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de contributieadministratie hieraan gekoppeld is een verbetering voor onze
contributieadministratie.
Evenals het voorgaande systeem (VLA: Vereniging Leden Administratie), is ook dit
programma ontwikkeld en ‘om niet’ beschikbaar gesteld door de KNGU.
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Bij de conversie (omschakeling van VLA naar Digimembers) is duidelijk geworden
dat ons ledenbestand aanzienlijk vervuild was. Daarbij was er ook geen goed zicht
op het juiste aantal leden. Gebleken is dat in de overzichten die jaarlijks in de
jaarverslagen zijn afgedrukt, ca. 12 % van de leden dubbel zijn geteld omdat zij
twee of meerdere lessen volgen.
Per 31-12-2009 telde onze vereniging 855 deelnemers aan een of meerdere
lessen; Het aantal ( actieve) leden bestond uit 717; het aantal kader- (vnl. trainers)
en bestuursleden bestond uit 32, waarmee het totaal aantal leden uitkomt op
749.
Opbouw ledenbestand per 31-12-2009
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Agenda
VOORSTEL verhoging CONTRIBUTIES PER MAAND VANAF 1-4-2010:

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

¾ uur
basis
€ 8,00

1.
2.
3.
4.
5.

RECREATIE
AFDELINGEN GYMNASTIEK:
1 uur
1 uur 1 ½uur 1 ½uur
basis
extra
extra
€ 9,90 € 6,80
€ 10,90 € 6,80 € 14,00 € 9,45
€ 11,80 € 6,80 € 15,20 € 9,45

SELECTIEAFDELING DAMES* TURNEN:
BASISUREN
EXTRA UREN
voorselectie
1 ½ uur
2 uur
1 uur 1 ½ uur 2 uur
per les
c-sel**

2,5 t/m 5 jr.
6 t/m 16 jr. € 14,60 € 17,90 € 7,45
17 jaar e.o. € 15,75 € 19,00
* heren selectie via STHW
** in combinatie met 1 basisuur recreatie
VOOR
LEDEN
VAN

¾ uur
basis

5 t/m 7 jr.

€ 9,20

€ 9,45
€ 9,45

DANS AFDELINGEN:
1 uur
1 uur selectie
basis
extra (1 uur)

7 t/m 11 jr.

€ 12,20

€ 7,50

12 jaar e.o.

€ 13,40

€ 8,20

€ 15,40

€ 11,50
€ 11,50

6.

€ 3,40

7.
8.

9.
10.
11.

selectie
(1 ½ uur)

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2009
Jaarverslagen:
- Bestuur
- Technische Commissie
- Activiteiten Commissie /Your Turn
- Materiaalcommissie
- Redactieraad
Financiën:
- rekening 2009
- verslag kas commissie
- benoeming nieuwe kascommissie
- begroting 2010 : voorstel contributieverhoging
Informatie verschillende projecten
Bestuursverkiezingen.
- aftredend en herkiesbaar: Suzanne Lock, Joke Raateland, Eline vd Zwart
- kandidaat lid met als functie penningmeester Timo Hol
- aftredend en niet herkiesbaar: Marlies vd Zwan
Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2011
Rondvraag
Sluiting

Na afloop is er de mogelijkheid om olv Bert van Haaften een workshop
springturnen te volgen en is er een hapje en een drankje om met elkaar na te
praten.

€ 23,20

Ledenbestand
Aan het einde van het verslagjaar is onze vereniging overgegaan op een nieuw
ledenadministratiesysteem, Digimembers genaamd. Het betreft hier een
zogenaamd web-based programma, hetgeen betekent dat het bijwerken en
raadplegen via internet, door onze ledenadministratrice en bestuurs- en
kaderleden, op verschillende plaatsen (gelijktijdig) kan plaatsvinden. Dit betekent
een grote vooruitgang in het voeren van onze ledenadministratie en, omdat tevens
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Notulen Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe
Datum:
Plaats
Aanwezig:
Bestuur:

3 april 2009
Clubgebouw Duno Mgr Nolenslaan 9, Den Haag

Jaarverslag 2009

Suzanne Lock, Joke Raateland, Jan Raateland, Agaath von
Winckelmann (ook lid van verdienste) , Eline vd Zwart, Marlies vd
Zwan, Marcus Moll en Gerna Beldsnijder

Leden
(ouders van): Johan de Bakker, Dorothe Nikolov, Arno Steenks, Paula Raateland,
Mariëtte Fritschy, Chiara den Heijer, Bert den Heijer, Marian de
Bruyn , Huib den Tuinder, Krista Oostwouder, Lisa de Roos, Esther
Trumpie, Ellen van Houten, Fabian van Venetie.
Ereleden:

Leden van
Verdienste:

Herman Wassenaar, Bas Steenks, Leo van ’t Hof, Bert van Haaften,
Bianca van Haaften.

