Nieuwsbrief voor Leden
Datum: 25 oktober 2019

Algemene Leden Vergadering
Op 28 november zal de ALV plaatsvinden, hiervoor nodigen wij jullie allen graag uit. De ALV zal
plaatsvinden in CKC, vanaf 19:30u is er inloop en de ALV start om 20:00.
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
- Begroting
- Contributie
- Dagelijks management
De uiteindelijke agenda en het jaarverslag zullen rond 21 november op de website van Pro Patria te
vinden zijn.
Afscheid bestuursleden en vrijwilligers
In mei zijn wij gestart met een voltallig bestuur van 8 bestuursleden. Helaas hebben wij de afgelopen
maanden afscheid moeten nemen van Martin Riphagen, Gert Jan Noordzij en Arina Verboom. Wij
danken ze voor de inzet die zij getoond hebben de afgelopen maanden. Dank jullie wel!
Aan het einde van het seizoen hebben wij eveneens afscheid genomen van onze Turnen dames
manager Mirjam Strang. Wij willen ook haar bedanken voor haar inzet voor Pro Patria.
Brand in de Noord-Westerhal
Op 15 mei 2019 is er brand geweest in de Noord-Westerhal, een locatie in Zoetermeer waar o.a. de
groepen Turnen Dames en Trampoline regelmatig sporten.
Om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk weer gesport kon worden heeft de gemeente eerst de
turnhal en daarna de sporthal in orde gemaakt. Vandaar dat we halverwege juli weer de Turnhal in
konden en met het nieuwe seizoen in September weer gebruik kunnen maken van de Sporthal. Op
dit moment wordt er hard gewerkt om ook weer de kantine toegankelijk te maken. Het is prettig dat
we snel weer de zalen konden gebruiken, maar met de verbouwingen voor de kantine komt daar wel
overlast bij kijken. Onze trainers doen hard hun best om de overlast voor de turnsters zo veel
mogelijk te beperken. Ook als bestuur zijn wij hierbij betrokken, en proberen alles zo goed als
mogelijk te coördineren.
De brand heeft ook voor schade aan toestellen gezorgd. Sinds de brand zijn wij als bestuur dan ook
druk bezig geweest om te zorgen dat we zo snel mogelijk degelijk materiaal in de zalen hebben. Wij
zijn ook blij te kunnen melden dat er een aantal trampolines vervangen zullen worden, en dat een
aantal balken opnieuw zullen worden bekleed. Daarnaast zijn wij nog wel druk bezig om ook andere
financiële afwikkelingen die bij deze brand zijn komen kijken af te handelen.
Met de heftige regenval eind september/ begin oktober is er helaas ook water de turnhal ingelopen.
Het dak bij de overgang van de sportzaal naar de turnhal bleek te lekken, waardoor er water onder
de oude doorloop lekte. Trainers en ouders zijn met handdoeken en matrassen in de weer geweest
om te zorgen dat het water niet in de matten terecht zou komen. Heel erg bedankt voor jullie inzet!
De gemeente is in overleg met het bedrijf dat de NWH opknapt wanneer het lek kan worden gedicht.
Tot overmaat van ramp is bij werkzaamheden aan de verwarmingsketel ook een waterleiding
gesprongen, wat heeft geleid tot het vollopen van de kuil bij de dubbeltrampoline (kant tribune).
Dankzij het snelle ingrijpen van o.a. Vincent Vermeulen is de kuil helemaal open gegooid en met
behulp van bouwdrogers die we kregen van de aannemer alles gedroogd.

Gymworld
Nadat op feestelijke wijze op 10 juli 2019 de eerste paal voor Gymworld geslagen is, zien we op dit
moment de bouw gestaag vorderen. Het is mooi om te zien dat al het werk dat de afgelopen jaren
verzet is nu heeft geleid naar zo’n tastbaar en prachtige locatie voor Pro Patria en CGV.
Op de achtergrond zijn wij nu druk bezig om alles wat wij als Pro Patria / CGV Zoetermeer zelf
moeten organiseren voor deze locatie uit te werken en doen. Hier kunnen wij altijd hulp bij
gebruiken. Dus mocht het u leuk lijken te helpen, laat het ons dan weten.

