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Voorwoord
Op de ALV van 19 november 2020 trad een, zo goed als, nieuw bestuur aan.
Voortvarend is zij aan de slag gegaan met de taken die er nog lagen en de nieuwe
uitdagingen waar ze voor gesteld werd en wordt. In de afgelopen zes maanden is
heel veel werk verzet. Zo werd All United geïntroduceerd als
ledenadministratiesysteem. Beter in de hand te houden en makkelijker te
controleren wat er met de financiële stroom binnen de vereniging gebeurt. Daarbij
een App voor de leden met daarin de lessen, het extra aanbod van lessen,
overzichten en nieuwsberichten. Helemaal klaar voor de digitale wereld en een
aanwinst voor de club!
Het was voor Pro Patria een mooie tijd. Er werd getraind, zij het aangepast aan de
maatregelen, in het nieuwe Gymworld. Machtig, wat een gebouw om de turn- en
trampolinesport naar een nieuw en hoger plan te tillen. Plannen werden gemaakt,
nieuwe trainers benaderd, uitbreidingen waar mogelijk in het rooster. Daarnaast
werd en wordt gekeken naar de onrendabele lessen en wat daarmee te doen.
In dezelfde periode zijn de gesprekken met CGV weer opgepakt en met succes.
Gekeken wordt naar verregaande samenwerking en, wellicht op termijn, een fusie
van de twee verenigingen tot een groot bolwerk voor gymnastische- en
aanverwante sporten in Zoetermeer en, als toekomstvisie, wellicht voor Zuid
Holland. Minder rendabele lessen worden, waar mogelijk, samengevoegd of binnen
één vereniging ondergebracht. Als het echt niet anders kan heffen we lessen op en
bieden de leden een passend alternatief. Samen sterker en voor de leden meer
flexibiliteit om een les te volgen.
Helaas gooide de lockdown zand in de, inmiddels flink op stoom zijnde,
verenigingsmachine. Gymworld dicht, alleen toegankelijk voor onze sporters met
een status (NOC*NSF – Oranje (jong talent) selectie). Contributie die stil kwam te
liggen, er was immers geen sportaanbod. Daarbij de loonkosten die onverminderd
doorliepen. Het was en is nog steeds een spannende periode. Gelukkig hebben we
nog wat reserve en we weten dat die ook niet eindeloos is. Hopelijk mogen we snel
weer gebruik maken van de nieuwe accommodatie en worden de maatregelen
aangepast.
Door de lockdown zijn verschillende trainers op een andere wijze actief geworden.
De parkeerplaats onder Gymworld is omgetoverd tot een trainingshal, volledig open
aan alle zijden. Leden kunnen inschrijven op het lesaanbod en betalen per gevolgde
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les. Ook dit is mogelijk dankzij het pakket van All United. Leden krijgen berichten
over het extra lesaanbod en kunnen inschrijven op een les, zelfs als dat ‘normaal’
niet je eigen les is. Prachtig te zien hoe, elke keer weer, de train(st)ers en
sport(st)ers aan de gang zijn, soms ondanks de snijdend koude noordenwind.
Proficiat voor de trainers! Applaus voor de sporters.
Vandaag, 21 mei 2021, de volgende jaarvergadering met een belangrijk punt voor
de geschiedenis van de club. Lang voorbereid door het vorige bestuur en
goedgekeurd op de laatste bestuursvergadering. Aanpassingen van de statuten en
het huishoudelijk reglement en de overgang van een ALV naar een ledenraad. Mooi
en daarmee klaar voor een wervelende toekomst!

Arie de Korte
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
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sterke (top)sportpijlers van de vereniging. Maar er is in de 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 in gaat, 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 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Jerry van der Ziel

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

In juli heeft Simone Reitsma haar functie neergelegd.
Tijdens de ALV in september is Angela Kroep tot het bestuur toegetreden als
penningmeester en Michiel Doeven heeft de functie vicevoorzitter gekregen.
Tijdens de ALV in november trad Jerry van der Ziel na zeven jaar terug als voorzitter.
Ook Willy Olaria trad terug. Tegelijkertijd werd Arie de Korte als voorzitter verkozen
en zijn er nog vier nieuwe leden verkozen.
Bij sluiting van het boekjaar 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Arie de Korte

voorzitter

Michiel Doeven

vicevoorzitter

Angela Kroep

penningmeester

Ilhem Zaït

secretaris

Remco Korzeniewski tweede penningmeester
Karin van Haaren

algemeen bestuurslid belast met personeelszaken

Roel Vester

algemeen bestuurslid belast met vrijwilligersbeleid en Veilig
Sport Klimaat

Overlegstructuur
Het bestuur heeft tijdens het boekjaar tweewekelijks 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 erin slaagt
de financiële, sportieve en andere doelstellingen te realiseren.
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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:
Manager Trampolinespringen

