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Voorwoord
2019 een bijzonder jaar van hoogtepunten maar ook helaas van dieptepunten!
Op 15 mei slaat het noodlot toe en verwoest een korte felle brand de kantine van
onze trainingslocatie in de Noord-Westerhal. Grote paniek omdat de brand in de
kantine bij de ingang is ontstaan. Gelukkig konden alle sporters door kordaat
optreden van de trainers het pand via de nooduitgang veilig verlaten. Door de
brand zo vlak voor het NK moesten er tijdelijke trainingsruimten worden gezocht
voor zowel onze turnsters als trampolinespringers. Door de inzet van trainers,
vrijwilligers, ouders en niet te vergeten de sporters zelf is de trainingsachterstand
beperkt gebleven en heeft dit nauwelijks invloed gehad op de behaalde sportieve
resultaten.

Op 10 juli is het dan zover, de eerste paal wordt geslagen voor Gymworld. Een
hoogtepunt voor de jarenlange inspanningen die door de verschillende besturen
is geleverd om te komen tot de bouw van een eigen honk voor de gymsport in
Zoetermeer. Gymworld zal onderdak bieden aan gymsport op elk niveau, van
talentontwikkeling tot recreatief en van jong tot ouder. De oplevering zal medio
2020 plaatsvinden.
Als voorzitter van Pro Patria kijk ik met gemengde gevoelens terug op 2019 maar
wel met trots.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar mijn mede bestuursleden, managers,
hoofdtrainer, trainers, commissieleden, alle vrijwilligers en niet op de laatste
plaats onze sporters die hebben bijgedragen om onze sport in Zoetermeer nog
steviger te verankeren.

Jerry van der Ziel
Voorzitter
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Profiel
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.

In 1911 werd door enkele sportieve inwoners van Zoetermeer Pro Patria
opgericht. Na enkele weken had de vereniging ongeveer 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.
Inmiddels zit Pro Patria diep geworteld in de Zoetermeerse cultuur en is de
vereniging een begrip in de Nederlandse- en zelfs Europese gymnastiek-wereld.
De vereniging kent een rijk verleden en heeft een grote ambitie.
De vereniging stelt zich ten doel om in Zoetermeer een zo compleet mogelijk
actueel aanbod van gymsport aan te bieden; voor elke leeftijdsgroep en op elk
niveau. Om dit mogelijk te maken, biedt de vereniging lessen aan in (bijna) alle
wijken van Zoetermeer. Zo kunnen alle verschijningsvormen van gymsport,
laagdrempelig en dichtbij, worden beoefend. Pro Patria blijft zich ook in de
toekomst sterk maken voor een leven lang bewegen voor iedereen.
Tal van Pro Patria sporters hebben deelgenomen aan grote nationale- en
internationale toernooien zoals NK’s, EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Het zijn
unieke prestaties van gymnasten van een vereniging die zich al jaren inzet voor
een leven lang bewegen. De vereniging stelt zich ten doel om ook de komende
jaren sporters op te leiden om op dit hoogste niveau te presteren.

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’. 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 er is in de
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plannen ook voorzien in plannen om zoveel mogelijk mensen met plezier aan het
sporten te krijgen en te houden in een veranderend verenigingsleven.
Het beleidsplan, dat dit jaar zijn laatste jaar ingaat, heeft ook geresulteerd in de
bouw van een nieuw Gymsportcentrum in Zoetermeer: Gymworld. In aanloop
naar de bouw van Gymworld hebben Pro Patria Zoetermeer en CGV Zoetermeer
de handen ineengeslagen. De verregaande samenwerking van dit moment zal
uiteindelijk leiden tot een fusie zodat wij als één sterke Zoetermeerse vereniging
in Gymworld alle Zoetermeerse gymnasten een mooie thuisbasis kunnen bieden.
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1 | Bestuur
Samenstelling Bestuur
Bij aanvang van het boekjaar 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Jerry van der Ziel

voorzitter

Christa Ros

vicevoorzitter

Arina Verboom

secretaris

Steven Blom

penningmeester

Martin Riphagen

2e penningmeester

Bij de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2019 heeft Steven Blom zijn
bestuursfunctie neergelegd. Martin Riphagen heeft vanaf dat moment de functie
van penningmeester voor zijn rekening genomen. Christa Ros en Arina Verboom
zijn bij die vergadering benoemd in de functie die zij feitelijk al vervulden.
Daarnaast zijn nog vier nieuwe bestuursleden benoemd. Vanaf die datum
bestond het bestuur uit de volgende personen:

