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Verslag van Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 september 2020 
 

 
1. Opening 
Verenigingsvoorzitter Jerry van der Ziel opent de Ledenvergadering met een welkom aan de deelnemende leden, ouders 
van jeugdleden, leden van verdienste en ereleden. Wegens de beperkende maatregelen om coronabesmetting te 
voorkomen vindt deze vergadering voor het eerst in de 109-jarige geschiedenis van de vereniging digitaal plaats m.b.v. 
Microsoft Teams.  
 
40 leden hebben zich aangemeld, waarvan er uiteindelijk 27 de vergadering online bijwonen. Zij vertegenwoordigen in 
totaal (inbegrepen volmachten en bestuursleden) 28 stemmen. Ongeveer 2% van het ledenbestand.  
 
Vicevoorzitter Michiel Doeven geeft uitleg aan alle deelnemers over de wijze waarop kan worden gestemd.  In dit verslag 
zijn alleen de stemmen meegeteld die via de formulieren zijn uitgebracht; enkele leden hadden hun stem (voor) in de 
chat van de vergadering uitgebracht. 
 
Aansluitend houdt de verenigingsvoorzitter zijn Openingstoespraak, waarin hij alle bestuurlijke perikelen inbegrepen het 
stagneren van het fusieproces met CGV toelicht. De Openingstoespraak is terug te lezen in de bijlage.  
 
2. Ingekomen stukken 
Steven Blom, erelid en vrijwillig financieel administrateur van de vereniging, heeft schriftelijk vragen gesteld. Deze 
worden integraal in de Openingstoespraak en toelichtingen op de agendapunten beantwoord.   
 
3. Vaststellen Agenda  
Voorzitter meldt een aanvulling op de agenda. Na het Verslag van de Kascommissie, wordt 5A, wordt als 5B toegevoegd 
het Benoemen van de Kascommissie 2020. Er zijn geen verdere vragen. Agenda is daarmee vastgesteld. 
 
4. Vaststellen van het (gewijzigde) Jaarverslag 2018 
Er zijn geen inhoudelijke vragen en opmerkingen. Met 22 stemmen 
Voor, 0 tegen en 4 blanco stelt de Ledenvergadering het vernieuwde 
Jaarverslag 2018 vast. 
Voorzitter dankt allen die hebben bijgedragen aan de verbetering van 
het Jaarverslag 2018.   
 
5A. Verslag van de Kascommissie 2019 
Paul van der Zijde, lid van verdienste en lid van de Kascommissie 2019, 
leest namens medecommissielid Fleur Raaijmakers het Verslag van de 
Kascommissie voor, dat inmiddels op de website staat. De 
Kascommissie stelt voor het Bestuur te dechargeren voor het gevoerde 
financieel beheer en beleid over 2019.  
Omdat er geen andere vragen en opmerkingen binnen zijn gekomen 
stelt de Ledenvergadering het Verslag van de Kascommissie 2019 
vast. Voorzitter dankt beide leden van de Kascommissie 2019 voor hun 
inzet, adviezen en conclusie.  
 
5B. Benoeming van de Kascommissie 2020 
Voorzitter verzoekt Paul van der Zijde en Fleur Raaijmakers wederom beschikbaar te zijn voor de Kascommissie 2020.  
Beiden stemmen in, waarna de voorzitter hen benoemd en de samenstelling de Kascommissie 2020 een feit is.  
 
6. Toelichting Financieel Verslag 2019 
Aanvulling en toelichting op het Financieel Verslag 2019 staat op de website. Er zijn geen aanvullende vragen.  

Vaststellen jaarverslag

Voor Tegen Blanco
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7. Vaststellen Financieel Verslag 2019 
Voorzitter brengt het agendapunt in stemming.  
Met 28 stemmen Voor stelt de Ledenvergadering het Financieel 
Verslag 2019 unaniem vast en dechargeert het Bestuur voor het 
gevoerde financiële beheer en beleid.  
Voorzitter dankt de administrateur en budgetbewakers van de 
afdelingen voor het vele werk.  
 
