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AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2006
Jaarverslagen:
- Bestuur
- Technische Commissie
- Activiteiten Commissie
- Redactieraad
6.
Financiën:
- rekening 2006
- verslag kascontrole commissie
- benoeming nieuwe kascontrole commissie
- begroting 2007
7.
Voorstel tot het benoemen van Leo van ’t Hof tot ere lid en Cees Bos als
lid van verdienste.
8.
Bestuursverkiezingen.
- kandidaat lid:
Martijn Meerkerk
Marlies vd Zwan
Eline vd Zwart
tussentijds aftredend:
Jennemiek van den Beemt
- aftredend en herkiesbaar:
Suzanne Lock
Joke Raateland
9.
Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2008
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
Na afloop van de vergadering, om ca.21.00 uur volleyballen en napraten onder het
genot van een drankje en een hapje.
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Notulen Jaarlijks Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe
Datum:
Plaats
Aanwezig:
Bestuur:

Leden
(ouders van):

Leden van
Verdienste:

24 maart 2006
basisschool de Vlierboom, Vlierboomstraat 366, Den Haag

Leo van ’t Hof, Cees Bos, Wilbert Vollebregt, Joke Raateland,
Agaath von Winckelmann, Ron Trumpie, Suzanne Lock,
Jennemiek van den Beemt en Gerna Beldsnijder

Paula Raateland, Ton Soonieus, Marlies van der Zwan, Lisette
van der Zwan, Eline van der Zwart, Saskia van Zuijlen, Krista
Oostwouder, Marielle Groenendijk, Martijn Meerkerk, Mariëtte
Fritschy, Esther Trumpie, Huib den Tuinder, Chiara den Heijer,
Kimberley Olaria, Marleen Raateland, Marian de Bruyn, Sam von
Winckelmann, Maike van der Zwart, Karin Boutrus, Lizette
Peskens

Henk van Lobestein, Bert van der Linde, Bianca van Haaften,
Bert van Haaften, Bas Steenks, Alie Oosterlee, Agaath von
Winckelmann, Rex von Winckelmann

Afwezig met
Kennisgeving: Suzanne Nolten, Janet van Westbroek, Arinda Geschiere, Iris
Hoek, Marian Hemmes, Herman Wassenaar, Marianne Wassenaar,
Barbara Gelauf, Marian Soonieus, R. van der Meijde, Karen
Eprhaim, Jan Looye, Margriet den Vreeden, Paul Buytelaar

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur

2.

Vaststellen agenda
* er vindt een wijziging in de volgorde van de agenda plaats

3.

Post
* afmeldingen vergadering ( zie aan/afwezigenlijst)
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5.
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een plan van aanpak geschreven voor het zoeken naar een voorzitter cq
bestuurslid. Dit heeft tot heden niet tot het gewenste resultaat geleid.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2004
* fout in de aanwezig/afwezigenlijst: Sam von Winckelmann en Krista
Oostwouder waren wel aanwezig, Agaath von Winckelmann is ook Lid van
Verdienste.
* notulen akkoord bevonden

Sponsoring
* Jennemiek doet verslag van haar activiteiten met tot nog toe als resultaat:
trainingspakken voor de technische commissie, truien voor alle medewerkers
en trainingspakken voor de A-selectie

Jaarverslagen
Jaarverslag Bestuur
* er wordt opgemerkt dat de Nieuwsbrief niet genoemd wordt. Dit wordt
beschouwd als een belangrijk communicatiemiddel.
* Bestuur wordt bedankt

Statuten
* zijn verouderd en niet meer kloppend: er zal de volgende algemene
ledenvergadering een voorstel gedaan worden voor aanpassingen.

Jaarverslag TC
* in de lijst activiteiten 2005staat zowel de dansactiviteiten als de
Herenwedstrijden niet vermeld
* Danny mist de samenwerking tussen DOS Monster en Die Haghe mbt
selectiejongens. Leo geeft aan dat dit niet nieuw is, maar meer uitgebreid
* Margôt Hart-Beekman wordt bedankt.

Lidmaatschap van een zeker lid
* bestuur doet een voorstel om Bas Steenks erelid te maken in verband met
de duur van zijn activiteiten, maar nog meer ivm de manier waarop (
betrouwbaar, bindend, oog voor de menselijke kant). Voorstel wordt
aangenomen. Bas blijft ook lid van verdienste ivm zijn stemrecht. Bas wordt
een bloemetje aangeboden.

Jaarverslag AC
* Saskia merkt dat het Sint feest 12+ er niet in staat. Reden is dat het niet
georganiseerd is door de AC.
* Ton Soonieus wordt bedankt.
Jaarverslag Redactie
* Huib den Tuinder wordt bedankt.
6.
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Bestuursmededelingen
Samenstelling bestuur
* Leo v ’t Hof en Cees Bos stoppen respectievelijk als voorzitter en
penningmeester per juli 2006
* Jennemiek van den Beemt en Gerna Beldsnijder hebben zich in de loop van
het jaar kandidaat gesteld.
* Er zal een wijziging plaats vinden nl. Suzanne Lock wordt penningmeester
en Gerna Beldsnijder is kandidaat secretaris.
*Tevens zijn Marlies van der Zwan, Martijn Meerkerk en Eline van der
Zwart gevraagd om toe te treden tot het bestuur. Marlies en Martijn zijn
bereid, Eline denkt nog na.
* Het probleem zit ‘m in het vinden van een voorzitter. Jan Raateland heeft

7.

