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Notulen Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe
Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2008
Jaarverslagen:
- Bestuur
- Technische Commissie
- Activiteiten Commissie
- Materiaalcommissie
- Redactieraad
Financiën:
- rekening 2008
- verslag kas commissie
- benoeming nieuwe kascommissie
- begroting 2009
Informatie verschillende projecten
Bestuursverkiezingen.
- tussentijds aftredend: Marion Pijnnaken
- aftredend en herkiesbaar: Gerna Beldsnijder
- aftredend en niet herkiesbaar: Agaath von Winckelmann
Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2010
Rondvraag
Sluiting

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn om met elkaar iets te eten en te
drinken.

Datum:
Plaats:

31 maart 2008
de Populier, Populierstraat 109, Den Haag

Aanwezig:
Bestuur:

37 leden, TC-leden en ouders
Joke Raateland, Jan Raateland, Agaath von Winckelmann (ook
lid van verdienste), Suzanne Lock, Marlies van der
Zwan,Marcus Mol, Marion Pijnnaken, Eline van der Zwart

Leden :

Mariette Fritschy, Marian Tactor, Margot Hart-Beekman,
Leonie van Dijk, Sandra Harthoorn, Gaby Franse, Lisette Van
der Zwan, Jennemiek van den Beemt, Paula Raateland,
Michelle Mook, Coen van ’t Hart, Marian de Bruyn, Fabian van
Venetië, Danny van Boxtel, Marleen Raateland, Daniëlle
Roodnat, Linda Smulders, Juriaan Steenks, Johan de Bakker,
Anouk van Haaften, Huib den Tuinder

Ereleden :

Herman Wassenaar, Bas Steenks, Leo van ’t Hof

Leden van
Verdienste:

Henk van Lobenstein, Rex von Winckelmann, Ton
Soonieus, Marianne Wassenaar, Ron van der Meijde.

Afwezig met
kennisgeving:

Gerna Beldsnijder, Renske Braaksma, Iris Hoek, Karin
Boutrus, Esther Trumpie, Bert van Haaften, Bianca van
Haaften, Maike van der Zwart, Alie Oosterlee

1. Opening
Suzanne Lock, kandidaat voorzitter, opent de vergadering om 19.40 uur.
Bestuur stelt zich voor. Zij merkt op dat Die Haghe een hele gezonde vereniging
is, op alle gebieden: zowel sportief als financieel.
Ter bezinning op de activiteiten van onze vereniging draagt Joke Raateland een
gedicht van Kahlil Gibran voor, genaamd Kinderen.
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2. Vaststellen agenda
Bas Steenks merkt op dat hij bij Agendapunt 5 het jaarverslag van de
materiaalcommissie mist. Dit wordt toegevoegd.
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Jaarverslag AC
AC heeft een nieuw lid : Gaby Franse
Helaas gaan er ook mensen stoppen.

3. Mededelingen
Afmeldingen vergadering (zie aan/afwezigenlijst)

Jaarverslag Redactie
Ton Soonieus is dit jaar gestopt. Huib den Tuinder heeft een nieuwe collega,
Johan de Bakker.

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2007
* Blz.6 begroting 2007, iemand oppert: die iemand was Herman Wassenaar
* Rondvraag Herman: NK jongens naar Den Haag, is hier al uitsluitsel over?
Reactie bestuur: We hebben het in de TC besproken en in het bestuur, maar
door de organisatie grootte, is het nog niet realiseerbaar. Misschien op te
pakken door de herenselectie in combinatie met Herman Wassenaar.
Notulen akkoord bevonden.

Nieuwe manier om nieuws naar buiten te brengen. Nieuwsflits! Telt nu al 160
bezoekers/aanmeldingen. Geef het door aan iedereen, want dit aantal dekt nog
lang niet alle leden! Misschien via de komende Onderlinge wedstrijden.
Bas mist een afscheidskrant van het Die Haghe Nieuws. Ook moet dit
opgenomen worden in het archief.

5. Jaarverslagen
Jaarverslag bestuur
Afmaken van lopende zaken, zoals inventarisatie materialen. Fondsen
aangeschreven, zoals Fonds 1818. Dank aan Jan Raateland en Bas Steenks.

6. Financiën
Penningmeester a.i. Jan Raateland, geeft een toelichting op de Resultaten en
de Begroting. Het jaar is met een positief saldo van € 8.788,= afgesloten.
De vergoedingen zijn wat lager uitgekomen; dit komt omdat deze post iets te
hoog begroot was, onder andere ivm invoering ass. Vergoeding.
Materialen Turnen : betreft uitsluitend het klein materiaal
Afschrijvingen: € 2922,- + € 1000,= extra voor de aanschaf van nieuwe
turnpakjes.
Toevoeging /vrijval Voorzieningen: 1. Jubileum € 3000,= 2. Mdw. Dag 3.000,=
3. Turnmateriaal € 5.500,= Totaal: € 11.500,=
Algemene kosten/ Diversen : Te laag begroot: zie 2005 en 2006:

Verbeteren ledenadministratie, Renske Braaksma is hiermee druk bezig. De
contributie inning blijft een probleem, ook 2007 zijn wij er niet in geslaagd dit
recht te trekken. Het streven is er op gericht dit in 2008-2009 te realiseren.
Danny mist een stuk over het bestuursbesluit om een van de jongensselectie
uren te schrappen.
Bas vraagt of de dansvoorstelling al gegeven is in theater de Regentes. Deze
voorstelling zal plaatsvinden op 5 juli 2008.

