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Uitgave: GV Pro Patria Zoetermeer 

Foto’s: Gerard van Warmerdam 

 Ouders en trainers 
 

Contact: GV Pro Patria Zoetermeer 
Postbus 7432 
2701 AK Zoetermeer 
E: info@propatria.nl 
W: www.propatria.nl 

Dit jaarverslag en de jaarrekening zijn uitgebracht onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van GV Pro Patria 

Zoetermeer. Het jaarverslag kunt u terugvinden op de website van 

de vereniging. Iedereen die geïnteresseerd is kan het document 

gratis downloaden(pdf). 
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Voorwoord  

 

 

Het jaar 2018 is  een jaar geweest van ontwikkeling!  

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 ProPatriade en de 

Dansvoorstelling “alles is liefde” in een uitverkocht Stadstheater. 

Maar ook het jaar waarin groen licht gegeven zou worden voor  

Gymworld. En het jaar van verdere toenadering en samenwerking 

met CGV Zoetermeer. 

Als voorzitter van Pro Patria kijk ik met trots terug op 2018.  

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn mede 

bestuursleden, managers, hoofdtrainer, trainers, commissieleden en 

al die mensen die ook in 2018 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 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 inzet voor een leven lang bewegen. 

 

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 

 

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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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. De afdelingen Trampolinespringen en Turnen Dames zijn 

inmiddels weer sterke (top)sportpijlers van de vereniging. Maar vooral wil 

Pro Patria een 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. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

1 | Bestuur 
 

 

Samenstelling Bestuur 

Bij aanvang van het boekjaar 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Jerry van der Ziel  voorzitter 

Fred van Puffelen  vice-voorzitter  

Vacature  secretaris  

Steven Blom  penningmeester 

 

De verenigingsmanager Ricardo Seffelaar is bereid gevonden om, ad interim, de functie van 

secretaris op zich te nemen. 

In de loop van dit boekjaar verliep de termijn van de vice-voorzitter, Fred van Puffelen. 

Fred heeft er voor gekozen zich niet meer verkiesbaar te stellen. Daarmee kwam ten tijde van de 

Algemene Ledenvergadering in mei de functie van vice-voorzitter vacant. 

Zowel voor de functie van secretaris, als die van vice-voorzitter hebben zich op dat moment geen 

kandidaten gemeld. 

Gedurende de tweede helft van het boekjaar bestond het bestuur derhalve uit de volgende 

personen: 

Jerry van der Ziel  voorzitter 

Ricardo Seffelaar secretaris a.i. 

Steven Blom  penningmeester 

 

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2018 heeft Ricardo 

besloten zijn functie als bestuurslid met ingang van de ALV van 13 december neer te leggen. 

Omdat er geen kandidaat bestuursleden gemeld waren, heeft de voorzitter, om het voortbestaan 

van de vereniging te waarborgen een beroep gedaan het bestuur van mogelijke fusiepartner CGV. 

Christa Ros, Arina Verboom en Martin Riphagen zijn op 13 december van dit boekjaar de facto 

toegetreden tot het bestuur, in afwachting van hun benoeming op de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering in mei van het komend boekjaar. 

Bij sluiting van het boekjaar 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Jerry van der Ziel  voorzitter 

Christa Ros   vice-voorzitter  

Arina Verboom secretaris  

Steven Blom  penningmeester 

Martin Riphagen 2e penningmeester 
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Overlegstructuur 

Het bestuur heeft tijdens het boekjaar nagenoeg 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 te realiseren.  

 

Samenstelling Managementteam 

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. 

Zij zorgen er ook voor dat de randvoorwaarden binnen hun afdelingen goed geregeld zijn.  

Bij aanvang van het boekjaar was de samenstelling van het managementteam als volgt: 

Ricardo Seffelaar  verenigingsmanager  

Marguerita La Vos  manager Trampolinespringen 

Fred van Puffelen  manager Turnen Dames a.i.  

Annemarie van Wel  manager Breedtesport 

 

De managers van de afdelingen werden tot 13 december 2018 aangestuurd door de 

verenigingsmanager. De verenigingsmanager ondersteunde en informeerde het bestuur over de 

gang van zaken en de ontwikkelingen binnen de vereniging. Hij vervulde een samenbindende en 

initiërende rol binnen de vereniging. Door de hernieuwde begroting welke is goedgekeurd op 13 

december 2018 diende de verenigingsmanager zijn werkzaamheden neer te leggen.  

De manager Turnen Dames ad interim heeft zijn functie met ingang van de Algemene 

Ledenvergadering van 17 mei van dit boekjaar neergelegd. De functie werd vanaf die datum 

overgenomen door Arnoud Kok. 

Bij sluiting van het boekjaar was de samenstelling van het managementteam als volgt: 

Marguerita La Vos  manager Trampolinespringen 

Arnoud Kok   manager Turnen Dames 

Annemarie van Wel  manager Breedtesport 

 

Algemene Ledenvergadering 

In dit boekjaar kwam de Algemene Ledenvergadering drie maal 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 

Ledenvergadering op 17 mei zijn het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 vastgesteld door 

de leden. In de najaarsvergadering op 15 november is de begroting 2018 door de leden 

afgewezen waarna op 13 december een nieuwe begroting is gepresenteerd en vastgesteld. 
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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 

 

Gymnastiek is door de veelzijdigheid van bewegingsvormen basissport voor iedereen. Elk kind 

heeft gym nodig om te groeien en de wereld te ontdekken. Daarna blijft gymnastiek het 

fundament van sportbeoefening, ongeacht welke tak van sport.  Gymnastiek is onderdeel en 

fundament van gymsport, dat sportbeleving en talentontwikkeling biedt in een grote diversiteit 

van disciplines.  

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal van Pro Paria laat in het verslagjaar een daling zien van bijna 1900 leden naar 

bijna 1600 leden. Deze daling  wordt vooral veroorzaakt door het grote verloop bij de afdeling 

dans. Bij de overige afdelingen zien we een stabilisatie van het aantal leden.  