Financiën
Rekening 2005, verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe
kascontrole commissie
* Penningmeester Cees Bos presenteert de jaarrekening 2005. Het jaar is
positief afgesloten.
Afwijkingen bij de realisatie worden toegelicht door de penningmeester
Cees Bos:
-wijst op de mogelijkheid om cursuskosten te declareren; wordt niet veel
gedaan.
- contributie is lager uitgevallen ivm een niet ontvangen deel over 2004 als
gevolg van de problemen omtrent de ledenadministratie.
Reacties:
- Bert van der Linde vraagt waarom er minder wordt begroot bij toev/vrijval
voorzieningen: dit omdat de reservering medewerkers en reservering
opleidingen niet is gebruikt in het afgelopen jaar
- Mariëtte Fritschy vraagt of er een vrijwilligerssubsidie bestaat: Rex von
Winckelmann geeft aan dat dit niet bestaat
- Tevens vraagt zij of de contributie op orde is: voor een groot deel wel. De
problemen van vorig jaar zijn opgelost. Nog te ontvangen contributie betreft
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contributie 4e kwartaal.
- Ton Soonieus vindt het jammer dat de opbrengst van de Grote Clubactie
nodig is om de begroting quitte te draaien.
Verslag kascommissie
De kascommissie Huib den Tuinder en Bianca v Haaften hebben de boeken
bekeken en in orde bevonden. Er wordt decharge verleend aan het bestuur
over het boekjaar 2005 en complimenten voor Cees. Volgend jaar bestaat de
kascommissie uit Huib den Tuinder en Margot Hart-Beekman. Cees Bos is
reserve.
Begroting 2006
Vanuit het bestuur wordt het voorstel gedaan om de contributie te verhogen
met 5% per 1 april 2006 ivm de jaarlijkse inflatie en ivm het voorstel om de
vergoedingen van de selectietrainers te wijzigen per 1 augustus 2006 en de
reiskosten conform de landelijke maatstaf te verhogen.
Om dit betaalbaar te maken zal ook in 2007 een contributieverhoging van 5%
nodig zijn.
Het voorstel om bij de A-selectie niet 2 maar 3 trainers volledig te betalen
leidt tot een discussie waarbij er voor en tegenstanders zijn. Na stemming
wordt het voorstel aangenomen en is afgesproken dat er in het kaderbeleid
gekeken zal worden naar de mogelijkheid om een vergoeding aan de
voorturnsters te geven (ivm afweging van 14+ om een baantje te nemen in
plaats van voorturnen).
Cees ligt afwijkingen op de begroting toe:
- huurverhoging zalen 1%
- Algemene kosten €1000,00 lager ; er wordt niet nog een baard
aangeschaft en de gymmie artikelen is ook een eenmalige aanschaf.
- Afschrijving gaat over 5 jaar; in de praktijk gaat het meeste materiaal veel
langer mee.
Danny wijst op mogelijkheid VSB-vergoeding. Dit wordt opgepakt in de
toekomst.
Begroting wordt geaccepteerd en Cees Bos wordt bedankt.
8.

Bestuursverkiezingen
* aftredend bestuurslid:
* tussentijds aftredend:

Cees Bos
Wilbert Vollebregt
Leo van ’t Hof (1 juli ’06)
Ron Trumpie
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* kandidaat bestuurslid:
* aftredend en herkiesbaar:
* aftredend AC lid
* nieuw AC lid:

Jennemiek van der Beemt, Gerna Beldsnijder
Agaath von Winckelmann, Leo van ’t Hof (tot
1 juli 2006, Cees Bos (tot 1 juli 2007)
Ton Soonieus, Ron Trumpie
Lizette Peskens, Karin Boutrus, Jolanda
Baptist

De voorgestelde wijzigingen worden aangenomen en met applaus ontvangen.
Er wordt afscheid genomen van Wilbert , Ron en Ton met bloemen en een
presentje in het verschiet en het voorstel om zowel Wilbert als Ron en Ton
Lid van Verdienste te maken wordt aangenomen.
Ron en Ton blijven wel ieder jaar de Grote Clubactie verzorgen.
9.

10.