Jerry van der Ziel

voorzitter

Christa Ros

vicevoorzitter

Arina Verboom

secretaris

Martin Riphagen

penningmeester

Michiel Doeven

algemeen bestuurslid belast met ICT en communicatie

Gert Jan Noordzij

algemeen bestuurslid belast met sponsoring

Willy Olaria

algemeen bestuurslid belast met Veilig Sport Klimaat

Simone Reitsma

algemeen bestuurslid belast met personeelszaken.

In de loop van het jaar hebben zowel Martin Riphagen (in augustus) als Gert Jan
Noordzij (in september) en Arina Verboom (in oktober) zich om persoonlijke
redenen teruggetrokken als bestuurslid.

Bij sluiting van het boekjaar 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Jerry van der Ziel

voorzitter
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Christa Ros

vice-voorzitter

Michiel Doeven

algemeen bestuurslid belast met ICT en communicatie

Willy Olaria

algemeen bestuurslid belast met Veilig Sport Klimaat

Simone Reitsma

algemeen bestuurslid belast met personeelszaken.

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.
Ter voorbereiding op de fusie en de oplevering van Gymworld is er maandelijks
overleg geweest met het bestuur van CGV. Ook is het bestuur met veel trainers
in gesprek gegaan over het nieuwe seizoen in Gymworld en hoe zij dat als trainer
voor zich zien.

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:
Marguerita La Vos

manager Trampolinespringen

Mirjam Strang

manager Turnen Dames

Annemarie van Wel

manager Breedtesport

De manager Turnen Dames heeft haar functie met ingang van 1 juli 2019
neergelegd. Gezien de vele wisselingen in deze functie heeft het bestuur besloten
iemand uit haar midden te benoemen als manager TD ad interim. Christa Ros
heeft vanaf deze datum tot aan 4 december 2019 de functie van manager TD
vervuld. Er is geen nieuwe manager TD aangesteld. Communicatie van het TDteam met het bestuur loopt via Simone Reitsma.
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Bij sluiting van het boekjaar was de samenstelling van het managementteam als
volgt:
Marguerita La Vos

manager Trampolinespringen

Vacature

manager Turnen Dames

Annemarie van Wel

manager Breedtesport

Algemene Ledenvergadering
In dit boekjaar kwam de Algemene Ledenvergadering één keer bijeen. Het
bestuur heeft tijdens deze vergadering aan de aanwezige leden verantwoording
afgelegd over de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid tot
op dat moment. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 mei is de
jaarrekening 2018 vastgesteld door de leden. Er is besloten het jaarverslag 2018
te laten herschrijven en deze voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
op de website te publiceren.
Tevens zijn tijdens deze vergadering de nieuwe bestuursleden benoemd.

Adviesteam
Het adviesteam van Pro Patria heeft het bestuur een aantal malen voorzien van
advies over onder andere Gymworld, de voorgenomen fusie en de
verenigingsstructuur. Het bestuur wil hen daarvoor bedanken.

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.
Pro Patria Zoetermeer wil zich profileren als een vereniging die een leven lang
bewegen mogelijk maakt in vele takken van de gymsport.

Ledenaantal
Het ledenaantal van Pro Paria laat in het verslagjaar een daling zien van bijna
1664 leden naar bijna 1431 leden. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt
door leden die hebben opgezegd bij de afdeling dans. Een aantal lessen bij deze
afdeling is opgezegd en de leden is geadviseerd lid te worden bij CGV. Bij de
afdeling TD heeft na het vertrek van de trainster van de B-lijn een groot aantal
leden van deze lijn het lidmaatschap opgezegd. Bij de afdeling trampoline is het
aantal leden stabiel gebleven.
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. Wij verwachten dat de
ingebruikname van Gymworld, voorzien in de herfst van 2020, een positieve
invloed zal hebben op de toename van het aantal leden. Ondanks dat blijven
ledenwerving en -behoud 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.

1

http://www.sportutrecht.nl
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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.