Henk van Lobenstein, Ron vd Meijde, Bert van der Linde, Bert van
Haaften, Rex von Winckelmann, Paul Buytelaar, Jan Looije (ere
leden zijn in de regel ook lid van verdienste)

Afwezig met
Kennisgeving: Maike vd Zwart, Renske Braaksma, Anouk van Haaften, Lisette vd
Zwan, Linda Smulders, Kim Haverkate, Helen Verwaart, Michelle
de Kok, Michelle Mook, Lenneke den Tuinder, Marjan van
Wassenaar en Cees Bos.

1.

Opening
Suzanne Lock opent de vergadering. Gerna Beldsnijder leest een gedicht voor
van Huub Oosterhuis.

2.

Vaststellen agenda

In 2009 heeft onze website een grote metamorfose ondergaan. De verbeteringen
van de website zijn o.a. :
• Het gebruik is prettiger door de betere structuur en de zoekfunctie.
• In de behoefte om diverse afdelingen, zoals de A-,B- en C-selectie,
12plussers, springafdeling en FreeRunning een eigen plaats te geven is nu
voorzien.
• Het contentbeheer kan uitgevoerd worden door meerdere personen.
• Nieuwe functionaliteit kan relatief eenvoudig toegevoegd worden.
• Uniformiteit ( 1 officiële website).
• De site ziet er mooi uit.
Helaas is er ook een nadeel: de responstijden zijn af en toe te lang. Hier kunnen
de bezoekers last van hebben.
We weten helaas niet of de metamorfose heeft geleid tot een toename van het
aantal bezoekers, omdat goede informatie hierover ontbreekt.
De redactie is weer tevreden over aanlevering van artikelen, foto’s en filmpjes
door de medewerkers. We zijn hierdoor in staat gesteld de website zeer actueel te
houden.
Nieuwsflits
Dankzij de inspanning van de TC en het bestuur is het aantal e-mailadressen met
300 toegenomen. Op dit moment hebben we 540 e-mailadressen . De Nieuwsflits
is in 2009 6 keer verschenen.
Doelstelling voor 2010
- handhaven van de vlotte nieuwsvoorziening
- verbeteren responstijden
Namens de redactie,
Mark van Swieten, Johan de Bakker en Huib den Tuinder

4
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Het Sinterklaasfeest was opgesplitst in twee tijdsblokken, voor de peuters /
kleuters en voor kinderen t/m 7 jaar. Er was een fantastisch parcours uitgezet
door de TC waar de kinderen samen met de Pieten naar hartenlust konden
turnen, klimmen en klauteren. Aan het einde kregen ze nog een mandarijn, een
Pietendiploma en mochten ze grabbelen in de ton voor een klein cadeautje.
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Punt 8 zal aan het eind van de vergadering worden behandeld.

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 2010 weer op hun
medewerking te kunnen rekenen.
Lizette Peskens ( namens alle leden van de AC commissie)

Your Turn
Sinds mei 2008 is er ook een YourTurn commissie actief bij Die Haghe. Deze
commissie bestaat uit Florien van der Meer, Frenny de Wolf, Josie Jackson, Lisa de
Roos, Lieke Belderbos, Suzanne Snijders en Cindy Olaria 7 enthousiaste meiden,
allemaal 12 jaar en ouder. Chiara den Heijer is door het bestuur gevraagd deze
dames te helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten voor de 12+-ers
bij Die Haghe. De dames komen een aantal keren per jaar bij elkaar om te
vergaderen en hier komen altijd weer leuke ideeën naar voren.
Tijdens de ALV van van 2009 is de catering verzorgd en ook hebben de YourTurners een afsluitende bbq gehouden aan het einde van het seizoen. Het pimpampet
interview is in oktober voor het eerst uitgeprobeerd op Robin, een meisje wat bij
Lisette turnt. Op deze manier probeert Your Turn de 12+ leden bij de vereniging te
betrekken.
Met Sinterklaas is het grote cadeauspel gespeeld, dit was een hilarische avond
met veel gezelligheid, snoep en cadeautjes.
Chiara den Heijer

3.

Mededelingen
Afmeldingen vergadering ( zie aan/afwezigenlijst) Er zijn veel HALO mensen
afwezig vanwege de HADEMI. ook zijn er een aantal mensen niet vanwege
punt 8. Zij komen later en maken de vergadering niet mee.

4.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2008
Contributie begroting moet zijn contributieverhoging.
Notulen akkoord bevonden. Met dank aan Jan en Eline.

5.

