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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2007
Jaarverslagen:
- Bestuur
- Technische Commissie
- Activiteiten Commissie
- Redactieraad
Financiën:
- rekening 2007
- verslag kascontrole commissie
- benoeming nieuwe kascontrole commissie
- begroting 2008
Informatie verschillende projecten
Bestuursverkiezingen.
- kandidaat lid:
Marion Pijnnaken
Marcus Moll
Jan Raateland
- tussentijds aftredend:
Martijn Meerkerk
- aftredend en herkiesbaar:
- voorstel tot benoeming tot voorzitter: Suzanne Lock
Een TC’er in het zonnetje zetten vanwege een lange staat van dienst
Vaststellen nieuwe statuten
Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2009
Rondvraag
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 Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe
Datum:
Plaats

26 maart 2007
de Populier, Populierstraat 109, Den Haag

Aanwezig:
Bestuur: Joke Raateland, Agaath von Winckelmann (ook lid van verdienste) ,
Suzanne Lock, Jennemiek van den Beemt, Eline vd Zwart, Marlies vd
Zwan. Martijn Meerkerk en Gerna Beldsnijder
Leden
(ouders van):
Johan de Bakker,Arinda Geschiere,Margot HartBeekman,Leonie van Dijk,Gaby Franze, Geert Reinders, Caz Reinders,
Brenda Brouwer, Dorothe Nicolov, Joep Verschuur, Danny van Boxtel,
Juriaan Steenks, Jan Raateland, Coen van’Hart, Michelle Mook, Paula
Raateland, Ton Soonieus, Lisette van der Zwan, Marian Tactor,
Mariëtte Fritschy, Marian de Bruyn , Huib den Tuinder, Kimberley
Olaria, Marleen Raateland, Marian de Bruyn, Sam von Winckelmann ,
Lizette Peskens
Ereleden: Herman Wassenaar, Bas Steenks, Leo van ‘t Hof
Leden van
Verdienste: Henk van Lobestein, Bert van der Linde, Bert van Haaften, Rex von
Winckelmann, Ton Soonius, Cees Bos, Paul Buytelaar (ere leden zijn in
de regel ook lid van verdienste)
Afwezig met
Kennisgeving:
Ron vd Meyde, Maike vd Zwart, Esther Trumpie, Martine vd
Ende, Annalee Duppen, Bianca van Haaften, Iris Hoek, Marianne
Wassenaar en Renske Braaksma

1. Opening
Suzanne Lock is voor deze vergadering gelegenheidsvoorzitter en opent de
vergadering om 19.35 uur.
2. Vaststellen agenda
Geen wijzigingen in de agenda.
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3. Mededelingen
Afmeldingen vergadering (zie aan/afwezigenlijst)
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2005
Fout in de aanwezig/afwezigenlijst: Danny van Boxtel, Johan de Bakker en
Margot Hart-Beekman waren wel aanwezig.
Notulen akkoord bevonden.
5. Jaarverslagen
Jaarverslag Bestuur
Leo van ‘t Hof heeft het verslag van het jubileum nog geschreven.
Jaarverslag Materiaal
Er is nog een toevoeging dat er een radio is aangeschaft voor de
Leijenburgschool.
Er zal komend jaar bekeken worden hoe in de zalen de materialen verbeterd
kunnen worden.
Jaarverslag TC
Eline vd Zwan moet zijn Eline vd Zwart bij overige TC leden.
Jaarverslag AC
AC leden die aanwezig zijn geven aan graag nieuwe leden te willen hebben,
vooral sterke mannen.
Jaarverslag Redactie
Johan de Bakker gaat de website beheren. Huib bedankt Ton en Leo (als
vertegenwoordiger vanuit het bestuur)
De voorzitter bedankt iedereen die een stukje voor het boekje van de ALV
hebben geschreven.
6. Financiën
Rekening 2006, verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe
kascontrole commissie:
Penningmeester Suzanne Lock presenteert de jaarrekening 2006. Het jaar is
positief afgesloten.
Afwijkingen bij de realisatie worden toegelicht:
5
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Het verschil van een euro heeft te maken met afronden.
Trainingspakken zijn aangeschaft via sponsoren.
AC gelden worden gebruikt voor aanschaf materialen.
Contributiegelden zijn laag ingezet, er komt een inhaalslag.
Er moet nog achterstallige huur betaald worden aan een school.
Het declareren van bonnetjes van 2006 is nog niet verwerkt.