8. Vaststellen Jaarverslag 2019 
Het Jaarverslag 2019 staat op de website. Er zijn geen schriftelijke 
vragen ingediend.  
Voorzitter brengt het agendapunt in stemming. 
Omdat er vooraf geen vragen gesteld zijn en er tijdens de vergadering 
geen opmerkingen werden geplaatst stelt de Ledenvergadering het 
Jaarverslag 2019 vast.  
Voorzitter dankt alle scribenten, fotograven en de vicevoorzitter voor hun bijdragen aan het Jaarverslag 2019. 
 
9. Samenstelling Bestuur 
In het huidige bestuur luidt de bezetting: Jerry van der Ziel (voorzitter), Michiel Doeven (vicevoorzitter) en Willy Olaria 
(bestuurslid met portefeuille Veilig Sportklimaat). Het recente aftreden van Simone Reitsma heeft de voorzitter in zijn 
Openingstoespraak toegelicht. Daarmee drukt er te veel bestuurslast op veel te weinig schouders.  
Het is dan verheugend mevrouw Angela Kroep te kunnen voorstellen als bestuurs-kandidaat. Angela Kroep is werkzaam 
als directeur bij Deloitte, waar zij focus op data-analyse in de audit. Zij stelt "Deze beroepservaring op het financiële vlak, 
samen met het feit dat mijn dochters iedere les ontzettend genieten van hun gymsport, stellen mij in staat om met passie 
en energie de rol van penningmeester in het bestuur op me te nemen. Ik draag graag bij om als lid van het Pro Patria 
bestuur een volgende stap naar de toekomst te zetten.”  
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De voorzitter formuleert het besluit van de ledenvergadering: “De 
ledenvergadering van Pro Patria op 1 september 2020 bijeen besluit Angela Kroep te benoemen tot lid van het 
Bestuur.” 
 
10. Beleidsvoorstellen.  
Zie voorstellen en toelichting in document GEREED VOOR DE TOEKOMST.  
 
Vervanging van Ledenvergadering door Ledenraad 
Het 1e voorstel betreft de vervanging van de Ledenvergadering door 
een Ledenraad als hoogste orgaan van de vereniging.  
De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting op het voorstel. Hoe 
noemt de praktijkervaringen van De Hazenkamp, de grootste 
gymsportvereniging (2.500 leden) van het land, en van de KNGU 
(200.000 leden), die beiden met een Ledenraad van respectievelijk 12 
en 15 leden naar tevredenheid werken. Ook CGV wil na fusie met Pro 
Patria een vereniging blijven met de Ledenraad als hoogste orgaan.  
 
Meerdere leden stellen vragen ter verduidelijking, teneinde een goed 
beeld te krijgen van deze verandering. Na alle vragen en antwoorden 
stemt de ledenvergadering in met 23 stemmen voor, 1 tegen en 4 
blanco het volgende besluit: 
“De ledenvergadering besluit zichzelf te vervangen door een 
Ledenraad en draagt het Bestuur op wijzigingen in de Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede een 
Verkiezingsreglement voor de Ledenraad ter besluitvorming voor te leggen op de najaarsvergadering.”   
 

Vaststellen financieel 
jaarverslag

Voor Tegen Blanco

Voorstel t.a.v. ledenraad

Voor Tegen Blanco
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Nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2021 
Het 2 beleidsvoorstel betreft het goedkeuren van de voorgestelde 
organisatiestructuur per 1 januari 2021. Dit heeft alles te maken met 
het beschikbaar komen van GYMWORLD, het multifunctionele 
gymsportcentrum aan de Amerikaweg. De organisatorische driedeling 
Afdeling Breedtesport, Turnen Dames en Trampolinespringen is dan 
niet meer houdbaar. Dat wordt een vierdeling in de afdelingen GYM, 
TURNEN, SPRINGEN en DANS. De verenigingsmanager, die als 
professional de dagelijkse operationele leiding krijgt in de vereniging, is 
van cruciale betekenis met als ondersteuning het Serviceteam, de Pro 
Patria Academie, Commissie Decoraties, Kledingteam, 
Evenemententeam, Schatkamerteam, Zomerkampteam, 
Jeugdcommissie en Seniorcommissie. Samen met de vier 
afdelingsmanagers vormt de verenigingsmanager het 
managementteam van de vereniging. De verenigingsmanager is tevens 
in lijn de directe chef van alle lesgevers en trainers.  
Na een uitgebreide toelichting brengt de voorzitter het voorstel in stemming. Met 23 stemmen voor, 0 tegen en 4 blanco 
keurt de ledenvergadering de voorgestelde organisatiestructuur per 1 januari 2021 goed.  
 