Jaarverslagen
Jaarverslag Bestuur
Suzan ligt een aantal punten uit het verslag:
• jongeren bij de vereniging proberen te betrekken (your turn)
• STHW wordt nu op een andere manier bekostigd.
• ledenadministratie heeft de contributie inning ingelopen. Eind 2009
zal vooraf de contributie worden geïnd.
• Lesgevers krijgen voor Die Haghe activiteiten nu een vergoeding. Dit
omdat veel mensen ook een zaterdagbaantje hebben of anders
nemen.
• Beleid is nog niet afgerond.
• De bestuursleden zijn het afgelopen jaar 2 keer de zalen in geweest.
Dit om aandacht te vragen voor de Grote Club Actie en later in het
jaar om de nieuwsflits te promoten
• Geen paaseierenactie dit jaar maar op 6 juni de Die Haghe
familiedag.
• Statuten staan –nog- niet goed op de site.
• Ter promotie verschijnt er regelmatig een stukje in de plaatselijke
pers over activiteiten die hebben plaats gevonden.
Jaarverslag TC
Het TC bestuur is opgeheven, een onderdeel van het nieuwe beleid en de
coördinatoren bereiden nu de grote TC vergadering voor. Gerna Beldsnijder
is als voorzitter nu betrokken bij de coördinatoren vergaderingen en ook bij
de TC vergadering.
Steeds belangrijker worden de springuren en het jongens turnen. Zodra er
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mogelijkheden zijn zullen deze uren worden uitgebreid.
Kwaliteit blijft belangrijk voor de TC.
Bestuur hecht eraan om de flexibiliteit van de TC ‘ers nogmaals te
benoemen, er worden lessen overgenomen als dit nodig is.

Jaarverslag 2009
Jaarverslag AC
Groot succes was Die Haghe got Talent.
Er is afscheid genomen van Marian Tactor
Er starten mogelijk 3 nieuwe leden.

De AC had in 2009 de volgende samenstelling:
Marcus Moll (ook zittende in het bestuur als aanspreekpunt van de AC) Lizette
Peskens, Ellen van Houten, Karin Boutrus, Gaby Fransse en Lisette van der Zwan
als afgevaardigde van de TC. Verder hebben we dit jaar 3 nieuwe leden mogen
verwelkomen nl.: Claudia Vianen, Nathalie van Barneveld en Tineke Polhman.

Jaarverslag Materiaal
Alles wat gepland stond is aangeschaft. Bert en Bianca van Haaften geven
aan Bas Steenks te willen helpen als dit nodig is.
Matten zijn gemaakt door mevr. Kooistra.
Jaarverslag Redactie
Die Haghe nieuws is gestopt en daarvoor in de plaats is de digitale nieuwsflits
gekomen. Er hebben zich al meer dan 500 mensen aangemeld. Op de nieuwe
aanmeldingsformulieren wordt gevraagd om het e mail adres, waardoor de
nieuwsflits meteen gestuurd worden.
Vanavond is de nieuwe site gelanceerd. Op deze site kan elke groep een
eigen pagina krijgen. Johan de Bakker legt uit. Als dank voor het vele werk
krijgt Johan een bon.
Op de vraag hoe het zit met het publiceren van foto’s, wordt gezegd dat het
bestuur dit zal uitzoeken en het antwoord naar de redactie zal mailen.
De voorzitter bedankt iedereen die een stukje voor het boekje van de ALV
heeft geschreven.
6. Financiën
Rekening 2008, verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe
kascontrole commissie
Penningmeester Jan Raateland presenteert de jaarrekening 2008.
6.1
De vergoedingen zijn lager uitgevallen door met name de
deelname aan project
Gemeente ( combinatiefunctionaris)
6.2
Mede door een aantal grote – deels – niet voorziene extra
6

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 2009 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.:
• Het paasontbijt, ook dit jaar was het weer een druk bezochte activiteit, 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.
• Op 6 juni was er natuurlijk de die Haghe happy Family Day, een zeer groot
succes. Het was een dag om niet te vergeten. Het weer was ideaal en zorgde voor
een grote opkomst. Terwijl de kinderen zich vermaakten met de Oud Hollandse
spelletjes, het luchtkussen en de loterij konden de ouders genieten van een lekker
hapje of drankje. Ook is op deze dag het clublied van Die Haghe geïntroduceerd en
uit volle borst meegezongen.
• Het sinterklaasfeest op zaterdag 22 november 2009 in het Segbroek College.
Daar bezocht Sinterklaas en zes van zijn Pieten onze vereniging. Dit jaar was er
een verliefde Piet die met een van de leidsters wilde trouwen, alleen was de liefde
niet wederzijds. Piet`s ongeluk was echter van korte duur omdat zich al snel een
andere verliefde Piet aandiende (een vrouwtjes Piet). Sinterklaas heeft ze
getrouwd en ze leefden nog lang en gelukkig.
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Oktober
5 t/m 9
19 t/m 23
Za. 31
November
2 t/m 6
Za 7
Za 14
Za 14
Za 14
Zo 15
Za 21
Za 28
December
7 t/m 11
Vr 18
Za 19
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inkomsten (zie punt 6.3), is het mogelijk een grotere reservering
op te bouwen voor de komende jaren.
a.
€ 10.000,= bijdrage aan inrichting Turnhal
b.
€ 5.000,= deelname in de inrichting Turnhal
c.
€ 3.000,= voorziening medewerkersdag
d.
€ 5.000,= voorziening Jubileum