Contributies
ca. € 13.000,00 meer ontvangen dan begroot: voornaamste redenen:
2 jaar achterelkaar een contributiestijging van 5%
Een hoger gemiddeld aantal leden per les
Bijna 100 leden meer t.o.v. vorig jaar
Verbeteringen in ledenadministratie / contributie inning

Jaarverslag Materiaalcommissie
Zie jaarverslag bestuur
Jaarverslag TC
De TC is opgesplitst in subwerkgroepen.
Twee TC’ers hebben een jurycursus gehaald. Zeven nieuwe cursisten starten in
de loop van het jaar met de cursus assistent 2.
5
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Begroting:
In de begroting is er extra ruimte gecreëerd voor de vervanging en aanschaf
van Materialen ( toestellen). Het bestuur stelt voor af te zien van een
contributiebegroting; gelet op de financiële prognoses is dit niet nodig.
Er is een extra bedrag gereserveerd voor de Medewerkersdag. Jennemiek v.d.
Beemt stelt een vraag over de cursuskosten 4x hoger? Antwoord: er zijn
behoorlijk wat cursisten gestart, waaronder assistenten die TC gaan worden.
Verslag kascommissie:
De kascommissie Margot Hart-Beekman en Leo van ’t Hof hebben de boeken
bekeken en in orde gevonden. Er wordt decharge verleend aan het bestuur
over het boekjaar 2007 en complimenten voor Jan.
Volgend jaar bestaat de kascontrole commissie uit Leo van ’t Hof en Ton
Soonieus
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Kandidaat lid :

Marion Pijnnaken
Marcus Mol
Jan Raateland

Tussentijds aftredend:

Martijn Meerkerk

Aftredend en herkiesbaar:

Agaath von Winckelmann
Gerna Beldsnijder

Kandidaat Voorzitter :

Suzanne Lock

De voorgestelde wijzigingen worden aangenomen en met applaus ontvangen.
9. Een TC’er in het zonnetje zetten vanwege lange staat van dienst
Bert en Bianca van Haaften zijn 25 jaar actief in het lesgeven bij Die Haghe.
Herman Wassenaar 40 jaar in dienst. Bas Steenks geeft een chronologisch
overzicht van alle activiteiten die Herman voor die Haghe heeft uitgevoerd.
Gestart met volleybal, lesgegeven bij dames, meisjes afdelingen,
keurgroepen,voorzitter technische commissie, actief in de bond, KNCGV,
jureren, actief in de vakbond KVLO, momenteel het springuur etc.
Erelid geworden volgens oude statuten. Vroeger was je geen lid, maar kon je
wel lesgeven, en kon je benoemd worden als erelid.
Nieuwe statuten, nieuwe gradatie: sterlid, lid van verdienste, erelid.
Erelid, naam blijft hetzelfde maar toch een stuk waardering.

Begroting 2008: Danny: Waarom is er in de begroting geen rekening gehouden
met een toekomstige turnhal? Jan: Dit gaat om tonnen en is niet realiseerbaar.
Begroting wordt geaccepteerd en Jan wordt bedankt.
7. informatie verschillende projecten
* Sportclubs als Partner : professionalisering van de vereniging 20 uur Marian
de Bruyn in dienst (8 uur per week voor Die Haghe)
* Meedoen Allochtone Jeugd Door Sport: binnenkort komen er posters/flyers
voor een kick off in het Atrium van het Stadhuis op 26 april 2008 met
demonstraties van turn en dans (Donar, Dion en Die Haghe)
* Staedion/ Tijdelijke Turnhal is in zicht. Wachten op groen licht.(mei/juni ’08)

Mariette Fritschy is sinds 2001 actief AC-er. Turn en fun dag, daadkrachtig,
kritisch, goed overzicht. Draaiboeken worden in elkaar gezet door haar.
Mariette wordt benoemd tot sterlid.

8. Bestuursverkiezingen
Alvorens over te gaan tot de bestuursverkiezingen geeft Suzanne Lock haar
mening over het functioneren van het bestuur. Zij heeft eerder ervaring
opgedaan met een bestuursfunctie in het vrijwilligerswerk; wat zij als prettig
‘werken’ ervaart binnen het huidige bestuur van Die Haghe is dat iedereen zijn
afspraken goed na komt; het mag dan vrijwilligerswerk zijn, de bestuursleden
voeren hun taak goed uit.

Henk van Lobenstein blikt nog even terug over zijn eerste ervaringen met
Herman Wassenaar. Speciale dank aan de AC. In het bijzonder de inzet voor de
paasacties. Ook de complimenten voor Redactie commissie en het beheer van
de mooie website www.cgvdiehaghe.nl
10. vaststellen nieuwe statuten
Statuten zijn herzien door Jan Raateland, Bas Steenks, Leo van ’t Hof. Willem
Lindeboom heeft deze stukken juridisch beoordeeld.
7
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Unanieme beslissing vanuit de algemene ledenvergadering, de vernieuwde
statuten vast te stellen. De vergadering stemt ook in met de herziening van het
Huishoudelijk Reglement. Het bestuur zal de herziene statuten voorleggen bij
een Notaris.
11. vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2009
Maandag 30 maart 2009.