Fusie CGV Zoetermeer / Pro Patria
Met het zicht op Gymworld komt ook de fusie tussen CGV Zoetermeer en Pro Patria dichterbij. Beide
besturen zijn op dit moment bezig met gesprekken en het opstellen van een visie voor de nieuwe
vereniging.
Nieuwe verenigingsnaam gezocht
Natuurlijk hoort bij een nieuwe vereniging ook een nieuwe naam. Daarom vragen wij aan al onze
leden na te denken over een nieuwe naam. Het is vanaf nu mogelijk om via de website jouw idee
kenbaar te maken. Laat ons weten welke prachtige naam jij vindt passen bij de fusievereniging door
op deze link te klikken.
Vrijwilligers gezocht
Zoals in deze nieuwsbrief ook te lezen valt zijn wij als bestuur druk bezig met allerhande lopende
zaken, het voorbereiden van de fusie en zaken rondom de bouw en inrichting van Gymworld . Dat
doen wij als vrijwilligers naast onze betaalde banen. Daardoor is het niet altijd mogelijk om alles te
organiseren wat we als vereniging wel graag zouden willen. Hier kunnen wij uw hulp heel goed bij
gebruiken.
Op dit moment zijn wij direct op zoek naar leden of ouders die zich in willen zetten voor de volgende
functies / commissies:
- Secretaris Pro Patria
- Penningmeester Pro Patria
- Turnen Dames Manager
- Breedtesport Manager
- Turnen dames budgetbeheerder
- Administratieve ondersteuning
- Assistent-trainers
- Leden voor de Wedstrijdcommissie (elk jaar organiseren wij een Turn- en Fundag, district
wedstrijden, en onderlinge wedstrijden, kunt u helpen met het organiseren vooraf, het

-

coördineren tijdens de wedstrijddagen, het helpen met het opzetten van de toestellen, koffie
en thee rondbrengen, etc., geef u dan op!)
Leden voor de sponsornetwerkcommissie, hierbij gaat het om sponsoring voor zowel Pro
Patria, de fusievereniging en natuurlijk Gymworld.
Leden voor de kledingcommissie, helpt u mee om het contact met Sport Emotion te
onderhouden, helpt u met passessies, het uitzoeken van het nieuwe heren pak, etc.

Turnpakjes en trainingspak
De nieuwe turnpakjes voor meiden zijn bekend! Links is het nieuwe recreatiepakje voor de dames, in
het midden ziet u het pakje voor de wedstrijdgroepen Turnen Dames en Trampoline.
Het recreatiepakje kost € 55,00; het wedstrijdpakje kost € 99,00. Voor alle leden van Pro Patria die
meedoen met wedstrijden of demonstraties, zijn deze pakjes verplicht.
Pakjes moeten zelf besteld worden bij Sport Emotion (via deze link). De eerste bestelling wordt half
november gedaan een tweede bestelling eind januari. Er worden passessies georganiseerd zodat u
zeker weet welke maat u moet bestellen. Het is mogelijk (niet verplicht) om een zwart broekje aan te
schaffen bij het turnpakje.
Voor de heren komt er ook een passend turnpakje, hierover zijn we nog in onderhandeling.
Daarnaast is er voor de wedstrijdgroepen ook een trainingspak (rechterplaatje), ook deze zijn
verplicht, de passessies zijn momenteel bezig. Door sponsoring van de Rabobank kosten deze pakken
eenmalig € 30,00. Later in het jaar komen de pakken ook beschikbaar voor alle andere leden. Mocht
u later een pak willen aanschaffen, dan zijn deze niet meer gesponsord en zal er geen Rabobank op
staan. De prijs voor een trainingspak is € 75,00.

Agenda
26 en 27 oktober: 3 meisjes van de A-lijn naar Rushmore Rose Bowl, Aldershot, Engeland
9 november: Your Stage KNGU in Schiedam - Rhönrad demonstratie
20 november: Sinterklaasfeest (voor leden t/m groep 4)
28 november: ALV