GYMMIE:
Salto v.o.
HERFSTVAKANTIE
OLSW in Ockenburg
GYMMIE:
Arabier
Regiospringwdstr. E
Regiospringwdstr. D
Sinterklaas intocht Den Haag
nationale team cup heren Zwijndrecht
nationale team cup heren Zwijndrecht
regiospringwedstrijden A,B,C
Die Haghe Sinterklaasfeest

6.3

Extra inkomsten
a. Grote Clubactie: € 6.000,= meer dan begroot
b. Deelname aan project Allochtone Jeugd door Sport: ca.
8.000,= (waarvan 5.500,= niet begroot)
c. verkoop turnpakjes: € ca. 2.000,=
d. Advertentie inkomsten en inkomsten verlengde schooldag:
ca. 1000,=

Het jaar is positief afgesloten: een saldo van € 5.841 is toegevoegd aan het
eigen vermogen. We zijn een gezonde en rijke vereniging.

GYMMIE: Handstand overslag
KERSTVAKANTIE t/m 1 januari
OLW 12+ selectie in Leiden

Verslag kascommissie
De kascommissie Ton Soonieus en Leo van ‘t Hof heeft de boeken bekeken
en in orde bevonden. Nieuwe kas commissie leden zijn Ton Soonieus en Bert
vd Linde

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

Begroting 2009
Het bestuur stelt voor geen contributieverhoging door te voeren. De
financiële resultaten geven daarvoor geen aanleiding.
De huurverhoging van de zalen die verhuurd worden door de gemeente is 5
%.
Voor een bijdrage aan de materialen voor de turnhal is 15.000 euro
uitgetrokken. De vergoedingen voor de lesgevers zijn per september 2008
aangepast (een verhoging van 8%; de laatste verhoging dateerde van 2002)

Joke Raateland
Gerna Beldsnijder

Begroting wordt goedgekeurd en penningmeester Jan Raateland wordt
bedankt.
7.
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Info over de verschillende projecten
Die Haghe neemt deel aan twee projecten. Het eerste project is vanuit de
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gemeente Den Haag en heet: Sportclub als partner (inmiddels omgevormd
tot Combinatiefunctionaris) Dit project houdt in dat een Die Haghe leid(st)er/
train(st) er 10 uur les geeft op een school en 9 uur voor een vereniging.
Marian de Bruyn doet dit voor die Haghe.
Een tweede project waaraan Die Haghe vanaf eind 2007 aan deelneemt is
het project Meedoen Allochtone Jeugd Door Sport. Dit landelijk project heeft
tot doel de sportdeelname van allochtone jeugd te bevorderen.
Op 26 april 2008 was de aftrap in het atrium van het stadhuis.
9.

Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2010
Maandag 29 maart 2010.

10. Rondvraag
Leo vraagt of er wordt nagedacht over het 85 jarig jubileum van 2011. Er
wordt nagedacht en binnenkort zal er actie worden ondernomen.
Bas vraagt naar de bestuurbezetting nu 2 mensen zijn weggegaan. Bestuur
probeert zo snel mogelijk een nieuw lid te vinden.
In 2009 zullen verschillende dingen aan de orde komen, Suzanne noemt de
turnhal waar Jan al sinds 2005 mee bezig is en de projecten die doorgaan.
Ook hopen we dit jaar met het nieuwe ledenadministratiepakket te kunnen
starten. Website die in ontwikkeling is en dit weekend de lucht ingaat. Beleid
zal in de loop van dit jaar worden afgerond.
11. Sluiting
PAUZE
8.

Bestuursverkiezingen
Tussentijds aftredend:
Aftredend en herkiesbaar:
Aftredend in niet herkiesbaar:

ALV 2010

6 t/m 9
Za.11
12 & 13
Za. 18
vanaf 27
Mei
tot 9
9 & 10
11 t/m 14
Za. 16
16 & 17
Do.21
Za.23
31
Juni
8 t/m 11
6&7
Za 6
Za 20
20 & 21
Juli
Za.11
Augustus
vanaf 24
vanaf 31
September
7 t/m 11
Za 5

Marion Pijnnaken
Gerna Beldsnijder
Agaath von Winckelman

Agaath krijgt een in de hoofdrol aangeboden gepresenteerd door Leo.
Tijdens deze show wordt Agaath – met instemming van de gehele ALV –
benoemd tot erelid van de CGV Die Haghe.