Jaarverslag 2008
Het bestuur bestond na de ALV 2008 uit de volgende personen:

12. Rondvraag
Danny van Boxtel heeft een vraag over het beleidsplan en de ambitie van Die
Haghe en een vraag over de financiële verdeling dames en heren selectie
turnen. Suzan legt uit dat het bestuur zich op het standpunt stelt dat er
verantwoord met de besteding van financiën om gegaan dient te worden; er
moet een goed evenwicht bestaan tussen het recreatieve en selectie turnen.
Bas Steenks spreekt zijn waardering uit voor het 9-tallig bestuur: Zijn felicitaties
voor de wijze waarop het bestuur functioneert: Applaus volgt!
Jan Raateland merkt op dat het feit dat tijdens deze Algemene
Ledenvergadering 3 oud-voorzitters aanwezig zijn, duidt op een vereniging met
een mooie en rijke traditie.

Suzanne Lock
Gerna Beldsnijder
Jan Raateland
Agaath von Winckelmann
Joke Raateland
Marlies vd Zwan
Eline vd Zwart
Marion Pijnnaken
Marcus Moll

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
vertegenwoordiger TC
lid
lid
lid
vertegenwoordiger AC

In het afgelopen jaar zijn er geen wisselingen geweest in het bestuur.

Komend seizoen in het bestuur: Afronden beleid, materiaal aanschaffen
volgens plan, tijdelijke turnhal, beleid afronden, bredere invulling geven aan het
begeleiden van nieuwe en huidige lesgevers, kick off stadhuis.

Het bestuur is in 2008 11 keer bij elkaar geweest. Het dagelijks bestuur
(bestaand uit 3 bestuursleden) heeft gedurende het hele jaar eens in de 2
weken een bijeenkomst. Hierbij worden lopende zaken besproken en worden
wanneer nodig op korte termijn besluiten genomen.

Danny van Boxtel wil zich opgeven voor het bekijken van het nieuwe beleid.

De afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met de volgende zaken:

13. Sluiting
Even na 21.00 uur sluit de nieuwe voorzitter Suzanne Lock de vergadering
onder dankzegging van de komst en inbreng van de aanwezigen. Helaas kan er
dit jaar niet worden gevolleybald vanwege het feit dat de gymzaal bezet is.

Turnen
In het begin van het nieuwe schooljaar zijn de springturnlessen uitgebreid
vanwege de grote vraag naar deze specifieke les. Tevens is er een gevorderd
uur opgezet, waarmee het niveauverschil is ondervangen. Beiden zijn een groot
succes.
Op het gebied van turnen is een doorlopend onderwerp het nastreven om ieder
lid datgene te bieden wat bij zijn/haar niveau past. En blijven we bezig om de
kwaliteit van de lessen en de verenigingssfeer te bewaken (d.m.v. schrijven van
beleid, assistentencursussen, begeleiden van nieuwe lesgevers, bedenken van

Vaststelling: 4 april 2008
Suzanne Lock,
Gerna Beldsnijder,
voorzitter
secretaris,

Jan Raateland
penningmeester a.i.
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nieuwe activiteiten etc).
Dansen
De grote dansshow in Theater de Regentes heeft plaats gevonden en was een
enorm succes. Met als resultaat dat het in ieder geval komend jaar en misschien
wel ieder jaar terugkomt.
Stichting Topturnen Haaglanden & Westland
Binnen deze stichting traint de jongensselectie van meerdere verenigingen
waaronder die van Die Haghe.
In 2008 is besloten om m.i.v. 2009 over te gaan op een meer doorzichtige en
eenvoudigere contributie inning. Dit houdt in dat Die Haghe de contributie
inning niet meer doet maar de stichting daar zelf zorg voor draagt.
Your Turn Jeugdcommissie
Dit is een project vanuit de KNGU met als doel het lokale vrijwilligerswerk onder
jeugd te stimuleren en in te zetten voor eigen vereniging. Binnen Die Haghe
hebben we een groepje enthousiaste jongeren gevonden die hier invulling
aangeven. Zij organiseren activiteiten voor leeftijdsgenootjes. De eerste
activiteit heeft plaatsgevonden in oktober 2008 “Die Haghe HALOween” en
was een groot succes. We hopen in de toekomst nog veel te zien van deze
commissie.
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overgaan in Die Haghe uren. De overige uren van Marian mag zij invullen voor
Die Haghe. Zij houdt zich daarbij bezig met organisatietaken w.o. de
voorbereiding en uitvoering van beleid en verzorgt zij trainingen en
opleidingen.
Ledenadministratie
De ledenadministratie loopt goed. De inningmomenten benaderen steeds meer
het wenselijke moment, namelijk vooraf. In 2008 werden twee achterstallige
kwartalen ingelopen
Op korte termijn hopen we met het nieuwe administratieprogramma van de
KNGU te kunnen gaan werken, want het huidige pakket voldoet niet aan onze
wensen, vooral op praktisch gebied.
Vergoedingen
De vergoedingen van de medewerkers zijn aan het begin van het nieuwe
schooljaar 2008-2009 omhoog gegaan nadat dit bedrag zes jaar ongewijzigd
was gebleven.
Daarnaast zijn we gestart met geven van vergoedingen aan de medewerkers
voor de activiteiten die door Die Haghe worden georganiseerd en zij verwacht
worden aanwezig te zijn. Dit omdat wij ons realiseren dat de zaterdagbaantjes
vaak zwaar meewegen in het wel of niet aanwezig zijn.
PR
Sinds dit jaar proberen wij na iedere Die Haghe activiteit gericht op
turnen/dansen een stukje in de krant te krijgen. Tot nog toe zijn veel stukjes
geplaatst in de Nieuwe Loosduinse krant.
Ook is er druk nagedacht over het vernieuwen van de website en zal er in 2009
een geheel vernieuwde site komen waarin ruimte is voor verschillende
afdelingen van de vereniging.