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 (deze tot juli 2019), zich gebogen over nieuwe
wedstrijdpakjes voor de turnsters en trampolinespring(st)ers. Dit heeft
geresulteerd in een voorstel, dat is goedgekeurd. De turnsters van Pro Patria
komen nu allemaal, met uitzondering van de A-lijn, in hetzelfde pakje uit.
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 Paul van der Zijde en Fleur Raaijmakers
heeft zich over de jaarcijfers en begroting gebogen.

Personeel en organisatie
Werkgever
Naast de inspanningen van de vrijwilligers is Pro Patria ook werkgever. Van zes
personeelsleden hebben wij dit jaar om uiteenlopende redenen afscheid
genomen. Er zijn vijf nieuwe personeelsleden aangenomen. Aan het einde van
het boekjaar had de vereniging een werkgeversovereenkomst met achttien
personen, waarbij een grote variatie bestaat in het aantal uren per werknemer.
Het komend boekjaar verwachten wij de vakantie-uren vast te stellen en de
vakantiegelden uit te betalen conform de CAO Sport.
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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 2019 met
alle mensen die activiteiten ontplooien een verenigingsovereenkomst op te
stellen is helaas niet gehaald. De groep mensen die zich zonder contract of
betaling op vrijwillige basis inzet voor de vereniging is groot. 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 twee
vertrouwenscontactpersonen: Vibeke Pronk-Dekker en Willy Olaria - Noteboom.
In mei van dit jaar heeft Willy deze functie neergelegd om toe te treden tot het
bestuur als algemeen bestuurslid belast met het Veilig Sport Klimaat (zie:
Bestuur). Vanaf dat moment is Vibeke de enige vertrouwenscontactpersoon van
de vereniging. Er is mede vanwege de voorgenomen fusie samenwerking gezocht
met de vertrouwenscontactpersoon van CGV. De vertrouwenscontactpersonen
hebben dit jaar vijf casussen in behandeling genomen die zeer divers van aard
waren. Het bestuur heeft hierop geacteerd.

Accommodaties
Gymworld
Op 10 juli van dit jaar werd de eerste paal geslagen van Gymworld. Een belangrijk
moment voor de verenigingen, waaronder Pro Patria, die hopen vanaf het
seizoen 2020/2021 in dit mooie pand de trainingen te gaan verzorgen. De bouw
vordert gestaag en ligt op schema. Oplevering van het pand is voorzien in de
zomer van 2020.

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.
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Op 15 mei van dit jaar brak in de Noord-Westerhal een brand uit. Gelukkig
konden alle leden en trainers die op dat moment in de hal aanwezig waren het
pand verlaten en deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het bestuur
bedankt de trainers voor hun alerte en kundige reactie.
Binnen de vereniging zijn velen aan de slag gegaan om zo snel mogelijk
alternatieve locaties te vinden om de trainingen door te laten gaan. Het bestuur
is de trainers en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt zeer dankbaar. Op
deze manier konden onze wedstrijdsporters zich toch nog voorbereiden op het
NK dat voor de deur stond.
De materiële schade was vooral bij de afdeling Trampoline groot. Door
rookschade waren de trampolines niet meer bruikbaar. De schade in de turnhal
was beperkt. Na een grondige schoonmaakactie door de verzekering konden de
turnsters daar in juli alweer terecht.

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.

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. Jongens in de lagere divisies krijgen
het aanbod om extra uren mee te trainen met de wedstrijddivisies van CGV.

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. Met name de
ontwikkelingen in de social media gaan snel.
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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
website heeft een nieuwe indeling en uitstraling gekregen.
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. Zowel de website
als de facebookpagina zijn sinds de zomer weer actueel.

Berichtgeving in de media
Met de (lokale)media onderhoudt de vereniging goed contact. Ook dit jaar zijn er
veel persberichten verzonden welke vaak 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. Omdat de vereniging voornemens is om te fuseren met CGV,
zijn er geen nieuwe sponsoracties ondernomen in afwachting van de fusie en
mogelijke naamsverandering van de vereniging.
De door de RABO-bank gesponsorde trainingspakken zijn wel gepast door de
leden, maar levering heeft nog altijd niet plaatsgevonden.