Za 12
Di 15
8
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GYMMIE:
Flick Flack
Paasontbijt
PASEN
5e div. instap t/m Jeugd in Overbosch
e
+ ½ finale 2 divisie Varseveld ( + op zondag 19 mei)
MEI VAKANTIE
MEI VAKANTIE
Jongensselectie 1/2 finale Sittard
GYMMIE:
Flanken / Balanceren
Land. Finale 3e div. Deventer
Jongensselectie 1/2 finale Prinsenbeek
HEMELVAARTSDAG
Land. Finale 2e div. in Reusel
PINKSTEREN
GYMMIE:
Kip
Jongens. NK & Toestelfinales (1e, 2e, 3e div.) Zwijndr.
The Die Haghe Happy Family Day
Springwedstrijden AHOY
NK & Toestelfinales (ere, talenten divisie)
ZOMERVAKANTIE
Zomerkamp
start lessen behalve Segbroek
start lessen in Segbroek
GYMMIE:
Vrije sprongen
Medewerkersdag
Start Grote Club Actie
Prinsjesdag (geen les)
21
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Activiteiten
De leden van Die Haghe hebben in 2009 aan de volgende activiteiten
deelgenomen:
Januari
2009
5 t/m 8
GYMMIE:
Losom
e
Za. 10
3 Divisie dames in Amsterdam
e
Zo. 11
2 Divisie dames in Amsterdam
e
Za. 17
4 Div. dames Instap/Pupil 1+2 in Amsterdam
e
Za. 17
8 Div. dames Senior in Amsterdam
e
Za. 31
4 Divisie dames Jeugd/Junior/Senior
3e divisie junioren in Amsterdam
Februari
2 t/m 5
GYMMIE:
Salto a.o.
7&8
Jongensselectie 1/4 finale Noord Scharwoude
9 t/m 13
KIJKLESSEN
Za 14
Schoolspringwedstrijden
23 tot 28
VOORJAARSVAKANTIE
Za. 28
Districtfinale 4e div
Maart
2 t/m 5
GYMMIE:
Reus
e
e
e
Za. 7
5 , 6 , 7 Div. dames Junior/Senior in Amsterdam
Districtsfinale 3e Diviesie in Reuver
Za. 14
e
Za. 21
7 Div. dames Instap t/m Jeugd in Overbosch
e
+ ½ finale 2 divisie in Volendam
Za. 28
OW 12- in Ockenburgh
28 & 29
Jongensselectie 1/4 finale Alphen aan de Rijn
April
3
Algemene Leden Vergadering
Za. 4
Land.finale 4e div in Waalwijk
Za. 4
6e div. instap t/m Jeugd in Overbosch
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Jaarverslag 2009
Het bestuur bestond na de ALV 2008 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
Timo Hol

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
vertegenwoordiger TC
lid
lid
lid
vertegenwoordiger AC
kandidaat penningmeester

Marion Pijnnaken is per 1 februari 2009 en Agaath von Winckelmann per 1 april
2009 gestopt. Timo Hol is vanaf oktober het bestuur komen versterken.
Het bestuur is in 2009 11 keer bij elkaar geweest. Het dagelijks bestuur (bestaand
uit 3 bestuursleden) heeft gedurende het hele jaar 1 keer in de 2 weken een
bijeenkomst. Hierbij worden lopende zaken besproken en wanneer mogelijk korte
termijn besluiten genomen.
De afgelopen periode is het bestuur met de volgende zaken bezig geweest:
Turnen
Begin van het jaar zijn er een aantal jongensuren bij gekomen in de Vlierboom en
de Valkenbos school.
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In mei zijn een 2-tal uren gestart op de Eloutschool ( groep 3, 4, 5/groep 6, 7, 8).
Dit is voortgevloeid uit de turnuren die de combinatiefunctionaris op deze school
heeft gegeven.
In september is het 12+ uur op de woensdagavond definitief een Free Running uur
geworden.
Het streven binnen Die Haghe om een zekere mate van uniformiteit op didactisch
gebied aan te bieden, wordt deels gestuurd door het gymmieturnen. Dit jaar heeft
dit ook zijn intrede heeft gedaan bij het springturnen en de kleuters.
Een werkgroep is bezig geweest met het actueel maken van het bestaande
begeleidingsplan. Daarbij is het plan aangevuld met een stuk begeleiding voor de
zelfstandige lesgevers.
In navolging op de nieuwe pakjes voor de recreatieve afdelingen zijn er voor de Aen B-selectie in december nieuwe pakjes aangeschaft.
Springturnen
Vanwege de grote vraag is het aantal uren uitgebreid. Dit blijkt niet voldoende
want ook die uren zijn in een korte tijd volgestroomd. Er is vanwege de grote
e
groepen een 2 trainer benoemd en we zijn in samenwerking met de trainers aan
het bekijken wat de mogelijkheden zijn in de toekomst.
Sinds dit jaar doet de springafdeling ook mee aan wedstrijden en geven zij met
enige regelmaat demonstraties (zoals bij het schoolspring toernooi in de HALO). In
het verlengde daarvan lag de aanschaf van een eigen pakje.
Dans
Dans heeft in 3 jaar tijd op het zelfde uur te maken gehad met een wisseling van
lesgever. Dit kan mogelijk van invloed zijn geweest op het nauwelijks groeien van
het ledenaantal, waardoor een goede doorstroom achterwege blijft.
Een geweldige Dansshow heeft wederom plaatsgevonden.
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Vertrokken zijn
Juriaan Steenks, Marleen Raateland, Nori Lansing, Joy v Winkcelmann en Linda
Smulders.
Diversen
Marja Kruit is jury coördinator en heeft daarbij ook het wedstrijdsecretariaat van
Martijn Meerkerk overgenomen.
Uitbreiding lessen en verhuizingen
In januari zijn in de Valkenbosschool en in de Vlierboom de jongensuren gesplitst
zodat er in beide zalen nu 3 uren les wordt gegeven.
In 2009 is een nieuwe zaal in gebruik genomen op woensdag in de “Eloutschool”.
Twee uren voor meisjes van de basisschool van groep 3 t/m 8.
In januari zijn de springgroepen uitgebreid. Het 12 plus uur op woensdag is een
free running uur geworden.
Resultaten:
De selectiegroepen verdeeld over A, B en C selectie hebben dit jaar deelgenomen
e
de
aan wedstrijden van alle divisies nl van de 3 tot de 7 divisie Er hebben zich 10
de
de
turnsters uit de 4 en 3 divisie geplaatst voor de districtsfinales waarvan 6
turnster voor de bondskampioenschappen. Daarnaast hebben wij dit jaar voor het
de
eerst met 6 turnsters mee gedaan met de 2 divisie, na de verschillende
voorrondes mochten 3 turnsters naar de landelijke ½ finale waarvan 1 turnster
zich plaatste voor de Bondskampioenschappen. In totaal werden er 10
e
e
podiumplaatsen behaald, verdeeld over de 7 t/m de 2 divisie.
De heren van onze vereniging trainen bij STHW en hebben dit jaar in totaal 5
podiumplaatsen behaald. 2 turners hebben zich geplaatst voor de landelijke
finale. Daarbij heeft ook 1 turner meegedaan aan een internationaal toernooi in
België.