Landelijk zien we een verandering in de motivatie van mensen om te sporten. Steeds meer 

mensen sporten louter en alleen om hun gezondheid en conditie te verbeteren. 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. 

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. 

 

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

elke levensfase. Om dit te bewerkstelligen biedt Pro Patria een breed scala aan sporten  aan, 

verdeeld over de afdelingen: 

Turnen Dames (wedstrijdsport) 

Trampoline springen (dames en heren/wedstrijdsport) 

Breedtesport 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de afdeling breedtesport, naast turnen en 

trampolinespringen, ruimte biedt aan zeer uiteenlopende vormen van sport zoals minivoetbal, 

freerunning en verschillende vormen van dans. 

 

 

 
1 http://www.sportutrecht.nl 



 

11 

Commissies 

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

(verenigings-)manager  is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Hiertoe kan hij  een 

beroep doen op een aantal commissies. 

Dit boekjaar heeft de kledingcommissie  bestaande uit Yucca Klooswijk en Corinne van Puffelen, 

zich gebogen over nieuwe wedstrijdpakjes voor de turnsters en trampolinespring(st)ers. Dit heeft 

nog niet geresulteerd in een voorstel. 

Door inzet van de zomerkampcommissie onder leiding van Hans Kelder en Yucca Klooswijk 

konden weer veel kinderen van een prachtig zomerkamp genieten. 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Wouter Gribnau, Michiel Doeven en Ramon Scheffer, is 

heel secuur te werk gegaan. Er heeft veel overleg met de penningmeester plaatsgevonden. 

  

Personeel en organisatie 

Werkgever 

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

negentien 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 2018 met alle mensen die activiteiten ontplooien een 

verenigingsovereenkomst op te stellen is bij een gebrek aan een medewerker personeel & 

organisatie helaas niet gehaald. Het gaat hierbij om vierenvijftig personen die een 

vrijwilligersvergoeding voor hun activiteiten ontvangen. 

Daarnaast is er een groep mensen die zich zonder contract of betaling op vrijwillige basis inzet 

voor de vereniging. De activiteiten van deze mensen variëren van het schoonmaken van de 

Noordwesterhal tot taken als bestuurslid of coördinatie van de inzet van juryleden. Daarnaast 

wordt bij evenementen en activiteiten vaak de hulp ingeroepen van ouders. 

 

Vertrouwenscontactpersonen 

Aan het begin van dit boekjaar had de vereniging drie vertrouwenscontactpersonen: Arnoud Kok, 

Vibeke Pronk-Dekker en Willy Olaria - Noteboom. In mei van dit jaar heeft Arnoud deze functie 

neergelegd om de functie van manager Turnen Dames op zich te nemen (zie hoofdstuk Bestuur). 

Vanaf die datum hebben Vibeke en Willy deze taak gezamenlijk vervuld. De 

vertrouwenscontactpersonen hebben dit jaar 2 casussen in behandeling genomen. Het bestuur 

heeft hierop geacteerd.  
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Accommodaties 

Gymworld 

Soms is een politiek debat net zo spannend als een sportwedstrijd.  

In mei  stond in de gemeenteraad het herinvesteringsprogramma van Gymworld op de agenda. 

Veel van onze (jeugd)leden woonden, net als de achterban van CGV en Parkourdisciplines,  de 

vergadering van de gemeenteraad bij. De voorzitters van Pro Patria en CGV maakten gebruik van 

het inspreekrecht. Dit heeft zeker bijgedragen aan de beslissing van de gemeenteraad om 

unaniem in te stemmen met de bouw van Gymworld. 

We bedanken het college, en in het bijzonder de wethouder, voor hun steun en alle partijen in de 

raad voor hun instemming met de bouw van Gymworld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26 gemeentezalen 

verspreid over alle wijken binnen de gemeente Zoetermeer, één in Leidschenveen en één in 

Benthuizen.  

 

Zomerkampen 

Pro Patria heeft ook in 2018 weer een aantal leden (en verwanten) de mogelijkheid geboden om 

deel te nemen aan de door de KNGU  georganiseerde zomerkampen in Beekbergen.  
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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.  

 

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 mobiele telefoon is niet meer uit ons dagelijks leven weg te 

denken.  

 

Website en Facebook 

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.  

De Facebookpagina van de vereniging blijft populair. Berichten die geplaatst worden op de 

Facebookpagina kennen een groot bereik. 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. Helaas is het dit jaar niet gelukt om de website  en facebookpagina altijd 

actueel te houden. Het komend jaar zal dit een belangrijk aandachtspunt zijn voor het bestuur. 

 

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. 

Toch is het dit boekjaar gelukt om nieuwe sponsoring in de vorm van financiële en/of materiële 

steun vanuit het bedrijfsleven aan ons te binden.  
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Rabobank Zoetermeer en Gymnastiekvereniging Pro Patria sloten een sponsorovereenkomst voor 

drie jaar. Het partnership houdt in dat de naam van Rabobank op de nieuwe trainingspakken van 

de paar honderd wedstrijdsporters van Pro Patria zal komen. Daarnaast zal de bank de sportclub 

gaan ondersteunen bij het introduceren van het zogeheten 'beweegdiploma', dat in 

samenwerking met CGV Zoetermeer zal worden ontwikkeld.  

 

 

Grote Clubactie  

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

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

een nieuw record van ruim €8.900,- hebben onze leden in 2018 enorm veel loten verkocht voor 

onze vereniging.  

Een resultaat om trots op te zijn. 

