
 

  

zaterdag 13 Oktober 2007 – Noord-Westerhal, Zoetermeer  

www.propatria.nl 

Kandidaat verenigingsvoorzitter 
 

 

 Arie de Korte (56) 
 
Arie de Korte is aan het Rotterdams Conservatorium opgeleid tot 

organist, pianist en koordirigent.  

Zijn tweede passie is het opleiden van sporters in de turnsport. 

Praktijkervaring heeft hij opgedaan bij o.a. Pro Patria, Mobilee-

Woerden en sv DOTO-Berschenhoek. Hij is in het bezit van de KNGU 

turntrainerslicenties. Samen met voormalig Pro Patria trainer Frank 

Louter heeft hij het boek Long Term Gymnastics Development vertaald 

en naar de Nederlandse turncultuur toegeschreven. 

Ook fotografie heeft zijn belangstelling. Hij is in 2018 afgestudeerd aan 

de School voor Fotografie in Breda.  

 

Arie is ZZP-er en werkt enerzijds als organist/pianist in kerken en 

dirigent van koren. Daarnaast is hij werkzaam als systemisch 

(team)trainer en (-) coach binnen organisaties en voor particulieren. Hij 

woont in Ridderkerk.  

 

Arie de Korte wil de gymsport in Zoetermeer – met haar rijke geschiedenis – weer nieuwe impulsen geven. Nu  

met GYMWORLD als het kloppend hart van de vereniging. Dat wil hij doen als verenigingsvoorzitter. 

 

 

Kandidaat bestuurslid 

 

Karin van Haaren (46) 
 

Karin van Haaren is initieel geschoold als laborante en heeft zich 

omgeschoold in boekhouden en loonadministratie. Ze werkt 18 uur per 

week bij de Stichting Jong Perspectief in Zoetermeer.  

 

Karin is gehuwd en samen zijn ze trotse ouders van 3 kinderen, 2 

jongens van 20 en 18 jaar en Anouchka (15 jaar). Anouchka springt al 

ongeveer 9 jaar op de trampoline en nu op eredivisie niveau. Karin heeft 

zich inmiddels zelf bekwaamd als jurylid (4e brevet) en jureert al heel 

wat jaren bij trampolinewedstrijden en af en toe bij DMT 

(DubbelMiniTramp) wedstrijden. Zelf sport ze al heel wat jaren bij Pro 

Patria (aerobics) en doet ook aan hardlopen.  

 

Met haar kennis van personeelszaken wil Karin van Haaren toetreden tot 

het verenigingsbestuur. Daarin opteert ze voor de portefeuille 

Personeels- en vrijwilligersbeleid (HRM). Haar buddy is Roel Vester.  
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Kandidaat bestuurslid 

Remco Korzeniewski (39) 
 

Remco Korzenieuwski is geboren en getogen in Delft, getrouwd met 

Yvette en samen hebben ze 2 dochters, die beiden turnen bij onze 

prachtige vereniging.  

 

In het dagelijks leven is Remco werkzaam bij Hilti als procesexpert en 

in die functie ervoor verantwoordelijk dat alle dagelijkse bedrijfs- en 

werkprocessen in zijn werkgebied vloeiend verlopen.  

 

Als sporter geen achtergrond in de gymsport (voormalig honkballer) is 

hij via zijn dochters gegrepen door het gymsport virus. Zo is hij 

voorzitter van gymnastiekvereniging Oliveo Pijnacker en lid van de 

Bondsraad bij de KNGU met aandachtsgebied sporters en ouders.  

 

Met zijn procesmatige achtergrond, met de inmiddels opgedane kennis 

van de gymsport en zijn ervaring in het besturen van een vereniging is 

Remco van mening dat hij van waarde kan zijn voor Pro Patria als 2e 

penningmeester, buddy van Angela Kroep.  

 

  

 

 

Kandidaat bestuurslid 

 

Ilhem Zait (41) 
 

Via haar dochters die 5 jaar geleden zijn begonnen met turnen bij Pro 

Patria is Ilhem Zait in aanraking gekomen met onze vereniging. 

Inmiddels is ze al ruim 3 jaar als vrijwilligster werkzaam in de 

vereniging. Naast haar 2 dochters heeft Ikhem, een echt familiemens, 

ook nog een zoon.  

 

Sinds deze zomer is ze veelvuldig te vinden in GYMWORLD, waar ze 

als een ‘spin in het vereniging web’ haar werkzaamheden binnen  het 

Serviceteam, waaronder de ledenadministratie valt, vervult.  

 

Als opgeleid bedrijfsadministrateur en met haar ervaring en kennis die 

ze heeft opgedaan in onze vereniging is ze van mening als secretaris een 

goede bijdrage te kunnen leveren binnen het nieuwe bestuur van Pro 

Patria.  
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Kandidaat bestuurslid 
 

Roel Vester (49) 

 

Roel Vester is samen met echtgenote Ingrid, zoon (17) en dochter Vera 

(12) in 2001 in Zoetermeer komen wonen. Ingrid gymt wekelijks bij Pro 

Patria en Vera doet Jazzdans in GYMWORLD.  

Na de HTS informatica werkt Roel 10 jaar bij Siemens, waar hij van 

alles gedaan heeft. In 2005 stapt hij over naar Defensie, waar hij nu in de 

automatisering werkzaam is als afdelingshoofd. In 2016 behaalde hij in 

Tilburg de master in informatiemanagement.  

 

Roel is in de zomerperiode ook duikinstructeur en doet verder aan yoga, 

hardlopen en fitness. Als vrijwilliger is hij al 6 jaar voorzitter van de 

katholieke wijkkerk De Tabor, die zal gaan sluiten maar waarvan nog 

niet bekend is wanneer.  Toch stelt Roel zich nu al beschikbaar als lid 

van het Pro Patria bestuur. Want, “ik wil graag samen de dynamiek van 

het nieuwe team van bestuursleden meemaken.”  Met de portefeuille 

vrijwilligersbeleid en veilig sportklimaat wordt Roel de buddy van Karin 

van Haaren.  

 

  

 