Stichting Topturnen Haaglanden & Westland
Binnen deze stichting traint de jongensselectie van meerdere verenigingen
waaronder die van Die Haghe.
10
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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.
Gymkids. Dit jaar geïntroduceerd, vergelijkbaar met het gymmie turnen maar
dan voor kleuters. Een beloningssysteem met stickers.
Zomerkamp.
Door de A selecties zijn er demo’s gegeven op de boulevard van Scheveningen
en op de School Olympiade van alle groepen 8 georganiseerd door de HALO.
Ook de springgroepen hebben demo’s gegeven, bij de school
springwedstrijden in de HALO.
Twee turnsters van de B selectie hebben dit jaar meegedraaid bij de N.T.O.(
nationale topsport organisatie ) trainingen in Zoetermeer welke één maal per
maand plaats vindt.
In 2009 zijn 7 cursisten gestart met de niveau 3 opleiding van de KNGU; zij
hopen voor de zomervakantie 2010 hun diploma te halen.
Door het nieuwe oefenstofsysteem wat dit jaar is ingegaan van de KNGU, zijn
de juryleden verplicht zich bij te laten scholen om hun licentie te mogen
behouden. Twee ouders hebben de bijscholing gevolgd voor de TDC1. Een
technische commissielid is bijgeschoold voor TDB1,en één medewerker voor
TDB2.