 

Sponsorkliks  

De vereniging heeft zich in 2017 aangemeld bij Sponsorkliks. Helaas is er het afgelopen jaar nog 

weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

Talenten Opleidingscentrum (TOC)  

Dinsdag 23 januari 2018 ondertekende onze voorzitter Jerry van der Ziel en de directeur KNGU 

Marieke van der Plas een samenwerkingsovereenkomst waarbij de vereniging officieel erkend 

wordt als ‘KNGU erkend Talenten Opleidingscentrum (TOC)’. Een TOC is een door de KNGU 

erkende decentrale omgeving waar aan vooraf gestelde criteria is voldaan en heeft als doel om 

talentontwikkeling uit te voeren als onderdeel van het KNGU opleidingssysteem.  

Het bestuur van Pro Patria is trots op de erkenning en ziet het als een beloning voor alle 

inspanningen die zij verricht om talenten de optimale plek te geven waar zij zich maximaal 

kunnen ontwikkelen. Om de erkenning als TOC te krijgen moet de vereniging voldoen aan tal van 

criteria zoals het aantal talenten, de kwaliteit en beschikbaarheid van de accommodatie, de 

inspanningen voor een veilig sportklimaat en de samenwerking met onderwijs en andere 

verenigingen. Onze verenging maakt nu deel uit van de decentrale infrastructuur van de KNGU. 
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Samenwerking 

Met de komst van Gymworld in het verschiet heeft het bestuur de banden flink aangehaald met 

CGV Zoetermeer. Er is sprake van een steeds intensiever samenwerking. Het afgelopen jaar 

hebben we onder andere gezamenlijk het Sinterklaasfeest voor onze jongste leden 

georganiseerd. Naast het intensief samenwerken heeft het bestuur van Pro Patria de 

bestuursleden van CGV Zoetermeer op de ALV van 13 december 2018 verzocht zitting te nemen 

in het bestuur van Pro Patria. Dit mede om de intentie die uitgesproken is om in de loop van 2020 

te fuseren.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/pcb.2052579368092372/2052577391425903/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDTU9q3YWKpjIKnhYHTL10ZEDzPY1XuqiZVikdhV3Zbr6Al8MY7Re316joCS9iS3krGUVCJwy0PmLr&__xts__%5B0%5D=68.ARARcObmkOoc64df6Z7WgzhRU7R3fI4qNHiCbCsqAdDtCWb6aMKhfLeut958Hc8iMr8ssVW92FCy1JuH7Q2BwoXJ_o-0azCaONSgUaVaiOktWPfrIM5xEq51mDrGemyRRv81XFpqmzXPhpVehLhjJtzp_KzVRFQcZcpuWCDhZ9WZFW7MSX2f1QmQbvLufxLlvjHRZwloPZiRui8BKO6Qjc5tXhqv8Se9gbmVMXkR3FLrsbq-SrRJxDk_gSh6doDawV8a7J1ASSEa-10Czx2bCC9slJImQzBUNrBSoCS17XPJmBpkSvYXgKbWjwNp-HtEI8qUJ2d4Io0WSUJSExS1tiB1YA
https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/pcb.2052579368092372/2052577391425903/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBDTU9q3YWKpjIKnhYHTL10ZEDzPY1XuqiZVikdhV3Zbr6Al8MY7Re316joCS9iS3krGUVCJwy0PmLr&__xts__%5B0%5D=68.ARARcObmkOoc64df6Z7WgzhRU7R3fI4qNHiCbCsqAdDtCWb6aMKhfLeut958Hc8iMr8ssVW92FCy1JuH7Q2BwoXJ_o-0azCaONSgUaVaiOktWPfrIM5xEq51mDrGemyRRv81XFpqmzXPhpVehLhjJtzp_KzVRFQcZcpuWCDhZ9WZFW7MSX2f1QmQbvLufxLlvjHRZwloPZiRui8BKO6Qjc5tXhqv8Se9gbmVMXkR3FLrsbq-SrRJxDk_gSh6doDawV8a7J1ASSEa-10Czx2bCC9slJImQzBUNrBSoCS17XPJmBpkSvYXgKbWjwNp-HtEI8qUJ2d4Io0WSUJSExS1tiB1YA
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3 | Sportieve terugblik 

 
Ook in 2018 hebben tal van sporters van Pro Patria meegedaan aan wedstrijden op regionaal- en 

(inter-)nationaal niveau. 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 plaatsingswedstrijden proberen de springers zich voor dit toernooi 

te plaatsen. Al tijdens de plaatsingswedstrijden lieten de springers dit wedstrijdseizoen hun ambities 

zien en wist een grote groep springers zich te plaatsen voor het NK. 

Eerste kwalificatie C-D-E  

Op 10 februari was de 1e NK kwalificatiewedstrijd in een serie van drie voor de C-D-E 

trampolinespringers in Goes. Pro Patria kwamen 28 individuele springers en 13 synchroon paren uit 

in de 3 verschillende klassen. In totaal wisten ze 27 medailles mee naar Zoetermeer te nemen. 

 

 

 

Tweede kwalificatie C-D-E 

Op 10 maart vond de 2e in een serie van 3 plaatsingswedstrijden plaats voor het NK 

trampolinespringen individueel en synchroon in onze eigen hal in Zoetermeer. GV Pro Patria 
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Zoetermeer wist wederom 27 medailles te behalen op deze plaatsingswedstrijd voor het NK 

trampoline springen in juni. Er waren11 medailles voor synchroon en 16 individueel. 

Derde kwalificatie C-D-E 

De derde kwalificatie was eveneens in Zoetermeer. Pro Patria behaalde 17 individuele 

podiumplaatsen en 12 synchroon.  

Voor het NK in Ahoy hebben 12 individuele springers en 8 synchroonparen zich geplaatst.  

Kwalificatiewedstrijden A/B 

  deelnemers namens Pro Patria  podiumplaatsen 

21 april 

2018 

Alkmaar 9 (individueel) 

3 (synchroon) 

5  

2  

12 mei 2018 Soest 8 (individueel) 

4 (synchroon) 

4  

3 

26 mei 2018 Apeldoorn 10 (individueel) 

5 (synchroon) 

3 

4 

Na deze plaatsingswedstrijden hebben 9 individuele springers en álle 5 synchroonparen zich 

geplaatst voor het NK in Ahoy. 

