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Agenda ALV 15-09-2018
1.
2.
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6.

7.
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9.
10.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
*Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2018
*Jaarverslagen:
a) Bestuur
b) Technische Commissie
c) Activiteiten Commissie
d) Materiaal Commissie
** Financiën:
a) Jaarrekening verkorte boekjaar 2018
b) Verslag kascommissie
c) Contributie 2018/2019
d) Begroting 2018/2019
Bestuursverkiezingen
Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2019
Rondvraag
Sluiting
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Notulen 29-03-2018
Datum:
Plaats
Aanwezig/Afwezig

woensdag 29 maart 2018
Korfbalvereniging Die Haghe,
Baambruggestraat 10 Den Haag
volgens de lijst van aanwezigen en email

Bestuur
Pam Leenheers, Frank Geene, Wim Schaasberg, Marlies van Oosterom,
Priscilla Deltrap
Afwezig met kennisgeving: Marian de Bruyn
(Ouders van) leden
Fabian van Ventië, Hanna Venderbos, Roos Toorman, Wouter Gerritse, Jasper
Boon, Marinka Klaassen, , Connie la Rivière, Ellen Dijkstra, Marleen
Raateland, Kimberley Olaria, Fay Briggeman, Chiara den Heijer, Lisette van
de Zwan, Marlies van de Zwan, Esme Molenkamp, Serera Overschie, Tara
Bisoen, Joey Robert, Jessica Coppens, Marielle Taal, Judith de Putter, Lara
Bakker, Esther Trumpie, Stepanie Dutour Geerling, Fokke Rispens, Inge Walz,
Eva te Loo, Richard Deetman, Samira van Schie, Babel Terlouw, Kim van
Neijhof, Sam Zwartjes
Afwezig met kennisgeving: Chayenne Nunes
Ereleden
Bas Steenks, Herman Wassenaar
Leden van verdienste
Joke Raateland, Jan Raateland
Afwezig met kennisgeving: Marianne Wassenaar, Karin Spaans, Henk
Lobenstein, Gerna Beldsnijder
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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen, met name de
aanwezige ereleden en leden van verdienste, welkom. Het verloop van de
avond wordt toegelicht, eerst het formele gedeelte van de ALV en daarna een
pubquiz, die door Sam Zwartjes is overgenomen vanwege ziekte Marian de
Bruyn.
Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Mededelingen
Het bestuur heeft een ingezonden brief van Henk Lobbenstein ontvangen.
Hierin maakt hij de leden attent maakt op een door hem geschreven artikel
dat in de krant ‘de Oud Hagenaar’ is verschenen. Verrijkt met vele foto’s uit
het verleden, is het een mooi verhaal geworden, waarop veel oud-leden
enthousiast gereageerd hebben.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016
De notulen zijn akkoord en hiermee vastgesteld.
Jaarverslagen
De voorzitter geeft aan dat de jaarverslagen niet verder worden toegelicht. Zij
bedankt iedereen die een stukje voor het boekje van de ALV heeft
geschreven.
Financiën
Frank Geene licht de financiën toe.
Jaarrekening 2017
Frank Geene geeft aan dat het verlies te verklaren is door uitgaven
onderhoud materialen voor de turnhal, trainersvergoeding (reiskosten en
meer trainingsuren voor de 2 e divisie), wedstrijden K.N.G.U., en extra
landelijke wedstrijden.
Tevens is de afdeling Dans momenteel onvoldoende bezet en is de
jongensselectie gestopt. Dit laatste leidt direct tot minder kosten, echter is
hiermee ook minder inkomsten uit contributie.
Het bestuur geeft aan dat zij voor het komend verenigingsjaar de voortgang
van Dans zal evalueren en besluiten of Dans binnen de vereniging een
toekomst heeft.
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Jaarplanning, Jan Raateland en Frank Geene zullen de uitgaven/inkomsten
transparant maken ten aanzien van de activiteiten van de vereniging.
Kascommissie
Marleen Raateland en Eline Worisek-v.d Zwart lichten namens de commissie
toe dat zij de stukken hebben goedgekeurd.
Benoeming nieuwe Kascommissie
Eline van der Zwart-Worisek en Suzan Lock. Reservelid is Herman
Wassenaar.
Déchargeren Bestuur
De Jaarrekening wordt vastgesteld en het bestuur wordt décharge verleend.
Voorstel wijzigen verenigingsboekjaar
Frank Geene informeert de ALV over het voorstel om het boekjaar gelijk te
laten lopen met het verenigingsjaar, dus van 1 augustus tot en met 31 juli.
Het voordeel is dat de begroting van de vereniging dan parallel loopt aan de
verenigingsactiviteiten. Inkomsten en uitgaven kunnen hierdoor beter
begroot worden.
Om dit mogelijk te maken zal de ALV aan het begin van het verenigingsjaar
gepland moeten worden. Indien men besluit om het boekjaar aan te passen
zal eerst een verkort boekjaar van kracht zijn, t.w. van 1 januari 2018 tot en
met 31 juli 2018 waarna wederom een ALV moet worden gehouden.
Na de toelichting wordt het voorstel in stemming gebracht.
De ALV stemt vervolgens in met de wijziging van het boekjaar naar 1
augustus tot en met 31 juli. Frank Geene zal zorg dragen voor het wijzigen
van de statuten door de notaris.
Door het besluit van de ALV loopt dit boekjaar van 01-01-2018 tot 31-072018. In dit boekjaar zal geen contributieverhoging worden doorgevoerd.
Besloten is om de eerstvolgende ALV te plannen op de opstartdag 15
september 2018, Locatie nog nader te bepalen.
De penningmeester zal voor de eerstvolgende ALV een voorstel
contributieverhoging indienen. Het voornaamste doel is de contributie in
relatie te brengen tot de trainingsuren die aan een les verbonden is. Tevens
6
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zijn transparantie, eenvoud uitgangspunten geweest om de
contributievergoeding te wijzigen.
Leden kunnen in de toekomst op nieuwe website informatie over de
contributie via een keuze menu opzoeken.
Sponsoring is alleen tijdens de jubileumshow als inkomsten voor Die Haghe
ingezet. Fokke Rispens zal zich op termijn mogelijk gaan richten op het
sponsorbeleid.
De begroting voor het boekjaar 01-01-2018 tot en met 31-07-2018 wordt
aangenomen.
Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet
herkiesbaar:
Kandidaat leden:

Aftredend en
herkiesbaar:
Vacature bestuur:
Kandidaat
bestuurslid:

Pam Leenheers
(voorzitter tot het einde van het seizoen)
Marian de Bruyn (bestuurslid),
Wim Schaasberg (activiteiten coördinator) en
Marlies van Oosterom (secretaris) worden
benoemd voor hun rol in het bestuur.
Frank Geene wordt herbenoemd als
penningmeester in het bestuur.
communicatie coördinator, voorzitter en
vice-voorzitter
Marielle Taal stelt zich kandidaat en wordt
aangenomen

Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2018
De vergadering wordt vastgesteld op zaterdag 15 september 2018.
Uitreiking leden van verdiensten, ere leden
Benoemd zijn ‘Leden van verdienste’:
Chiara den Heijer, Esther Trumpie, Marlies van der Zwan, Lisette van der
Zwan, Fabian van Venetië, Connie la Riviere
Benoemd met het ‘Ere Lidmaatschap’:
Jan en Joke Raateland
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Het begrip ‘aanzienlijk’ betekent vanuit de statuten dat de inzet van een lid
verdienstelijk is voor de vereniging. Ouders van leden, en leden 12+ kunnen
een lid/leden aan het bestuur voordragen.
Rondvraag
Hoe zal de N2 verder gaan, dit in relatie tot de afspraken met de BOSAN. Op
18 april zal de Technische Commissie de door-/in /uitstroom selectie
bespreken. Een week later volgt de bespreking met de BOSAN. Per
individueel turnlid wordt gekeken naar de mogelijkheden. Uitzonderingen
zullen per turnster worden beoordeeld.
Tijdens dit overleg zal Pam Leenheers ook het turnklimaat binnen de BOSAN
aan de orde stellen.
De voorzitter stelt vervolgens voor om de inhoudelijke discussie buiten de
ALV met betrokken ouders van turnsters te bespreken.
De voorzitter geeft aanvullend aan dat de vereniging een convenant heeft
met BOSAN. Vanuit die samenwerking zullen de gesprekken over turners
gevoerd worden. De trainers bepalen de voorselectie voor de N1/N2, BOSAN
selecteert. De afspraken zijn niet in ‘beton’ gegoten zolang overleg
plaatsvindt. Echter is het wel van belang dat de juiste ‘weg’ gevolgd wordt.
Nu is het zo dat BOSAN N1 en N2 faciliteert (opleiding voor topsport), de
vereniging N3 tot en met N5 faciliteert (selectie)
Het bestuur informeert dat de nieuwe wet op de privacy 2018 door het
bestuur is bestudeert en aanpassingen doorvoert als dat nodig is.
Website cgv Die Haghe
De nieuwe website zal in staat zijn om bijdragen te innen, zodat de trainer
niet belast wordt met het beheren van contanten.
De huidige website zal omgezet gaan worden. Er staan nu nog sponsoren op.
Het idee wordt aangebracht om deze sponsors te benaderen met de vraag of
zij ook een vermelding willen hebben op de nieuwe website. Naast dit
medium, is ook andere vormen van sponsoring denkbaar. Bestuur neemt
overweging mee voor beleidsontwikkeling. Zowel Fokke Rispens, als Jan
Raateland willen zich inzetten om sponsorbeleid te gaan opzetten.
Frank Geene licht toe dat er een koppeling is gemaakt tussen de financiën
en ledenadministratie. Hierdoor is de facturenstroom vereenvoudigd. Ook is
het mogelijk om via de website leden aan te melden en uit te schrijven.
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Er is nog een relatief kleine inspanning 10% nodig om de website
operationeel te maken.
Daarnaast is er een vacature voor content-beheerder website.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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Jaarverslagen
Bestuur
Het bestuur bestond tot 31 juli 2018 uit de volgende personen:
•
Pam Leenheers - voorzitter
