behoud zijn 

thema’s waar de vereniging zich de komende jaren voor in wil zetten. 

 

 

                                                           
1 http://www.sportutrecht.nl 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

januari december



Jaarverslag 2017 GV Pro Patria Zoetermeer  Pagina | 13  

 

 

Sportaanbod 

Inwoners van Zoetermeer kunnen, vanuit hun eigen behoefte, gebruik maken van de 

grote diversiteit van gymsporten welke Pro Patria aanbiedt. Pro Patria is in alle wijken 

van de stad aanwezig en biedt van jong tot oud de inwoners van de stad de 

gelegenheid om op ieders eigen ambitieniveau te kunnen bewegen. 

 

 
Figuur 2 overzicht sportaanbod Pro Patria 2017 

 
Pro Patria streeft er naar het sportaanbod te laten aansluiten op de motieven en 

capaciteiten, bij elke levensfase. Het is belangrijk dat meer mensen gaan sporten en/of 

recreatief bewegen. Maar volgens een rapport van Wetenschappelijke raad voor 

Regeringsbeleid (2017) heeft lang niet iedereen voldoende ‘doenvermogen’ om 

hiervoor initiatief te nemen. Motiverende aspecten kunnen per type sport en doelgroep 

wisselend zijn (gezelligheid, fitheid en comfort). Als mensen zich oriënteren op sporten 

en/of bewegen, doet de helft dat via internet (53%), twee vijfde vraagt bekenden 

informatie (41%). Folders (9%) en zorgverleners (13%) zijn belangrijke secundaire 

bronnen2.  

 

Commissies 

Het bestuur richt zich op het ontwikkelen van het verenigingsbeleid voor de langere 

termijn. De (verenigings)manager vertaalt dit beleid naar uitvoerend en zorgt voor de 

aansturing van de uitvoering van dit beleid. De uitvoering zou moeten gebeuren vanuit 

een aantal commissies. Helaas heeft het ook dit boekjaar weer ontbroken aan actieve  

commissies die invulling kunnen geven aan de uitvoering van het beleid en kwamen 

veel lopende zaken neer op de inzet van de bestuursleden. Alleen de 

kledingcommissie is actief geweest. Een groot gedeelte van de leden van de 

kledingcommissie hebben echter aangegeven hun activiteiten te beëindigen.  

 

                                                           
2 Bron: Nationaal Sportonderzoek voorjaar 2017, Mulier Instituut 



Jaarverslag 2017 GV Pro Patria Zoetermeer  Pagina | 14  

 

 

Pro Patria is Gymsportcentrum 

Terwijl duizenden toeschouwers genoten 

van de prachtige gymsport in Ahoy tijdens 

het Fantastic Gymnastics  2017 kwamen 

ruim honderd gymclubbestuurders samen 

om hun kennis en ervaringen te delen op het 

5e  GymsportCongres in Ahoy. Ook de 

nieuwe KNGU-voorzitter Monique Kempff 

was aanwezig. Bij de afsluiting van het 

congres ontving voorzitter Jerry van der Ziel 

uit handen van Peter Bus 

(accommodatiespecialist van de KNGU) een 

plaquette waarmee de vereniging als 

officieel Gymsportcentrum van de KNGU 

wordt erkend. GV Pro Patria behoort bij de 

eerste verenigingen die deze erkenning 

ontvangen.  

 

Koninklijke onderscheiding voor oud bestuurslid 

Op zondag 25 juni werd oud bestuurslid 

Paul van der Zijde verrast met een 

Koninklijke onderscheiding. Hij kreeg 

deze onderscheiding na afloop van de 

première van de nieuwe show van 

drumfanfare VIOS bij het dorpsfeest van 

Zoeterwoude. Van der Zijde ontving de 

onderscheiding vanwege zijn 

inspanningen voor drumfanfare VIOS in 

Zoeterwoude en voor onze 

gymnastiekvereniging. Paul van der 

Zijde heeft zich twaalf jaar lang met ziel 

en zaligheid ingezet voor Pro Patria. Zo 

vervulde hij onder meer de functie van 

voorzitter recreatiesport en is hij lid van  

het hoofdbestuur geweest. Ook was hij 

betrokken bij de organisatie van de 

ProPatriade, de twee jaarlijkse gym – en dansshow waar de hele vereniging zich aan 

haar leden presenteert. Topevenement voor Paul was deelname van Pro Patria aan 

de Nationale Taptoe in Ahoy in 2012. 

 

 

 

 

Figuur 3 Jerry van der Ziel ontvangt de plaquette 
uit handen van Peter Bus (KNGU) 

Figuur 4  Paul v.d. Zijde samen met zijn echtgenote 
en burgemeester Bloemen 
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Personeel en organisatie 

Werkgever 

Naast de inspanningen van de vrijwilligers is Pro Patria ook werkgever. De vereniging 

had met achttien personen een werkgeversovereenkomst, waarbij in uren per 

werknemer een grote diversiteit is.  

Vrijwilligers 

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

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

kerngroep is in volume echter niet groot. De doelstelling om in 2017 met alle mensen 

die activiteiten ontplooien een verenigingsoverenkomst op te stellen is bij een gebrek 

aan een medewerker personeel & organisatie niet gehaald. Het gaat hierbij om 

vijfenvijftig personen die een vrijwilligersvergoeding voor hun activiteiten ontvangen. 

 

Vertrouwenspersonen 

De vereniging heeft drie vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen kunnen 

ingeschakeld worden voor het begeleiden en adviseren bij ongewenst gedrag en 

hebben een adviesfunctie naar het bestuur. De vertrouwenspersonen van de 

vereniging hebben dit jaar drie casussen in behandeling genomen die geen verdere 

vervolgstappen behoefde.  

 

Accommodaties 

 

Gymworld 

In mei leek de realisatie van Gymworld weer een stapje dichterbij gekomen. 

Verenigingsvoorzitter Jerry van der Ziel tekende samen met wethouder Mariëtte van 

Leeuwen (sport) en de vicevoorzitter van CGV Christa Ros het ruimtelijk Programma 

van Eisen voor de bouw van Gymworld. Met de ondertekening kon de gemeente 

Zoetermeer de bouw gaan aanbesteden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: fotoflex Nederland. Voorzitter Van der Ziel ondertekent het PVE samen met wethouder van Leeuwen 
en vicevoorzitter Ros van CGV 

 



Jaarverslag 2017 GV Pro Patria Zoetermeer  Pagina | 16  

 

De aanbestedingsronde leverde echter geen enkele geldige inschrijving op. Door de 

aantrekkende economie werd de bouw van het sportcomplex steeds duurder. Het 

budget dat in 2016 werd vastgesteld, was inmiddels niet meer toereikend. Het college 

kwam aan het eind van het jaar met een nieuw voorstel waarin zij de gemeenteraad  

vroegen om het budget te verhogen, zodat opnieuw kon worden aanbesteedt. 

Stemming over het nieuwe voorstel zal in 2018 plaatvinden. 

 

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 

 

Samenwerkingsverbanden 

Sinds het seizoen 2016/2017 werken we met een aantal verenigingen en het onderwijs 

samen. Pro Patria zoekt bewust de samenwerking met partners en richt zich hierbij op 

de inhoud en een duurzame relatie. Ook in dit boekjaar zijn we weer een tweetal 

nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. 

 

Kentalis en Signtaal  

In samenwerking met Kentalis en Signtaal is Pro Patria gestart met lessen Gym Extra 

voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar met een motorische achterstand. Naar aanleiding 

van een vraag van een ouder heeft de vereniging onderzocht of er een mogelijkheden 

bestonden om een les op te zetten voor kinderen met een motorische achterstand. Er 

is advies ingewonnen bij de KNGU. Zowel Kentalis als Signtaal waren enthousiast voor 

het opzetten van de lessen. Gym Extra is een van de mogelijkheden binnen Aangepast 

Sporten. Vanuit een basis van plezier en zelfvertrouwen wordt bij Gym Extra gewerkt 

aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen. 