Vaststellen datum Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2007
Vrijdag 23 maart 2007
Rondvraag
* Krista: vòòr 2007 is een B-trainer nodig voor de B-selectie
* Ron : is blij met de nieuwe AC leden
* Saskia: is er een B-licentie nodig voor haar hoog niveau 12+ leden?
Joke zal dit nakijken.
* Bas: er zijn al 125 aanmeldingen voor de reünie en verwacht nog meer
aan meldingen.
Vraagt naar enquête van het KNGU district. Dit wordt uitgezocht.
Geeft melding van het feit dat Die Haghe over een box beschikt.
De statuten dateren niet van 1973 maar 1983 en is bereid indien wenselijk
om mee te werken met het actualiseren van deze statuten.
Feliciteert de nieuwe bestuursleden, AC leden en de nieuwe leden van
verdienste.
* Leo tot slot: geeft aan veel vertrouwen te hebben in het bestuur na zijn
vertrek.
Wat betreft het Jubileum: heeft veel vertrouwen in het slagen van deze
organisatie en wenst iedereen veel succes. Geeft hij aan dat de organisatie
elkaar in de gaten moet houden want de laatste loodjes wegen het zwaarst.
Sluiting 23.05 uur
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2006: Die Haghe 80 jaar
De aanloop tot het jubileumjaar begint tijdens de ALV van 2004; met alle
aanwezigen wordt gebrainstormd over de wijze waarop het Jubileum gevierd gaat
worden. Met het Jubileum 2001 in gedachten komen uit deze brainstorm
‘verstandige’ aanbevelingen: niet te veel jubileumactiviteiten, niet te omvangrijk
en een ruime spreiding over het jaar.
De vers aangestelde Jubileumcommissie (Bas Steenks, Paula Raateland, Marleen
Raateland, Martijn Meerkerk, Eline vd Zwart, Ton Soonieus, Jennemieke vd
Beemt en Leo van ’t Hof) stelt met deze adviezen in het achterhoofd een
Jubileumprogramma samen:
Voorjaar 2006: Reünie
Voorjaar 2006: Turn-, Gym- en Dans-Show
Najaar 2006:
Dagje Die Haghe Anders met ouders en leden
Voorjaar 2007: Jubileumkamp
De reüniecommissie, een groep door de wol geverfde oudgedienden (Bas Steenks,
Henk van Lobenstein, Ron vd Meijde, Paul Buytelaar, Bert vd Linde, Marianne
Wassenaar, Corrie Koopmans) is de eerste om een prachtige Jubileumactiviteit
neer te zetten: op de HALO komen op 8 mei 2006 ca. 150 oud-leden bijeen in een
sfeer die zo treffend past bij zowel ‘oud als nieuw’ Die Haghe. Opvallend en zeer
gewaardeerd is de grote opkomst van de huidige groep Die Haghe medewerkers;
hartverwarmend de vanzelfsprekende manier waarop het contact tot stand komt
tussen de aanwezigen “met herinneringen aan Die Haghe-van-toen” en degenen
die de club nu draaiend houden. Die Haghe blijkt nog steeds beslist de club van
alle aanwezigen.
Vervolgens is het de beurt aan de Showcommissie (Martijn Meerkerk, Joke
Raateland, Eline vd Zwart, Thimo de Nie, Sam von Winckelmann, Suzanne Lock,
Marlies vd Zwan en Leo van ’t Hof). Of beter gezegd, aan onze leden! Bijna 700
leden nemen op 20 mei 2006 deel aan de JubileumShow in de Hellashal. Talloze
Gymnastiek-, Turn- en Dansdemo’s volgen elkaar in hoog tempo op, afgewisseld
door spectaculaire multimedia-elementen. Ondersteund door professioneel licht en
geluid nemen onze deelnemers het publiek mee op een fantastische Reis om de
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Wereld in 80 jaar. De grote groep deelnemers heeft snotvolle tribunes tot gevolg;
ruim 1200 toeschouwers zijn getuige van de wervelende Show. De grote publieke
belangstelling geeft uiteraard voldoening, maar brengt tegelijk de beperkingen van
een grote Show in de Hellashal aan het licht. Die Haghe blijkt het niveau van een
sporthal ontstegen. Ondanks deze drempels (tevens fraaie uitdagingen) overheerst
bij deelnemers, toeschouwers en organisatie alom tevredenheid over de
JubileumShow. Die Haghe heeft weer eens laten zien dat gezamenlijke inspanning
tot groots resultaat kan leiden.
In het najaar wordt het eerste Dagje Die Haghe Anders georganiseerd (Ton
Soonieus, Huib den Tuinder, Eline vd Zwart en Lisette vd Zwan). Op 30
september voor de kleinsten een spannende vossenjacht in de bosjes van Pex.
Vreemder zag de leiding van de club er niet eerder uit. In de middag vindt een
prachtige fietspuzzeltocht langs een aantal Die Haghe-zalen plaats: puzzelen om
de weg te vinden en opdrachten uitvoeren voordat je verder mag. Aan deze goed
georganiseerde activiteit doen veel ouders van onze leden mee. Alleen al om die
reden mag gehoopt worden dat met dit Dagje Die Haghe Anders 2006 een mooie
traditie is geboren.
Voor de grote lummels van onze club is vossenjagen en fietspuzzelen niet meer
genoeg; vrijdag de 13e oktober is daarom hun dag. Griezelen in park Ockenburg is
meer het niveau van de Die Haghe 12+-ers en in grote getale struinen ze in het
donker door het bos. Het blijft altijd de vraag wie meer schrikt, deelnemers of
posten, maar geslaagd is het zeker.
Momenteel wordt warm gelopen voor het 2e Die Haghe Jubileumkamp (Paula
Raateland, Rex von Winckelmann, Marleen Raateland, Kim Olaria, Agaath von
Winckelmann, Marian de Bruyn, Arinda Geschiere, Eline vd Zwart, Lisette vd
Zwan). Gezien de eerste versie van dit kamp en vanwege de zin die we erin
hebben, zijn de verwachtingen weer hoog gespannen….
Volgend jaar een verslag.
Namens de Jubileumcommissie,
Leo van ‘t Hof
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Jaarverslag 2006
Het bestuur bestond na de ALV 2006 uit de volgende personen:
Leo van’t Hof
Cees Bos
Suzanne Lock
Agaath von Winckelman
Joke Raateland
Jennemiek vd Beemt
Gerna Beldsnijder
Marlies vd Zwan
Martijn Meerkerk
Eline vd Zwart

voorzitter (tot 1 juli)
penningmeester (tot 1 juli)
secretaris (penningmeester per 1 juli)
vertegenwoordiger TC of lid
vertegenwoordiger TC
lid PR/sponsoring
lid (secretaris per 1 juli)
kandidaat lid
kandidaat lid
kandidaat lid