Grote Clubactie
Al meer dan 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het
Nederlandse verenigingsleven. Ook dit jaar hebben weer vele leden zich ingezet
voor deze actie en is er ruim €5000,- opgehaald.

Sponsorkliks
De vereniging heeft zich in 2017 aangemeld bij Sponsorkliks. Helaas is er ook dit
jaar nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. In 2020 zullen wij niet
verder gaan met deze vorm van sponsoring.

Talenten Opleidingscentrum (TOC)
Sinds 2018 is onze vereniging een ‘KNGU erkend Talenten Opleidingscentrum
(TOC)’. Een TOC is een door de KNGU erkende decentrale omgeving waar aan
P a g i n a 15 | 30

vooraf gestelde criteria is voldaan en heeft als doel om talentontwikkeling uit te
voeren als onderdeel van het KNGU opleidingssysteem.

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. Daarnaast zijn drie bestuursleden van Pro Patria
toegetreden tot het bestuur van CGV. Dit mede vanwege de intentie die
uitgesproken is om in de loop van 2020 te fuseren.
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3 | Sportieve terugblik
Ook in 2019 hebben vele sporters van Pro Patria meegedaan aan wedstrijden op
regionaal, nationaal en internationaal niveau. De sporters van de afdelingen
Turnen Dames en Trampolinespringen hebben via regiowedstrijden,
districtswedstrijden, voor- en plaatsingswedstrijden deelgenomen aan landelijke
finales.
Ook binnen de recreatieve wedstrijdsport hebben sporters van Pro Patria aan
veel wedstrijden en andere sportieve activiteiten meegedaan. Pro Patria is trots
op al haar sporters en de prestaties die zijn geleverd. In deze sportieve terugblik
worden niet alle wedstrijden genoemd, maar een selectie van wedstrijden in
2019.

Trampolinespringen
Na een zeer succesvolle reeks plaatsingswedstrijden wisten de
trampolinespringers van Pro Patria maar liefst 37 finaleplaatsen te behalen voor
het NK op 22 en 23 juni in Ahoy.
Bij het synchroonspringen werden in Rotterdam was Pro Patria goed
vertegenwoordigd op het erepodium en werden er 7 medailles gewonnen:
- Amber Klooswijk en Melissa Klein (eredivisie junior/senior): zilver.
- Anna Fakkel en Felicia van der Schoot (1e divisie junior meisjes): zilver.
- Kyara Faas en Trista Swagerman (2e divisie pupil/jeugd I): brons.
- Hayley Westzaan en Ivy Henczl (2e divisie pupil/jeugd I): zilver.
- Norah Geenjaar en Skye Gent (3e divisie pupil meisjes): goud.
- Finn van Uffelen en Tristen van Biene (3e divisie jeugd I/jeugd II jongens): zilver.
- Innana Wensing en Malika Bodaan (3e divisie jeugd 2 meisjes): zilver.

Ook individueel zijn er prachtige prestaties geleverd. Individueel werden er 5
medailles gewonnen door trampolinespringers van Pro Patria. Ivy Henczl (2e
divisie jeugd I meisjes), Shefaley Gokoel (1e divisie pupil/jeugd 1 meisjes) en
Melissa Klein (eredivisie junior meisjes) haalden een zilveren medaille. En een
gouden medaille werd gewonnen door Hayley Westzaan (2e divisie jeugd I
meisjes) en door Ashley Kuijper (1e divisie senior dames).
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Internationaal
Al vroeg in het seizoen, in het weekend van 10 september, nam Pro Patria met 11
springers in verschillende leeftijdsklassen deel aan de Kiepenkerl Cup in
Duitsland. Aan de Kiepenkerl Cup doen springers deel mee Duitsland, België en
Nederland. Pro Patria behaalde 2 finaleplaatsen in dit toernooi.

Begin oktober reisden Anouchka en Melissa samen met Marguerita La Vos naar
Tsjechië. Daar werd de Friendship Cup gehouden, een internationaal FIG
toernooi, waar sporters uit veel verschillende landen aan deelnemen.
De Nederlandse deelname was een samenwerking tussen Pro Patria, Sparta
Ermelo en KDO Apeldoorn.
Anouchka bereikte individueel en synchroon de finale. Melissa was helaas
geblesseerd geraakt.
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Naast sporters, zijn bij de afdeling trampolinespringen van Pro Patria ook coaches
en juryleden internationaal actief.
In november zijn Jolanda Hierck en Marguerita La Vos met het Nederlandse team
naar Tokyo gereisd voor het (jeugd) WK. Jolanda als internationaal jurylid en
Marguerita als fysiotherapeute.