•
Frank Geene - penningmeester
•
Marlies van Oosterom - secretaris
•
Marian de Bruyn - vertegenwoordiger TC
•
Priscilla Deltrap – assistent vertegenwoordiger TC (vervanger van
Marian de Bruyn tijdens haar zwangerschapsverlof in 2018)
•
Wim Schaasberg – vertegenwoordiger Activiteitencommissie
•
Mariëlle Taal – vanaf 1 april 2018
•
Laure Wessemius-Chibrac – vanaf 6 juni 2018
Het bestuur is tot het eind van het seizoen in juli 2018 zeven keer bij elkaar
geweest. Het dagelijks bestuur (in wisselende samenstelling) heeft
gedurende het hele jaar geregeld een bijeenkomst gehad als dit nodig was.
Hierbij werden lopende zaken besproken en wanneer mogelijk korte termijn
besluiten genomen.
De afgelopen periode is het bestuur met de volgende zaken bezig geweest:
Vrijwilligers
Dankzij een grote wervingscampagne in 2018 hebben we meerdere nieuwe
vrijwilligers, waaronder een aantal bestuursleden kunnen werven. Het proces
startte erg vlot met Steef van den Boom van Brug8. Helaas stopte Steef bij
Brug8, waarna het proces vertraging heeft opgelopen. Er zijn twee andere
consultants opgeschakeld, Kenny Jansen en Jack Jacobs. Met wat hick-ups is
het proces met goed resultaat beëindigd. De ondersteuning is volledig
betaald door de gemeente Den Haag, afdeling sportsupport.
Een paar vrijwilligers zijn meteen gestart (zoals Laure die het bestuur kwam
versterken), en we hebben nog een hele grote lijst met namen van mensen
die bereid zijn zich in te zetten. Ook zijn er een aantal ouders die als
teamouder fungeren voor een groep. Voor de kleding van de selectie is ook
iemand gevonden. Bovendien is er een andere opslagruimte beschikbaar
gesteld.
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Een belangrijk advies uit het rapport van Brug8 was om meer verbinding te
creëren met de (ouders van de) leden, en duidelijker te laten zien wat wij als
vereniging doen. Bijvoorbeeld ook door meer “vlagvertoon” rondom de lessen
waar de leden wekelijks zijn.
Vanuit c.g.v. Die Haghe is een vrijwilliger afgevaardigd voor het bestuur van
de turnhal aan de Groen van Prinsterenlaan. Walter Dresscher, een architect
met veel contacten bij de gemeente. Walter is op 4 juli kennis komen maken
met het bestuur van Die Haghe. Wij hebben veel vertrouwen in hem en hem
veel succes gewenst bij het bestuur van de Turnhal GvP.
Vrijwilligers die zich uitzonderlijk inzetten voor de vereniging zijn Jan en Joke
Raateland, zij zijn daarom tijdens de ALV van maart 2018 benoemd tot
erelid. Aftredend bestuurslid Connie la Riviere, is lid van verdienste
geworden, aangezien zij naast haar bestuurstaken nog vele andere dingen
heeft opgepakt, waaronder het beheer van de kleding.
Trainers
Het merendeel van onze trainers draait al jaren mee, en doet naast het
training geven ook nog heel veel voor de vereniging. Daarom zijn de volgende
trainers tijdens de ALV van maart 2018 beloond met het predikaat “lid van
verdienste”: Fabian van Venetië, Esther Trumpie, Chiara den Heijer, Marlies
van der Zwan, Lisette van der Zwan.
Een aantal trainers is langdurig ziek geweest (Tim de Groote, Renate Dutour
Geerling), waardoor vele lessen opgevangen moesten worden. Dit is met
kunst- en vliegwerk gelukt, maar verdiende niet altijd de schoonheidsprijs.
Met name de 5de divisie kwam onder druk te staan.
Ook de jeugdsport coördinator, Mandy Haack, is sinds begin januari
uitgevallen vanwege een chronische blessure.
We hebben in mei 2018 afscheid genomen van de jeugdsport coördinator