Kinderen leren tijdens de les om te gaan met hun beperkingen en hun eigen 

mogelijkheden te ontdekken. 

 

Zomerkampen 

Pro Patria heeft ook in 2017 weer een aantal leden (en verwanten) de mogelijkheid 

geboden om deel te nemen aan de door de KNGU  georganiseerde zomerkampen in 

Beekbergen. Het aantal deelnemers is ten opzichte van 2016 iets gedaald van 40 naar 

36. Daarentegen is het aantal tentleidsters met een Pro Patria achtergrond 

toegenomen van vier naar tien. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren 

gaat groeien, er heeft zich al potentiele leiding voor 2018 gemeld. Gympie, de mascotte 

van de zomerkampen, is twee keer bij een activiteit van Pro Patria aanwezig geweest 

in de periode mei – juni.  
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Stichting Topturnen Haaglanden & Westland (STHW) 

Pro Patria kan haar getalenteerde jongens turners niet de passende omstandigheden 

bieden welke recht doen aan hun talent en ambities. Om die reden is de vereniging 

een samenwerkingsverband aan gegaan met de stichting Topturnen Haaglanden & 

Westland (STHW). Doel van deze samenwerking is het effectief begeleiden en 

ondersteunen van sporttalenten en topsporters om zich optimaal te kunnen 

ontwikkelen. Doelgroep hierbij is het turnen heren, in het topsegment ere, eerste en 

tweede divisie. De samenwerking is niet nieuw en bestond al langer maar werd met 

de ondertekening van een overeenkomst bekrachtigd. Voor Pro Patria de uitgelezen 

kans om trainingsuren voor haar getalenteerde turners op het juiste niveau aan te 

bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR en Communicatie 

Het blijft belangrijk ons aan te passen aan de snel veranderende digitale (sport)wereld. 

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

decennia flink aan verandering onderhevig en de telefoon is niet meer uit ons dagelijks 

leven weg te denken. De website van de vereniging blijft van oudsher een belangrijk 

communicatiemiddel en heeft als doel het informeren van de leden. De website van 

Pro Patria wordt nog steeds door duizenden bezoekers bezocht. 

 

Facebook 

De Facebookpagina van de vereniging blijft ongekend populair en heeft inmiddels 

958 volgers in binnen- en buitenland. Ten opzichte met 2016 betekent dit een groei 

van een kleine 200 volgers. Berichten die geplaatst worden op de Facebookpagina 

kennen een groot bereik.  

 

Figuur 5 Verenigingsvoorzitter Jerry van der Ziel en Ron Major van STHW 
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Figuur 6 Overzicht berichtenbereik Facebook 2017 

 

Website 

De website van de vereniging blijft het belangrijkste communicatiemiddel voor de 

vereniging en is vaak de eerste plek waar men kijkt voor nieuws en informatie. Vanuit 

de Facebookpagina wordt regelmatig naar de website verwezen. De kwetsbaarheid 

van de website zit hem in het beheer en het plaatsen van content. Dit wordt door één 

persoon gedaan, mede door het ontbreken van een redactiecommissie. De andere 

kwetsbaarheid is dat door de grote hoeveelheid content,  de template ontoereikend is. 

Met de supplier van de website wordt gezocht naar een oplossing en een nieuwe 

website ontwikkeld in 2018. 

 

Berichtgeving in de media 

Met de (lokale)media onderhoudt de vereniging goed contact. Ook dit jaar zijn er met 

regelmaat persberichten verzonden welke zowel op de digitale media,  als in de 

kranten zijn overgenomen. 

 

Sponsoring en acties 

In zijn algemeenheid wordt het voor sportverenigingen steeds moeilijker om sponsors 

te vinden. Ook in dit boekjaar is het de vereniging niet gelukt om nieuwe sponsoring in 

de vorm van financiële en/of materiële steun vanuit het bedrijfsleven aan zich te 

binden. Een aantal overeenkomsten met vertrouwde partners werden wel bestendigd. 

De overeenkomst met de kledingsponsor liep tegen het einde van dit jaar af.   

 

RabobankClubkascampagne  

Eén keer per jaar stemmen de klanten en leden van de Rabobank op de vereniging(en) 

en club(s) die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen voor de vereniging, 

des te hoger het bedrag dat naar de clubkas gaat!  In het stadion van ADO Den Haag 

werden de winnaars van de Rabobank Clubkas Campagne 2017-2018 

bekendgemaakt. In onze regio kregen (sport)verenigingen BSC’68 (1160 euro), 

Stichting Happy Days Zoetermeer (1095 euro) en Ilion (1065 euro) de meeste 

stemmen en derhalve het hoogste geldbedrag toegekend. U heeft ook deze keer weer 
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massaal op ons gestemd, wat resulteerde in de 4e plaats en een mooi geldbedrag voor 

de vereniging. 

 

Grote Clubactie  

Al meer dan 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse 

verenigingsleven. De Grote Clubactie 2017 was binnen de vereniging een daverend 

succes. Nog nooit waren er zoveel loten verkocht. De voorzitter maakte de top drie van 

lotenverkopers bekend. Tess van Alphen had maar liefst 80 loten verkocht en eindigde 

op de 3e plaats. Megan van Puffelen had acht loten meer verkocht en eindigde met 

een totaal van 88 loten op de 2e plaats. Met maar liefst 156 loten was Lisa Dirkzwager 

absoluut de beste lotenverkoopster van de vereniging. Trainster Charlotte Montenegro 

en haar turnsters hebben in totaal zoveel loten verkocht dat van de opbrengst een 

nieuwe balk en airbeam kon worden aangeschaft. Een resultaat om trots op te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorkliks  

De vereniging heeft zich in het najaar aangemeld bij Sponsorkliks. Het concept is heel 

simpel. Wanneer leden online aankopen doen en zij doen dit via de SponsorKliks-

pagina van de vereniging dan ontvangt de vereniging een commissie. Voor de leden 

kost het niets extra’s. 

 

Olympische ervaring in trainersstaf Trampolinespringen 

Ze is tot op heden de enige Nederlandse vrouwelijke trampolinespringer die twee keer 

op de Olympische Spelen stond. Afgelopen zomer werd Rea Lenders door de 

vereniging gepolst om haar kennis en ervaring om te zetten in een trainerschap bij Pro 

Patria. Lang hoefde zij daar niet over na te denken. Rea had bij het afscheid van haar 

actieve sportcarrière al aangegeven haar kennis en ervaring als trainer/coach over te 

willen dragen aan de volgende generatie sporters. In de gesprekken met de 

Figuur 7 Voorzitter Jerry van der Ziel met de top drie lotenverkopers 
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hoofdcoach/manager van de afdeling Trampolinespringen Marguerita la Vos trof Rea 

een oude bekende en er was direct een klik. Rea verzorgt op dinsdag en woensdag  

de trainingen voor de wedstrijdsporters van de afdeling. GV Pro Patria is heel blij dat 

zij de kennis en ervaring van Rea heeft kunnen toevoegen aan het trainersbestand 

van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Rea in de Noord-Westerhal  

 

WK trampolinespringen 

Aansluitend aan het Wereldkampioenschap Trampolinespringen werd voor de jeugd, 

in vier verschillende leeftijdscategorieën, het officieuze jeugd-WK georganiseerd. 

Tijdens deze World Age Group Games (WAGC) was Nederland met maar liefst 24 

springers vertegenwoordigd. Naast de coaches die de sporters begeleiden ging een 

begeleidingsteam mee met daarin de ProPatrianen Jolanda Hierck (jury) en Marguerita 

la Vos (fysiotherapeut). Marguertita en Jolanda waren sowieso internationaal actief. 