Nieuwe Bestuurssamenstelling per 1 januari 2021 
Het 3e beleidsvoorstel betreft het vaststellen van de nieuwe 
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2021. Het Bestuur is het 
uitvoerend beleidsorgaan van de vereniging en beslist als collectief. Zij 
evalueert de operationele uitvoering en stuur bij op hoofdlijnen. Zij 
doet beleidsvoorstellen aan de Ledenraad en legt daar verantwoording 
af. Alleen het Bestuur sluit contracten af. De dagelijkse operationele 
leiding van de vereniging delegeert het Bestuur aan de 
verenigingsmanager.  
Het Bestuur is samengesteld uit vrijwilligers (leden en ouders van 
jeugdleden). De continuïteit van besturen vereist kennis, ervaring en 
flexibele beschikbaarheid. Dat kan wringen met werk, privé, ziekte en 
vakantie. Daarom heeft elke kernfunctie een buddy (plaatsvervanger). 
Samen waarborgen beide bestuursleden de uitvoering van de 
kernfunctie. Nieuwe bestuursleden kunnen als plaatsvervanger 
instappen en doorgroeien naar de vervolgfunctie. De ledenraad 
benoemt binnen het rooster van aftreden bestuursleden voor een periode van 3 jaren, waarna herbenoeming kan volgen 
en functiewisselingen. In een Bestuur van 9 leden dat als collectief besluiten neemt, blijft elk bestuurslid betrokken en 
medeverantwoordelijk voor te nemen besluiten. Het Bestuur opereert als team. Vele schouders maken licht werk.    
 
Jerry van der Ziel meldt dat hij op de najaarsvergadering in november na 7,5 jaar de functie van Verenigingsvoorzitter te 
hebben vervuld, zal aftreden. De tijd is aangebroken voor een nieuwe voorzitter. Ook mevrouw Willy Olaria trekt zich op 
de najaarsvergadering terug uit het bestuur om een andere vrijwilligerstaak binnen de nieuwe organisatiestructuur te 
gaan vervullen. Daarmee komen er veel bestuursfuncties vacant, waarvoor leden en ouders van jeugdleden zich kunnen 
aanmelden bij secretariaat@propatria.nl.  
 
De ledenvergadering stemt over dit bestuursconcept met 26 temmen Voor, 0 tegen en 1 blanco, waarmee het concept 
is vastgesteld.  
 
Vaststellen van het Vrijwilligersbeleid   
Het 4e beleidsvoorstel betreft het vaststellen van het Vrijwilligersbeleid van de vereniging. Pro Patria is een vereniging. 
Leden en ouders van Jeugdleden zijn de eigenaren. Zijn nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor continuïteit en het 

Nieuwe 
organisatiestructuur

Voor Tegen Blanco

Nieuwe 
bestuurssamenstelling

Voor Tegen Blanco
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gymsportplezier in de club. Naast het deelnemen aan lessen en 
trainingen, zetten leden en ouders van jeugdleden zich in als 
vrijwilliger. De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting.  
 
 
 
 
 
 
De Ledenvergadering stemt met 26 stemmen Voor, 0 tegen en 1 
blanco in met het voorgestelde Vrijwilligersbeleid. De voorzitter roept 
alle leden op hun verantwoordelijkheid te nemen en de nieuwe 
organisatiestructuur met vele vrijwilligersfuncties en –taken zo snel 
mogelijk te vullen.  
 