Dubbel Mini-Trampoline
Na succesvolle plaatsingswedstrijden heeft Pro Patria met een mooie afvaardiging
deelgenomen aan de landelijke finale DMT voor de 2e divisie in AHOY Rotterdam.
Bij de meisjes wonnen Jaydy-Mae Köhler (Jeugd I) en Nyne Quentin (pupil) brons
en goud. En hij de jongens/heren hebben Tristen Biene (Jeugd I) en Pelle
Hofsteenge (junior/senior) de bronzen en de zilveren medaille gewonnen.

Op 26 oktober 2019 heeft een deel van deze sporters, samen met springers en
coaches uit verschillende Europese landen, ook nog deelgenomen aan een
workshop DMT in Den Bosch. De workshop werd gegeven door de Portugese top
coach Luis Nunes.

Turnen Dames
Bij Pro Patria wordt geturnd van recreatieniveau tot en met de eredivisie. Op alle
niveaus was 2019 een actief jaar vol mooie sportprestaties.

Op 10 februari stond de eerste toestelfinale van dit seizoen op het programma.
Claudia Pit won daar in de 2e divisie namens Pro Patria de zilveren medaille op de
balk.
De 3e en de 4e divisie turnden hun finales in mei. Amy, Meike, Lidwien en Isabelle
vertegenwoordigden de 4e divisie bovenbouw. Zahra, Jelina, Sofie, Noé en Kyara
turnden namens de onderbouw. Daarbij wist Zahra de bronzen medaille op
sprong te bemachtigen en Jelina won zilver op vloer.
In de districtsfinale voor de 3e divisie heeft Sofia voor Pro Patria heel knap een
zilveren medaille gewonnen op zowel de meerkamp als op het toestel balk.
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Bij de eredivisie tot en met Pupil 2 turnden 6 turnsters in de finales in Tilburg op
15 en 16 juni. Alyssa en Pijpaert en Tara van Osnabrugge wonnen beiden een
bronzen medaille op de balk.
De bovenbouw turnde een week later in AHOY. Er turnden 5 turnsters van Pro
Patria de meerkamp op zaterdag. Megan van Puffelen (Junior) plaatste zich
daarbij voor de toestelfinale vloer en werd vijfde. Marrylinn Hendriks (Jeugd 2)
turnde op zondag de toestelfinale sprong en vloer. Op de vloer werd zij zesde en
op sprong won zij het brons. En Rebecca Scheffer (Jeugd 1) behaalde de zilveren
medaille op de brug.

Internationaal
Op 30 en 31 mei turnden de Pupillen 2 en ouder van de A-lijn op het IAG in Den
Bosch. Op basis van het behaalde resultaat, mocht Marrylinn Hendriks in een
team van Nederlandse jeugdturnsters deelnemen aan de FIT Challenge in Gent.
Het team van Marrylinn heeft daar de gouden medaille gewonnen.
Op 26 oktober hebben Winema Olaria en Marrylinn Hendriks en Loïs Schoonen
samen met turnsters van G.T.V. De Hazenkamp onder leiding van Vincent
Vermeulen meegedaan aan de Rushmoor Rose Bowl. Zij hebben daar als team de
derde plaats gehaald.
Marrylinn mocht op dit toernooi ook nog deelnemen aan de toestelfinale sprong.

OJTS
Marrylinn Hendriks en Isabella Strang waren geselecteerd voor de Oranje Jong
Talent Selectie van 2019. De turnsters volgden samen met hun trainer gedurende
het jaar een aantal trainingen in Heerenveen
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Naast de landelijke wedstrijden, de districts- en rayonwedstrijden, hebben alle
turnsters van Pro Patria ook op veel toernooien in de regio geturnd. Onder
andere op de TurnTotaal Cup , de Eminent Cup, het Souplesse toernooi, de Open
Bredase Turn Kampioenschappen en de Haagse Donar Cup.