Beiden behaalden dit jaar ook hun internationale jurybrevet.  
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4 | Sportieve terugblik 
 

Ook dit jaar hebben tal van sporters van Pro Patria meegedaan aan wedstrijden op 

regionaal- en (inter)nationaalniveau. De sporters van de afdelingen Turnen Dames en 

Trampolinespringen hebben via regiowedstrijden, districtswedstrijden, voor- en 

plaatsingswedstrijden deelgenomen aan landelijke finales c.q. Nederlandse 

Kampioenschappen. Ook binnen de recreatieve wedstrijdsport hebben sporters van 

Pro Patria zich doen gelden. 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. 

 

Trampolinespringen 

Voor de wedstrijdspringers van Pro Patria is het altijd een lange aanloop naar het 

hoogtepunt van het seizoen, het NK in Ahoy. Via divers plaatsing wedstrijden proberen 

de springers zich voor dit toernooi te plaatsen. Al tijdens de plaatsingswedstrijden 

lieten de springers hun ambities zien en wist een grote groep springers zich te plaatsen 

voor het NK. 

Fantastic Gymnastics 

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Ahoy kwam de grootste afvaardiging 

van Pro Patria van de afdeling Trampolinespringen. Maar liefst 16 synchroon paren en 

24 individuele springers verschenen aan de start voor hun Nederlands 

Kampioenschap.  Er werden door de trampolinespringers maar liefst vier Nationale 

titels, zes zilveren en drie bronzen medailles bij elkaar gesprongen naast de vele 

overige ereplaatsen. Ivy Henzcl sprong voor het eerst op een NK in de klasse E pupil 

II gemengd. Zij plaatste zich voor de finale en sprong daarin naar het zilver. Trista 

Swagerman werd in de klasse E pupil I Nederlands Kampioen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figuur 9 Bloom Rees en Shefaley Gokoel op het podium 
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Bij het synchroon springen in de senior heren B klasse was er succes voor Richard 

van Overbeeke en Ramon Noman die in de finale de 2e plaats en dus het zilver kregen 

opgehangen. Xiunan Hotz en Saskia Danielse behaalden het zilver in de synchroon 

klasse D jeugd meisjes. Bloom Rees en Shefaley Gokoel waren bij de D pupil meisjes 

goed voor het brons. Bij de E pupil gemengd haalden Trista Swagerman en Mikai La 

Vos het zilver. 

 

Richard  van Overbeeke werd door drie goede oefeningen Nederlands Kampioen in 

de B jeugd jongens. Amber Klooswijk sprong in de categorie meisjes B jeugd naar het 

goud en mocht op de hoogste trede van het podium plaatsnemen. Brons was er in 

deze categorie voor Felicia van der Schoot. 

 

Op zondag werd het volledige podium bij het synchroonspringen bij de meisjes B jeugd 

in beslag genomen door Pro Patria springers. Het koppel Roos D’Ancona/Felicia van 

der Schoot sprong naar de Nederlandse titel. Anouchka van Haaren/Suman 

Ramharakh wisten het zilver te bemachtigen. Het brons was voor Meike Klein/Melissa  

 

 

Figuur 10 Een volledig Pro Patria podium 

 

Flower Cup  

In maart vond in Aalsmeer de 22e editie van de Flower Cup plaats. Met meer dan 300 

trampoline springers uit diverse Europese landen, Amerika, Canada en Argentinië was 

het weer een waar spektakel. Bij de heren wist Ramon Noman de finale te bereiken, 

door constant en vooral hoog te springen. In de finale bleef hij stabiel en wist nog 2 

plaatsen in het klassement te stijgen naar de 6e plaats. Richard van Overbeeke maakte 

een foutieve sprong in de 1e  oefening en bereikte daardoor de 21e plaats. 

Bij de dames lagen de nummers 1-30 niet ver uit elkaar. Shaya van Houdt was de 

beste Pro Patriaan en behaalde een keurige 13e plaats. Ook Amber Klooswijk liet zien 

dat ze dit nivo aankon en werd 15e. Ashley Kuijper, in 2015 nog 8e in de finale, viel met 

een dubbele salto naast de trampoline. Na controle van de EHBO en vol met 

adrenaline sprong ze daarna nog een hele mooie oefening, zij werd uiteindelijk 16e  

Larissa Zuiderwijk volgde in de top 20, door op de 19e plaats te eindigen. Onze 

jeugdige springers Anouchka van Haaren en Suman Ramharakh lieten erg mooie 
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oefeningen zien en werden respectievelijk 22e en 35e. Met hun 11 jaar is dit een 

enorme prestatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NK teams 

Op zaterdag 9 december 2017 werd in Sportcomplex De Rusheuvel in het Brabantse 

Oss de Nederlandse Kampioenschappen trampolinespringen voor clubteams 

gehouden. Hierbij werd er in vijf verschillende klasses A tot en met E door teams uit 

het hele land gestreden om de nationale titels en het overige eremetaal. Pro Patria 

verscheen met vijf teams in de klassen B, C, D en E aan de start. Het team E10 (Elin, 

Rosanna, Nayisha en Merle) eindigde op een fantastische derde plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Ramon Noman in actie tijdens de Flower Cup 

Figuur 12 Pro Patriaspringers NK teams 
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Turnen Dames 

Turnen dames kent veel soorten wedstrijden zowel op landelijk- als op districtsniveau. 

Het turnseizoen begint traditiegetrouw in januari voor de verschillende divisies met de 

districtswedstrijden in Amsterdam. Tijdens de diverse wedstrijden en plaatsingsrondes 

lieten de turnsters progressie zien en behaalden zij diverse ereplaatsen.  

 

Districtsfinale  

In mei werden in Amsterdam de Disctrictsfinales gehouden voor de turnsters uit de D1 

en 4e divisie. Maar liefst zeven turnsters van Pro Patria hadden zich weten te plaatsen 

voor deze finale. Eveline Peerdeman en Lidwien van der Meulen (pupil-2) turnden een 

goede finale en eindigde respectievelijk op 23e en 25e plaats. Mendi Kerkhof en Farah 

Andeweg kwamen uit in de categorie jeugd-1. Mendi en Farah turnden beiden een 

prima wedstrijd. Mendi werd 13e  en Farah 20e . Bij de junioren hadden Franka 

Pouwels, Sheila Adam en Eva de Roode zich weten te plaatsen. Helaas was Eva niet 

voldoende hersteld van haar blessure en kon dus niet meedoen. Franka eindigde op 

een mooie 7e plaats en Sheila werd 24e . De instappers Solana Kock en Vivian Noomen 

deden het uitstekend in hun Districtsfinale. In een sterk deelnemersveld hielden de 

meiden zich goed staande. Solana werd 19e  en Vivian 32e . 

 

Turncompetitie 

In juni turnde Pro Patria de turnfinale van de turncompetitie. Team Pro Patria met 

daarin Reva Andrade, Annick Halfhide, Amana Jerfi, Marlou te Nijenhuis, Alisha Ori en 

Destiny Wiesken en waar ook Jada Heemskerk, Kyara Faas, Syerra Soepa en Norhan 

Kasmi aan deelnamen, had zich tijdens drie voorrondes als tweede weten te plaatsen 

voor de finale. Tijdens deze spannende finale bleek Pro Patria te sterk voor de andere 

teams en mochten zij de beker mee naar Zoetermeer nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13 Het winnende Pro Patria team 
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Fantastic Gymnastics    

Op 17 en 18 juni 2017 vormde het prachtige Ahoy-complex in Rotterdam wederom het 

decor voor de Nederlandse Kampioenschappen turnen (dames & heren), 

trampolinespringen, ritmische gymnastiek, acrobatische gymnastiek, jazzdans en 

streetdance. In een druk bezocht Ahoy kon men twee dagen lang genieten van de vele 

gezichten van de gymsport. Pro Patria was met een groot aantal sporters in twee 

disciplines vertegenwoordigd.  De grootse afvaardiging kwam van de afdeling 

Trampolinespringen. Maar liefst 16 synchroon paren en 24 individuele springers 

verschenen aan de start voor hun Nederlands Kampioenschap. Bij het turnen dames 

was Pro Patria met vijf turnsters vertegenwoordigd. De turnsters waren door 

SportEmotion in een gloednieuw ontworpen pakje gestoken. In de categorie pupil 1/N1 

wist Nashaira Emanuelson het hoogste eremetaal te bemachtigen: goud op de 

meerkamp!  Tijdens haar meerkampfinale plaatste zij zich ook voor drie toestelfinales 

op de onderdelen brug, balk en vloer.  Naast Nashaira turnden in dezelfde categorie 

Noor van Duuren en Rebecca Scheffer. Zij werden respectievelijk 25e en 13e. Rebecca 

plaatste zich voor een toestelfinale op brug.  