Trainers/sters
De volgende trainers maakten in 2009 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, Paula Raateland, Esther Trumpie, Herman Wassenaar,
Lisette van der Zwan, Marlies van der Zwan, Eline van der Zwart en Maike van der
Zwart, Fabian van Venetie, Kim Haverkate Mark van Swieten en Helen Verwaart
Nieuwkomers
Esmee v Adel, Bianca v Haaften, Michelle de Kok, Karlijn Oosenburg, Lisa de Roos,
Diandra Steenhouwer, Lenneke den Tuinder en Hilde vd Ven.
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Sinds 2009 heeft de stichting een eigen begroting met een eigen contributie
inning.
Een afvaardiging van het bestuur neemt deel aan een aantal jaarlijkse overleggen
met de stichting om de ingezette koers te evalueren en mee te denken met het
bestuur waar het gaat om beleidskwesties.
Beleid
Het maken van een beleidsplan is in juni afgerond. Een aantal betrokken
medewerkers en ouders hebben het concept voorzien van veelal nuttig
commentaar. Dit is waar mogelijk ingepast in het definitieve plan.
Een tijdspad is uitgezet en we zijn al bezig om een aantal van de doelstellingen
vorm te geven.
Turnhal
December 2008 het ja woord voor een hal. In 2009 de vergunning en het plaatsen
van de hal, zo was het plan. Helaas was de praktijk weerbarstiger en hadden de
Gemeente en Staedion heel 2009 nodig om de vergunning rond te krijgen. Veel
geduld en juiste afstemming van mensen en zaken is door onze projectleider Jan
Raateland neergezet.
Ondertussen wordt er hard gepuzzeld aan een optimale bezetting waarbij de
verschillende wensen en mogelijkheden van verhuur op elkaar afgestemd moeten
worden. Verder is er een stichting gevormd die de verhuur en financiën van de hal
zal beheren.
Projecten
Het in 2007 gestart project Meedoen Allochtone Jeugd Door Sport (MAJDS)
onderging in 2009 een naamsverandering: Meedoen ALLE Jeugd Door Sport.
Samen met de gymnastiekvereniging DONAR nemen wij aan dit project deel. De
doelstelling, minimaal 5% meer (allochtone) leden is bij de tussentijdse meting in
november met 32% ruim gehaald. Met de financiële middelen die via dit project
beschikbaar komen volgen 7 assistenten de opleiding voor de niveau 3 opleiding.
Via de regeling van jeugdsportcoördinator (voorheen combinatiefunctionaris)
konden wij een van onze trainers een aanstelling voor 20 uur per week geven. De
helft van haar tijd besteedt zij aan het geven van turnlessen bij scholen in het
kader van naschoolse sportactiviteiten; de overige 10 uur wordt door de
jeugdsportcoördinator besteed aan uiteenlopende verenigingstaken. Een van de
11
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doelen van de gemeente met deze regeling is een bijdrage te leveren aan de
professionalisering van sportverenigingen.
Jubileum
In augustus is het startschot gegeven aan de voorbereiding van het jubileum 2011.
Een brainstormsessie heeft tot veel leuke ideeën geleid.
Het bestuur heeft het kader waarbinnen alle activiteiten moeten plaatsvinden
bepaald. Hierin staan woorden als ‘met z’n allen”, “belastbaarheid”, “veiligheid”
en “beleving” centraal.
Groepen zijn gemaakt en de eerste vergaderingen hebben al plaatsgevonden.
Tot slot
Wist u dat in 2009:
• we weinig meldingen van Mexicaanse griep hebben gehad binnen Die Haghe
• we hebben meegedaan aan de nominatie “Beste Penningmeester van het
Jaar” maar Jan het jammer genoeg niet geworden is
e
• ook de 2 Dansshow een groot succes was
• we afscheid hebben genomen van o.a. Marleen Raateland, Juriaan Steenks,
Marian Tactor en Agaath von Winckelmann
• we welkom hebben geheten aan de nieuwe trainers Michelle de Kok, Karlijn
Oosenburg, Diandra Steenhouwer, Hilde van de Ven, Lisa de Roos, Lenneke
den Tuinder
• Timo Hol kandidaat penningmeester is en Jan aanblijft als algemeen
bestuurslid
• we nieuwe pietenpakken hebben
• het kampvuur tijdens het Die Haghe Hemelvaart weekend ongekende hoogte
heeft bereikt
• we nog steeds op zoek zijn naar een goed verkoopadres voor alle Die Haghe
kleding en aanverwante artikelen
• het bestuur bij veel kijklessen is geweest en heel veel e-mail adressen heeft
verzameld voor de Nieuwsflits
• we in 2009 geen contributieverhoging hebben gehad
• en last but not least de Hoofdprijs van de Grote Clubactie op een Die Haghe
lot is gevallen………100.000 euro!!!!!!!!

Jaarverslag 2009
De TC bijeenkomsten
De groep van 7 coördinatoren komen onder leiding van Gerna Beldsnijder drie
maal per jaar bij elkaar. Naast het leiden van de vergaderingen zorgt Gerna voor
de administratieve ondersteuning.
De coördinatoren van de verschillende subgroepen zijn:
• Kleuters
Marlies vd Zwan
• 12Lisette vd Zwan
• 12+
Marian de Bruyn / Iris Hoek
• Jongens
Fabian van Venetie
• Selectie
Joke Raateland
• Springen
Bert van Haaften
• Dans
Eline vd Zwart
Op het coördinatoren overleg worden de lopende zaken besproken vanuit de
verschillende subgroepen. Ook wordt het grote TC overleg (eveneens drie maal
per jaar) voorbereid.
Het eerste gedeelte van het grote TC overleg wordt gebruikt voor de
mededelingen vanuit het bestuur en vanuit het coördinatorenoverleg en het
tweede gedeelte wordt indien mogelijk een praktijkonderdeel besproken. In
maart was het thema: Gebruik van materialen in combinatie met een
springtoestel, in juni zijn de werkgroepen van de verschillende activiteiten voor
het komend seizoen samengesteld en in oktober zijn de springwedstrijden
besproken: “waar wordt op gejureerd?”.
De grote TC vergaderingen worden goed bezocht en hebben een duidelijke
meerwaarde voor de samenwerking en het groepsgevoel.
De leden van de TC hebben zich in 2009 o.a. bezig gehouden met:
• Verschillende onderlinge (spring) wedstrijden.
• Wedstrijden op regionaal, district en landelijk niveau.