In juni is er tijdens de jaarlijkse medewerkers dag afscheid genomen van Leo van
‘t Hof en Cees Bos. Dit betekent dat de vereniging sinds die tijd geen voorzitter
meer heeft. Een aantal taken is verdeeld en er wordt nog steeds druk gezocht naar
een voorzitter.
Het bestuur is in 2006 elke maand bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er
verschillende bijeenkomsten geweest in kleine groepjes. Na het vertrek van de
voorzitter is er een dagelijks bestuur gevormd waarin Joke Raateland, Suzanne
Lock en Gerna Beldsnijder samen zitting hebben.
De afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met de volgende zaken:
P.R. en sponsoring
Het afgelopen jaar was een prima jaar voor p.r. en sponsoring. Dit heeft natuurlijk
met de jubileumshow te maken. Dit is toch een uitgelezen kans om reclame te
maken. Door dit evenement hebben we besloten om trainers en medewerkers in
een nieuw “pak’ te steken. En hiervoor sponsoren aan te trekken. Dit heeft
geresulteerd in een sponsor voor de trainingspakken van de train(st)ers. En diverse
sponsoren voor de trainingspakken van de A en de B selectie. Daarnaast is er bij
de show erg veel gesponsord door diverse mensen waarvan we materialen en/of
diensten gebruikt hebben.
Ook heeft de tombola , met gesponsorde spullen van winkels uit de buurt, op de
show avond een groot bedrag opgebracht.
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Maar ook de A.C. heeft veel geld verzameld met de verkoop van de Grote
Clubactie loten en de paaseitjes,waarbij er weer records verbroken zijn !
Kortom een goed jaar voor de vereniging wat betreft sponsoring en acties, waarbij
toch zeker moet worden aangetekend dat onze vereniging te maken heeft met
goodwill sponsoring. Over die goodwill, hebben we niet te klagen.
Opstellen nieuw beleidsplan
In oktober 2006 is er een werkgroep “beleidsplan 2007-2010” gestart. Er is een
eerste inventarisatie gemaakt van de specifieke beleidsonderwerpen en onderdelen die de aandacht verdienen. In de eerste helft van 2007 verwacht de
werkgroep een voorstel voor dit beleidsplan gereed te hebben.
Statuten
De werkgroep nieuwe statuten heeft in het najaar 2006 gewerkt aan een herziening
van de huidige statuten. In maart 2007 zal de werkgroep naast met een voorstel
voor herziening van de statuten ook een vernieuwd huishoudelijk reglement bij het
bestuur neerleggen. Dit komt in een volgende ledenvergadering terug.
Materialen en zalen
Dit jaar heeft Bas Steenks alle materialen die in de verschillende zalen aanwezig
zijn geïnventariseerd. Dit is heel veel werk geweest maar noodzakelijk want we
moeten ons als turnvereniging blijven realiseren dat we met goed en deugdelijk
materiaal moeten werken. Medio 2007 zal er een besluit worden genomen ten
aanzien van de prioriteit van de vervanging- en aanschaf van nieuw materiaal.
Samenwerkende gymnastiekvereniging Haagse Regio – Turnhal
In oktober 2005 hebben elf gymnastiekverenigingen uit de Haagse Regio besloten
op verschillende gebieden te gaan samenwerken. Jan Raateland treedt als
coördinator / projectleider van dit samenwerkingsverband op.
Belangrijkste aanleiding van de samenwerking was de gezamenlijke realisatie van
een Turnhal. In het verslagjaar zijn hierin goede vorderingen gemaakt. In opdracht
van de gemeente Den Haag is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De
belangrijkste conclusie en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn dat een Turnhal in
Den Haag zeer gewenst is en financieel voldoende exploitabel.
Daarnaast hebben de verenigingen met elkaar overleg gevoerd over een
samenwerking op het gebied van opleidingen door het oprichten van een Praktijk
Vormings Centrum.
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Vergoedingen
Naar aanleiding van de besprekingen tijdens de ALV in 2006, heeft het bestuur
onderzoek gedaan naar het vergoedingen systeem voor TC‘ers en 14 plus
assistenten. Medio september 2007 zal een nieuw vergoedingensysteem worden
ingevoerd. Dit systeem is nog in ontwikkeling.
Assistenten
Het bestuur wil haar grote waardering aan Paula Raateland, Arinda Geschiere en
Marian de Bruyn uitspreken over het vele werk wat zij hebben gehad om de
assistenten cursus te ontwikkelen en ook een echt examen er aan te verbinden. We
denken dat dit een goede opstap kan zijn om nieuwe lesgevers te vinden en daarna
te scholen.
Turnen
De nieuwe structuur van de technische commissie voldoet goed.
Selecties
De selecties zijn allemaal weer vol ambities. De jongensselectie gaat nog steeds
samen met DOS Monster. Naast de A en B selectie voor dames loopt er nu ook
een goed draaiende C selectie.
Dansen
Dans heeft een eigen plaats binnen de vereniging verworven. Naast de danselectie
vanaf 17 jaar is er dit jaar ook een selectie tot 17 jaar begonnen. Er wordt gewerkt
aan het opstellen van een beleidsplan dans.
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Binnen de vereniging zijn er ook veel vrijwilligers, iedereen probeert op zijn of
haar manier de club verder te helpen Ook dit jaar zijn er weer heel veel
vrijwilligers geweest die iets binnen de vereniging hebben gedaan. Sommigen
doen dit al jaren en anderen komen er net bij. We willen allemaal dat de leden met
plezier naar de lessen en ook de activiteiten die de AC en de jubileumcommissie
hebben georganiseerd komen. Daar zetten we ons allemaal voor in en dat lukt
eigenlijk heel goed. Hartelijk dank TC’ers, leden van de AC en leden van de
redactie. Hartelijk dank iedereen die iets voor de vereniging heeft gedaan het
afgelopen jaar!!!
Namens het bestuur.