dans, Lara Bakker, wegens disfunctioneren.
Na alle perikelen rondom de jeugdsport coördinatoren, en alle energie die dit
heeft gekost, heeft het bestuur een afweging gemaakt. De voordelen wegen
niet meer op tegen de nadelen, dus met ingang van het nieuwe seizoen
maakt c.g.v. Die Haghe geen gebruik meer van een jeugd sport coördinator.
Daarmee is ook de samenwerking met SWSDH voorlopig beëindigd.
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De afdeling dans is dit jaar helaas niet goed ontwikkeld. Er waren te weinig
leden, en daar is niet adequaat op gereageerd door het lesaanbod te
beperken. Ook zijn er veel lessen afgezegd door de docenten, waarvan het
bestuur niet op de hoogte is gesteld. Vanaf april is geprobeerd om er nog iets
van te maken, met behulp van Kim van Neijhof en Judith de Putter. Dit heeft
in ieder geval geresulteerd in een hele leuke eindshow in theater Dakota.
Gelukkig hebben we ook nieuwe trainers mogen verwelkomen. Bij
springturnen zijn Jonathan en Faye gestart. Charlotte, Wouter, en Eke hebben
hun niveau 3 gehaald.
In 2018 is een pilot project gestart met een opleiding niveau 3 op maat.
Hiervoor is een speciale selectie dag geweest, en 6 assistent trainers zijn
door de strenge selectie heen gekomen. Daarna is een opleiding op maat
gemaakt, die hopelijk in september kan worden afgerond met het examen
niveau 3.
KNGU – samenwerking turnverenigingen Den Haag
De samenwerking met andere turnverenigingen is na een paar
bijeenkomsten niet verder opgepakt. Dit zouden de jeugd sport
coördinatoren gaan doen, maar door het uitvallen van Mandy Haack (JSC van
c.g.v. Die Haghe) is dit proces gestopt.
De samenwerking met STHW is vanwege het ontbreken van een
jongensselectie op een heel laag pitje gekomen. Er is geen contact meer
geweest sinds 2017.
De samenwerking met Bosan Turnacademie is in 2018 onder druk komen te
staan o.a. vanwege het feit dat c.g.v. Die Haghe ook 2de divisie turnen
aanbiedt. Op 23 april 2018 is een bijeenkomst geweest met alle trainers van
BTA en Die Haghe om de doorstroom van de turnsters te bespreken. Dat leek
een goede bijeenkomst, maar achteraf ontvingen we alsnog bericht van de
voorzitter van BTA dat ze teleurgesteld waren dat we de 2de divisie niet
hebben stopgezet.
Ook is er steeds “gedoe” tussen de trainers van de selectie van Die Haghe en
Sophie Mentink. Ons verzoek om hierover in gesprek te gaan is wegens
drukte van Sophie uitgesteld tot nader order. Op dit moment is hierover nog
geen bericht ontvangen. (29 augustus 2018)
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Turnhallen
In 2018 konden we gebruik maken van trainingsmogelijkheden in 2
turnhallen. Hierdoor konden alle selectiegroepen en springturngroepen
gebruik maken van deze geweldige faciliteiten.
Ook zijn er in 2018 districtswedstrijden van de KNGU georganiseerd door
c.g.v. Die Haghe in samenwerking met de Bosan Turnacademie.
All United
Het in gebruik nemen van het pakket van All United was toch lastiger dan
gedacht. De nieuwe privacywetgeving moest ook nog ingeregeld worden en
hierbij kwamen we een aantal problemen tegen die niet snel konden worden
opgelost.
We hopen dat met ingang van het nieuwe seizoen 2018-2019 alles in orde
komt.
Het bestuur bedankt ook dit jaar iedereen die zich het afgelopen jaar met
veel enthousiasme heeft ingezet voor Die Haghe!
Pam Leenheers
29 augustus 2018
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Rooster aftreden bestuur
Naam
Jaar