Het innen van de contributie gebeurt merendeel met automatische incasso. Er
worden ongeveer 170 acceptgiro’s verstuurd, maar daar zijn wel 50
acceptgiro’s van medewerkers bij. Dorothé Nikolov vraagt of het niet mogelijk
is om op een vast moment de contributie te innen. Het bestuur geeft aan dat
dat eigenlijk ook de bedoeling is. Zij gaan er vanuit dat met de invoering van
het nieuwe V.L.A. pakket dit ook gaat lukken.
Verslag kascommissie
De kascommissie Huib den Tuinder en Margot Hart-Beekman hebben de
boeken bekeken en in orde bevonden. Er wordt decharge verleend aan het
bestuur over het boekjaar 2006 en complimenten voor Suzan en Cees. Wel
wordt er op gewezen dat het declaratiegedrag moeilijk te controleren is
omdat er geen bonnetjes worden ingeleverd. Afgesproken wordt dat er vanaf
heden alleen gedeclareerd kan worden als er een bonnetje is.
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Margot Hart-Beekman en Leo van ‘t
Hof.
Begroting 2007:
Bas heeft geïnventariseerd om hoeveel geld het gaat om nieuwe materialen
aan te schaffen. Jan Raateland vraagt de vergadering het bestuur
toestemming te geven om eenmalig 5000 euro te gebruiken om een soort
inhaalslag te plegen. Dit heeft voor de begroting op termijn wel
consequenties. Er wordt geen uitspraak over gedaan.
Waarschijnlijk zal er rond de 15000 euro nodig zijn om alle materialen te
kunnen repareren, te vervangen en er is een zgn. wensenpakket. Jan
Raateland is samen met het bestuur aan het bekijken hoe aan geld te komen
bijvoorbeeld via fondsen ed.
Iemand oppert om na het EK turnen via Jansen en Fritzen goedkoper aan
toestellen te komen.
Begroting wordt geaccepteerd en Suzan wordt bedankt.
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7. Voorstel benoemen Leo van ’t Hof tot ere lid en Cees Bos tot lid van
Verdienste:
Voorstel wordt onder applaus aangenomen. Agaath doet een woordje. Beide
heren krijgen ook het die Haghe speldje opgespeld. Dit speldje krijgen ook
nog Ton Soonius en Bas Steenks. Ron Trumpie en Wilbert Vollebregt zijn
afwezig maar zullen het speldje thuis krijgen.
8.

Bestuursverkiezingen
tussentijds aftredend:
kandidaat bestuurslid:

Jennemiek van den Beemt
Martijn Meerkerk
Marlies vd Zwan
Eline vd Zwart
aftredend en herkiesbaar: Joke Raateland
Suzanne Lock
De voorgestelde wijzigingen worden aangenomen en met applaus ontvangen.
Er wordt afscheid genomen van Jennemiek met bloemen. Jennemiek blijft
namens het bestuur de PR en sponsoring doen. Suzan memoreert dat we
Jennemiek in het bestuur zullen missen vanwege haar frisse kijk op dingen.

9.

Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2008
Maandag 31 maart 2008

10. Rondvraag
• Danny vraagt hoe het met de contributie verhoging en het aantal uren dat
er geturnd zit. Op de vorige ledenvergadering is er al 5% verhoging
afgesproken en het aantal uren is onbeperkt.
• Het hebben van een B licentie is iets minder urgent geworden omdat KNGU
de eisen heeft veranderd.
• Herman vraagt zich af of het klopt dat er op de jaarplanning van de TC
weinig of geen heren turnen voorkomt. Margot geeft aan dat alles wat zij
van Danny doorkrijgt op de jaarplanning komt te staan.
• Herman stelt voor om te proberen het NK heren naar Den Haag te halen.
Vanuit de zaal komen opmerkingen dat dit veel tijd en veel inzet van
vrijwilligers zal kosten. Technisch bestuur zal het bespreken tijdens een
vergadering.
• Cees bedankt Suzan voor de soepele overgang in het
7
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penningmeesterschap.
• Marriet van AC geeft aan dat AC graag nieuwe leden wil. De TC ers worden
gevraagd goed rond te kijken of er ouders zijn die hier geschikt voor
zouden kunnen zijn.
• Op pagina 22 van het vergaderboekje staan de contributiebedragen per
maand. De contributie wordt echter per kwartaal geïnd. Dit roept wat
verwarring op.
• Bas vraagt als laatste het woord om het bestuur te complimenteren met de
voorbereiding en is blij met drie nieuwe enthousiaste bestuursleden.
Roulatie van mensen is belangrijk.
11. Sluiting
Onder leiding van Rex is er tot 22.30 uur gevolleybald. Er waren drie teams die
allemaal twee wedstrijden hebben gespeeld. Voor elk team was er na afloop een
taart.
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Jaarverslag 2007
Het bestuur bestond na de ALV 2007 uit de volgende personen:
Suzanne Lock
Gerna Beldsnijder
Jan Raateland
Agaath von Winckelmann
Joke Raateland
Marlies vd Zwan
Eline vd Zwart
Marion Pijnnaken
Marcus Moll

penningmeester (kandidaat voorzitter per 1 juli
2007
secretaris
kandidaat penningmeester a.i. (per 1 juli 2007)
lid
vertegenwoordiger TC
lid
lid
kandidaat
kandidaat lid vertegenwoordiger AC