Winema Olaria schitterde ook tijdens haar eerste N1 finale in Ahoy. Zij plaatste zich 

voor drie toestelfinales. Megan van Puffelen stond voor het eerst in het sportpaleis van 

Ahoy en turnde zich in de jeugd eredivisie naar de 12e plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste dag werd bij de dames afgesloten met de wedstrijd van de districtteams. De 

beste vijf instappers en pupillen van elk district vormden samen een team, team Zuid-

Holland, onder leiding van onze hoofdtrainer Vincent Vermeulen. Tijdens deze 

wedstrijd eindigde team Zuid-Holland op de 2e plaats. 

De tweede dag van het dames toernooi stond voor onze turnsters in het teken van de 

toestelfinales. Nashaira werd eerste op brug en tweede op balk met een ex aequo met 

de nummer één. Ook Winema Olaria schitterde onder de felle lampen van Ahoy tijdens 

Figuur 14 Megan, Winema, Nashaira, Rebecca en Noor na hun wedstrijd in Ahoy 
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maar liefst 3 toestelfinales! Rebecca Scheffer turnde op brug een strakke oefening 

maar viel helaas net buiten de prijzen. Marrylinn Hendriks had zich voor twee 

toestelfinales geplaats maar kon als gevolg van een vervelend ongeluk niet 

deelnemen. 

 

Turnster in Nederlands team tijdens FIT Challenge 

In juni vertegenwoordigde een Pro Patria turnster Nederland in een Nederlands team 

tijdens een internationale meeting. Megan van Puffelen was opgenomen in de selectie 

van één van de twee deelnemende teams aan het Flanders International Team 

Challenge. De Nederlandse delegatie, bestaande uit turnsters van zes verschillende 

verenigingen vertrok op zaterdag 10 juni richting Gent, waarop eerst een training 

volgde. Eén van de doelen van de wedstrijd was te laten zien dat Nederland ook met 

de volgende generatie turnsters goed op weg is met dat waar Nederland goed in is: 

‘elegant en zuiver’ turnen. Megan liet zien dat deze kwaliteiten ook aan haar besteed 

zijn. De Nederlandse teams eindigden op een tweede en vierde plaats en Megan heeft 

wederom enorme progressie laten zien. We zijn bijzonder trots dat Pro Patria een 

bijdrage heeft kunnen leveren aan het Nederlandse turnen tijdens deze wedstrijd, 

waarbij teamgevoel en positieve energie alom zichtbaar waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toernooien 

Moreau Gymnastics Tour, 

Op tweede paasdag namen in totaal 21 turnsters deel aan de Moreau Gymnastics 

Tour, georganiseerd door Turnschool Zeeland. In de eerste ronde turnden de instapper 

N1&N2 en pupillen 1 N2. Dit was een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe elementen 

te proberen in een andere setting. In de tweede wedstrijdronde wist Nashaira (P1 N1) 

een 2e  plaats te bemachtigen. Zoe (P2 N2) won in deze ronde een bronzen medaille. 

Waar Winema (P2 N1) op vorige wedstrijden net buiten de prijzen viel, werd zij hier 

ruim eerste! In de derde rond kwam Megan van Puffelen in actie in de jeugd eredivisie. 

Figuur 15 Megan van Puffelen samen met hoofdtrainer Vincent Vermeulen 
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Figuur 16 Turnsters van de B-lijn in Breda 

Zij liet weer eens zien dat netjes, stabiel en veilig turnen zich uitbetaalt: een mooie 

eerste plaats was het resultaat. 

De avond deed zijn intrede, alsook de junioren 2e  divisie. Zij konden dit toernooi ook 

goed gebruiken voor weer wat extra wedstrijdervaring en lieten nette oefeningen zien. 

 

Totaal cup in Breda 

In de laatste maand van het jaar heeft de B-lijn van Pro Patria meegedaan aan de turn 

totaal cup in Breda. Op deze wedstrijd werden alleen toestelfinales geturnd, dus per 

toestel konden er podiumplaatsen behaald worden. En de dames hebben fantastische 

prestaties neergezet. Floor sprong naar een derde plaats op sprong en een knaller van 

een brugoefening werd beloond met goud! Djenaliah heeft een strakke brugoefening 

geturnd en ook zij pakte goud. Julia liet ook zien dat zij een knokker op brug is en ook 

zij kreeg het goud omgehangen. Sanne liet zien dat ze strak op balk kan werken en 

een mooi brugoefening kan turnen en pakte op beide toestellen brons! Ook Sophie liet 

zien dat ze uitstraling heeft en pakte brons op vloer. Eline liet zien dat ze ondanks wat 

minder trainen door een blessure nog steeds power kan tonen op sprong en pakte 

daar zilver! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikki en Megan maakten hun debuut in de vrije keuze oefenstof en Megan pakte goud 

op balk en Nikki zilver! Franka maakte haar debuut in de 3e divisie en liet zien dat ze 

daar thuis hoort met goud op zowel balk als vloer. Roxsanna liet zien hoe strak ze kan 

werken en pakte zilver op brug. Jasmijn stond met veel vechten tegen blessures weer 

op de wedstrijd en liet een prima balkoefening zien! Danique maakte een pijnlijke val 

op vloer maar wist daar toch brons te pakken! Ook sprong was mooi en pakte daar 

zilver. Maika pakte als eerstejaars senior met een mooie stabiele oefening brons op 

balk. Britt liet zien dat hard werken beloond wordt en veroverde op zowel vloer als brug 

een zilveren medaille. Rozemarijn knalde op vloer en pakte goud. Op sprong en balk 

veroverde zij ook nog een zilveren medaille. Claudia turnde op sprong 2 tsukahara’s 

en ondanks een val pakte ze toch goud. Daarbij pakte ze op brug zilver en balk brons. 
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Toernooi voor senior turnsters en oud wedstrijdturnsters 

In november organiseerde Gymnastiekvereniging DOS Alphen a/d Rijn een wedstrijd 

voor senioren turnsters en oud wedstrijdturnsters. Een leuke en gezellige wedstrijd per 

toestel waaraan 26 turnsters meededen uit de 3e  en 4e  divisie. Namens Pro Patria 

namen Veronique van Ham, Laura Kornman, Gabriëlle van der Valk, Marloes van 

Moort en Demy de Graaf deel. Veronique, Laura en Gabriëlle turnen reeds in de 4e  

divisie. Marloes en Demy echter turnen in de 5e divisie en in de recreatie, dus voor 

deze twee dames was het een extra uitdaging om aan de eisen van de 4e divisie te 

voldoen. Veronique turnde op brug en op balk en werd hier respectievelijk 13e en 12e. 

Laura turnde ook op brug en balk en bereikte op deze toestellen een 12e en 11e plaats. 

Gabriëlle werd 7e op balk en 6e op vloer. Demy behaalde een 11e  plaats op sprong en 

een 12e plaats op vloer en Marloes werd ook 11e op sprong en 9e op brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17 Veronique, Laura, Gabriëlle, Marloes en Demy 

 

 

SVOD open  

In het laatste weekend van het seizoen namen verschillende turnsters van de A en B 

lijn van Pro Patria deel aan het internationale toernooi SVOD open te Deventer. Het 

was een succesvol weekend met de volgende resultaten: 

Rozemarijn, Cayley, Claudia (Junior B) 2e  in teamwedstrijd, Cayley (Junior B) 2e  

individuele meerkamp, Nashaira, Noor, Rebecca, Larena, Lois, Siena (Pupil A) 3e  in 

teamwedstrijd, Nashaira (Pupil A) 3e   individuele meerkamp en Cayley (toestelfinale) 

1e  vloer en 3e  op balk. 