2018

2019 2020 2021 2022
X

Frank Geene
X

Priscilla Deltrap
Marian de Bruyn

X

Wim Schaasberg

X

Marlies van Oosterom

X
X

Marielle Taal
Kandidaat lid: Laure Wessemius-Chibrac
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Jaarverslag Technische Commissie 2018
Nu het boekjaar wordt aangepast zodat deze gelijk valt met een turnseizoen,
hebben we eenmalig een verkort boekjaar gedraaid. In dit halfjaar viel voor
de TC en de turnsters het wedstrijdseizoen. Aan het einde van het seizoen
heeft dans een mooie dansshow gehad, met dank aan Kim van Neijhof en
Judith de Putter. Ook zijn er zoals altijd wisselingen in trainers en groepen
geweest.
Coördinatoren
In 2018 waren de volgende trainers coördinator van hun afdeling:
Peuter- en kleutergym
september)
Turnen 12Turnen 12+
Springturnen
Jongensturnen
Dans
Damesselectie

Marlies van der Zwan (zwangerschapsverlof vanaf
Lisette van der Zwan
Chiara den Heijer
Fabian van Venetië
Wouter Gerritse
Lara Bakker (JSC, per mei gestopt)
Mariëlle Taal

Babynieuws
In april is onze oud-trainster en bestuurslid Marian bevallen van haar eerste
kindje, Jip. Een echte Die Haghe baby, want ook papa Sam zet zich als
materiaalman in voor de vereniging. Ook Marians oude partner Lisa had
babynieuws, zij is in verwachting van een dochter en is op 16 september
uitgerekend. Voor de zomervakantie heeft zij het seizoen afgerond en na de
zomer zal zij tot januari met zwangerschapsverlof zijn.
Trainersbestand
In 2018 hebben de volgende trainers lesgegeven voor CGV Die Haghe:
Dans: Lara Bakker(JSC) gestopt 05/2018, Kim van Neijhof, Rosanna Straver,
Chayenne Nunes, Ramona, Eva te Loo en Fauve Baak.
Turnen 12-: Mandy Haack (JSC)met ziekteverlof sinds 02/2018, Lisette van
der Zwan, Roos Toorman, Hanneke Venderbos, Renate Detour Geerling,
Stephanie Detour Geerling, Romy Bender, Eke van Dijk, Charlotte de Rauw.
Turnen 12+: Chiara den Heijer, Kimberley Olaria, Lisette van der Zwan,
Hanneke Venderbos en Renate Detour Geerling.
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15 september 2018