Rooster van aftreden bestuur
2006

2007

2008

Suzanne Lock, penningmeester

x

x

Joke Raateland, vert. T.C.

x

x

Agaath von Winckelmann, lid

x

x

Jennemieke vd Beemt

x

x

Ledenadministratie
Janet van Westbroek heeft aangegeven met de ledenadministratie te willen
stoppen. Ze heeft de afgelopen jaren zeer nauw gezet de administratie gevoerd.
Vanaf deze plek ook hartelijk dank hiervoor. Renske Braaksma heeft haar per 1
maart opgevolgd.

Gerna Beldsnijder, secretaris

x

x

Tot slot
Een aantal zaken is in een nieuw jasje gestoken waaronder de informatiefolder,
wegwijzer en er is een begin gemaakt met het vernieuwen van de statuten en het
beleidsplan. We zijn als bestuur erg blij met de inbreng van Jan Raateland die ons
bij het opstellen van die laatste twee stukken helpt.
De TC ers zorgen in de zalen dat er door de leden gedanst en geturnd kan worden.

2009

2010

x

Martijn Meerkerk (kandidaat)

x

x

Eline vd Zwart (kandidaat)

x

x

Marlies vd Zwan (kandidaat)

x

x
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gebruikt. Het regelmatige transport van dit loodzware toestel wordt verzorgd door
Timo de Nie.

Jaarverslag materialen 2006
In tegenstelling tot voorgaande jaren, treft u hier – voor de eerste keer- een apart
verslag van de materiaalcommissie. Wetenswaardigheden over de materialen
werden voorheen in het T.C.-verslag vermeld, terwijl dit nu, in een wat meer
uitgebreide vorm, in een apart verslagje wordt weergegeven.
Ook dit jaar investeerde de vereniging in de aanschaf nieuwe materialen. Zo
werden in maart de zalen Wonnebald en Hogeveld van een extra valmat voorzien.
Verder werd in het voorjaar de geluidsinstallatie van de Wonnebald vervangen
door een nieuwe. En de Vliermeent kreeg ook een (eigen) geluidsinstallatie, zodat
de leiding (Esther Trumpie) niet wekelijks meer hoeft te sjouwen met de installatie
van de Vlierboom. In september is in de Valkenboschschool een set vang en
saltogordels geplaatst. Aan het eind van het jaar kreeg ook de Wonnebald een
vanggordelset.
De tumblingbaan in het Segbroekcollege vertoonde een probleem. Tijdens het
springen schoven namelijk de platen uit elkaar. Dit manco is opgelost door het
monteren van beugels, die de platen bij elkaar houden. Een ander probleem met dit
toestel vormen de rubber blokken, die regelmatig losscheuren van de platen. Deze
blokken kunnen weliswaar eenvoudig weer vastgelijmd worden, maar het blijft
wel lastig. In de zomervakantie is de baan opgehaald door de leverancier Bosan,
gecontroleerd en zonodig gerepareerd (garantiewerk). Helaas is het probleem van
de losscheurende blokken nog niet helemaal uit de wereld. Dus we blijven lijmen!
Verder zijn in het Segbroekcollege enkele springplanken gerenoveerd door
vervanging van versleten onderdelen zoals veren, rubbers en een veerplank. Voor
de 4 evenwichtsbalken in deze zaal zijn zwaarder transportwagentjes geplaatst.
Door het intensieve gebruik van de toestellen is slijtage – en soms beschadiging –
een logisch gevolg. Daarom moest o.a. bij een aantal evenwichtsbalken
beschadigingen en slijtages van de bekleding worden gerepareerd. Verder zijn de
hoezen van enkele valmatten en vangblokken gerepareerd. Bij het oplossen van
problemen waren Bert en Bianca van Haaften regelmatig met raad en daad
behulpzaam.
De airtumblingbaan wordt volgens een vast schema in de verschillende zalen

Sinds mei beschikt de vereniging over opslagruimte in een kelderbox in het
Veldzicht. Deze ruimte is inmiddels al aardig vol geraakt met o.a. het Die Haghe
archief, materialen van jubileumuitvoeringen en shows en A.C. spullen.
Die Haghe heeft in de 8 zalen waar zij lessen verzorgt, een grote hoeveelheid
turntoestellen en andere materialen staan. Dit alles vertegenwoordigt een enorme
waarde. Het is de moeite waard om hier trots en zuinig op te zijn.

Bas Steenks.
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Tevens zijn er voorbereidingen getroffen voor de assistentencursus die begin 2007
wordt gegeven.