Beleidsmaatregelen Veilig Sportklimaat 
Het 5e beleidsvoorstel betreft een pakket maatregelen in het kader van 
Veilig Sportklimaat. Portefeuillehouder Willy Olaria geeft een 
uitgebreide toelichting op de invoering van enkele nieuwe 
beleidsmaatregelen. Het betreft: 
a. Het zichtbaar ophangen in alle sportzalen van de 10 GOUDEN 

omgangsregels van Pro Patria. Dan kunnen leden en ouders van 
Jeugdleden elkaar daarop aanspreken.  

b. Het invoeren van teamouders in elke lesgroep breedtesport van 6 
tot 12 jarigen ter voorkoming van pestgedrag in kleedkamers voor 
en na de lessen.  

c. Alle lesgevers/coaches hebben een geldige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) en hebben (of zijn in opleiding voor) een KNGU-
licentie 

d. Het Toetsingskader Pedagogisch Prestatieklimaat vereist dat 
trainer/coaches in de wedstrijdsport de beroepscode NL-coach 
ondertekenen.  

e. Dit Toetsingskader vereist ontbindende voorwaarden op te nemen in arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdend 
gedrag en/of een negatief VOG.    

 
Na de toelichting legt de voorzitter het volgende besluit voor:  
 
De Ledenvergadering van Pro Patria op 1 september 2020 bijeen besluit het voorgestelde pakket aan maatregelen in 
het kader van Veilig Sportklimaat onverkort ingaande het seizoen 2020/2021 in te voeren en te handhaven.  
 
De Ledenvergadering stemt in met de Beleidsmaatregelen Veilig Sportklimaat met 23 Voor, 2 tegen en 2 blanco.   
 
11. Benoemen van Ereleden 
 
Het Bestuur doet 2 voordrachten: Frans van Elteren en Marianne Gosselink met de volgende voordrachtreden.  
 
Frans van Elteren is na zijn jarenlange inzet als topturner voor Pro Patria met de nationale meerkamptitel en deelneming 
aan de Wereldkampioenschappen in 1979 als sportieve hoogtepunten toch al in 1978 toegetreden tot het Hoofdbestuur 
van Pro Patria. Hij heeft zich sindsdien onafgebroken en tomeloos ingezet voor de wedstrijd- en topsport binnen de 
vereniging. Onder zijn bezielende leiding zijn grote evenementen zoals internationale turntoernooien, gymsportshows en 
de ProPatriade tot stand gekomen. Duizenden leden, ouders en bezoekers hebben genoten van deze evenementen, die 

Collectief besturen, wederzijds vertrouwen en respect, 
vrijheid van handelen binnen gestelde kaders, 
verantwoordelijkheid nemen en samenwerken zijn de 
kernwaarden van de vereniging. 

Nieuw vrijwilligersbeleid

Voor Tegen Blanco

Veilig Sportklimaat

Voor Tegen Blanco
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uitblonken in kwaliteit en perfecte organisatie. Na 36 jaar als vrijwillig bestuurder droeg hij in 2014 zijn taken over. Pro 
Patria is hem veel dank verschuldigd.  
 
Marianne Gosselink heeft zich sinds 1999 ingezet voor de breedtesport binnen Pro Patria, met name voor de jongste jeugd 
en voor senioren. Veel van onze huidige leden zijn begonnen bij ouder/kind- en peuter/kleutergymnastiek onder leiding 
van Marianne en denken daar met veel plezier aan terug. Marianne weet kinderen en ouders altijd te enthousiasmeren en 
zorgt ervoor dat kinderen kennismaken met alle grondvormen van bewegen. Heel belangrijk, want door positieve 
ervaringen op jonge leeftijd blijven kinderen graag sporten. Marianne zorgde ervoor dat voor ouder/kindgymnastiek een 
programma werd opgezet met materialen en gedocumenteerde lessen, zodat ook anderen konden profiteren van haar 
kennis en ervaring. 
Kinderen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken hebben altijd een speciaal plekje ingenomen bij Marianne. Enkele 
jaren geleden heeft zij dan ook het initiatief genomen om in samenwerking met een aantal fysiotherapeuten lessen te 
starten voor kinderen met een motorische achterstand. Ook voor de senioren gaf zij elke week weer met veel 
enthousiasme leuke lessen, die zeer werden gewaardeerd door de leden. 
Marianne heeft tijdens haar loopbaan ook veel stagiaires begeleid en laten profiteren van haar kennis en ervaring. 
Daarnaast heeft zij bijgedragen aan de opleidingen voor assistenten gymnastiek niveau 1. 
Naast het lesgeven en opleiden deed Marianne nog veel meer binnen de vereniging. Zij organiseerde samen met collega’s 
de jaarlijkse buitenspeelmiddag en het Sinterklaasfeest en speelde een belangrijke rol bij de ProPatriade en andere 
evenementen. Ook nam zij deel aan promotie van lessen tijdens b.v. de Nationale Sportweek en speciale 
informatiemarkten op 
 