Breedtesport
Op 15 juni nam Pro Patria met een grote groep sporters deel aan de Turn- en
Fundag in De Oosterpoort in Zoetermeer.
Er werden mooie prestaties neergezet en veel medailles gewonnen. Gouden
medailles zijn gewonnen door Nathalie Neef, Gilliam van Achteren, Lucas
Everstein, Stijn Groen, Kyan Langeveld, Jayden Sterrenburg en Julien Quinn
Winters.
Op 14 december werd in Leiden de Turn- en Fundag voor 12 jaar en ouder
georganiseerd. Pro Patria was met een grote groep sporters aanwezig. Gouden
medailles werden behaald door Ilias Hamamouche, Tristen Jansen, Coert de Heij,
Olaf Dumay, Dave Smits Schouten, Ingmar van den Broek, Tim van der Scheer en
Zoë Hanselaar.

Op 17 november heeft de springgroep onder leiding van Karin van de Zijde
deelgenomen aan de regionale springkampioenschappen in Voorschoten op het
E-niveau. Er deden namens onze club maar liefst 13 groepen deel aan deze
wedstrijden. In totaal zijn er 21 gouden medailles mee terug genomen naar
Zoetermeer. En vele zilveren en bronzen medailles.
Een week later, op 23 november hadden de springers van het D-niveau hun
wedstrijd in Bodegraven. Er werden door Pro Patria mooie prestaties neergezet.
Bij 4 groepen leverde dat de gouden medaille op.
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De recreatieve turn(st)ers van Pro Patria hadden op zaterdag 18 mei samen met
CGV en NAS Benthuizen een leuke onderlinge wedstrijd in de gymzaal aan de
Lijnbaan. In totaal deden er 300 sporters mee aan deze gezellige 4-kamp.

Bij de jongensgroep turnen van Pro Patria wist Gilliam van Achteren heel knap de
finales in Alkmaar op 26 en 26 mei te bereiken. Gilliam turnde daar de meerkamp
en 2 toestelfinales (voltige en sprong). Op al deze onderdelen behaalde hij de
zilveren medaille!

Op 14 december hebben 32 cursisten hun felbegeerde KNGU junior assistenten
diploma gehaald. Pro Patria werkte bij deze cursus samen met CGV en Circus
Nevermind.
De junior assistenten zijn onmisbaar in de recreatieve turngroepen van Pro Patria.
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De röhnradturners van Karin van der Zijde hebben op 9 november een mooie
demo laten zien op Your Stage in het theater van Schiedam. Your Stage wordt
georganiseerd door Dutch Gymnastics en is bedoeld voor alle disciplines binnen
de gymnastiek. Passie voor en plezier in de gymsport staan centraal tijdens deze
optredens.

Het weekend van 29 en 30 juni stond in Zoetermeer volledig in het teken van
dans. De dansers van CGV en Pro Patria traden op zaterdag op tijdens het
jaarlijkse dansfestival van CGV in het Stadstheater. Er werden in totaal 25
optredens gegeven door ruim 170 sporters.
En op zondag vond in het Castellum de eindvoorstelling plaats van de
dansgroepen van Pro Patria. Ook CGV deed hieraan mee.
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4 | Financieel jaarverslag
Staat van baten en lasten
GV Pro Patria Zoetermeer werkelijk
begroting
2019
2019
Inkomsten
Contributies
389.865
448.700
Wedstrijdgelden
30.816
26.100
Interest
5
Overige baten
14.269
13.100
434.955
487.900
Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Afschrijvingen
Exploitatiesaldo

265.941
85.443
43.788
25.982
20.099
1.350
442.603

272.800
109.300
49.200
24.500
27.300
4.500
487.600

7.648-

300

Breedtesport
werkelijk
begroting
2019
2019
Inkomsten
Contributies
Wedstrijdgelden
Interest
Overige baten

Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Bedrijfsbureau
Afschrijvingen
Exploitatiesaldo

223.196
3.935
3.029
230.160

265.000
3.000
500
268.500

106.520
64.301
37.570
5.153
5.007
11.340
250
230.141
19

119.400
78.000
42.000
4.200
7.500
16.100
1.000
268.200
300
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Turnen Dames
werkelijk
begroting
2019
2019
Inkomsten
Contributies
Wedstrijdgelden
Interest
Overige baten

Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Bedrijfsbureau
Afschrijvingen
Exploitatiesaldo

116.712
16.269
11.017
143.998

128.400
14.500
12.100
155.000

120.121
12.551
2.907
13.645
10.569
1.020
160.813
16.815-

111.500
18.300
3.000
14.000
7.200
1.000
155.000
-

Trampolinespringen
werkelijk
begroting
2019
2019
Inkomsten
Contributies
Wedstrijdgelden
Interest
Overige baten

Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Bedrijfsbureau
Afschrijvingen
Exploitatiesaldo

49.958
10.612
60.570

55.300
8.600
500
64.400

31.230
7.647
2.311
7.185
1.701
840
1.100
52.014
8.556

34.900
12.200
3.200
6.300
3.500
800
3.500
64.400
-
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Bedrijfsbureau
werkelijk
begroting
2019
2019
Inkomsten
Contributies
Wedstrijdgelden
Interest
Overige baten

Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Bedrijfsbureau
Afschrijvingen
Exploitatiesaldo

5
222
227

-

8.070
944
1.000
2.821
13.200365592

7.000
800
1.000
9.100
17.900-

Staat van baten en lasten
Balansen per 31 december 2019
GV Pro Patria
Zoetermeer
Activa
Duurzame activa

2019
12.125

2018
24.329

Contributies
Overige vorderingen

1.670
14.674

1.339
16.804

Liquide middelen

74.735

80.226

Rekening courant intern

103.204

122.698

2019

2018

Passiva
eigen vermogen
stand per 1/1
exploitatie boekjaar
stand 31/12

73.078
7.64865.430

67.930
5.149
73.079

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

20.553
17.221

22.439
27.180

103.204

122.698
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Breedtesport
2019
Activa
Duurzame activa

2018
-

2019
250

Contributies
Overige vorderingen

655

2.677

Liquide middelen

4.102

3.864

Rekening courant intern

2018

Passiva
eigen vermogen
stand per 1/1
exploitatie boekjaar
stand 31/12

177
20
197

13.17813.355
177

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

5.277
11.456

8.914
12.077

12.173
14.377
16.930
21.168

16.930

21.168

2019

2019

2018

Turnen Dames
Activa
Duurzame activa

2018

10.625

10.625

Contributies
Overige vorderingen

2.860

500
1.093

Liquide middelen

1.164

1.098

Rekening courant intern

9.087
23.736

28.965
42.281

Passiva
eigen vermogen
stand per 1/1
exploitatie boekjaar
stand 31/12

38.463
16.81621.647

40.177
1.71438.463

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

1.586
503

2.820
998

23.736

42.281

Trampolinespringen
2019
Activa
Duurzame activa

2018

1.500

2019

13.454

Contributies
Overige vorderingen

-

165

Liquide middelen

24.572

15.844

Rekening courant intern

16.604
42.676

1.235
30.698

2018

Passiva
eigen vermogen
stand per 1/1
exploitatie boekjaar
stand 31/12

29.978
8.555
38.533

27.152
2.826
29.978

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

1.035
3.108

705
15

42.676

30.698
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Bedrijfsbureau
2019
Activa
Duurzame activa

2018
-

2019
-

Contributies
Overige vorderingen

1.670
11.159

839
12.869

Liquide middelen

44.897

59.420

Rekening courant intern

37.86419.862

44.57728.551

2018

Passiva
eigen vermogen
stand per 1/1
exploitatie boekjaar
stand 31/12

4.461
593
5.054

13.779
9.3184.461

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

12.655
2.153

10.000
14.090

19.862

28.551

Toelichting
Algemeen
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 2018 vermeld en bij de staat
van baten en lasten die van de begroting 2019.
Op 15 mei 2019 brak er ‘s middags brand uit in de Noord-Westerhal. De
(roet)schade was zo groot dat de hal niet meer gebruikt worden. Het herstel ging
samen met de renovatie en vanaf 1 januari 2020 kon de hal weer in gebruik
genomen worden. Via een speciale toegang via het terrein van de
tennisvereniging kon Turnen Dames alweer in september provisorisch beginnen,
bijvoorbeeld zonder gebruik te kunnen maken van de kleedkamers. Pro Patria is
verzekerd voor de directe schade waardoor er vrijwel geen financiële nadelen
zijn. Met hulp van de gemeente Zoetermeer en andere verenigingen kon er vaak
zonder kosten op andere locaties getraind worden.