Jaarverslag Technische Commissie 2006
De TC bijeenkomsten.
Met ingang van het seizoen 2005-2006 kent de TC een andere structuur. De TC
bestaat uit een 3-koppig TC-bestuur en een 8-tal werkgroepen met aan het hoofd
van elke werkgroep een coördinator. In de eerste helft van 2006 is de nieuwe
structuur geëvalueerd. De nieuwe structuur bevalt goed; het werkt efficiënter dan
voorheen, men kan dieper ingaan op specifieke turntechnische zaken voor de eigen
werkgroep.
Het TC-bestuur is een aantal keer bij elkaar geweest, met name om de
herstructurering te begeleiden en de TC-vergaderingen voor te bereiden. Het
coördinatorenoverleg waarin de coördinatoren en de bestuursleden zitting hebben
is 2 keer bijeen geweest. Er is 2 keer een plenair overleg geweest. De
verschillende werkgroepen zijn een wisselend aantal keer bij elkaar geweest, dit is
afhankelijk van de behoefte per werkgroep.
In 2006 is minder regulier overleg geweest dan gepland. Oorzaak is de enorme
werkdruk die er was door de jubileumactiviteiten. Veel aandacht en energie van de
TC-ers is naar de jubileumshow gegaan. Er is bewust gekozen om de reguliere
overleggen op een tweede plan te zetten.
Waar heeft de TC zich mee bezig gehouden
De leden van de TC hebben zich in 2006 o.a. bezig gehouden met de verschillende
jubileumactiviteiten (met name de jubileumshow), de planning en uitvoering van
wedstrijdactiviteiten, gymactiviteiten bij de Sinterklaasviering, de onderlinge
springwedstrijden, de gymmie weken en technische leiding bij het
Zomer(turn)kamp. In verband met de jubileumshow hebben er geen onderlinge
toestelwedstrijden plaats gevonden in de eerste helft van 2006. Tevens hebben de
leden zorggedragen voor vervanging van trainers/sters en het begeleiden van
nieuwe trainers/sters. Een tweetal TC-ers heeft in 2006 de Eerste Fase
Vervolgopleiding van de VLG cursus (bestaande uit 3 fasen) afgerond.
Met het jubileum is er een sponsor gevonden die de nieuwe trainingspakken voor
de selectie en de TC-ers heeft gesponsord. Daarnaast is in 2006 besloten om
nieuwe turnpakjes aan te schaffen voor de A- en B- selectie. Leden van de Cselectie mogen dit pakje ook aanschaffen maar zijn dit niet verplicht.

Trainers/sters
De volgende trainers maakten in 2006 onderdeel uit van het trainersbestand:
Danny van Boxtel, Marian de Bruyn, Barbara Gelauf, Arinda Geschiere, Bert van
Haaften, Marian Hemmes, Iris Hoek, Martijn Meerkerk, Kimberly Olaria, Krista
Oostwouder, Joke Raateland, Marleen Raateland, Paula Raateland, Juriaan
Steenks, Esther Trumpie, Herman Wassenaar, Saskia van Zuijlen, Lisette van der
Zwan, Marlies van der Zwan, Eline van der Zwart en Maike van der Zwart.
Chiara den Heijer is vanwege haar studie tijdelijk gestopt met lesgeven, zij is nog
wel lid van het trainersbestand.
Martine van der Ende, Annalee Duppen, Coen van der Hart en Michelle Mook zijn
het trainersbestand komen versterken.
De volgende trainers zijn in 2006 gestopt met lesgeven bij Die Haghe:
Naomi Batist (januari), Mariëlle Groenendijk (juni) en Sam von Winckelmann
(december).
Saskia van Zuijlen heeft aangegeven per 1 januari 2007 te stoppen met lesgeven.
Vanuit de TC zijn 3 trainers toegetreden tot het bestuur van Die Haghe: Martijn
Meerkerk, Marlies van der Zwan en Eline van der Zwart.
Overige TC-leden
Jurycoördinator: Marja Kruit
TC-bestuur: Rex von Winckelmann, Joke Raateland en Margôt Hart-Beekman
Begeleidingsteam: Karen Ephraïm, Bianca van Haaften, Joke Raatland, Agaath
von Winckelmann en Eline van der Zwan.
Uitbreiding lessen en verhuizingen
In 2006 zijn er enkele wijzigingen geweest in lesuren en locaties.
Activiteiten
De leden van Die Haghe hebben in 2006 aan de volgende activiteiten
deelgenomen:
14 jan
Ere-, Talent-, 1e, 2e, 3e Divisie dames in Amsterdam
16 t/m 20 jan
GYMMIEWEEK II
21 jan
A, B, C LOS-keuze heren in Alphen a/d Rijn
28 jan
4e Divisie dames Instap/Pupil 1/Pupil 2 in Amsterdam
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4e Divisie dames Jeugd/Junior/Senior in Amsterdam + 1st
voorwedstrijd heren
11 feb
5e, 6e, 7e Divisie dames Junior/Senior in Amsterdam + 8e Divisie
dames Senior in Amsterdam
13 t/m 17 feb
KIJKLESSEN
13 t/m 17 mrt
GYMMIEWEEK III
11 mrt
LOS voorgeschr. oefenstof heren in Monster + 2de voorwedstrijd
heren
18 mrt
7e Divisie dames Instap t/m Junior in Den Haag
24 mrt
Algemene ledenvergadering
25 mrt
8e Divisie dames Instap t/m Junior in Den Haag +
Districts Finale 4e Divisie dames – na plaatsing
27 mrt
Regio Technische vergadering
1 + 2 apr
1ste plaatsingswedstrijd heren
8 apr
5e Divisie dames Instap/Pupil 1/Jeugd + 6e Divisie dames Jeugd
in Den Haag + 2de plaatsingswedstrijd heren
9 apr
2de plaatsingswedstrijd heren
22 apr
5e Divisie dames Pupil 2 + 6e Divisie dames Instap t/m Pupil 2
in Den Haag + Landelijke Finale 4e Divisie dames – na plaatsing
22 apr
Demogyjada Lekkerkerk
22 + 23 apr
3de plaatsingswedstrijd heren
25 t/m 28 apr
GYMMIEWEEK IV
13 + 14 mei
Play-off heren
20 mei
JUBILEUMSHOW
27 + 28 mei
NK finale B/C lijn heren
30 mei t/m 2 juni GYMMIEWEEK V
25 + 26 juni
NK finale A lijn en toestelfinales A/B/C lijn heren
9 t/m 15 juli
Zomerkamp
2 sept
Trainingsdag A-selectie in Leiden
30 sept
Die Haghe Anders – tot 12 jaar + Trainingsdag A-sel. in Leiden
2 t/m 6 okt
GYMMIEWEEK I
7 okt
OL Springwedstrijden in Ockenburg
13 okt
Die Haghe Anders – 12+ (avond)
28 okt
Trainingsdag A-sel. in Leiden
4 nov
Regiospringwedstrijden cat. E in Woerden
6 t/m 10 nov
GYMMIEWEEK II
11 nov
Regiospringwedstrijden cat. D in Leidschendam
18 nov
Trainingsdag A-sel. en B-sel. in Leiden + Nationale TeamCup
heren in Veldhoven + Sinterklaasintocht
4 feb
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Trainingsdag A-sel. in Leiden + Sinterklaasfeest
GYMMIEWEEK III
OL wedstrijden 12+ en A+B-sel. (incl. jongens) in Leiden