De Ledenvergadering benoemt unaniem beide leden tot Erelid van Pro Patria. De voorzitter feliciteert Frans van Elteren 
en Marianne Gosselink met hun benoeming en kondigt aan, dat de daarbij behorende oorkonde zal worden uitgereikt 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Herfstvakantie. Uitnodiging volgt.   
 
12 Opening GYMWORLD 
De voorzitter deelt mede dat het lesrooster van de vereniging is opgestart. Er is veel gewijzigd. Iedereen moet er nog aan 
wennen. Er is een sportief feestprogramma in voorbereiding dat in GYMWORLD wordt uitgevoerd tijdens de 
Herfstvakantieweek. Onder leiding van de verenigingsmanager Ricardo Seffelaar is een projectgroep samengesteld om 
het programma voor te bereiden en uit te voeren. Leden worden met een speciale nieuwsbrief en website geïnformeerd.  
 
13 Rondvraag 
Alle schriftelijk ingediende vragen zijn beantwoord. Resterende vragen en tips kunnen leden digitaal geformuleerd 
worden. Het Bestuur zal na de Ledenvergadering kennis nemen van de vragen en deze beantwoorden.  
 
14 Sluiting 
Niets meer aan de orde zijn, vraagt en krijgt erelid Frans van Elteren het woord. Hij bedankt de ledenvergadering voor zijn 
benoeming en bedankt tevens het Bestuur voor het vele werk.  
 
Daarna sluit de voorzitter de vergadering met de volgende woorden: 
 
“Het bestuur wil iedereen hartelijk dankzeggen voor de bijdragen die aan het verenigingsjaar zijn geleverd. Zonder het 
werk van alle lesgevers en managers, zonder de inzet van alle vrijwilligers heeft een vereniging geen recht van bestaan.  
Maar we zijn juist een vereniging van leden, van eigenaars, en dat willen we ook blijven. Gymsport is GOUD en samen zijn 
wij de gymsportgemeenschap Pro Patria.  
Als verenigingsvoorzitter wil ik met name Simone Reitsma bedanken, het hardwerkende bestuurslid dat recent haar 
werkzaamheden staakte. In mijn ogen het meest beschamende voorval dit jaar. Laat we ervoor zorgen, dat dit nooit meer 
kan voorkomen. Een veilig sportklimaat is er voor iedereen, voor leden, voor lesgevers, voor vrijwilligers en dus ook voor 
bestuursleden.  
We hebben een moeilijke periode achter de rug. De brand in de Noordwesterhal, het stilleggen van alle lessen tijdens de 
Coronacrises, het stagneren van de fusie, de verhuizing naar GYMWORLD.    
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Toch gloort er een mooie toekomst voor Pro Patria. We hebben een clubhuis: GYMWORLD. Ja, de fusie moet nog worden 
beklonken. De organisatie moet nog worden gevuld. Gebruik het digitale formulier om je interesse in vrijwilligerstaken en 
–functies kenbaar te maken. Deze maand al hebben we vrijwilligers nodig die onze vele gewonnen bekers oppoetsen en 
een plek geven in de Schatkamer van GYMWORLD. Dan kunnen we daar al in de Herfstvakantieweek van genieten. Meld je 
aan bij secretariaat@propatria.nl 
 
Ik bedank mijn medebestuursleden voor de fijne samenwerking. Ik wens Angela Kroep veel plezier toe bij de vervulling van 
het penningmeesterschap. Ik dank alle leden voor hun bijdrage aan deze ledenvergadering en het vertrouwen dat wij 
mochten ontvangen.  
Het ga u goed. Wel thuis en tot ziens. Hiermede sluit ik deze Ledenvergadering van Pro Patria.”  
 
Zoetermeer, 23 september 2020 

mailto:secretariaat@propatria.nl