In het afgelopen jaar is er veel beweging geweest in het bestuur. Suzanne Lock,
die zowel de functie van penningmeester bekleedde als deelnemer was van het
dagelijks bestuur, gaf aan dit niet meer te kunnen combineren. Jan Raateland
bood zich aan als penningmeester ad interim, waardoor Suzanne de functie van
voorzitter kon en wilde vervullen. Daarna is het bestuur nog uitgebreid met
Marion Pijnnaken en Marcus Moll.
Het bestuur is in 2007 12 keer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er verschillende
projectgroepen geweest die meerdere malen bijeen zijn geweest (projectgroep
statuten, beleid).
De afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met de volgende zaken:
Turnen
Die Haghe is altijd een vereniging geweest waar het recreatieve turnen voor op
staat. Zo veel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met de turnsport. Toch
zijn we in gegaan op een uitnodiging van de KNGU om mee te doen aan een
districttraining in Zoetermeer. Sinds september 2007 gaan een 5-tal meisjes naar
een deze training in Zoetermeer. Zij gaan 1 x in de 3 weken naar een training
waarbij de trainers van de A selectie meegaan.
9
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Deze training is bedoeld om binnen de regio de turnsport op een hoger plan te
krijgen. De meisjes worden in Zoetermeer door hun eigen trainers getraind en
tegelijkertijd leren die trainers van Frank Louter (hoofdtrainer bij Pro Patria in
Zoetermeer) die gedurende 3,5 uur door de zaal loopt en iedereen aanwijzingen
geeft en vooral leert kijken naar de bewegingen.
Uiteindelijk is het de bedoeling om de opgedane kennis te verspreiden binnen de
vereniging en zo de turnsport in brede zin op een hoger nivo te krijgen en
hiermee de turnsport een impuls te geven.
Stichting Topturnen Haaglanden & Westland
Deze stichting voor de jongensselectie is in oktober 2005 gestart en zij behalen
goede en sportieve resultaten. In 2007 zijn meerdere gesprekken geweest om de
wensen en mogelijkheden van de verschillende verenigingen (Dos Monster,
Devona en Die Haghe) en de stichting duidelijk te krijgen. Afgesproken is dat er 2
jaarlijks een vergadering zal plaatsvinden om zaken op elkaar af te stemmen.
Dansen
De dansleiding heeft het leuke idee om het dansjaar af te sluiten met een grote
dansshow. Dit zal gaan plaats vinden in Theater de Regentes. Alle groepen zullen
hun dansen laten zien van het afgelopen jaar. Dit is de eerste keer dat een
dergelijke show wordt gegeven. We verwachten dat het een mooie avond zal
worden.
Statuten
Projectgroep statuten bestaande uit Jan Raateland, Leo van ’t Hof en Bas Steenks
is in 2006 begonnen met als doel een meer bij de tijd passend inhoud te geven en
uit te gaan van de model statuten van de KNGU ( de bestaande gaat nog uit van
KNCGV). Zij hebben dit halverwege 2007 afgerond wat heeft geleid tot een
herziening van de bestaande statuten, welke tijdens de ALV toegelicht,
besproken en voorgesteld zal worden.
Beleid
Projectgroep beleid bestaande uit Joke Raateland, Eline vd Zwart, Jan Raateland
en Suzanne Lock zijn in 2006 gestart om een nieuw beleidsplan te schrijven voor
2008-2012. Het voorstel is nagenoeg af. Dit zal door meerdere mensen uit
verschillende hoeken van de vereniging becommentarieerd moeten worden
alvorens een definitief plan te kunnen maken. De planning is om dit in juni 2008 af
te ronden.
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Sportclubs als Partner
Die Haghe is het project Sportclubs als Partner aangegaan, welke vanuit de
gemeente is opgezet met als doel “professionalisering van de vereniging”. Dit
project leidt o.a. de actie “Meedoen allochtone jeugd door sport”, tevens vanuit
de gemeente opgezet.
Hiervoor wordt er door de gemeente een medewerker aangesteld voor 20 uur in
de week. Hiervan zal zij via Die Haghe 12 uur ingezet worden om bovenstaande
actie te doen invullen middels het geven van naschoolse turnsport op