De verslagen van bovengenoemde wedstrijden stonden vermeld in de uitgebrachte
Die Haghe Nieuws en op de website van Die Haghe.
Overig
De TC-leden hebben deelgenomen aan diverse technische dagen en bijscholingen.
Margôt Hart-Beekman
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De AC kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar en hoopt wederom op een actief
2007.
Jaarverslag Activiteiten Commissie 2006
De AC heeft in 2006 de volgende samenstelling:
Lizette Peskens (Aanspreekpunt), Mariëtte Fritschy, Ellen van Houten en Maria
Tactor, Karin Boutrus. In 2006 hebben Ron Trumpie en Ton Soonieus nadat ze de
nieuwe leden goed hebben ingewerkt, afscheid genomen van de AC, met een
verrassingsuitje hebben we hen bedankt voor de geweldige bijdrage die ze al die
jaren hebben geleverd.
De AC organiseert …
De AC organiseert verschillende activiteiten voor de leden van Die Haghe. Tevens
ondersteunt de AC de Technische Commissie bij het organiseren van (onderlinge)
wedstrijden.
In 2006 heeft de AC een bijdrage geleverd aan:
- Diverse jubileum activiteiten o.a: de jubileumshow, de AC heeft de
kinderen bezig gehouden tussen de voorstellingen door en hen voorzien
van eten en drinken. Ook bemanden we de bar, waar de TC en andere
helpenden een drankje en een hapje konden nuttigen.
- Een dagje Die Haghe anders, helpen met spelletjes etc.
- Diverse ‘Onderlinge wedstrijden’
- De AC zorgt voor (het hapje / drankje en) de aankleding van zaal.
Verder heeft de AC ook weer een aantal activiteiten georganiseerd o.a.:
- De paaseieren actie. De leden van die Haghe verkopen zakjes met
paaseitjes aan familieleden, buren en vrienden. In 2006 hebben we 500
kilo eitjes verkocht,en een winst gemaakt van ruim 2000 euro.
- Het paasontbijt op 15 april, waar zich ongeveer 200 leden voor
aangemeld hadden en wat dankzij de hulp van de TC een lekker,recreatief
en swingend ontbijt werd.
- Het sinterklaasfeest - zaterdag 2 december 2006 in het Segbroek.Op
zaterdag 2 december bezocht Sinterklaas en 6 van zijn Pieten onze
vereniging. Ze werden erg muzikaal ontvangen. Het sinterklaasfeest was
opgesplitst in twee tijdsblokken: voor de peuters / kleuters en de kinderen
t/m 7 jaar. Voor alle andere leden was er een speculaaspop in de les.

Tevens willen wij alle medewerkers, ouders van leden en de leden bedanken voor
hun bijdrage aan de activiteiten en hopen ook in 2007 weer op hun medewerking
te kunnen rekenen.
De Activiteiten Commissie.
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Jaarverslag 2006 Die Haghe Nieuws (DHN) en Website
In 2006 is DHN 4 keer verschenen. De frequentie, en daarmee de nieuwswaarde,
is daardoor gedaald, maar de omvang is wat toegenomen. De aanmaak en de
verspreiding blijft een bewerkelijk en traag proces. De website neemt een steeds
belangrijkere plaats in de nieuwsvoorziening in. We zien een duidelijke stijging
van het aantal bezoekers met als hoogtepunt de dag na de jubileumshow met 269
bezoekers! Gemiddeld zitten we op ruim 40 bezoekers, maar het aantal neemt nog
steeds toe.
De redactie is weer tevreden over de aanlevering van de wedstrijdverslagen en
steeds meer foto’s door de T.C. Sinds kort zijn ook filmpjes welkom.
De redactie wil Alie Oosterlee wederom bedanken voor de vlotte verspreiding van
DHN naar de zalen en Ron Trumpie voor zijn rol bij de drukker.
De redactie van DHN en de website is in handen van Huib den Tuinder en Ton
Soonieus.
Doelstelling 2007
De toegenomen interesse in onze website heeft tot gevolg dat de leden steeds meer
wensen over de vormgeving van de website hebben. Op een aantal plaatsen is
onderhoud hard nodig. Doelstelling voor 2007 is om de website op te frissen,
onderdelen worden geactualiseerd of geschrapt.
We hebben de indruk dat we met de website nog niet alle leden bereiken. Om snel
al onze leden van nieuws te kunnen voorzien willen we onderzoeken of een via
email te verzenden nieuwsbrief ons beter in staat stelt om onze leden adequaat te
informeren.
Johan de Bakker zal de plaats van Ton Soonieus innemen en met name het
onderhoud van de website gaan doen.
Namens de redactie,
Huib den Tuinder
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VOOR
RECREATIE
AFDELINGEN
GYMNASTIEK:
LEDEN
VAN
¾ uur 1 uur 1 uur 1 ½uur
basis basis extra
2,5 t/m 5 jr € 7,20 € 8,90 € 6,10
6 t/m 16 jr.
€ 9,90 € 6,10 € 12,70
17 jaar e.o.
€ 10,75 € 6,10 € 13,80
¾ uur 1 uur
basis basis
5 t/m 7 jr € 8,30
8 t/m 11 jr.
€ 11,00
12 jr. e.o.
€ 12,10
DANS