 

 

 

 

 

 

De finales in Rotterdam 

Op verschillende niveaus en in diverse leeftijdscategorieën zijn door springers van Pro Patria 

individuele medailles gehaald: 
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Brons: Elin Doeven en Merle Allersma. 

Zilver: Rosanna Verkijk, Mikai la Vos en Anouchka van Haaren. 

Goud: Ivy Henczl, Amber Klooswijk, Denise Zijlstra en Melissa Klein. 

 

In de synchroonwedstrijd hebben 2 paren de bronzen medaille gewonnen (Richard van Overbeeke & 

Ramon Noman, Ashley Kuijper & Nadia la Vos), 2 paren wonnen zilver (Kyara Faas & Trista 

Swagerman, Roos d’Ancona & Felicia van der Sloot) en 1 paar won goud (Melissa Klein & Amber 

Klooswijk). 

 

Bij het onderdeel dubbel mini trampoline kwamen 2 sporters van Pro Patria uit in de finale: Lisette 

van Slobbe en Jaydy-Mea Kohler. 

 
Forza Cup 

De  trampoline springers van Pro Patria namen deel aan de 

internationale Forza Cup in Goes. Er werd gesprongen in 2 categorieën, 

A en B niveau, verdeeld in leeftijdsklassen. Trampolinespringers uit 

Nederland, België en Frankrijk waren aanwezig. Mikai won het goud, 

Ashley zilver en Richard en Denise brons.  

 

 

 

 

 

 

Turnen Dames 

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

districtsniveau.  Tijdens de diverse wedstrijden en plaatsingsrondes 

lieten de turnsters progressie zien en behaalden zij diverse 

ereplaatsen.  

In de vierde divisie turnden 15 meisjes een districts- of toestelfinale. 

Ishana Klaverweide behaalde daarbij zowel op vloer als op sprong een 

zilveren medaille. Anne van Delden heeft in haar categorie de bronzen 

medaille gewonnen op het toestel vloer. 

Julia Moen en Franka Pauwels hebben in de derde divisie de districtsfinale geturnd. Julia turnde ook 

nog een toestelfinale brug. En Sanne Mulder wist door te dringen tot de landelijke halve finales in 

Leek. 
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In de tweede divisie hebben Rozemarijn Jonk en Eline Heijenbrok de landelijke finales gehaald. Zij 

werden twintigste en negende. Eline heeft in de landelijke finales ook nog een toestelfinale vloer 

geturnd en behaalde een zilveren medaille in haar toestelfinale balk. 

Van de turnsters uit de eerste/eredivisie hebben 9 meisjes de finale 

gehaald. Nashaira Emanuelson won bij de pupillen 2 N1 de gouden 

medaille in de meerkamp en turnde ook 4 toestelfinales. Op sprong 

en brug leverde haar dat de tweede plaats op en op balk de eerste 

plaats. Rebecca Scheffer won de bronzen medaille op brug, 

Marrylinn Hendriks won goud op sprong en Megan van Puffelen 

won zilver op het toestel balk. 

 

Naast de landelijke wedstrijden, de districts- en rayonwedstrijden, hebben alle turnsters van Pro 

Patria ook toernooien in de regio geturnd. Onder andere op de Eminent Cup, het Souplesse toernooi, 

de Open Bredase Turn Kampioenschappen en de Haagse Donar Cup.  

 

Internationale toernooien 

Op 18 oktober hebben Marisa Koedoot, Megan van Puffelen, Winema Olaria, Marrylinn Hendriks en 

Isabella Strang als team onder leiding van Vincent Vermeulen meegedaan aan de Rushmoor Rose 

Bowl. 

De Rushmoor Rose Bowl is het oudste invitatietoernooi in Engeland.  
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Ook hebben de turnsters van de A-lijn deelgenomen aan de SVOD-open in Deventer en de IAG in Den 

Bosch. 

 

OJTS 

Marrylinn Hendriks, Isabella Strang, Winema Olaria en Sascha ’t Hart waren geselecteerd voor de 

Oranje Jong Talent Selectie van 2018. De turnsters volgden samen met hun trainer gedurende het 

jaar een aantal trainingen in Heerenveen. 

 

    

 

 

Breedtesport 

Op zaterdag 27 januari vonden in Oostburg de voorronden plaats voor het Dubbel Mini 

Trampolinespringen (DMT). Onder leiding van trainster Karin van der Zijde verscheen ook een groep 

gymnasten van Pro Patria aan de start. Denise Zijlstra wist bij de dames senioren beslag te leggen op 

het brons.   

https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/a.1004617002888619/2426828477334124/?type=3&eid=ARCDsZAEmvHdy57t9D4qoGxR_69OfmZfFhWBmir_tT3ZSGXhv6MPjvpxuyrLY3b-8dYK96_XvSuHTyGU&__xts__%5B0%5D=68.ARC38Ofu41u4EfmJA_gRlsgIbeibJodKsawOniTrotLnsyT2EbQzgzrWaNz6tJv6KhXq2FXfcwWSNB7P4036SGuuj6gnaYfOFWWNSkm1GV_UMZoUI9SA15dJccFGr7JDN3f06riwL5AZWB6DBYjeDprtueeeq0EotziugrYX-4QxI6_FwcWVxx3lHeOwMMWQR41t5etuV-TQLQbcbVYYEA1fNi5ApDdjh2CK5tUFpdwlFAW1Jb0ED3V2jzTEdq-mNS7YdziyVoQnPbC4GnxugKKD2B91ScGqirTwYWPtvSqYMpFQ1-NH8Qqunyqf3kzQ5fbTnHuceBOk2WlGtWWghLk0FA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/a.1004617002888619/2426828477334124/?type=3&eid=ARCDsZAEmvHdy57t9D4qoGxR_69OfmZfFhWBmir_tT3ZSGXhv6MPjvpxuyrLY3b-8dYK96_XvSuHTyGU&__xts__%5B0%5D=68.ARC38Ofu41u4EfmJA_gRlsgIbeibJodKsawOniTrotLnsyT2EbQzgzrWaNz6tJv6KhXq2FXfcwWSNB7P4036SGuuj6gnaYfOFWWNSkm1GV_UMZoUI9SA15dJccFGr7JDN3f06riwL5AZWB6DBYjeDprtueeeq0EotziugrYX-4QxI6_FwcWVxx3lHeOwMMWQR41t5etuV-TQLQbcbVYYEA1fNi5ApDdjh2CK5tUFpdwlFAW1Jb0ED3V2jzTEdq-mNS7YdziyVoQnPbC4GnxugKKD2B91ScGqirTwYWPtvSqYMpFQ1-NH8Qqunyqf3kzQ5fbTnHuceBOk2WlGtWWghLk0FA&__tn__=EHH-R
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Turn en Fundag 