 

Doordat Maike een dag voor de wedstrijd geblesseerd raakte, waren er bij de junioren 

B nog maar drie turnsters over, die samen een team vormden. De meiden hebben 

laten zien dat ze afgelopen half jaar ontzettend hard hebben getraind! En dat alle drie 

de meiden een goede wedstrijd hebben gedraaid bleek ook bij de uitslag van de teams, 

een tweede plek voor het team! Helemaal knap omdat het team uit slechts 3 turnsters 

bestond en dus alle scores van de meiden meetelden! 

Nashaira, Noor, Rebecca, Larena, Lois, Siena (A-lijn) hadden in twee weken tijd 

nieuwe oefeningen geleerd voor deze wedstrijd, aangezien zij normaal gesproken 
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uitkomen in de verplichte oefenstof. Choreograaf Odile had voor de meiden leuke 

oefeningen gemaakt op vloer en balk en de meiden konden elementen laten zien die 

normaal niet op wedstrijden voorkomen. Ze hebben laten zien enorm veel geleerd te 

hebben en als team het beste in elkaar naar boven te halen, wat resulteerde in een 

mooie 3e plaats in de teamwedstrijd. Nashaira mocht daarnaast ook nog de 3e  prijs op 

de individuele meerkamp in ontvangst nemen! 

 

In de laatste ronde van de wedstrijd werd Pro Patria vertegenwoordig door team jeugd 

A: Megan, Joya, Marrylinn en Winema. Door een ongelukkige blessure had Marrylinn 

al lange tijd geen wedstrijd meer gedaan en weinig getraind. Dit was weer haar eerste 

meerkamp sinds maanden, daar kan ze trots op zijn. Megan kwam deze wedstrijd goed 

haar brugoefening door en ook Joya liet weer groei zien, ook zij was dit seizoen 

geregeld geplaagd door blessures en kon nu weer bijna voluit gaan. Winema heeft 

laten zien niet alleen in de voorgeschreven, maar ook in de keuze oefenstof goed uit 

de voeten te kunnen. 

 

Op zondag was het de beurt aan de pupil B meisjes dat bestond uit een team van 

turnsters afkomstig uit de A- en B-lijn van Pro Patria. Ook deze meiden komen normaal 

gesproken uit in de verplichte oefenstof en hebben in korte tijd hun oefeningen 

aangepast en konden nieuwe elementen laten zien. Het team heeft elkaar goed 

aangemoedigd en gesteund. Daarna was het de beurt aan Roos Marijn Oudenaarde. 

Helaas kwam Roos tijdens het inturnen hard ten val en was voor haar de wedstrijd 

over. Gelukkig gaat het weer goed met haar! Door het uitvallen van Roos, kwamen de 

turnsters helaas niet meer in aanmerking voor een teamresultaat. De dames lieten het 

er niet bij zitten en hebben met veel passie de wedstrijd uitgeturnd. 

Zoe liet een mooie brug oefening zien waarbij zij 17e werd en Eline presteerde het zelfs 

om op balk 6e te worden van de 68 meisjes die deelnamen aan deze wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18 Impressie SVOD open 

In de laatste rondes op zondag waren de toestelfinales: Megan was eerste reserve op 

vloer en Joya tweede reserve in de categorie jeugd A. Door een vreemde samenloop 

bleek pas tijdens de warming-up dat een van hen kon turnen. Gelukkig was Joya nog 

aanwezig en kon zij deelnemen aan de vloerfinale. Cayley Wedemeijer en Claudia Pit 

startten op vloer. Beide knalden en lieten zien wat ze konden. Cayley heeft hiermee 

de gouden medaille veroverd! Na 2,5 uur wachten moesten ze hun balkfinale turnen, 
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waarbij ze nog maar 30 seconden op de balk mochten staan. Cayley wist ook hier haar 

zenuwen onder controle te houden en zich te knokken naar een derde plek! 

 

Oranje Jong Talent selectie  

Binnen topsport turnen dames kent de KNGU vier selecties. Pro Patria had dit jaar vier 

turnsters in de Oranje Jong Talent selectie (turnsters in de jeugd en pupil2 leeftijd).  

Marrylinn Hendriks en Winema Olaria zijn sinds dit jaar toegevoegd aan deze selectie, 

waar Megan van Puffelen en Joya van Zijl vorig jaar ook al lid waren. Winema en 

Marrylinn ontvingen hun certificaat fysieke eindtermen. Aan het einde van één van de 

OJTS-trainingen in Heerenveen startte Sanne Wevers met haar training. Zij had nog 

wel even tijd om op de foto te gaan met onze meiden. 

 

Figuur 19 Megan, Marylinn en Winema samen met Sanne Wevers 

In 2018 zullen vier turnsters van Pro Patria worden opgenomen in de Oranje Jong 

Talent Selectie van de KNGU. Marrylinn Hendriks verlengde haar lidmaatschap door 

voldoende technische en fysieke eindtermen te behalen en Winema Olaria plaatste 

zich via de Nationale Instroomtest.  Nashaira Emanuelson en Isabella Strang deden 

voor het eerst mee aan deze instroomtest en zullen per 1 januari worden 

toegevoegd. 
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Recreatieve wedstrijdsport 

 

 

Turn en fundagen 

In december vond in de Sporthal Broekplein in Leiden de Turn & Fundag plaats voor 

gymnasten van 12 jaar en ouder. Pro Patria werd hier vertegenwoordigd door maar 

liefst 33 deelnemers. De heren van Pro Patria waren goed vertegenwoordigd en 

hebben hun visite kaartje achter gelaten.  In de categorie N11 12/13 jaar werd Julian 

Kettmann 1e, op de voet gevolgd door Sem van Opstal die 2e werd. In dezelfde 

leeftijdscategorie werd in N10 Olaf Dumay 1e en Jeaydael Wiesken 2e. In de categorie 

N10 14/15 jaar legde Dave Smits Schouten beslag op het goud. Ingmar van den Broek 

werd 2e en Luuk Dumay 4e. Bij de heren (16+) werd Jee van Bansraj 1e. Willem van 

Overbeeke legde beslag op de 2e plaats. In de categorie N9 voor 16 jaar en ouder was 

er goud voor Gabriel Lomans. Bjorn Peperzak werd hier 2e. In de categorie N7 Heren 

(16+) N7 voor 16 jaar en ouder behaalde Tim van der Scheer een welverdiende  

1e plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springwedstrijden 

Met maar liefst zeven teams deed Pro Patria in november mee aan de Regionale 

Springwedstrijden in Noordwijk. En de teams deden het geweldig. Het team van de 

jongens 8 t/m 12 jaar behaalden met maar liefst 5 punten verschil ten opzichte van 

de nummer 2 het goud op het onderdeel plankoline/kast. Ook de turnsters van 10 t/m 

16 jaar vielen beide in de prijzen: PP1 veroverde het zilver en PP2 het goud op het 

onderdeel minitramp/tafel. In de middag werd Pro Patria bij de dames senioren 

vertegenwoordigd door 2 teams. De concurrentie was aanzienlijk en PP1 behaalde 

een 9e,  7e, 5e, 13e en 5e plaats op de onderdelen minitrampoline, pegasus/plan, 

minitrampoline/tafel, airtumbling en minitrampoline/pegasus. PP2 (een combiteam 

Figuur 20 De heren van Pro Patria 
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van 5 dames en 3 heren) eindigde bij deze onderdelen op respectievelijk de 7e, 5e , 

3e , 7e en 5e plaats. De twee herenteams presteerden op alle toestellen uitstekend. 