1 uur dansselect
extra ie(1,5 uur)
6,80
7,50

21,00

SELECTIEAFDELINGEN
BASIS
EXTRA
1 ½uur 2 uur 1 uur 1 ½ uur 2 uur
C-sel*)
€ 13,15 € 16,20 € 6,70
€ 14,20 € 17,30

€ 8,55 € 10,40
€ 8,55 € 10,40

Voorselectie
€ 3,00
per les

ZAP-kaart (knipkaart 8, 10 of 12 lessen; vanaf 12 jaar e.o. 1 jaar geldig; € 31,50)
Contributie per 01-04-2006
VOOR
RECREATIE
AFDELINGEN
GYMNASTIEK:
LEDEN
VAN
¾ uur 1 uur 1 uur 1 ½uur
basis basis extra
2,5 t/m 5 jr € 7,60 € 9,40 € 6,50
6 t/m 16 jr.
€ 10,40 € 6,50 € 13,40
17 jaar e.o.
€ 11,30 € 6,50 € 14,50
¾ uur 1 uur
DANS
basis basis
5 t/m 7 jr € 8,80
8 t/m 11 jr.
€ 11,60
12 jr e.o.
€ 12,80

1 uur dansselect
extra ie(1 uur)
14,70
7,20
1,5 uur
7,80
22,10

SELECTIEAFDELINGEN
BASIS
EXTRA
1 ½uur 2 uur 1 uurC- 1 ½ uur 2 uur
sel *)
€ 13,90 € 17,10 € 7,10
€ 15,00 € 18,20

€ 9,00 € 11,00
€ 9,00 € 11,00

Voorselectie
€ 3,20
per les

ZAP-kaart (knipkaart 8, 10 of 12 lessen; vanaf 12 jaar e.o. 1 jaar geldig; € 33,10)
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Opbouw ledenbestand per 31-12-2006
Dames 1998
Dames 1999
Dames 2000
Dames 2001
Dames 2002
Dames 2003
Dames 2004
Dames 2005
Dames 2006

0-3jr
12
1
17
13
15
32
21
19
17

4-6
65
84
73
76
101
121
102
123
86

7-11
214
261
250
256
311
333
350
356
372

12-15
45
54
58
60
66
71
72
94
98

16-18
7
9
5
4
6
6
23
23
22

19-49
12
25
39
37
44
48
43
37
42

Heren 1998
Heren 1999
Heren 2000
Heren 2001
Heren 2002
Heren 2003
Heren 2004
Heren 2005
Heren 2006

4
0
4
2
6
12
13
21
20

28
17
13
15
27
42
37
42
43

Totaal 1998
Totaal 1999
Totaal 2000
Totaal 2001
Totaal 2002
Totaal 2003
Totaal 2004
Totaal 2005
Totaal 2006

16
1
21
17
23
44
34
40
37

93
101
86
91
131
163
139
165
129

49+ Totaal
6
361
2
441
2
444
2
448
3
546
3
614
8
619
8
660
9
646

34
31
30
33
32
43
20
34
37

7
9
9
8
8
12
9
7
12

1
1
1
2
3
5
1
2
3

2
3
4
5
4
4
7
10
10

3
1
1
1
1
1
1
1
1

79
62
62
68
81
119
88
117
126

248
291
280
289
340
376
370
390
409

52
63
67
68
72
83
81
101
110

8
10
6
6
9
11
24
25
25

14
28
43
42
48
52
50
47
52

9
3
3
3
4
4
9
9
10

440
497
506
516
627
733
707
777
772

In dit overzicht is niet het aantal zappers verwerkt. Wel verwerkt zijn de zappers die op
een andere afdeling 'regulier' lid zijn.
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Die Haghe gaat het in 2007 eens helemaal anders doen, en jullie doen misschien
wel mee. Geen duffe ledenvergadering, maar een flitsende jaarvergadering en
daarna recreatief volleybal, met een hapje en een drankje. Leer andere leden
kennen, leer andere ouders kennen en maak kennis met trainers en bestuur van
Die Haghe.
maandag 26 maart, vanaf 19.30 uur
De Populierschool, Populierstraat 109

Van 19.30-21.00 uur wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.
Leden van 14 jaar en ouder, maar ook ouders van jeugdleden zijn van harte
welkom. Tijdens de ledenvergadering worden enkele belangrijke besluiten
genomen.
Van 21.00-22.30 uur organiseren wij een volleybaltoernooitje in de twee
gymzalen. Naast volleyballen met ouders en vrijwilligers van Die Haghe zijn er
volop mogelijkheden voor een gezellig praatje en een “borrel”. Uiterlijk 23.00 uur
willen we allemaal weer de deur uit zijn.
Lijkt het je leuk, doe dan mee. Je kunt je in je eentje aanmelden, maar natuurlijk
ook met meerdere personen. Stuur direct een e-mail aan info@cgvdiehaghe.nl met
de tekst:
“ik volleybal mee”, en vergeet niet daarbij jouw naam en de naam van je
kind(eren) te vermelden. Geef je je met meerdere mensen op, geef dan ook de emailadressen van allen door. Dan kunnen we alle deelnemers goed informeren.
Geen e-mail: geen nood, bel naar Rex von Winckelmann, 06-46715843 en geef je
op.
Uiterlijke aanmelding: 18 maart 2007
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