Balans
Duurzame activa € 12.125 (€ 24.329):
Bij “Turnen Dames” is de boekwaarde van de materialen beoordeeld en
vergeleken met de actuele (opbrengst) waarde. Hier bleek geen afwaardering
noodzakelijk. Als gevolg van de brand heeft “Trampoline” nieuwe trampolines
aangeschaft die in 2020 geleverd zijn.
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Contributies € 1.670 (€ 1.339):
Dit betreft de verwachte waarde van de nog niet ontvangen contributies.
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten € 14.674 (€ 16.804):
Deze post bestaat uit vorderingen op de gemeente Zoetermeer met betrekking
tot zaalhuur en borg sleutels (€ 3.182), de Grote Clubactie (€ 5.509),
verzekeringspremie 2020 (€ 2.598) en overig (€ 3.385).
Eigen vermogen € 65.430 (€ 73.078):
Het nadelige exploitatiesaldo (€ 7.648) is in mindering gebracht op het eigen
vermogen.

Bestemmingsreserve € 20.553 (22.439):
De toevoeging is € 12.416 (gemeente Zoetermeer € 5.000, Grote Club Actie €
4.761 en schade uitkering € 2.655). De onttrekkingen bedragen € 14.302
(aanschaffingen en bestedingen waar bedragen voor zijn ontvangen). Het
balanssaldo bestaat uit nog te besteden Rabobank € 10.000, GCA € 6.767, schade
uitkering € 2,655 en gemeente Zoetermeer € 1.131.
Crediteuren, overige schulden en vooruit ontvangen kosten € 17.221 (€ 27.180):
Deze post bestaat uit schulden aan de gemeente Zoetermeer met betrekking tot
zaalhuur (€ 5.128), kaderkosten (€ 5.125), KNGU (€ 2.284), vooruit ontvangen
baten (€ 2.709) en overig (€ 1.975).

Staat van baten en lasten
Baten:
Contributie € 389.865 (€ 448.700):
Door een terugloop in het ledenaantal in 2019 is de contributiebate lager dan
begroot (€ 58.835).
Wedstrijdgelden € 30.816 (€ 26.100)
De kosten en de bijdragen van de leden voor wedstrijden zijn ongeveer dekkend.
Overige baten € 14.269 (€ 13.100):
Deze post betreft voornamelijk verhuur Noord-Westerhal (turnzaal) € 1.163,
bijdrage KNGU € 3.500, clinics / extra trainingen € 5.647 en Grote Clubactie €
3,278.
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Lasten:
Kaderkosten € 265.941 (€ 272.800):
De totale kaderkosten zijn € 6.859 lager dan begroot. Bij “Breedtesport” € 12.880
en bij “Trampoline” € 3.670 zijn de kosten lager dan begroot en bij “Turnen
Dames” € 8.621 en bij “Bedrijfsbureau” € 1.070 hoger dan begroot.
Per 1 januari 2020 (2019) is de situatie als volgt, er zijn:
18 (18) arbeidscontracten;
50 (55) verenigingsovereenkomsten;
totaal 68 (73) personen.
De meeste verenigingsovereenkomsten zijn nog niet geformaliseerd door middel
van een contract.
Zaalhuur € 85.443 (€ 109.300):
Deze post is door minder huur bij de “Breedtesport” (€ 13.700) en door de brand
in de NWH bij “Turnen Dames” (€ 5.750) en bij “Trampoline” (€ 4,553) € 23.857
lager dan begroot.
Wedstrijden € 25.982 (€ 24.500):
Zie de toelichting bij de baten.
Organisatiekosten € 20.099 (€ 27.300):
Vrijwel alle kosten (zoals bijeenkomsten, communicatie, verzekeringen en
promotie) die hieronder zijn gerubriceerd zijn lager dan begroot. Bij “Turnen
Dames” is de post onderhoud/ reparatie (€ 2.351) hoger.
Exploitatie saldo negatief € 7.648 (€ 300):
Voor 2019 is begroot € 300. De werkelijke uitkomst is negatief € 7.648.
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