verschillende scholen om zo de allochtone jeugd te bereiken. De overige 8 uur
kan zij ingezet worden voor Die Haghe ter professionalisering van onze
vereniging.
Marian de Bruin (trainster van de A-selectie) is door ons aangedragen om
aangesteld te worden als de medewerker binnen dit project per 1-1-2008. De
ervaringen met haar zijn tot nog toe zeer positief.
Ledenadministratie
De ledenadministratie is vorig jaar overgenomen door Renske Braaksma. Zij doet
dit naar aller tevredenheid. Zij is druk doende om de gehele administratie volledig
op orde te krijgen.
Minder goed is de inning van de contributie verlopen, d.w.z. we lopen ondanks
onze voornemens van vorig jaar nog steeds 2 kwartalen achter. Dit werd o.a.
veroorzaakt door een wijziging in het administratiepakket van de KNGU en een
wijziging bij de Postbank die door ons te laat geconstateerd werd. Het streven is
dat we zowel in 2008 als in 2009 één kwartaal inlopen. Naar verwachting komt er
in 2008 een nieuw administratiepakket zodat de contributie inning gemakkelijker
zal verlopen. De leden worden via de site op de hoogte gehouden van de te
verwachten inningsmomenten.
Vergoedingen
Zoals gezegd bij de vorige ALV krijgen de assistenten 14+ m.i.v. 1 september 2007
een vergoeding voor hun inspanning als assistent. Uiteraard is dit goed
ontvangen. Hopelijk leidt dit tot kweekvijver waaruit we lesgevers voor de
toekomst kunnen halen.
Materiaal
Bas Steenks heeft in 2007 de wensen voor nieuw materiaal in kaart gebracht en
penningmeester Jan Raateland heeft daar een financieel plaatje naast gezet. Het
doel was om het gevraagde materiaal aan te kunnen schaffen om zo alle kinderen
met beter en leuker materiaal te kunnen laten turnen en dansen. Dit resulteerde
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in het voorstel om de uitgave uit eigen middelen over een 2-tal jaar uit te smeren,
een beroep te doen op Fonds 1818 voor een bijdrage en de verschillende scholen
aan te schrijven met het verzoek om een deel van het gewenste materiaal aan te
schaffen. Op dit laatste is tot nog toe door een heel aantal scholen positief
gereageerd. En Fonds 1818 heeft kort geleden een bijdrage van 6548 euro
toegezegd. Prachtige resultaten met dank aan Jan en Bas.
Sponsoring
In 2007 heeft er nog een leuke sponsoractie plaatsgevonden wat er toe heeft
geleid dat alle leiding in het bezit is van een nieuw T-shirt. Met dank aan
Jennemiek van de Beemt en sponsor Brussee Lindeboom advocaten.
Tot slot
De redactie heeft een nieuwe wijze van nieuwsverspreiding, de Nieuwsflits. Dit is
nieuws via de mail. Hiermee komt het Die Haghe Nieuws te vervallen. Wel zal de
Nieuwsflits een aantal malen in papieren versie in de zalen uitgedeeld worden om
de bekendheid te vergroten en ter voorkoming dat de informatie niet bij alle
leden terechtkomt.
We hopen uiteindelijk dat we veel leden op deze manier kunnen bereiken, want
het is een praktisch middel om nieuws op een snelle manier te verspreiden. Met
dank aan Johan de Bakker en Huib den Tuinder.
Verder heeft Die Haghe nieuwe turnpakjes voor zowel de recreatie als de
selectiegroepen. Eline vd Zwart heeft dit op een prima manier georganiseerd en
gecoördineerd. Dit was een hele klus omdat we vanaf nu de turnpakjes in eigen
beheer verkopen.
Natuurlijk wil ik nog het leuke lange weekend vermelden dat als afsluiting gold
van het jubileumjaar “het Jubileumpinksterkamp”. Al even geleden maar het was
een groot succes en veel kinderen hebben gevraagd of het dit jaar weer is.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die iets binnen de vereniging heeft gedaan.
Zonder al deze mensen zou er geen bloeiende vereniging zijn waar heel veel
mensen elke week weer heel veel sport plezier hebben. Heel erg bedankt
allemaal!
Namens het bestuur
Suzanne Lock
voorzitter
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Rooster van aftreden bestuur
07