Marguerita La Vos

Manager Turnen Dames

Vacature
(per oktober 2020 Benice Breeman)

Manager Breedtesport

Annemarie van Wel

Communicatie van het TD-team met het bestuur liep gedurende het boekjaar via
Simone Reitsma, totdat zij haar functie bij het bestuur neerlegde.

Algemene Ledenvergadering
In dit boekjaar kwam de Algemene Ledenvergadering twee keer bijeen, eenmaal in
september en eenmaal in november. Eerdere vergaderingen waren uitgesteld in
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verband met corona. Beide ledenvergaderingen zijn door middel van Microsoft
Teams digitaal gehouden.

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 is in het verslagjaar constant gebleven als er gekeken
wordt naar begin- en eindstand. We begonnen het jaar met 1431 leden, terwijl er
aan het eind van het jaar er 1430 leden ingeschreven waren. De komst van
Gymworld heeft helaas geen voordeel in het ledenaantal gehad. Met een
paginagrote advertentie in de Sportkrant (onderdeel van het Streekblad) aan het
begin van het seizoen zijn extra leden getrokken, waardoor de leden die opgezegd
hebben vanwege Corona opgevangen konden worden.

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:
Gym (breedtesport, inclusief balsporten en 50+ lessen)
Turnen (recreatie, dames en heren)
Springen (dames en heren/wedstrijdsport en DMT)
Dans (waaronder ook Zumba en aerobics)
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Commissies
Het bestuur richt zich op het ontwikkelen van het verenigingsbeleid voor de langere
termijn. De (verenigings-)manager was tot november 2020 verantwoordelijk voor
de uitvoering van dit beleid. Hiertoe kan hij een beroep doen op een aantal
commissies.
De ledenadministratie, bestaande uit Ilhem Zait en Shakila Gangabisoensingh, heeft
menig lid geholpen bij het vinden van de juiste lessen, het in- en uitschrijven en
natuurlijk geholpen met de communicatie van de Coronamaatregelen.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Paul van der Zijde en Fleur Raaijmakers
heeft zich over de jaarcijfers en begroting gebogen.

Personeel en organisatie
Naast de inspanningen van de vrijwilligers is Pro Patria ook werkgever. Van twee
personeelsleden hebben wij dit jaar om uiteenlopende redenen afscheid genomen.
Er zijn drie nieuwe personeelsleden aangenomen. Aan het einde van het boekjaar
had de vereniging een werkgeversovereenkomst met negentien personen, waarbij
een grote variatie bestaat in het aantal uren per werknemer.

Vertrouwenscontactpersonen
Pro Patria beschikt momenteel over twee Vertrouwens Contact Personen waar
leden met hun zorgen en klachten terecht kunnen. Er is één klacht in het huidige
boekjaar ingediend bij de VCP’s. De VCP’s hebben deze klacht doorgestuurd naar
het bestuur ter afhandeling.

Accommodaties
Gymworld
Een jaar en drie dagen na de eerste paal werd op 13 juli 2020 Gymworld
overgedragen aan de gemeente. Een mijlpaal voor Pro Patria, omdat de
langgekoesterde wens van een eigen honk werkelijkheid werd.

Gemeentezalen
Pro Patria biedt laagdrempelig en dichtbij gymsport aan in de meeste wijken van
Zoetermeer. Naast de vaste accommodatie in de Noord-Westerhal en Gymworld
maakt de vereniging gebruik van een groot aantal gemeentezalen verspreid over
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alle wijken binnen de gemeente Zoetermeer, één in Leidschenveen en één in
Benthuizen.

Zomerkampen
Vanwege corona werden de zomerkampen geannuleerd.

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 aangegaan 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. Met name de ontwikkelingen
in de social media gaan snel.
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Website, Facebook en Instagram
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 Social Media pagina's
van de vereniging blijven populair. Berichten die geplaatst worden kennen een
groot bereik.