Op zaterdag 9 juni organiseerde Pro Patria in samenwerking met de Regio Zuid Holland van de KNGU 

een Turn en Fundag in Sporthal De Oosterpoort in Zoetermeer. Aan deze Turn en Fundag deden 

gymnasten van verschillende verenigingen uit de regio mee.  

Pro Patria werd vertegenwoordigd door alle leden van de recreatieve selectie. 

Op zaterdag 8 december hebben een groot aantal Pro Patrianen mee gedaan aan de turn en fundag 

12+ in Leiden. 

 

 

 

https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/pcb.2218426678174306/2218428288174145/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfttWCtgoo20isfNHNUNIWdtL_a8IpjGCn9PZ6Gt50aWDhW3Y5gNZWmp6NbXfTtv0GhGG-b2JieSPu&__xts__%5B0%5D=68.ARCb06RK17tctWldS4LT_mwzAsYpeuaW8HM1U6qRu3VZuXjJpw9QbFl9NtFTui29zg3zkGclyj7Z1rQIlSpTl3jxZxyLRPM7Tbo11jYlLmNCy_Odxuf0q88tmWdThG_Ve-tDyBlYDQcUVAHsyLRFiHG9lQuMfTPzJSxXfZSEM4S7-dTsVdXwc9W2BlZ-SJjiGls8gnKy_bJEiBzLj6e0wyrGqOY5gH9AA1slomt9WXg56I8qcIta_NahV0ki59e0wKK1Bmx0OubfScyOUyjGQuW2HQNqtqmLyqkOQS1RHh7NO_DZfAG9-BelCWSqPhjpztpHpdvgtj_X_j8Qq30EzPNGTA
https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/pcb.2218426678174306/2218428288174145/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfttWCtgoo20isfNHNUNIWdtL_a8IpjGCn9PZ6Gt50aWDhW3Y5gNZWmp6NbXfTtv0GhGG-b2JieSPu&__xts__%5B0%5D=68.ARCb06RK17tctWldS4LT_mwzAsYpeuaW8HM1U6qRu3VZuXjJpw9QbFl9NtFTui29zg3zkGclyj7Z1rQIlSpTl3jxZxyLRPM7Tbo11jYlLmNCy_Odxuf0q88tmWdThG_Ve-tDyBlYDQcUVAHsyLRFiHG9lQuMfTPzJSxXfZSEM4S7-dTsVdXwc9W2BlZ-SJjiGls8gnKy_bJEiBzLj6e0wyrGqOY5gH9AA1slomt9WXg56I8qcIta_NahV0ki59e0wKK1Bmx0OubfScyOUyjGQuW2HQNqtqmLyqkOQS1RHh7NO_DZfAG9-BelCWSqPhjpztpHpdvgtj_X_j8Qq30EzPNGTA
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  Dans 

Gepassioneerd en betrokken bij haar leerlingen, zo kennen we Juf Phemia binnen de vereniging. In 

deze week waarin zij 65 is geworden is dat niet anders. Ondanks het feit dat ze deze mijlpaal mocht 

bereiken wilde ze gewoon lesgeven. Ouders en leerlingen verrasten Juf Phemia op haar verjaardag 

en zetten haar in het middelpunt van de belangstelling. 

 

 

 

 

Dansvoorstelling Alles is Liefde 

Op 2 juli werd in het Stadstheater in Zoetermeer de dansvoorstelling Alles is Liefde opgevoerd. Ruim 

45 acts lieten aan het publiek zien waar ze de afgelopen maanden zo hard op getraind hadden. Ook 

heeft de vereniging deze middag afscheid genomen van Phemia de Boer. Phemia die al ruim 35 jaar 

met veel plezier en inzet les heeft gegeven bij onze vereniging gaat met ingang van het nieuwe 
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seizoen stoppen bij onze verenging. Phemia werd tijdens deze show officieel benoemd tot erelid van 

GV Pro Patria Zoetermeer.  
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4 | Activiteiten en Evenementen 

 
 

Sportgala 

Bij de openingsavond van het festival Bodega Norton Culinair Zoetermeer werden in juni de 

Zoetermeerse sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het jaar 2017 bekendgemaakt.  

 

O.a. onze Nederlandse kampioenen trampoline van 2017 (Richard, Felicia, Amber, Roos en Trista) zijn 

gehuldigd door de gemeente Zoetermeer.  

 

 

 

Propatriade 14 april 2018 

We hebben twee jaar moeten wachten op de 18e ProPatriade. Tijdens drie uitverkochte 

voorstellingen heeft het massaal aanwezige publiek kunnen genieten van onze sporters en de 

gymsport in zijn algemeenheid. 

Dat ze zo hebben kunnen genieten van de ProPatriade is te danken aan de inzet van onze 

trainers/lesgevers en vrijwilligers. Maandenlang zijn zij met hun sporters in de weer geweest om de 

shows voor te bereiden. 