08

09

10

11

12

13

Suzanne Lock
(kandidaat voorzitter)

x

x

x

Joke Raateland, vert. T.C.

x

x

x

Agaath von Winckelmann, lid

x

Jan Raateland
(kandidaat penningmeester a.i.)

x

x

Gerna Beldsnijder, secretaris

x
x

x

Marlies vd Zwan

x

x

x

Eline vd Zwart

x

x

x

Marion Pijnnaken (kandidaat)

x

x

Marcus Moll (kandidaat) vert A.C.

x

x

-

voorzittersbevoegdheden per juli 2006 naar voltallig bestuur
Suzanne Lock mogelijk kandidaat voorzitter: definitieve benoeming ALV 2008
Jan Raateland kandidaat penningmeester a.i.
Marion Pijnnaken kandidaat lid
Marcus Moll kandidaat lid vertegenwoordiger A.C.
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Jaarverslag 2007
In het verslagjaar is een start gemaakt met een grootschalige investering in onze
turnmaterialen. Dit materiaal staat in de 8 verschillende zalen waar Die Haghe les
geeft. Deze aanzet bestond uit het inventariseren van de noodzakelijke, cq
gewenste uitbreiding, vervanging of reparatie van materialen. Dit resulteerde in
een overzicht waarin per zaal de voorgestelde investeringen staan aangegeven.
Het is een hele waslijst geworden van zo’n 30 items, variërend van trapezestok
tot airlandingsvlak.
In de loop van het jaar is al een voorzichtig begin gemaakt met uitvoering van dit
plan. Zo kon door een (onverwachte) donatie een nieuwe vlinder-minitramp voor
de Vlierboom worden aangeschaft. Voor de Leijenburgschool is een brugligger
met rekstokbevestiging gekocht; hiermee kan een “brugongelijk situatie”
worden gemaakt. In 3 andere zalen zijn deze brugliggers al jaren in gebruik, maar
deze zijn nu ook verbeterd, waarbij de ovale vorm van de ligger is omgevormd tot
een ronde stok.
In december zijn de eerste grote bestellingen bij Jansen & Fritsen en bij Bosan
geplaatst; aflevering vindt plaats in begin 2008. Meer hierover in het volgende
jaarverslag.
In alle zalen is bij de verbanddoos een instant koude- kompres geplaatst. Verder
zijn in de loop van het jaar de nodige reparaties verricht aan valmatten,
evenwichtsbalken, vangblokken e.d. Ook de rubberblokken onder de
tumblingbaan in het Segbroekcollege moesten weer regelmatig gelijmd worden.
Een bijzonderheid vormde een gebroken brugligger in de Vlierboom. Deze is
vervangen door een nieuwe ligger.
Verder zijn in de Vlierboom de ophangbeugels van de 2 evenwichtsbalken lager
gemonteerd, omdat deze erg hoog waren geplaatst. Dit maakt het leven van de
TC-er wat makkelijker bij het plaatsen en opruimen van de toestellen.
Gelukkig kon ik ook dit jaar een beroep doen op Bert van Haaften, als ik hulp of
advies nodig had. En dat maakte het voor mij weer wat makkelijker.
Bas Steenks
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Jaarverslag 2007
De TC bijeenkomsten
De TC bestond in 2007 uit een 3-koppig TC-bestuur en een 8-tal werkgroepen met
aan het hoofd van elke werkgroep een coördinator. In 2007 zijn het TC-bestuur
alsmede de TC-coördinatoren drie keer bijeen geweest. Tevens heeft er drie keer
een plenair TC-overleg plaats gevonden. De vergaderingen van het TC-bestuur en
de TC-coördinatoren werden gebruikt om beleidsissues en lopende zaken te
behandelen. Het plenaire TC-overleg werd in tweeën opgesplitst. Het eerste deel
werd gebruikt om mededelingen te doen en gegevens uit te wisselen vanuit het
bestuur, het TC-bestuur en de verschillende werkgroepen. Het tweede gedeelte
werd ingevuld rond een thema. Het thema van het eerste overleg was ‘Die Haghe
assistentencursus’ waarbij een praktijkgedeelte zat. In het tweede overleg werd
het aanleren van de overslag van kleuters t/m 12+ in groepjes uitgewerkt en