Berichtgeving in de media
Met de (lokale)media onderhoudt de vereniging goed contact. Ook dit jaar zijn er
veel persberichten verzonden die vaak zowel op de digitale media, als in de kranten
zijn overgenomen.

AllUnited
In het 4e kwartaal van 2020 is besloten ePass als ledenadministratiesysteem en
DirectPay als debiteurenbeheerder te vervangen door het door KNGU aanbevolen
systeem AllUnited.
Vanaf 1 januari 2021 zal de ledenadministratie, het debiteurenbeheer en tevens ook
de financiële administratie uitgevoerd worden via dit nieuwe systeem. De AllUnited
App wordt ook als communicatie kanaal naar de leden opgezet zodat deze vanaf
2021 gebruikt kan worden.

Sponsoring en acties
In zijn algemeenheid wordt het voor sportverenigingen steeds moeilijker om
sponsors te vinden. Pro Patria onderhandelt momenteel met SportEmotion over
een kledingovereenkomst.

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 €9600,- opgehaald.
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Subsidies en Compensaties COVID-19
Vanuit de overheid is in juli 2020 een TOGS subsidie van €4000 ontvangen. Begin
2021 zijn nog voor 2020 de TASO Q4 2020 en BOSA subsidies aangevraagd. Op dit
moment zijn deze nog niet goedgekeurd en ontvangen.
Daarnaast hebben we vanuit de gemeentes Zoetermeer, Den Haag en Alphen aan
de Rijn huurcompensatie ontvangen.

Samenwerking
Met de komst van Gymworld in het verschiet heeft het bestuur de banden flink
aangehaald met CGV Zoetermeer. Ter voorbereiding op de fusie met CGV is er een
projectgroep opgericht onder leiding van Peter Bus van de KNGU. De werkgroep
bestond uit Pro Patria bestuursleden Jerry van der Ziel, Michiel Doeven, Willy Olaria
en Simone Reitsma. Vanuit het Pro Patria adviesteam was ook Hans van Zetten
betrokken. Vanuit CGV waren bestuursleden Christa Ros en Roberto Schipper en
adviseur van CGV Truus Brand.

Figuur 1 Foto door Hans van Zetten

De fusievergaderingen werden op zondag gehouden en begonnen eind 2019. Er is
zeven keer fysiek bij elkaar gekomen, de laatste vergadering op 15 maart. Er zijn
daarna nog een aantal digitale vergaderingen gehouden.
Pro Patria en CGV konden het uiteindelijk eens worden op twee punten. Een
fusieclub zou sowieso een vereniging worden ondersteund met een ledenraad.
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Andere onderwerpen zijn ook besproken, maar uiteindelijk zijn de gesprekken niet
meer voortgezet. Eind 2020 hebben er weer nieuwe gesprekken plaatsgevonden.
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3 | Sportieve terugblik
2020 is het jaar dat corona de wereld in z’n greep hield. Sport werd hierin niet
ontzien. Alleen aan het begin van het jaar hebben er wedstrijden plaatsgevonden,
maar vanaf maart werden er geen wedstrijden meer gehouden. Daarmee kon het
seizoen 2020/21 ook afgeschreven worden.
Plaatsingswedstrijden gingen niet door alsmede regionale wedstijden en ook geen
Nederlands Kampioenschappen (Dutch Gymnastics – The Finals). Wedstrijden waar
Pro Patria altijd vertegenwoordigd was.

Turnen Dames
In januari en februari zijn er een aantal kwalificatiewedstrijden en
districtswedstrijden gehouden, maar vanwege corona kwam het seizoen vroegtijdig
tot een einde. Ook seizoen 2020-21 werd geannuleerd.