Als laatste wil ik iedereen binnen Die Haghe bedanken voor al hun inzet,
enthousiasme en tijd in 2009. Het komende jaar zal in het teken staan van de
12
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voorbereidingen op het jubileum, de Turnhal en het net als altijd goed laten
verlopen van alle lessen, wedstrijden en activiteiten.
In het vorige jaarverslag melde ik dat Bert van Haaften voor de grote
airtumblingbaan een geluiddempende kast had gemaakt. Wegens groot succes
heeft hij nu ook voor de kleine baan zo’n kast gemaakt.

Namens het bestuur
Suzanne Lock
de voorzitter

Het intensieve gebruik van onze materialen zorgt voor heel wat schade en slijtage.
Zo zijn van de tumblingbaan in het Segbroekcollege weer zo’n 60 veerblokken
losgeraakt of afgescheurd; deze zijn vervangen. In dezelfde zaal zijn twee reuter
springplanken gerenoveerd, waarbij de houten veerplanken zijn vervangen.
Schades aan verschillende dempingsmatten zijn gerepareerd. Van de twee
vangblokken in de Vliermeent is een hoes vervangen en de andere gerepareerd.
In de Valkenbosschool is de brugligger met rekstokbevestiging gebroken en door
een andere ligger vervangen.
Onze opslagruimte in het Veldzicht is ontruimd en alle goederen zijn overgebracht
naar een andere ruimte. Dit is een kelderbox in de Lannoystraat. In deze nieuwe
opslag staat o.a. het Die Haghe archief, diverse attributen van jubileumshows en
de AC materialen.
Tot slot kan ik melden dat Thimo de Nie weer zorgde voor het transport van de
kleine airtumblingbaan naar de verschillende zalen.
Bas Steenks
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Rooster van aftreden bestuur
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jaarverslag 2009
Suzanne Lock (voorzitter)

x

x

Joke Raateland (vert. T.C.)

x

x

Jan Raateland
Gerna Beldsnijder (secretaris)

x
x

Ook dit jaar was het beleid van het bestuur erop gericht, om onze materialen in de
verschillende zalen verder aan te vullen of te verbeteren.

x
x

X

Marlies vd Zwan

x

x

Eline vd Zwart

x

x

Marcus Moll (vert. A.C.)

x

x

Timo Hol (penningmeester)

x

x

-

Suzanne Lock, Joke Raateland, Eline vd Zwart aftredend en herkiesbaar
Marlies vd Zwan aftredend en niet herkiesbaar
Timo Hol is kandidaat lid en zal als taak krijgen het penningmeesterschap
Jan Raateland blijft bestuurslid
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Zo is de lage evenwichtsbalk in het Segbroekcollege vervangen door een nieuw
exemplaar (J&F). De ”oude” balk was in 2007 opnieuw bekleed en kon prima
gebruikt worden in de zaal van De Wonnebald. Het kwam nu mooi uit dat een
overcompleet stel evenwichtsbalksteunen opnieuw gebruikt kan worden voor
deze balk in de Wonnebald. In deze zaal is ook nog een nieuw vangblok (J&F,
90x75x60) geplaatst.
e
Verder is in het Segbroekcollege een 2 openeind-minitramp geplaatst en is er
voor de springafdelingen een speciale hoes gemaakt om twee valmatten aan
elkaar te koppelen.
e
Ook in de “oudbouw” benedenzaal van het Segbroekcollege is een 2 openeindmintramp geplaatst. Daarnaast heeft Bert van Haaften voor deze zaal een speciale
dubbele minitramp geconstrueerd.
In het verslagjaar is Die Haghe begonnen met meisjeslessen in de splinternieuwe
Eloutschool in de Copernicusstraat. De gymzaal van deze school is een schitterend
gerenoveerde oude gymzaal. Omdat een evenwichtsbalk niet tot de
standaarduitrusting van een basisschool behoort, is ook hier door Die Haghe een
nieuwe balk geplaatst. Omdat deze (oude) zaal vrij klein is, was het nog een hele
puzzel om hier een plek te vinden voor de balk en de bijbehorende steunen. Maar
in goed overleg met de school is dit uiteindelijk wel gelukt.
De lage evenwichtsbalk in de Leijenburgschool was hard aan vervanging toe. Dit
was nog een houten balk van Advendo, die nogal last van splinteren had. Dus ook
hier is een nieuwe balk (J&F) geplaatst met lage steuntjes. Met het afvoeren van
de oude balk kwam er een eind aan een tijdperk, omdat dit de laatste houten balk
van Die Haghe betrof. Maar…. de balk is nog niet weggegooid. Hij is doormidden
gezaagd en op deze twee halve balken wordt nu nog thuis geoefend door meisjes
van de A-selectie.
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