besproken. En in het laatste TC-overleg van 2007 kregen de TC-ers opdracht om
arrangementen voor de zaal te bedenken onder het motto ‘Bouw je zaal vol’. De
bedoeling van dit gedeelte van de vergaderingen was het uitwisselen van kennis
tussen de verschillende TC-ers op een speelse en interessante manier. Dit is in
praktijk een succes gebleken, daarom zal deze werkwijze in 2008 voortgezet
worden.
Waar heeft de TC zich verder mee bezig gehouden
De leden van de TC hebben zich in 2007 o.a. bezig gehouden met de planning en
uitvoering van wedstrijdactiviteiten, gymactiviteiten bij de Sinterklaasviering, de
onderlinge springwedstrijden, de gymmie weken en technische leiding bij het
Zomerkamp. Maar ook is er de nodige tijd en energie gestoken in een succesvol
jubileumkamp in mei van dat jaar. Tevens hebben de leden zorggedragen voor
vervanging van trainers/sters en het begeleiden van nieuwe trainers/sters. Ook is
er energie gestoken in het volgen en geven van cursussen. Naast bijscholingen en
deelname aan technische dagen door de TC-leden hebben vijf TC-ers hebben de
VLG-cursus afgerond en daarmee hun C-licentie gehaald. Drie assistent-trainsters
hebben met goed resultaat de assistentenopleiding niveau 2 van de KNGU
gevolgd. Er zijn Die Haghe-assistentencursussen gegeven voor kinderen tot 14
15
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jaar en vanaf 14 jaar. Dit krijgt in 2008 een vervolg. En de TC is erg blij dat twee
van haar medewerkers de jurycursus TDC2 met goed gevolg hebben doorlopen.
Inmiddels is gestart met de vervolgcursus.
Naast bovenstaande activiteiten is gewerkt aan het ontwerp en productie van
een nieuw turnpakje voor de recreanten. Dit nieuwe model is tijdens de
onderlinge wedstrijden geshowd. Inmiddels is zowel het meisjes- als het
jongenspakje in productie genomen en uitgeleverd.
Trainers/sters
De volgende trainers maakten in 2007 onderdeel uit van het trainersbestand:
Danny van Boxtel, Marian de Bruyn, Arinda Geschiere, Bert van Haaften, Coen van
der Hart, Marian Hemmes, Chiara den Heijer, Iris Hoek, Michelle Mook, Kimberly
Olaria, Krista Oostwouder, Joke Raateland, Marleen Raateland, Paula Raateland,
Juriaan Steenks, Esther Trumpie, Herman Wassenaar, Lisette van der Zwan,
Marlies van der Zwan, Eline van der Zwart en Maike van der Zwart.
Anouk van Haaften, Danielle Roodnat en Fabian van Venetie zijn het
trainersbestand in 2007 komen versterken.
Martine van der Ende en Annalee Duppen hebben in 2007 deel uit gemaakt het de
TC maar zijn beiden bij het wisselen van het seizoen vertrokken.
Saskia van Zuijlen is in januari gestopt met les geven bij Die Haghe. In juli stopte
Martijn van Meerkerk er mee maar hij heeft met ingang van het seizoen 20072008 het wedstrijdsecretariaat op zich genomen. Barbara Gelauf is in 2007
gestopt als trainster maar blijft wel als assistent-trainster actief bij Die Haghe.
Overige TC-leden
Jurycoördinator: Marja Kruit
TC-bestuur: Rex Winckelmann, Joke Raateland en Margôt Hart-Beekman
Uitbreiding lessen en verhuizingen
In 2007 zijn er geen grote wijzigingen geweest in lesuren en locaties.
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Activiteiten
De leden van Die Haghe hebben in 2007 aan de volgende activiteiten
deelgenomen:
Ma. 8 t/m vr. 12 jan
13 jan
20 jan
27 jan
3 feb
Ma. 5 t/m vr. 9 feb
10 feb
Ma. 12 t/m vr. 16 feb
Ma. 5 t/m vr. 9 mrt
10 mrt
17 mrt
24 mrt
Di. 27 mrt
31 mrt
Ma. 2 t/m do. 5 apr
7 apr
14 apr
Zo. 15 apr
21 apr
Ma. 7 t/m vr. 11 mei
19 mei
26 mei t/m ma. 28 mei
2 juni
Ma. 4 t/m vr. 8 juni
Ma. 2 t/m vr. 6 juli
22 t/m 28 juli