Beleid
Helaas verliep het vlottrekken van het laatste deel van het concept beleid niet
zo als we hadden gepland. Desalniettemin is het er nu en zal op korte termijn
onder andere de mensen die zich vorig jaar hebben aangemeld uitgenodigd
worden om het te gaan bespreken.
Projecten
De 2 projecten die beiden in 2008 officieel van start zijn gegaan “ Sportclubs als
Partner” en “Meedoen allochtone jeugd door sport” worden ingevuld door
Marian de Bruyn als medewerker combinatiefunctie. Marian de Bruyn geeft
turnlessen op scholen die daar om vragen en veelal op scholen met een hoog
percentage allochtone kinderen. Hiermee hopen we het beoogde doel van het
2e project te halen en meer allochtone jeugd aan het sporten te krijgen. We zijn
bezig om op één van die scholen naschoolse turnlessen te geven die langzaam

Turnhal
In december kwam eindelijk het goede nieuws: er komt een turnhal in Den
Haag. Een 3 jaar durend project geleid door Jan Raateland.
Om dit project te laten slagen wordt er ook een financiële bijdrage gevraagd
van de verenigingen. Hiervoor heeft dezelfde projectleider een plan geschreven
met als doel om heel veel Grote Clubloten te verkopen. Dit heeft geresulteerd
in de verkoop van bijna 6000 loten. Hiermee horen we tot de 10 verenigingen in
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Nederland die het meest verkocht hebben.
Tot slot
Wist u dat in 2008:
•
Joke Raateland door het hele jaar heen ervoor heeft gezorgd dat alle
lessen lesgevers hebben en dan ook nog veel van de nieuwe lesgevers en
stagiaires heeft begeleid Ze daarbij tegenwoordig hulp krijgt van de
coördinatoren.
•
Op 4 september de gewijzigde statuten officieel zijn gemaakt bij de
notaris en de akte is ondertekend door Gerna Beldsnijder en Suzanne Lock
•
Agaath v Winckelmann heeft aangekondigd na de ALV in april 2009 te
gaan stoppen bij Die Haghe, nadat zij 43 jaar bij de vereniging als lid, lesgever,
bestuurslid actief is geweest.
•
Jan Raateland als penningmeester heel goede brieven heeft
geschreven naar Fondsen wat resulteerde in giften waarvan allemaal materiaal
is gekocht
•
Marion Pijnnaken ervoor heeft gezorgd dat we de juiste zalen huren. Zij
dit ondanks dat zij in 2009 haar bestuursfunctie neerlegt, blijft doen voor Die
Haghe.
•
Marcus Moll de wensen van zowel het bestuur als de AC goed heeft
vertegenwoordigd.
•
Eline van de Zwart en Marlies van der Zwan veel op het gebied van
gezelligheid/ saamhorigheid voor de medewerkers hebben georganiseerd en
dit heel belangrijk is binnen een vereniging

Rooster van aftreden
bestuur

Als laatste wil ik iedereen binnen de vereniging bedanken voor zijn/haar inzet in
2008. Als we zo doorgaan dan zal 2009 ook weer een heel goed en gezellig jaar
worden, waarbij we uiteraard blijven vooruitgaan, want geen vooruitgang is
stilstand en daar doen we het niet voor bij Die Haghe.

-

2008 2009 2010

2011

2012

2013

Suzanne Lock (voorzitter)

x

x

Joke Raateland (vert. T.C.)

x

x

Agaath von Winckelmann
Jan Raateland
(penningmeester)
Gerna Beldsnijder,
(secretaris)

2014

x
x

x
x

x
x

Marlies vd Zwan

x

x

Eline vd Zwart

x

x

Marion Pijnnaken

x

Marcus Moll (vert. A.C.)

x

x

x

Marion Pijnnaken tussentijds afgetreden
Gerna Beldsnijder aftredend en herkiesbaar
Agaath von Winckelmann aftredend en niet herkiesbaar