Licht, geluid, overbrengen van toestellen, opbouwen, afbreken, kaartverkoop, het is slechts een 

kleine greep uit alle activiteiten waar de vrijwilligers mee bezig zijn geweest. 
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Reünie 

Ter ere van het 150 jarig bestaan van de Gymsport organiseerde de KNGU zaterdag 23 juni een 

reünie tijdens het NK in Ahoy. Alle deelnemers aan EK, WK en Olympische Spelen (senioren) inclusief 

de coaches waren uitgenodigd om er gezamenlijk een mooie en bijzondere avond van te maken. 

Natuurlijk waren er ook een aantal oud-sporters van Pro Patria aanwezig.  

Op de foto van links naar rechts: Hans van Zetten, Ingrid Bolleboom, Cees langeveld (pianist), Inge 

Wulz, Frans van Elteren en Monique Bolleboom. 

 

 

 

 

14 september 2018 

 

Opening nationale sportweek 2018. GV Pro Patria Zoetermeer samen met CGV Zoetermeer op de 

stand. 
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Trainingsweekend bij STHW 

In oktober was er een trainingsweekend bij STHW. Met STHW hebben we als vereniging al een tijdje 

een samenwerking op het gebied van jongens turnen. Op de foto Tristen Jansen, Tristen van Biene, 

Finn van Uffelen, Noud Havik, Jeron Köhler, Thijmen Smit, Julien Samsuria, Dani Coret, Kay de Haart, 

Gilliam van Achteren, Theije Zoetmulder, Stijn Groen, Amrit de Kort en Levi Singerling. 

Als leiding van Pro Patria staat ook Kimberley Hendriks op de foto. 

De foto is van zondag toen was als leiding Pelle Hofsteenge niet aanwezig, wel de vrijdag en zaterdag 

Onze speciale dank gaat uit naar Karin van der Zijde die een belangrijke motor is in het ontdekken 

van dit talent. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/a.1004617002888619/2377542318929407/?type=3&eid=ARAIZw-XY2XjfAvWbixsERLLRO8GkrPGwi_sNIivhQSet1ITdoXP32h-Qcnb2iJHCbKwX05Jey53YrGp&__xts__%5B0%5D=68.ARCaao6Zn8ByK3b54SojfDdu_5IqNvApM7Z2Bo90IxRCpESLjYs52pgyTsthjF_a9mmCeBgkTBJTSOy2sqxuWbWLv4Nft9lqri_gxf5QC10lxSG9vrD95KSKl3-usAo8MVFBktNkK0smd_M8Hw6F1xkwK0wfGloUSCCmS5-NWYCSgL8fOXchU2kxweiF6Osir1_Zt9UoFaB9HvcRtohGU0nOqzvJ6tF9yLzFFzDzILFSZCJad1JYneZOzX22pAtfgL4nlQ8yR-PnRlHiBXLABogmmvMX8Io9HhkD5OG99lGe2FmdiUzJefK_Epb5F-KyXPq4-GiVwDGmipTsiG6_wJFMHg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/gvpropatriaZoetermeer/photos/a.1004617002888619/2377542318929407/?type=3&eid=ARAIZw-XY2XjfAvWbixsERLLRO8GkrPGwi_sNIivhQSet1ITdoXP32h-Qcnb2iJHCbKwX05Jey53YrGp&__xts__%5B0%5D=68.ARCaao6Zn8ByK3b54SojfDdu_5IqNvApM7Z2Bo90IxRCpESLjYs52pgyTsthjF_a9mmCeBgkTBJTSOy2sqxuWbWLv4Nft9lqri_gxf5QC10lxSG9vrD95KSKl3-usAo8MVFBktNkK0smd_M8Hw6F1xkwK0wfGloUSCCmS5-NWYCSgL8fOXchU2kxweiF6Osir1_Zt9UoFaB9HvcRtohGU0nOqzvJ6tF9yLzFFzDzILFSZCJad1JYneZOzX22pAtfgL4nlQ8yR-PnRlHiBXLABogmmvMX8Io9HhkD5OG99lGe2FmdiUzJefK_Epb5F-KyXPq4-GiVwDGmipTsiG6_wJFMHg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635386903&__tn__=K-R&eid=ARABZjutIxZ7eE9KpsJ7dbUPRSHJsGZcaQeIYydKJH0s8dMc8DgK2KpPPJcraGpCDeYUGrXh71TXhKLC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJRK-Pe7u1JAoOjfzZdnKPgsYpFfs4hxQ9pmA3Up7onOEXT1qHH9dxAtS9bVhoCP8svxbBkzRwiDKMak-TNzvp74HVKpSK3eKlsa6etGthx8I6xk6ddXUf-HB6ciofU-sMfC9c0WaTPB0-2YMUKAepPbQQko5pRyPP0eEtMw9syAXzulLdVHfYvxn8djfSdo06ByRFg0LkC3Uzy0OMR7mgnKKzbRuIEE_iPYZ0L-Je2_-QfyjtVDuf4n9knycz7033TaPVdhl_9ZZTNbuZUfAPCD2Qt4fC0MUPhQY6g_yl50uGEznDJ3UqNDKXQyMWMfR2K7_rKS_CeFY_Sqxk3feggA
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24 oktober gezamenlijke activiteit CGV en Pro Patria gymfit voor ouderen in de Veur 

 

       

 
 

 

 

 

 

5  Jaarrekening 2018 

 
Deze financiële verantwoording over het jaar 2018 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 2017 vermeld en bij de 

staat van baten en lasten die van de begroting 2018. 