GYMMIEWEEK IV
2e, 3e Divisie dames in Amsterdam
4e Divisie dames Instap/Pupil 1+2, Amsterdam
NTS-keuze heren
NTS-voorgeschreven oefenstof heren
4e Divisie dames Jeugd/Junior/Senior +
8e Divisie dames Senior in Amsterdam
GYMMIEWEEK V
5e, 6e, 7e Divisie dames Junior/Senior in A’dam
KIJKLESSEN
GYMMIEWEEK VI
Trainingsdag B-sel. in Leiden (16.00-19.00 uur)
7e Divisie dames Instap t/m Jeugd in Overbosch
8e Divisie dames Instap t/m Junior inOverbosch
Districts Finale 4e Divisie dames - na plaatsing
Regio Technische vergadering
OL wedstrijden tot 12 jaar in Ockenburg
5e Divisie dames Instap t/m Jeugd in Overbosch
GYMMIEWEEK VII
Paasontbijt
Landelijke Finale 4e Div. dames – na plaatsing
Demogyade in Overbosch
6e Divisie dames Instap t/m Jeugd in Overbosch
GYMMIEWEEK VIII
Finale 3e Divisie dames – na plaatsing
Jubileumkamp
Turn en Fitdag in Den Haag
GYMMIEWEEK IX
GYMMIEWEEK X
Zomerkamp
17

ALV 2008

Ma. 01 t/m vr. 05 okt
13 okt
03 nov
Ma. 05 t/m vr. 09 nov
17 nov
01 dec
Ma. 10 t/m vr. 14 dec
15 dec

31 maart 2008

GYMMIEWEEK I
OL Springwedstrijden in Ockenburg
DOS Onderlinge Wedstrijden
GYMMIEWEEK II
Nationale Team Cup heren
Sinterklaasintocht
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.
Margôt Hart-Beekman
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Jaarverslag 2007
De AC had in 2007 de volgende samenstelling:
Lizette Peskens (aanspreekpunt), Mariëtte Fritschy, Ellen van Houten en Marian
Tactor, Karin Boutrus. Verder hebben we als nieuw lid Marcus Moll mogen
verwelkomen. Marcus vertegenwoordigd het AC in het bestuur.
De AC organiseert …
De AC organiseert naast de turnlessen en / of wedstrijden, activiteiten voor de
leden van Die Haghe. Tevens ondersteunt de AC de Technische Commissie bij het
organiseren van (onderlinge) wedstrijden.
In 2007 heeft de AC een bijdrage geleverd aan diverse ‘onderlinge wedstrijden’.
De AC zorgt voor een hapje, een drankje en de aankleding van de 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 2007 hebben we ca. 500 kilo eitjes
verkocht en een winst gemaakt van ruim 2000 euro.
• Het paasontbijt , waar zich ongeveer 175 leden voor aangemeld hadden . Dit
keer was er geen recreatief programma, maar een theater van Brandaan, dat
ging over een meeuw die moest leren vliegen.
• Tijdens het grote jubileumkamp heeft het AC een knutselactiviteit
georganiseerd waar kinderen armbandjes, boekenleggers, beestjes van
pompoentjes konden en een t-shirt beschilderen. Verder was er tijdens het
kamp een heerlijke kraam met allerlei lekkers die door het AC werd bemand.
• Het sinterklaasfeest op zaterdag 1 december 2007 in het Segbroek.
Op zaterdag 1 december bezocht Sinterklaas en 6 van zijn Pieten onze vereniging.
De pieten kwamen swingend binnen want er was een heuse Pietendisco.
Plotseling ging de muziek uit en alle pieten waren bevroren. Gelukkig was er nog
een Piet over die heel snel de Sint heeft gehaald. De Sint heeft toen met een
speciale toverstaf de Pieten weer uit de bevroren stand gehaald. 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.
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Verder zijn Mariëtte, Ellen en Marian bezig met het in elkaar zetten van allerlei
draaiboeken. Mariëtte gaat begin 2008 afscheid nemen. Namens de AC wil ik haar
van harte bedanken voor al die jaren inzet. Een gepast afscheid zal nog volgen.
De AC kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar en hoopt wederom op een
actief 2008.
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 2007
2007 heeft in het teken gestaan van groot onderhoud aan de website en de
geboorte van een digitale nieuwsbrief (Die Haghe Nieuwsflits) die maandelijks
per e-mail aan geïnteresseerden wordt verzonden. De doelstelling voor 2007 is
hiermee gerealiseerd. Op papier is het Die Haghe Nieuws nog slechts 3 keer
verschenen.
In 2007 zien we een verdere stijging van het aantal bezoekers van onze website.
Gemiddeld zo’n 50 bezoekers per dag. De dagen direct na de wedstrijden of
activiteiten wordt de website het drukst bezocht met gemiddeld zo’n 100
bezoekers.
Met de Nieuwsflits bereiken we inmiddels meer dan 130 geïnteresseerden. We
verwachten dat we met de website en de Nieuwsflits nog niet iedereen digitaal
bereiken.
De redactie is zeer tevreden over de aanlevering van de wedstrijdverslagen, de
foto’s en filmpjes en is hierdoor in staat geweest de website zeer actueel te
houden.
De redactie wil Alie Oosterlee wederom bedanken voor de vlotte verspreiding
van het Die Haghe Nieuws naar de zalen en Ron Trumpie voor zijn rol bij de
drukker.
Doelstelling 2008
We streven naar een continue actualisering van de website en een maandelijkse
verzending van de Nieuwsflits (m.u.v. de zomervakantie). Verder zullen we ons
inspannen om de verspreiding van de Nieuwsflits te vergroten.
Namens de redactie,
Johan de Bakker en Huib den Tuinder
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De contributies per maand vanaf 1 april 2007 zijn:

VOOR
LEDEN
VAN

¾ uur 1 uur
basis basis
2,5 t/m 5 jr. € 7,60 € 9,40
6 t/m 16 jr.
€ 10,40
17 jaar e.o.
€ 11,30

VOOR
LEDEN
VAN

SELECTIEAFDELING TURNEN:
BASISUREN
EXTRA UREN
1 ½ uur 2 uur
1 uur
1 ½ uur
c-sel*)

2,5 t/m 5 jr.
6 t/m 16 jr. € 13,90 € 17,10
17 jaar e.o. € 15,00 € 18,20

VOOR
LEDEN
VAN

RECREATIE
AFDELINGEN GYMNASTIEK:
1 uur
1 ½uur
extra
€ 6,50
€ 6,50
€ 13,40
€ 6,50
€ 14,50

¾ uur 1 uur
basis basis
5 t/m 7 jr. € 8,80
7 t/m 11 jr.
€ 11,60
12 jaar e.o.
€ 12,80

2 uur

€ 7,10

€ 9,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 11,00
*) in combinatie met 1 basisuur recreatie

voorselectie
per les

€ 3,20

DANS AFDELINGEN:
1 uur
extra

dansselectie
(1 uur)

dansselectie
(1 ½ uur)

€ 7,20
€ 7,80

€ 14,70

€ 22,10
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Opbouw ledenbestand per 31-12-2007

Dames 1998
Dames 1999
Dames 2000
Dames 2001
Dames 2002
Dames 2003
Dames 2004
Dames 2005
Dames 2006
Dames 2007
Heren 1998
Heren 1999
Heren 2000
Heren 2001
Heren 2002
Heren 2003
Heren 2004
Heren 2005
Heren 2006
Heren 2007
Totaal 1998
Totaal 1999
Totaal 2000
Totaal 2001
Totaal 2002
Totaal 2003
Totaal 2004
Totaal 2005
Totaal 2006
Totaal 2007

0-3
12
1
17
13
15
32
21
19
17
23
4
0
4
2
6
12
13
21
20
22
16
1
21
17
23
44
34
40
37
45

4-6
65
84
73
76
101
121
102
123
86
102
28
17
13
15
27
42
37
42
43
43
93
101
86
91
131
163
139
165
129
145

7-11
214
261
250
256
311
333
350
356
372
423
34
31
30
33
32
43
20
34
37
60
248
291
280
289
340
376
370
390
409
483

12-15
45
54
58
60
66
71
72
94
98
105
7
9
9
8
8
12
9
7
12
15
52
63
67
68
72
83
81
101
110
120

16-18
7
9
5
4
6
6
23
23
22
23
1
1
1
2
3
5
1
2
3
3
8
10
6
6
9
11
24
25
25
26

19-49
12
25
39
37
44
48
43
37
42
33
2
3
4
5
4
4
7
10
10
8
14
28
43
42
48
52
50
47
52
41

49+
6
2
2
2
3
3
8
8
9
12
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
9
3
3
3
4
4
9
9
10
15

Totaal
361
441
444
448
546
614
619
660
646
721
79
62
62
68
81
119
88
117
126
154
440
497
506
516
627
733
707
777
772
875
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Volleyballen
op de Algemene Leden Vergadering

Ook dit jaar geen duffe ledenvergadering, maar een flitsende jaarvergadering net
als vorig jaar. Eerst serieus de stukken bespreken 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 31 maart, vanaf 19.30 uur De Populier, 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
komen enkele belangrijke onderwerpen aan de
orde.
Van 21.00-22.30 uur organiseren wij een
volleybaltoernooitje. 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 e-mailadressen van allen
door. Dan kunnen we alle deelnemers goed
informeren.
Uiterlijke aanmelding: 25 maart 2008.
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