Nationale Selectie
Per 1 januari was GV Pro Patria Zoetermeer vertegenwoordigd worden door 3
turnsters in 2 verschillende nationale selecties van de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie. Hiermee versterkte Pro Patria haar positie als opleidingscentrum
en liet zien dat het talentontwikkelingsprogramma zoals dat in de recente jaren is
opgebouwd haar vruchten afgeworpen heeft.
Marrylinn Hendriks heeft tijdens het nationale kampioenschap voor teams de
puntenlimiet bereikt voor directe opname in de jong oranje selectie.
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Ook jongere turnsters van Pro
Patria hebben zich via testen
weten te plaatsen voor een
nationale selectie, te weten die
voor Oranje Jong Talent (OJTS).
Rebecca Scheffer zal per 1
januari worden opgenomen in
de OJTS. Ook Joyce Raaijmakers,
die sinds 3 jaar het
talentontwikkelingsprogramma
bij de A-lijn van Pro Patria volgt,
heeft zodanig gepresteerd dat zij
een plek in deze selectie
toegewezen krijgt.

Figuur 2 Rebecca Scheffer

Trampolinespringen
Op zaterdag 18 januari werd in Oss het Nederlands
Kampioenschap trampolinespringen voor teams
gehouden. GV Pro Patria kwam uit met 2 teams, in
de 1e en 3e divisie. Het 3e divisie team bestaande
uit Britt, Collin, Nyne en Valery lieten 2 sterke
series zien. De zenuwen werden goed in bedwang
gehouden en ondanks een val op de mat van één
springer wist het team de 8e plaats te behalen.

Het 1e divisie team
bestaande uit

Figuur 3 3e divisie team

Amber (reserve),
Ashley, Bjorn, Felicia en Richard stonden na de
voorronde op ruime afstand op de 1e plaats. In de
finale waarin maar 3 springers mochten springen,
stond het team na 2 oefeningen 1e. Helaas moest
de laatste springer de oefening vroegtijdig
beëindigen door een val op de mat. Het team werd
uiteindelijk 5e van Nederland.
Figuur 4 1e divisie team
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Dubbel Mini-Trampoline
De DMT groep heeft in 2020 twee plaatsingswedstrijden. De eerste op 8 februari
zorgden voor gemengde gevoelens omdat de meeste springers het podium net
misliepen.
Op 7 maart konden ze revanche nemen en werden er maar liefst 8 medailles
gehaald.

Breedtesport
Your Stage
Op 11 januari deed de springploeg van Pro Patria mee aan een optreden van Your
Stage in het Gooiland theater in Hilversum. Onder leiding van Karin van der Zijde
gaven zij een mooie show weg. Daarnaast werd er stilgestaan bij het overlijden van
Marvin van Berkel, een oud-leerling van Karin.
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4 | Financieel jaarverslag
De jaarrekening is opgesteld in euro’s en is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van GV Pro Patria Zoetermeer.
Onderstaand overzicht laat het exploitatiesaldo van de vereniging zien. Omdat het voor
2020 geen goedgekeurde begroting was, zijn de begrootte cijfers niet weergegeven.
Exploitatiesaldo
2020
Inkomsten
Contributies
Wedstrijdgelden
Interest
Bestemmingsreserve
Overige baten

Uitgaven
Kaderkosten
Zaalhuur
Bondscontributie
Wedstrijden/Evenementen
Organisatiekosten
Bedrijfsbureau
Afschrijvingen

Exploitatiesaldo

GV Pro Patria
303.517
7.013
5
134.977
12.296
457.808

Breedtesport
180.021
32.100
212.121

259.636
62.123
36.690
8.442
46.731
5.487
419.109

90.942
31.197
30.349
2.275
4.299
14.360
173.422

38.699

38.699

Turnen Dames
85.631
5.610
53.890
8.048
153.179

120.943
20.012
2.850
4.574
3.780
1.020
153.179
-

Trampolinespringen
37.865
1.403
8.393
250
47.911

Bedrijfsbureau
5
40.592
4.000
44.597

37.182
5.000
2.491
1.593
625
1.020
47.911

10.570
5.914
1.000
38.026
16.4005.487
44.597

-

-

Vanuit financieel oogpunt is 2020 een roerend jaar geweest met wat grote tegenslagen,
maar ook een meevaller. Vanwege de verhuizing vanuit de Noordwesthal is de
bestemmingsreserve hiervoor vrijgekomen, wat ons in extra een inkomensstroom van
€134.977 heeft voorzien.
Helaas waren er ook een aantal financiële tegenvallers, de bestemmingsreserve is gebruikt
om het verlies aan te zuiveren:

1. Vanwege Corona hebben we een aantal maanden geen/deels contributie kunnen
innen (geschat €48.700 gemiste inkomsten)
2. De verhuizing en ontruiming van de Noordwesthal heeft nog voor een hoge
rekening gezorgd (€20.187).
3. De kosten van de aanschaf/afschrijving en verzekering van de trampolines zijn in
2020 met de bestemmingsreserve gefinancieerd (ong €21.336)
4. We hebben een reserve opgenomen van €10.000 om komend jaar de opening van
Gymworld te vieren
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5. Vanwege de Coronamaatregelen zien we een relatief hoog aantal opzeggingen en
daarnaast is de verwachte aanwas van leden vanwege de aantrekkingskracht van
Gymworld vooralsnog achterwege gebleven. Als we in 2020 een “schoon jaar”
zonder bestemmingsreserve, Corona en verhuizing hadden gehad, zou de
vereniging een verlies van €16.241 (TD: €-42.490, Springen €– 3.194, BB €-9.256 en
BS €38.699) hebben geleden.
Tijdens de pandemie hebben we een aantal subsidies en compensaties aangevraagd.
Vanuit de overheid is in juli 2020 een TOGS subsidie van €4000 ontvangen. Begin 2021 zijn
nog voor 2020 de TASO Q4 2020 en BOSA subsidies aangevraagd. Op dit moment zijn deze
nog niet goedgekeurd en ontvangen en dus niet meegenomen in de jaarrekening.
Daarnaast hebben we vanuit de gemeentes Zoetermeer, Den Haag en Alphen aan de Rijn
huurcompensatie ontvangen.
Wij willen als laatste administrateur Steven Blom bedanken voor zijn jarenlange inzet en
toewijding in het bijhouden van de financiële administratie van GV Pro Patria. Vanaf 1
januari 2021 zal Karin van Haaren de taak als administrateur overnemen.
GV Pro Patria Zoetermeer
Balans per 31 december
Activa
Duurzame activa

2020
63.518

2019
12.125

Contributies
Overige vorderingen

2.500
12.545

1.670
14.674

Liquide middelen

140.104

74.735

Rekening courant intern

218.667

103.204

Breedtesport
Balans per 31 december
Activa
Duurzame activa

2020
-

2019
-

Contributies
Overige vorderingen

320

655

2.769

4.102

70.458
73.547

12.173
16.930

Liquide middelen
Rekening courant intern

Turnen Dames
Balans per 31 december
Activa
Duurzame activa
Contributies
Overige vorderingen

2020
2.123

2019
10.625
2.860

Passiva
eigen vermogen
stand per 1/1
exploitatie boekjaar
stand 31/12
Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

(bedragen in €)
2020

2019

65.430
38.699
104.129

73.078
7.64865.430

50.552
63.986

20.553
17.221

218.667

103.204

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

197
38.699
38.896

177
20
197

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

7.717
26.934

5.277
11.456

73.547

16.930

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

2020

2019

2019
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21.647
21.647

38.463
16.81621.647

Overige vorderingen
Liquide middelen
Rekening courant intern

Turnen Dames
Balans per 31 december
Activa
Duurzame activa

320

655

2.769

4.102

70.458
73.547

12.173
16.930

2020
-

2019
10.625

Contributies
Overige vorderingen

2.123

2.860

Liquide middelen

1.043

1.164

23.329
26.495

9.087
23.736

Rekening courant intern

Trampolinespringen
Balans per 31 december
Activa
Duurzame activa
Contributies
Overige vorderingen

2020
-

2019
1.500

-

-

Liquide middelen

11.102

24.572

Rekening courant intern

33.249
44.351

16.604
42.676

Bedrijfsbureau
Balans per 31 december
Activa
Duurzame activa

63.518

-

Contributies
Overige vorderingen

2.500
10.103

1.670
11.159

Liquide middelen

125.189

44.897

Rekening courant intern

127.03674.274

37.86419.862

2020

stand 31/12

38.896

197

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

7.717
26.934

5.277
11.456

73.547

16.930

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

2020
21.647
21.647

38.463
16.81621.647

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

4.848
-

1.586
503

26.495

23.736

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

38.533
38.533

29.978
8.555
38.533

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

2.122
3.696

1.035
3.108

44.351

42.676

2019

2020

2019

2020

2019

2019

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

5.054
5.054

4.461
593
5.054

Bestemmingsreserve
Cred/overige schuld

35.865
33.355

12.655
2.153

74.274

19.862
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