 

 

 

  

Foto Marco Driessen 
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Staat van baten en lasten   

(bedragen in 

€) 

GV Pro Patria Zoetermeer werkelijk begroting begroting 

  
2018 2018 2019 

Inkomsten 
    

Contributies         445.508          462.500          448.700  

Wedstrijdgelden           22.808            14.000            26.100  

Interest 
 

                  -                     -                     -    

Overige baten           18.079            12.200            13.100  

  
        486.395          488.700          487.900  

     
Uitgaven 

    
Kaderkosten         274.131          279.200          272.800  

Zaalhuur 
 

        107.006          118.100          109.300  

Bondscontributie           50.659            48.100            49.200  

Wedstrijden/Evenementen           22.372            17.700            24.500  

Organisatiekosten           20.980            23.300            27.300  

Afschrijvingen             6.098              6.700              4.500  

  
        481.246          493.100          487.600  

     
Exploitatiesaldo             5.149             4.400-                300  

     
 

 

Toelichting Staat van baten en lasten over 2018 
 

Staat van baten en lasten 

Baten: 

Contributie € 445.508 (€ 462.500): 

Door een terugloop in het ledenaantal in 2018 is  de contributiebate lager dan begroot (€ 16.992). 

 

Wedstrijdgelden € 22.808 (€ 14.000)  

In 2018 is de doorberekening van de kosten verder verbeterd. Tijdens de ALV in het najaar 2018 is besloten om de 
gemaakte kosten nog nauwkeuriger door te gaan berekenen.  
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Overige baten € 18.079 (€ 12.200): 

Deze post betreft voornamelijk (ver)huur Noord-Westerhal (turnzaal) € 6.195, bijdrage KNGU  € 3.500, clinics / extra 

trainingen € 6.269 en (verhuur) trampolines € 1.912.  

Lasten: 

Kaderkosten € 274.131 (€ 279.200): 

De totale kaderkosten zijn € 5.069 lager dan begroot. Lessen “Breedtesport” die onrendabel waren werden 

samengevoegd of stop gezet (lagere kosten € 15.000), “Turnen Dames” zijn € 6.100 hoger dan begroot (meer uren 

arbeidscontracten) en “Bedrijfsbureau” is € 3.500 hoger dan begroot (voornamelijk meer inzet verenigingsmanager). 

 

Per 1 januari 2019 (2018) is de situatie als volgt, er zijn: 

18 (17) arbeidscontracten; 

0 (2) overeenkomsten tot opdracht; 

55 (46) verenigingsovereenkomsten; 

totaal 73 (65) personen. 

De meeste verenigingsovereenkomsten zijn nog niet geformaliseerd door middel van een contract. 

 

Zaalhuur € 107.006 (€ 118.100): 

Door minder huur in de “Breedtesport” (€ 8.100) en andere tariefstelling bij “Turnen Dames” (€ 3.800) is deze post € 

11.094 lager dan begroot. 

Wedstrijden € 25.043 (€ 15.800): 

Zie de toelichting bij de opbrengsten.  

 

Organisatiekosten € 20.980 (€ 23.300): 

Vrijwel alle kosten die hieronder zijn gerubriceerd zijn lager dan begroot. Daarnaast zijn eenmalige kosten gemaakt 

in verband met Gymworld en de mogelijke fusie.  

 

Exploitatie saldo  € 5.149 (neg. € 4.400): 

Voor 2018 is begroot negatief € 4.400. De werkelijke uitkomst is positief € 5.149. 
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Turnen dames werkelijk begroting begroting 

  2018 2018 2019 

Inkomsten    

Contributies           118.117          115.500          128.400  

Wedstrijdgelden               9.994              3.000            14.500  

Interest                      -                      -                      -    

Overige baten             10.543              8.900            12.100  

            138.654          127.400          155.000  

     

Uitgaven     

Kaderkosten             96.033            89.900          111.500  

Zaalhuur              17.742            21.500            18.300  

Bondscontributie               2.994              2.600              3.000  

Wedstrijden/Evenementen             15.826              7.600            14.000  

Organisatiekosten               5.973              4.000              7.200  

Bedrijfsbureau               1.800              1.800              1.000  

Afschrijvingen                     -                      -                      -    

            140.368          127.400          155.000  

     

Exploitatiesaldo               1.714-                   -                      -    
 
    

Trampolinespringen werkelijk begroting begroting 

  2018 2018 2019 

Inkomsten     

Contributies           51.163            47.000            55.300  

Wedstrijdgelden             8.489              8.000              8.600  

Interest                    -                     -                     -    

Overige baten             3.432              2.300                 500  

            63.084            57.300            64.400  

     

Uitgaven     

Kaderkosten           30.375            29.900            34.900  

Zaalhuur            13.661            13.400            12.200  

Bondscontributie             2.526              2.500              3.200  

Wedstrijden/Evenementen             5.423              5.700              6.300  

Organisatiekosten             1.375              3.300              3.500  

Bedrijfsbureau             1.800              1.800                 800  

Afschrijvingen             5.098              5.700              3.500  

            60.258            62.300            64.400  

     

Exploitatiesaldo             2.826             5.000-                  -    
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Breedtesport werkelijk begroting begroting 

  2018 2018 2019 

Inkomsten     

Contributies         276.228          300.000          265.000  

Wedstrijdgelden             4.325              3.000              3.000  

Interest          -                  -                     -    

Overige baten             1.940                 500                 500  

          282.493          303.500          268.500  

     

Uitgaven     

Kaderkosten         126.805          142.000          119.400  

Zaalhuur            75.119            83.200            78.000  

Bondscontributie           44.139            42.000            42.000  

Wedstrijden/Evenementen             1.809              4.400              4.200  

Organisatiekosten             5.646            11.300              7.500  

Bedrijfsbureau           14.620            19.000            16.100  

Afschrijvingen             1.000              1.000              1.000  

          269.138          302.900          268.200  

     

Exploitatiesaldo           13.355                 600                 300  
 

 

bedrijfsbureau werkelijk begroting begroting 

  2018 2018 2019 

Inkomsten     

Contributies             -                -                -    

Wedstrijdgelden             -                -                -    

Interest              -                -                -    

Overige baten       2.164           500              -    

        2.164           500              -    

     