Namens het bestuur
Suzanne Lock
De voorzitter
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Jaarverslag 2008
In het vorige jaarverslag gaf ik aan dat er, in overleg met de TC, een lijst is
opgesteld van nieuw aan te schaffen, te vervangen of te repareren materialen.
Deze ambitie van het bestuur is mogelijk gemaakt door het opstellen van
financieel plan. Hiervoor is een bedrag vrijgemaakt uit eigen middelen - €
12.048,00 – en is er een beroep gedaan op Fonds 1818. Dit verzoek is
gehonoreerd met een bedrag van € 6.872,00.
De bestelde materialen zijn merendeels afgeleverd in het 1e kwartaal van het
verslagjaar.
Dit betrof de volgende zalen:
Valkenbosschool – Cederstraat.
1 valmat 300x200x30 ( J&F ), 2 vangblokken 90x75x60 ( J&F ), 5
dempingsmatten 200x100x10 ( zelfgemaakt ), 1 turnpaddestoel (J&F ) en 3
skippyballen.
Wonnebald – Mozartlaan
6 turnmatjes 150x100x6 ( J&F ), 1 valmat 300x200x30 ( J&F ), 1 vanggordel ( J&F
) en
1 trapezestok ( J&F ).
De Vlierboom – Vlierboomstraat
2 evenwichtsbalken zijn voorzien van nieuwe bekleding ( Bosan ), 6
dempingsmatten zijn voorzien van nieuwe bekleding, 1 turnpaddestoel ( J&F ),
20 aerobicsteps ( J&F ), 1 set van 2 vanggordels ( J&F ) met elastieken e.d.
Hogeveld – Panamaplein
1 veerplank ( J&F )
Segbroekcollege Klaverstraat
1 evenwichtsbalk is voorzien van nieuwe bekleding ( Bosan ), 2 vanggordels (
J&F ),
6 dempingsmatten zijn voorzien van nieuwe bekleding, 1 valmat 300x200x30 (
Bosan ). Deze valmat is aangeschaft ter vervanging van de bruine valmat ( ook
een Bosan mat ) waarvan de bekleding totaal was versleten. En dat is niet
15
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vreemd als je bedenkt dat deze mat is aangeschaft in 1981. Omdat het
schuimrubber binnenmateriaal nog goed van kwaliteit was, is besloten om zelf
een nieuwe hoes te maken van “spijkerstof”. De mat is hiervoor wel verkleind
tot een halve valmat van 200x150x30, maar kan nu in deze vorm nog een een
aantal jaren mee. Deze hoes, de nieuwe hoezen voor de dempingsmatten in
Segbroekcollege en Vlierboom en de compleet nieuwe dempingsmatten in de
Valkenbosschool, zijn allemaal gemaakt door Anita Koolschijn. Verder is er een
kleine airtumblingbaan van 9 mtr lengte met blower ( Sidijk )aangeschaft,
waarmee een ruil in gebruik is gemaakt met onze grote tumblingbaan. Dit
houdt in dat de grote baan standaard in het Segbroekcollege blijft en de
nieuwe, kleine baan rouleert in de overige zalen. Dit maakt het versjouwen van
deze lichtere baan een stuk makkelijker voor Timo de Nie. Als klap op de
vuurpijl heeft Bert van Haaften een heel solide geluiddempende kast gemaakt
voor de blower van de grote baan.
Zonnebloemschool – Hyacinthweg.
Voor onze dansafdelingen in deze zaal is een mobiele spiegelwand gemaakt,
inclusief transportwagen en opbergkast. Met een clubje enthousiastelingen zijn
we hiermee een weekend in de weer geweest; met dank aan Maike, Jurgen en
Eline van der Zwart.
Leyenburgschool – Edamstraat
1 valmat 300x200x30 (J&F), 1 spelparachute (J&F), 1 set van 2 vanggordels
(J&F) met elastieken e.d.
Behalve van de eigen materialen en toestellen, maakt Die Haghe ook gebruik
van de toestellen die standaard in de gymzalen ( behoren te ) staan. De
vereniging betaalt immers huur voor de zaal, maar ook voor de toestellen.
Soms schort het weleens aan de kwaliteit of de staat van onderhoud van een
aantal toestellen in sommige zalen. Mede op aandringen van
Die Haghe is een aantal belangrijke toestellen vervangen door de betreffende
scholen. Ik noem hier een lange mat in de Valkenbosschool, een lange mat en
nieuwe hoezen voor de tunmatjes in de Leyenburgschool en een lange mat in
de Vlierboomschool.
In het laatste kwartaal is het aantal springuren op de vrijdag in het
Segbroekcollege uitgebreid. Om die reden wordt ook gebruik gemaakt van de
zaal in de zg. “oudbouw”. Daarom zijn enkele toestellen van de bovenzaal
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verplaatst naar de oudbouw. Dit betreft de springtafel, het paard en de kleine
materiaalkast.
Al met al kan gesteld worden dat Die Haghe in het afgelopen jaar enorm heeft
geïnvesteerd in haar turn- en spelmateriaal.
Bas Steenks.
JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2008