PP1 behaalde een 2e plaats op minitrampoline, een 2e plaats op 

minitrampoline/pegasus, een 2e plaats op minitrampoline tafel, een 2e plaats op 

airtumbling en een 3e plaats op  lank/pegasus. PP2 wist met prachtige sprongen op 

alle onderdelen goud in de wacht te slepen met een aanzienlijk puntenverschil t.o.v. 

de concurrentie. Een geweldige prestatie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novitas Cup 

Op zaterdag 2 december organiseerde GV Novitas-Apeldoorn de eerste editie van de 

Novitas Cup in Sporthal Zuiderpark te Apeldoorn. De Novitas Cup is een internationale 

wedstrijd voor dubbel minitrampoline springen die eens per twee jaar zal plaatsvinden. 

Per team doen vier springers mee. De deelnemers nemen daarnaast ook individueel 

deel. Pro Patria deed voor het eerst mee aan een wedstrijd dubbel minitrampoline en 

nam nu dus zelfs deel aan een internationale wedstrijd. 

Het team Pro Patria springers bestond uit Denise Zijlstra (categorie dames senior), 

Tim van der Scheer (categorie heren junior), Dave Smits Schouten (categorie heren 

jeugd) en Jaydy-Mae Kohler. 

Het team wist de finale te bereiken, waarbij maar met 3 personen werd gesprongen: 

Denise, Dave en Jaydy Mae. Met zijn vieren hebben ze gezorgd voor een derde 

podiumplaats voor groepen. Denise, Tim en Jaydy Mae behaalden individueel de 

finale. Helaas viel Dave bij de landing van zijn tweede sprongserie en was miste een 

finaleplaats. 

Figuur 21 Deelnemers van Pro Patria aan de springwedstrijden 
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Dave viel individueel helaas niet in de prijzen. Tim eindigde als 3e  Denise als 2e en 

Jaydy-Mae kon een gouden plak in ontvangst nemen. Trainster Karin van der Zijde 

was uiteraard heel trots op haar springers! 

 

Provinciale wedstrijden Rhönrad 

Op zaterdag 18 maart werden in Naaldwijk de jaarlijkse Districtswedstrijden Rhönrad 

gehouden voor de niveau's 1 tm 5. Drie deelnemers van Pro Patria maakte zich op 

voor de strijd. Wel waren we met 5 personen ingeschreven maar helaas konden 

vanwege blessures Birgit en Milou niet mee doen. Beterschap dames, volgende keer 

beter. Bij de jeugd werd Malika Bodaan met 19.25 punten 3e en mocht het podium op. 

Bij junior 1 werd Gabriel Lomans ook 3e met 18.70 maar vanwege een geringer aantal 

deelnemers was er voor hem helaas geen medaille. Bij de categorie junior 1 werd 

Tamara van Stempvoort met 11.25 4e. Dit lage puntenaantal kwam doordat haar 

sprong mislukte en zij daar geen cijfer voor ontving. Maar met twee onderdelen 

(rechtuit en spiralen) dan dit resultaat behalen is hartstikke goed!  Al met al was het 

een geslaagde wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In april van dit jaar werden in Capelle aan de IJssel de Provinciale wedstrijden 

Rhönradturnen gehouden voor de niveaus 10 t/m 6. Pro Patria verscheen met 16 

deelnemers aan de start die daarbij maar liefst 4 x een medaille mee terugnamen naar 

Zoetermeer. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22 Rhönradturnsters in Capelle a.d. IJssel 
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3 | Activiteiten en Evenementen 
 

 

Sportgala 

Bij de openingsavond van het festival Bodega Norton Culinair Zoetermeer werden op 

vrijdag in juni de Zoetermeerse sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van 

het jaar 2016 bekendgemaakt. Dat gebeurde in bijzijn van oud-topschaatser Hein 

Vergeer en wethouder Margreet van Driel (sport). Maar liefst 175 sportkampioenen uit 

Zoetermeer die in 2016 binnen hun sport nationaal kampioen geworden waren, werden 

gehuldigd. Onder hen ook de twaalf kampioenen van Pro Patria: Ramon, Saskia, 

Shefaley, Larissa, Shaya , Richard, Hedwig, Trista, Evi, Ivy, Mikai en Marrylinn. Alle 

sporters ontvingen namens de gemeente een cadeau en een oorkonde. Tijdens het 

gala werd door trampolinespringers van Pro Patria een spectaculair optreden 

verzorgd. Oud Pro Patria turnster Laura de Witt werd uitgeroepen tot sporttalent van 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 23 Trampolinespringers van Pro Patria tijdens hun optreden Sportgala 

 

Demonstratie bevrijdingsfestival 

Zoetermeer viert al jarenlang groots de bevrijding! Een geweldig feest met een 

uitgebreid dagprogramma. Volop activiteiten voor jong en oud en een avondfestival 

met fantastische optredens van bekende nationale artiesten. Traditiegetrouw vonden 

er overdag op de Markt veel uiteenlopende activiteiten plaats. De afdeling 

Trampolinespringen was ook dit jaar weer aanwezig  met twee grote trampolines. Op 

deze trampolines werden demonstraties gegeven. Ondanks dat de weergoden niet 

helemaal hun medewerking verleende was er voldoende animo van jong en oud om 

zelf ook eens de trampolines uit te proberen. 
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ProPatriacup 

Op zaterdag 20 Mei 2017 organiseerde Pro Patria  voor haar leden van de afdeling 

Breedtesport jeugd Turnen de PRO PATRIA CUP. Een leuke dag met wedstrijden, 

demonstraties en een fun gedeelte, waarbij er een enorme toeloop was van 

enthousiaste kinderen en ouders/broertjes/zusjes opa's en oma's.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dancefactory 

Op zaterdag 24 juni was het dan eindelijk zo ver: Dance Factory 2017. Alle dansers 

van Pro Patria lieten in De Veur zien waar ze het hele jaar zo hard op hadden geoefend 

in deze spetterende eindvoorstelling. Er waren maar liefst 36 dansen te bewonderen, 

die door het publiek enthousiast werden ontvangen. De sporthal was voor deze 

gelegenheid omgebouwd tot een heus danstheater met prachtige lichteffecten. Zo 

kwamen de dansen goed tot hun recht. Er werd gedanst in verschillende stijlen en door 

alle leeftijden en niveaus, waardoor het een afwisselend geheel was. Het thema was 

dit jaar ‘Maak je dromen waar’. De docenten verzorgden samen met een van de 

selectiegroepen de openingsdans. De sfeer zat er meteen al goed in. Ook de 

allerjongsten waren erbij en vertederden het publiek met o.a. optredens op K3-muziek. 

Ook de oudere kinderen lieten prachtige dansen zien en er was zelfs een damesgroep 

waar het dansplezier duidelijk aan was af te zien. Het is onmogelijk alle hoogtepunten 

te benoemen: er waren dansen van de verschillende selectiegroepen, een dans 

waarbij een “echte” auto de dansvloer op reed, een dans waarin jazzdance en hiphop 

waren samengebracht en dansen met heel veel deelnemers, het was allemaal even 

leuk om naar te kijken. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop kwam ten 

goede aan de stichting ‘Make a Wish’, die ook aanwezig was in De Veur. Deze stichting 

vervult de liefste wensen van ernstig zieke kinderen en jongeren en zal ook de wens 

van een van onze dansers die ernstig ziek is en niet aanwezig kon zijn in vervulling 

laten gaan.   