Uitgaven     

Kaderkosten     20.918      17.400        7.000  

Zaalhuur           484              -             800  

Bondscontributie       1.000        1.000        1.000  

Wedstrijden/Evenementen          686-             -                -    

Organisatiekosten       7.986        4.700        9.100  

Bedrijfsbureau     18.220-     22.600-     17.900- 

Afschrijvingen             -                -                -    

      11.482           500              -    

     

Exploitatiesaldo       9.318-             -                -    
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Balans per 31 december 2018 

 

Balans per 31 december     (bedragen in €) 

GV Pro Patria Zoetermeer 2018 2017   2018 2017 

        

Activa     Passiva   

Duurzame activa        24.329         28.497   eigen vermogen   

     stand per 1/1        67.930          73.557  

Contributies           1.339           1.779   herwaardering activa                -    
       

18.000- 

Overige vorderingen        16.804         18.356   exploitatie boekjaar          5.149          12.373  

     stand 31/12        73.079          67.930  

Liquide middelen        80.226         69.100      

     Bestemmingsreserve        22.439          17.605  

Rekening courant intern               -                   -     Cred/overige schuld        27.180          32.197  

        

       122.698       117.732         122.698        117.732  
 
 
 
 
 
         

        

Balans per 31 december       

Breedtesport  2018 2017   2018 2017 

        

Activa     Passiva   

Duurzame activa             250           1.250   eigen vermogen   

     stand per 1/1 
       

13.178- 
       

15.515- 

Contributies                -                   -     herwaardering activa                -                   -    

Overige vorderingen          2.677           1.071   exploitatie boekjaar        13.355            2.337  

     stand 31/12             177  
       

13.178- 

Liquide middelen          3.864           2.845      

     Bestemmingsreserve          8.914            6.216  

Rekening courant intern        14.377           5.917   Cred/overige schuld        12.077          18.045  

        

         21.168         11.083           21.168          11.083  
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Balans per 31 december       

Turnen Dames  2018 2017   2018 201 

Activa 
    

Passiva 
  

Duurzame activa        10.625         10.625   eigen vermogen   

     stand per 1/1        40.177          55.441  

Contributies              500           1.042   herwaardering activa                -    
       

18.000- 

Overige vorderingen          1.093           3.434   exploitatie boekjaar          1.714-           2.736  

     stand 31/12        38.463          40.177  

Liquide middelen          1.098           4.002      

     Bestemmingsreserve          2.820            3.293  

Rekening courant intern        28.965         24.367   Cred/overige schuld             998                 -    

        

         42.281         43.470           42.281          43.470  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Balans per 31 december       

Trampolinespringen 2018 2017   2018 2017 

        

Activa     Passiva   

Duurzame activa        13.454         16.622   eigen vermogen   

     stand per 1/1        27.152          25.245  

Contributies                -                   -     herwaardering activa                -                   -    

Overige vorderingen             165                 -     exploitatie boekjaar          2.826            1.907  

     stand 31/12        29.978          27.152  

Liquide middelen        15.844         15.104      

     Bestemmingsreserve             705            3.760  

Rekening courant intern          1.235              460-  Cred/overige schuld               15               354  

        

         30.698         31.266           30.698          31.266  
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Balans per 31 december       

Bedrijfsbureau  2018 2017   2018 2017 

        

Activa     Passiva   

Duurzame activa               -                   -     eigen vermogen   

     stand per 1/1        13.779            8.386  

Contributies              839              737   herwaardering activa                -                   -    

Overige vorderingen        12.869         13.851   exploitatie boekjaar          9.318-           5.393  

     stand 31/12          4.461          13.779  

Liquide middelen        59.420         47.149      

     Bestemmingsreserve        10.000            4.335  

Rekening courant intern       44.577- 
       

29.824-  Cred/overige schuld        14.090          13.799  

        

         28.551         31.913           28.551          31.913  

        

        

        

        

 

 

Toelichting balans per 31 december 2017 
 

Balans 

Duurzame activa € 24.329 (€ 28.497): 

Bij “Turnen Dames” is de boekwaarde van de materialen beoordeeld en vergeleken met de actuele (opbrengst) 

waarde. Hier bleek geen afwaardering noodzakelijk ( 2017: € 18.000 ten laste van het eigen vermogen). 

“Trampoline” heeft een trampoline aangeschaft waarvan een groot deel gefinancierd is vanuit de 

bestemmingsreserve. 

 

Contributies € 1.339 (€ 1.779): 

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

 

Overige vorderingen € 16.804 (€ 18.356): 

Deze post bestaat uit vorderingen op de gemeente Zoetermeer met betrekking tot te verzilveren cheques (€ 2.491), 

de Grote Clubactie (€ 8.913), verhuur Noord-Westerhal (turnzaal) (€ 1.092), borg sleutels zalen (€ 745), 

sponsorbijdrage (€ 1.500), STHW (€ 1.040) en overig (€ 1.022). 

 

Eigen vermogen € 73.079 (€ 67.930):    

Het voordelige exploitatiesaldo (€ 5.149) is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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Bestemmingsreserve € 22.439 (17.605) 

De toevoeging is € 29.004 (Rabobank € 11,035, gemeente Zoetermeer € 10.000 en Grote Club Actie € 7.969). De 

onttrekkingen bedragen € 24.170 (aanschaffingen en bestedingen waar voor bedragen voor zijn ontvangen). Het 

balanssaldo bestaat uit nog te besteden Rabobank € 10.000 en GCA € 9.027 en gemeente Zoetermeer € 3.412. 

 

Crediteuren en overige schulden € 27.180 (€ 32.197): 

Deze post bestaat uit schulden aan de gemeente Zoetermeer met betrekking tot zaalhuur (€ 9.000), Noord-

Westerhal (turnzaal) (€ 13.388), kaderkosten (€ 3.500), KNGU (€ 352) en overig (€ 940).   

 