De TC bijeenkomsten
In juli 2008 is het TC bestuur opgeheven en is er tijdens de laatste TC
vergadering afscheid genomen van Margot Hart-Beekman. Rex von
Winckelmann was die avond verhinderd en van hem zal op een later tijdstip nog
afscheid worden genomen. De werkgroep waarin alle 7 coördinatoren zitten is
uitgebreid met Gerna Beldsnijder. Zij leidt de vergaderingen en zorgt voor enige
ambtelijke ondersteuning.
De coördinatoren van de verschillende werkgroepen zijn:
• Kleuters
Marlies vd Zwan
• 12Lisette vd Zwan
• 12+
Marian de Bruyn
• Jongens
Fabian van Venetie
• Selectie
Joke Raateland
• Springen
Bert van Haaften
• Dans
Eline vd Zwart
Op het coördinatoren overleg worden de lopende zaken besproken uit de
verschillende werkgroepen. Ook wordt het grote TC overleg voorbereid, beide
overleggen vinden 3 keer per jaar plaats.
Het eerste gedeelte van het grote TC overleg wordt gebruikt voor de
gebruikelijke mededelingen en het tweede gedeelte is meer inhoudelijk. De
vergadering van januari ging over lesvoorbereiding en de start van een les. In
juni ging het over gebruik van de elastieken en werd het rooster voor het
nieuwe seizoen gemaakt. In november is concreet nagedacht en ook
uitgevoerd welke verschillende soorten “ warming uppen” er zijn. Toestel
gericht, spel, bewegen op muziek, kracht en conditie.
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De grote TC vergaderingen worden goed bezocht en hebben een duidelijke
meerwaarde voor de samenwerking en het groepsgevoel. Vooral het zelf iets
doen in de zaal wordt erg gewaardeerd.
Waar heeft de TC zich verder mee bezig gehouden
De leden van de TC hebben zich in 2008 o.a. bezig gehouden met:
• Verschillende onderlinge (spring) wedstrijden.
• Wedstrijden op regionaal, district en landelijk niveau.
• Helpen bij de activiteiten die worden georganiseerd door de AC. TC
leden verzorgen dan een recreatief programma in de gymzalen.
• Gymmie turnen voor groep 3 en 4.
• Zomerkamp.
• Door de selecties (A en dans) zijn er demo’s gegeven op de boulevard
van Scheveningen en op de School Olympiade van alle groepen 8
georganiseerd door de HALO. De A selectie en 2 jongens van STHW
hebben ook meegedaan aan een theaterstuk “ de Doorgang” tijdens
de opening van de Hubertustunnel.
• Vijf turnsters van de A selectie hebben dit jaar meegedraaid bij de
N.T.O.( nationale topsport organisatie ) trainingen in Zoetermeer
welke één maal per maand plaats vindt. Het doel van de
districtstraining onder leiding ven Frank Louter is om het niveau van
het dames turnen in het district te verhogen en turnsters de
mogelijkheid te bieden bij voldoende talent in de topsportopleiding op
het NTO. Drie turnsters zijn hiervoor uitgenodigd maar in goed overleg
met ouders en turnsters is er voor gekozen bij de eigen vereniging te
blijven turnen. Zowel turnsters als trainsters hebben hier erg veel van
geleerd.
• Er zijn cursussen en bijscholingen gevolgd. In 2008 is er in het najaar
weer een assistentencursus gegeven voor leden vanaf 10 jaar. Er
hebben 25 leden meegedaan en na 3 lessen hebben ze allemaal hun die
Haghe assistentendiploma gekregen. In december hebben 8 junior
assistenten (assistenten vanaf 14 jaar) met succes het KNGU
assistenten diploma gehaald. De 2 assistenten die met niveau 3 van de
KNGU (voor heen VLG) zijn begonnen hopen dit in 2009 af te ronden.
• De Jury cursus TDC 1 hebben dit jaar 6 ouders van onze leden met
succes gevolgd. En 1 medewerker heeft de cursus TDB2 gehaald. Dit
betekent dat zij op niveau TDB2 mag jureren.
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Trainers/sters
De volgende trainers maakten in 2008 onderdeel uit van het trainersbestand:
Joke Raateland, Danny van Boxtel, Marian de Bruyn, Bert van Haaften, Anouk
van Haaften, Marian Hemmes, Chiara den Heijer, Iris Hoek, Michelle Mook,
Kimberley Olaria, Krista Oostwouder, 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,Fabian van
Venetie,
Erbij gekomen zijn Kim Haverkate, Nori Lansing, Linda Smulders, Mark van
Swieten, Helen Verwaart en Joy von Winckelmann.
Vertrokken zijn, Arinda Geschiere, Coen vd Hart en Danielle Roodnat
Diversen
Marja Kruit is jury coördinator.
Martijn van Meerkerk beheert het wedstrijdsecretariaat.
Uitbreiding lessen en verhuizingen
In 2008 zijn er geen grote wijzigingen geweest in lesuren en locaties. Eind
november is er een 3e springuur bijgekomen.
Resultaten:
Het selectieturnen is ook in het seizoen 2007/2008 weer erg goed gegaan. De
dames turnden dit jaar van de 3e tot de 8e divisie Er hebben zich 13 turnsters in
de 4de en 3de divisie voor de districtswedstrijden weten te plaatsen en 3
turnsters mochten nog doorgaan voor het Bondskampioenschap. In totaal
werden er 14 podiumplaatsen behaald verdeeld over de 8e t/m de 3e divisie.
De heren van onze vereniging trainen bij STHW en hebben in totaal 6
podiumplaatsen behaald en 4 keer is er na de regio een doorplaatsing geweest
naar de voorwedstrijden. Benne de Bakker werd Nederlands kampioen
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Activiteiten
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Zo. 13 apr
19 apr
26 apr
Ma. 5 t/m vr. 9 mei