 

Figuur 24 Deelnemers van Pro Patria aan de eerste Pro Patriacup 
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Figuur 25 Dansers in actie tijdens de Dance Factory 

 

Masters Sportfitdag  

Voor de laatste keer werd in maart in Woubrugge de Sportfit-dag door KNGU- masters 

georganiseerd. De Masters Sportfitdag is bestemd voor de sportieve senioren: 

leeftijdsindicatie 40+ en kent tal van bijzondere activiteiten. Zo stonden deze keer 

Drums for fun, bootcamp, percussie on your body, een wandeltocht, Dutch tennis en 

ritmische dans op het programma. Ook Pro Patria's leiding deed vol enthousiasme aan 

dit gevarieerde programma mee. Met name Drums for fun werd ervaren als een waar 

spektakel. Aan het einde van de dag werd afscheid genomen van de commissie onder 

leiding van Anja van Baarle (KNGU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 26 enthousiaste deelneemsters van Pro Patria aan de laatste sportfitdag 
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Dance2Demo  

In het weekend van 25 en 26 maart vond in de Veur de Dance2Demo plaats waaraan 

verschillende verenigingen en dansscholen deelnamen. Pro Patria liet zich zeker niet  

onbetuigd en deed zowel op zaterdag als op zondag mee. Er was hard geoefend en 

de dansers hadden er heel veel zin in! De ochtendvoorstelling ging meteen goed van 

start met een dans van de breakdance groep o.l.v. Jeroen Hanselaar. Deze stoere 

dans ‘These are the breaks’ viel zo goed in de smaak bij de jury, dat de groep de 

‘Dance to Impress Trofee’ in de wacht sleepte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdagmiddag kwamen de groepen jazzdance o.l.v. Renate Schipper en de 

streetdance groepen o.l.v. Laura Kornman in actie. Ook deze groepen lieten geweldige 

dansen zien. Bij de jongste groep jazzdansers lukte het niet de muziek te starten, 

waardoor zij hun dans pas later mochten laten zien, maar zij hebben het daarna heel 

goed opgepakt, super! Op zondag stonden de groepen o.l.v. Nicole van der Sman en 

Tireshma Malhoe te trappelen om hun dansen aan het publiek te laten zien. En ze 

deden het fantastisch! Het publiek reageerde dan ook zeer enthousiast en de dansers 

genoten! Als klap op de vuurpijl mochten de jongste deelnemers van juf Tireshma voor 

hun K3-dans de trofee in ontvangst nemen. Ook de oudste streetdance groep sleepte  

met hun Beyoncé mix de trofee in de wacht.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 27 Impressie Dance2Dancedemo 
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Districtselectietrainingen 

Ook dit jaar werden er weer districtselectietrainingen gehouden in turnhal van Pro 

Patria. De trainingen stonden onder leiding van choreograaf Daymon en Pro Patria 

hoofdtrainer Vincent Vermeulen. Tijdens de laatste training van het seizoen kregen de 

turnsters een diploma als bewijs van deelname.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Figuur 28 Vincent en Daymon met de turnsters districtstraining 
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Foto Marco Driessen 
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6 Jaarrekening 2017 
 

Deze financiële verantwoording over het jaar 2017 is opgesteld in overeenstemming 

met de richtlijnen zoals die in de statuten van de vereniging zijn vermeld. De 

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

verantwoordelijkheid van het bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer. In de toelichting 

op de balans zijn de vergelijkende cijfers 2016 vermeld en bij de staat van baten en 

lasten die van de begroting 2017. 

 

Zoetermeerpascheque 

Met ingang van 1 januari 2017 is de gemeente Zoetermeer gestopt met de Sport- en 

Cultuurchequeregeling binnen Zoetermeer. De Zoetermeerpas wordt nog wel 

aangeboden. De ZoetermeerPas is een initiatief van de gemeente Zoetermeer voor 

mensen met een laag inkomen. Zij kunnen met korting of gratis deelnemen aan 

verschillende sportieve, leerzame en/of culturele activiteiten. Pro Patria is aangesloten 

bij de gemeente en participeert als aanbieder in de Zoetermeerpas. 

 

Kascontrolecommissie 

De kascommissie bestaande uit Yucca Klooswijk en Karin van Haaren heeft de 

jaarrekening van het boekjaar 2016 gecontroleerd en goedgekeurd zoals ook blijkt uit 

een getekende goedkeurende verklaring. De jaarrekening werd door de ALV in mei 

goedgekeurd, waarna de vergadering unaniem decharge verleende aan het bestuur 

voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2016. 
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Staat van baten en lasten 

 

         

 

 

Toelichting Staat van baten en lasten over 2017 

 

Baten: 

Contributie € 461,131 (€ 482,400): 

Door een terugloop in het ledenaantal in 2017 is  de contributiebate lager 

dan begroot (€ 21,269). 

 

Wedstrijdgelden € 14,850 (€ 10,900) 

Van de wedstrijd kosten wordt ca € 5,000 niet doorberekend. Dit betreft 

voornamelijk “Turnen Dames”. Niet al deze kosten, zoals reiskosten, zijn 

door te berekenen en het moment van doorberekenen is niet elk jaar gelijk. 

In 2018 zal gepoogd worden dit gelijk te trekken.  

 

Overige baten € 14,478 (€ 12,300): 

Deze post betreft voornamelijk verhuur Noord-Westerhal (turnzaal) € 5,718, 

bijdragen KNGU € 2,900 en clinics / extra trainingen € 3,840.  

 

 

GV Pro Patria Zoetermeer 
Bedragen in € 

werkelijk begroting Begroting 
   

2017 2017 2018 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

        461.131        482.400        457.500  

Wedstrijdgelden           14.850          10.900          14.000  

Interest 
 

                 33                  -                    -    

Overige baten           14.446          12.300          12.200  
  

        490.460        505.600        483.700  

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

        270.053        282.300        279.200  

Zaalhuur 
 

        115.923        120.800        118.100  

Bondscontributie           47.954          46.400          48.100  

Wedstrijden/Evenementen           22.205          19.600          17.700  

Organisatiekosten           16.827          31.400          23.300  

Afschrijvingen             5.125          15.800            6.700  
  

        478.087        516.300        493.100  

Exploitatiesaldo           12.373          10.700-          9.400- 
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Lasten: 

Kaderkosten € 270,053 (€ 282,300): 

De totale kaderkosten zijn € 12,247 lager dan begroot. Lessen die 

onrendabel zijn worden samengevoegd of stop gezet. 

Per 1 januari 2018 (2017) is de situatie als volgt, er zijn: 

17 (23) salariscontracten; 

2 (2) overeenkomsten tot opdracht; 

46 (34) verenigingsovereenkomsten; 

totaal 65 (59) personen. 

De overeenkomsten tot opdracht en de meeste verenigingsovereenkomsten 

zijn nog niet geformaliseerd door middel van een contract. 

 

Zaalhuur € 115,923 (€ 120,800): 

Door minder huur in de “Breedtesport” is deze post € 11,500 lager dan 

begroot. 

 

Wedstrijden / evenementen € 22,205 (€ 19,600): 

Zie voor kosten wedstrijden de toelichting bij de opbrengsten. Het resterende 

bedrag ad € 3,900 betreft voornamelijk dansuitvoeringen en de turn- en 

fundag. 

 

Organisatiekosten € 16,827 (€ 31,400): 

Alle afdelingen hebben minder kosten gemaakt dan begroot, zoals lagere 

kosten voor bijeenkomsten, bestuurskosten incl afdelingen, onderhoud / 

reparatie materiaal en kosten Direct Pay. 