De leden van Die Haghe hebben in 2008 aan de volgende activiteiten
deelgenomen:
Ma. 7 t/m vr. 11 jan GYMMIEWEEK IV
12 jan
2e, 3e Divisie dames in Amsterdam
4e Divisie dames Instap/Pupil 1+2, Amsterdam
19 jan
Regiokampioenschappen heren
26 jan
Regiokampioenschappen heren
4e Divisie dames Jeugd/Junior/Senior +
2 feb
8e Divisie dames Senior in Amsterdam
Ma. 4 t/m vr. 8 feb GYMMIEWEEK V
09 feb
1e voorwedstrijd heren
Ma. 11 t/m vr. 15
KIJKLESSEN
feb
Schoolspringwedstrijden
16 feb
Wedstrijd B selectie en Scheveningen in Leiden
23 feb
5e, 6e, 7e Divisie dames Junior/Senior in A’dam
Ma. 3 t/m vr. 7 mrt GYMMIEWEEK VI
10 mrt
Trainingsdag B-sel. in Leiden (16.00-19.00 uur)
7e Divisie dames Instap t/m Junior in Overbosch
08 mrt
8e Divisie dames Pupil 1 t/m Junior
15 mrt
2e Voorwedstrijd heren
22 mrt
Paasontbijt
26 mrt
Rayon Technische vergadering
Districts Finale 4e Divisie dames - na plaatsing
29 mrt
Kwartfinale heren
30 mrt
Kwartfinale heren
31 mrt
Algemene ledenvergadering
Ma. 31 mrt t/m 4
GYMMIEWEEK VII
apr
OL wedstrijden tot 12 jaar in Ockenburg
5 apr
5e Divisie dames Instap t/m Jeugd in Overbosch
6e Divisie dames Instap t/m Jeugd in Overbosch
12 apr
Kwartfinale heren

17 mei
18 mei
31 mei
2 juni
Ma. 2 t/m vr. 6 juni
7 juni
8 juni
21 juni
22 juni
Ma. 30 juni t/m vr.
4 juli
5 juli
19 juli t/m 30 aug
Zo 22 t/m za 28 juli
Za 6 sept
Ma. 8 t/m 11 sept
Ma. 01 t/m vr. 05
okt
11 okt
31 oktober
Ma. 05 t/m vr. 09
nov
Za 8 nov
Za 15 nov
Za 15 nov
15/16 nov
Za 22 no
21
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Kwartfinale heren
Landelijke Finale 4e Div. dames – na plaatsing
Den Haag danst en turnt in het stadhuis
GYMMIEWEEK VIII
Finale 3e Divisie dames – na plaatsing
Kwartfinale + halvefinale play-off heren
Kwartfinale + halvefinale play-off heren
Finale 3e en 2e divisie heren
Ac activiteit AC kinderen gr 5 t/m 8
Springwedstrijden Hoek van Holland
Toestelfinales 3e en 2e divisie heren
GYMMIEWEEK IX
Finale 1e divisie, talenten heren
Toestel finale heren
NK finales (eredivisie) heren
Toestelfinales heren
GYMMIEWEEK X
Dansvoorstelling in de Regentes
ZOMERVAKANTIE (Segbroek v.a. 12 juli)
Zomerkamp
Medewerkersdag
GYMMIE vrije sprongen
GYMMIE Salto v.o.
OL Springwedstrijden in Ockenburg
Your turn activiteit
GYMMIE arabier
Regiospringwdstr. E in Overbosch
Regiospringwdstr. D in Overbosch
Sinterklaasintocht
Jongenssel. Nationale Team Cup Vught
Sinterklaasfeest
22
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regiospringwdstr. A,B,C in Voorschoten
OW 12 + en selectie in Leiden
GYMMIE: Handstand overslag

De verslagen van bovengenoemde wedstrijden stonden op de website van Die
Haghe.

Joke Raateland
Gerna Beldsnijder

Jaarverslag 2008
De AC had in 2008 de volgende samenstelling:
Marcus Moll, Lizette Peskens , Ellen van Houten , Marian Tactor, Karin Boutrus
en Lisette van der Zwan als afgevaardigde van de TC. Verder hebben we als
nieuw lid Gaby Fransse mogen verwelkomen. Mariette Fritschy heeft afscheid
genomen.
Marian Tactor heeft aangegeven begin 2009 ermee te stoppen.
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 2008 heeft de AC een bijdrage geleverd aan diverse ‘onderlinge wedstrijden’
zowel van de club zelf als van de scholen. 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 2008 hebben we ca.
500 kilo eitjes verkocht en een winst gemaakt van ruim 2000 euro.
• Het paasontbijt, waar zich ongeveer 200 leden voor hadden
aangemeld.
Er was een heerlijk ontbijt, er werden prachtige eieren versierd en er was een
leuk recreatief programma verzonnen en uitgevoerd door de TC.
• Het sinterklaasfeest op zaterdag 22 november 2008 in het Segbroek
College.
Daar bezocht Sinterklaas en zes van zijn Pieten onze vereniging. Dit jaar was de
Sint zijn mantel kwijt. De kinderen hebben gezocht en gevonden. Een van de
Pieten vond hem zo mooi… Gelukkig liep alles goed af en heeft de Sint nog
leuke dansjes gezien en liedjes gehoord van de kinderen. Het sinterklaasfeest
was opgesplitst in twee tijdsblokken: voor de peuters / kleuters en de
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kinderen t/m 7 jaar.
Er was een fantastisch parcours uitgezet door de TC waar de kinderen naar
hartenlust konden turnen, klimmen en klauteren. De kinderen in de les kregen
allemaal nog een heerlijke mandarijn.
• Op 28 juni organiseerde de AC in samenwerking met de TC: Die Haghe’s
got talent lets show it.
Voor de leden van 8 tot 12 jaar. Het vond plaats op het Achilles terrein en in het
clubhuis van Achilles.
Het thema was Die Haghe Olympics.
De spelletjes waren erg leuk, veel natte pakken en een hoop lol. De Talentshow:
was ook erg geslaagd. De “Bekende Nederlanders” als jury maakte het af.
Tenslotte was DJ Chiem er om af te sluiten met een disco.
De AC kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar.
Tevens willen wij alle medewerkers, ouders van leden en de leden bedanken
voor hun bijdrage aan de activiteiten en we hopen ook in 2009 weer op hun
medewerking te kunnen rekenen.
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Jaarverslag 2008 redactie
In 2008 hebben we gestreefd naar een continue actualisering van de website
en een maandelijkse verzending van de Nieuwsflits tijdens het turnseizoen.
In 2008 zien we een stabilisatie van het aantal bezoekers van onze website.
Gemiddeld zo’n 50 bezoekers per dag met uitschieters naar zo’n 100 bezoekers
direct na activiteiten.
Met de Nieuwsflits bereiken we inmiddels 240 adressen. Naar verwachting
bereiken we hiermee niet alle leden.
De redactie is weer 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 Activiteiten Commissie.
Doelstelling 2009
De A-selectie, 12plussers en de springafdeling hebben behoefte aan een eigen
plaats op de website. Wellicht hebben andere groepen binnen Die Haghe ook
die behoefte. Mark van Swieten heeft gedeeltelijk in die behoefte voorzien met
een eigen website voor deze groepen naast de officiële Die Haghe website. De
huidige website ondersteunt het beheer van delen van de website door
meerdere beheerders onvoldoende. Johan de Bakker heeft het initiatief
genomen om een andere opzet van de website te onderzoeken om beheer
door meerdere gebruikers mogelijk te maken.
In 2009 hoopt de redactie dat een nieuwe website het licht zal gaan zien. De
redactie is blij met de versterking van Mark.
Verder streven we naar een flinke toename van het aantal adressen voor de
Nieuwsflits.
Door de inzet van TC en bestuur is begin 2009 al een grote stap hiertoe gezet.
Namens de redactie,
Mark van Swieten, Johan de Bakker en Huib den Tuinder
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DE CONTRIBUTIES PER MAAND VANAF 1 april 2007 ZIJN:

VOOR
LEDEN
VAN
2,5 t/m 5
jr.
6 t/m 16
jr.
17 jaar
e.o.
VOOR
LEDEN
VAN
2,5 t/m 5
jr.
6 t/m 16
jr.
17 jaar
e.o.

VOOR
LEDEN
VAN
5 t/m 7 jr.
7 t/m 11 jr.
12 jaar
e.o.

RECREATIE
AFDELINGEN GYMNASTIEK:
1 uur
1 uur
1 ½uur
¾ uur
basis
basis
extra
€ 7,60

€ 9,40

€ 6,50

€ 10,40

€ 6,50

€ 13,40

€ 11,30

€ 6,50

€ 14,50

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

€ 9,00

2 uur

voorselectie
per les

€ 11,00

€ 3,20

€ 13,90

€ 17,10

€ 7,10

€ 15,00

€ 18,20

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

DANS AFDELINGEN:
¾ uur
basis
€ 8,80

1 uur
basis

1 uur
extra

€ 11,60

€ 7,20

€ 12,80

€ 7,80

dansselectie dansselectie
(1 uur)
(1 ½ uur)

€ 14,70

ALV 2009

Opbouw ledenbestand per 31-12-2008
0-3jr
4-6 7-11
Dames 1999
1
84
261
Dames 2000
17
73
250
Dames 2001
13
76
256
Dames 2002
15
101
311
Dames 2003
32
121
333
Dames 2004
21
102 350
Dames 2005
19
123 356
Dames 2006
17
86
372
Dames 2007
23
102 423
Dames 2008
31
134 338
Heren 1999
0
17
31
Heren 2000
4
13
30
Heren 2001
2
15
33
Heren 2002
6
27
32
Heren 2003
12
42
43
Heren 2004
13
37
20
Heren 2005
21
42
34
Heren 2006
20
43
37
Heren 2007
22
43
60
Heren 2008
19
46
81
Totaal 1999
1
101
291
Totaal 2000
21
86
280
Totaal 2001
17
91
289
Totaal 2002
23
131
340
Totaal 2003
44
163 376
Totaal 2004
34
139 370
Totaal 2005
40
165 390
Totaal 2006
37
129 409
Totaal 2007
45
145 483
Totaal 2008
50
180 419
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12-15
54
58
60
66
71
72
94
98
105
110
9
9
8
8
12
9
7
12
15
19
63
67
68
72
83
81
101
110
120
129

16-18
9
5
4
6
6
23
23
22
23
35
1
1
2
3
5
1
2
3
3
7
10
6
6
9
11
24
25
25
26
42

19-49
25
39
37
44
48
43
37
42
33
49
3
4
5
4
4
7
10
10
8
14
28
43
42
48
52
50
47
52
41
63

49+
2
2
2
3
3
8
8
9
12
11
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
3
3
3
4
4
9
9
10
15
17

Totaal
441
444
448
546
614
619
660
646
721
708
62
62
68
81
119
88
117
126
154
192
497
506
516
627
733
707
777
772
875
900

€ 22,10
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