 

Exploitatie saldo  € 12,373 (neg. € 10,700): 

De baten zijn € 15,140 lager dan begroot, maar de kosten zijn € 38,213 lager 

waardoor er een positief exploitatieverschil van € 23,073 is ten opzichte van 

de begroting. 
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Turnen Dames werkelijk begroting begroting 
  

2017 2017 2018 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

 109.183   113.800   115.500  

Wedstrijdgelden             3.025   3.050   300  

Interest 
 

 -     -     -    

Overige baten                390   9.470   6.700  
  

 121.703   120.800   127.400  

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

 80.408   76.000   89.900  

Zaalhuur 
 

 20.234   20.000   21.500  

Bondscontributie           43.179   2.590   3.000  

Wedstrijden/Evenementen             5.644   9.687   2.200  

Organisatiekosten             7.469   4.249   7.800  

Bedrijfsbureau           21.300   1.800   1.800  

Afschrijvingen             1.270   -     10.000  
  

 118.968   120.800   127.400  

Exploitatiesaldo             2.337   2.735   -    

Trampolinespringen werkelijk begroting begroting 
  

2017 2017 2018 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

 44.666   49.600   115.500  

Wedstrijdgelden             3.025   8.775   7.600  

Interest 
 

 -     -     -    

Overige baten                390   3.839   3.600  
  

 57.280   60.800   127.400  

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
   

 89.900  

Zaalhuur 
 

 24.900   26.600   21.500  

Bondscontributie           43.179   13.534   12.200  

Wedstrijden/Evenementen             5.644   2.184   2.400  

Organisatiekosten             7.469   6.874   10.200  

Bedrijfsbureau           21.300   2.226   3.200  

Afschrijvingen             1.270   1.800   1.800  
  

 3.855   4.400   127.400  

Exploitatiesaldo             2.337   55.373   60.800  
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Servicebureau werkelijk begroting begroting 
  

2017 2017 2018 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

 -     -     -    

Wedstrijdgelden             3.025   -     -    

Interest 
 

 33   -     -    

Overige baten                390   746   500  
  

 779   500   500  

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
    

Zaalhuur 
 

 17.400   17.400   17.400  

Bondscontributie           43.179   -     -    

Wedstrijden/Evenementen             5.644   -     -    

Organisatiekosten             7.469   -     2.000  

Bedrijfsbureau           21.300   2.886   5.700  

Afschrijvingen             1.270   24.900-  25.000- 
  

 -     400   -    

Exploitatiesaldo             2.337   4.614-  500  

Breedtesport werkelijk begroting begroting 
  

2017 2017 2018 

Inkomsten 
    

Contributies 
 

        307.283        319.000        295.000  

Wedstrijdgelden             3.025            3.000            3.000  

Interest 
  

                -                    -    

Overige baten                390            1.500               500  
  

        310.698        323.500        298.500  

Uitgaven 
    

Kaderkosten 
 

        147.344        162.300        142.000  

Zaalhuur 
 

          82.155          88.600          83.200  

Bondscontributie           43.179          41.000          42.000  

Wedstrijden/Evenementen             5.644            5.200            4.400  

Organisatiekosten             7.469          14.700          11.300  

Bedrijfsbureau           21.300          21.400          14.000  

Afschrijvingen             1.270            1.000            1.000  
  

        308.361        334.200        297.900  

Exploitatiesaldo             2.337          10.700-              600  
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Balans per 31 december 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans per 31 december 
    

(bedragen in €) 

GV Pro Patria Zoetermeer 2017 2016 
  

2017 2016 
        

Activa 
    

Passiva 
  

Duurzame activa   28.497    44.452  
 

Eigen vermogen 
  

     
stand per 1/1        

73.557  
  94.694  

Contributies 
 

   1.779        952  
 

Herwaardering activa      18.000- 18.000- 

Overige vorderingen   18.356    17.485  
 

Exploitatie boekjaar       12.373     3.137- 
     

stand 31/12       62.928    73.557  

Liquide middelen  69.100   56.810  
    

     
Bestemmingsreserve       22.605    11.251  

Rekening courant intern              -                -    
 

Cred/overige schuld       32.199    34.891  
        

  
117.732  119.699  

  
    117.732  119.699  

Balans per 31 december 
    

(bedragen in €) 

Breedtesport 2017 2016 
  

2017 2016 
        

Activa 
    

Passiva 
  

Duurzame activa 1.250 2.520 
 

Eigen vermogen 
  

     
stand per 1/1      15.515-  11.112-  

Contributies 
 

   -        952  
 

Herwaardering activa -- - 

Overige vorderingen   1.071   13.344 
 

Exploitatie boekjaar 2.337  4.403 
     

stand 31/12      13.178-   15.515-  

Liquide middelen 2.845   7.357  
    

     
Bestemmingsreserve 6.216  2.859 

Rekening courant intern 5.917    3.010- 
 

Cred/overige schuld       18.045  33.819 
        

  
11.083  21.163 

  
    11.083  21.163 
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Balans per 31 december 
    

(bedragen in €) 

Turnen Dames 2017 2016 
  

2017 2016 
        

Activa 
    

Passiva 
  

Duurzame activa 10.625 28.625 
 

Eigen vermogen 
  

     
stand per 1/1      55.440 75.522 

Contributies 
 

   -  -  
 

Herwaardering activa 18.000- 18.000- 

Overige vorderingen 4.476 2.254 
 

Exploitatie boekjaar 2.735  2.082- 
     

stand 31/12      40.175  55.440 

Liquide middelen 4.002  2.335 
    

     
Bestemmingsreserve 3.295  3.141 

Rekening courant intern 24.367    25.367 
 

Cred/overige schuld       -  - 
        

  
43.470 58.581 

  
    43.470  58.581 

Balans per 31 december 
    

(bedragen in €) 

Trampolinespringen 2017 2016 
  

2017 2016 
        

Activa 
    

Passiva 
  

Duurzame activa 16.622 13.307 
 

Eigen vermogen 
  

     
stand per 1/1      25.245 22.158 

Contributies 
 

   -  -  
 

Herwaardering activa - - 

Overige vorderingen - - 
 

Exploitatie boekjaar 1.907  3.087 
     

stand 31/12      27.152  25.245 

Liquide middelen 15.104  13.205 
    

     
Bestemmingsreserve 3.760  916 

Rekening courant intern 460-    649 
 

Cred/overige schuld     354  1.000 
        

  
31.266 27.161 

  
    31.266  27.161 
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Toelichting balans per 31 december 2017 

Balans 

Duurzame activa € 28,497 (€ 44,452): 

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

met de actuele (opbrengst) waarde. Hieruit bleek voor de laatste keer een 

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

 

Contributies € 737 (€ 952): 

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

 

Overige vorderingen € 19,398 (€ 17,485): 

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

verzilveren cheques (€ 3,719), de Grote Clubactie (€ 8,547), verhuur Noord-Westerhal 

(turnzaal) (€ 3,434), wedstrijdgelden (€ 1,041), borg sleutels zalen (€ 495), ziekengeld 

(€ 990) en overig (€ 1,172). 

 

Eigen vermogen € 62,930 (€ 73,556):    

Door het voordelige exploitatiesaldo (€ 12,373) waarvan € 7,373 aan het eigen 

vermogen wordt toegevoegd en door de afwaardering duurzame activa “Turnen 

Dames” (€ 18,000) is het totale eigen vermogen in 2017 afgenomen met € 10,626. 

 

Bestemmingsreserve, crediteuren en overige schulden € 54,803 (€ 46,143): 

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

zaalhuur (€ 15,000), Noord-Westerhal (turnzaal) (€ 13,403), kaderkosten (€ 1,277), 

bestemmingsreserve (€ 22,605), KNGU (€ 1,608) en overig (€ 910).  Onder 

bestemmingsreserve zijn voornamelijk posten verantwoord die door bijzondere acties 

zijn ontvangen, zoals de Grote Club Actie en de Raboclubkascampagne. 

Balans per 31 december 
    

(bedragen in €) 

Bedrijfsbureau 2017 2016 
  

2017 2016 
        

Activa 
    

Passiva 
  

Duurzame activa - - 
 

Eigen vermogen 
  

     
stand per 1/1      8.386 8.125 

Contributies 
 

   -  -  
 

Herwaardering activa - - 

Overige vorderingen 14.588 1.887 
 

Exploitatie boekjaar 393  261 
     

stand 31/12      8.779  8.386 

Liquide middelen 47.149  33.913 
    

     
Bestemmingsreserve 9.335  4.335 

Rekening courant intern 29.824-    23.006- 
 

Cred/overige schuld 13.799  73 
        

  
31.913 12.794 

  
    31.913  12.794 