ALV

Peuters/kleuters: Marlies van der Zwan, Esther Trumpie, Stephanie Detour
Geerling en Hanneke Venderbos.
Jongens 12-/12+: Wouter Gerritse, Tim de Groote, Rozemarijn de Lang.
Damesselectie: Richard Deetman, Mariëlle Taal, Inge Wulz, Joey Roberti, Lisa
de Roos, Fabian van Venetië, Marytha de Groot, Amber Schuitemaker, Felice
van der Burg, Tara Bisoen, Serena Overschie, Janneke Bertorotta, Hans
Hokke, Renate Dutour Geerling.
Springen: Fabian van Venetië, Tim de Groot, Ben Vogels, Jonathan
Dingemans, Fay Briggeman.
BTA: Josie Jackson
Welkom/afscheid
Zoals elk jaar hebben ook dit jaar weer een aantal trainers de TC van Die
Haghe verlaten, of hebben een stapje terug gedaan. Maar gelukkig komen er
ook altijd weer nieuwe gezichten bij.
Binnen de selectie is het in dit verkorte boekjaar redelijk stabiel gebleven.
Helaas hebben we aan het begin van het kalenderjaar afscheid moeten
nemen van Renate op de 5e divisie. Hierdoor kwam deze groep opnieuw
zonder trainer te zitten. Mariëlle heeft de zaterdagtrainingen overgenomen
en op vrijdag hebben Amber en Felice hun best gedaan om de trainingen te
verzorgen. Gelukkig hebben we Marieke Heddema mogen verwelkomen als
teamouders en ondersteuning.
Ook binnen de recreatie hebben we afscheid moeten nemen van een aantal
trainers. Binnen de dans hebben we afscheid genomen van Eva en
Chayenne. Ook Fauve, die eigenlijk in 2017 al gestopt was met lesgeven,
hebben we niet meer gezien. De lessen werden overgenomen door Rosanne
en Ramona. Aan het einde van het vorige seizoen zijn er helaas veel leden
gestopt bij Dans. Het is niet gelukt om nieuwe leden te vinden en de lessen
weer goed te laten draaien. In het hele proces hebben we in mei afscheid
genomen van Lara Bakker als jeugdsportcoördinator Dans. Met SWSDH is
overleg geweest, en er is geen nieuwe jeugdsportcoördinator voor Lara terug
gekomen. In de zomerstop heeft het bestuur helaas de beslissing moeten
nemen om te stoppen met de danslessen, omdat we de kwaliteit hiervan niet
meer kunnen garanderen.
Bij het recreatie turnen is Tim de Grote gestopt met lesgeven aan de jongens.
Wouter Gerritse heeft zijn lessen in de Hofstad MAVO overgenomen. Bij de
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meisjes is Dagmar gestopt met de lessen in de Vlierboom en zijn de lessen
overgenomen door Eke onder begeleiding van Joke Raateland. Ook hebben
we na vele jaren afscheid genomen van Kimberley Olaria als trainster en
maatje van Chiara bij de 12+.
Bij het Springen is Fabian aan het minderen en viel Tim weg.
Hiervoor in de plaats heeft Tim twee andere HALO-ers geregeld: Jonathan
Dingemans en Fay Briggeman.
TC-vergaderingen
In het verkorte jaar 2018 zijn er twee groot-TC vergaderingen geweest. Deze
vonden plaats in maart en juni in de Vliermeent. Bij deze vergaderingen zijn
alle TC-ers aanwezig. Daarnaast houdt iedere afdeling eigen vergaderingen
met het eigen trainersteam. De TC-vergaderingen werden goed bezocht, en
er was altijd wel een vertegenwoordiger van iedere werkgroep.
Taken TC 2018
De TC heeft zich in het verkorte boekjaar gericht op het aanbieden van
kwalitatief goede lessen, waarin sportplezier en veilig sportklimaat voorop
staat.
Opleidingen
De meeste opleidingen van de bond starten in het najaar. Daardoor zijn er in
het verkorte boekjaar geen cursisten niveau 1 en 2 geweest.
Wouter Gerritse, Quintin Timmers, Eke van Dijk, Charlotte de Rouw en Lune
Opperman zijn vorig jaar allemaal begonnen aan niveau 3 cursus en zullen
die in 2018 afronden. Wouter is als eerst geslaagd aan het begin van 2018.
Eke en Charlotte volgende snel daarna. Quinten en Lune moeten de
opleiding nog afronden voor zij als volwaardige trainer aan de slag kunnen.
Na het behalen van het trainerschap kan je ook nog verder leren. Joey
Roberti en Mariëlle Taal zijn in 2017 bezig geweest met de cursus Coach 3.
Joey is in mei geslaagd voor deze cursus. Mariëlle heeft haar examen over de
zomer heen getild en zal in september examen doen. Tim de Groot is na
gestopt te zijn met zijn stage bij Pro Patria toch verder gegaan aan zijn niveau
4 cursus. Hij heeft hiervoor stage gelopen bij de BOSAN Turnacademie.
Helaas is Tim vlak voor het afronden van de opleiding opnieuw gestopt.
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In het voorjaar van 2018 is in overleg tussen de voorzitter Pam Leenheers en
Sylvia Bos van de KNGU een speciaal traject opgestart waarbij trainers na
een toelatingstest een verkorte niveau 3 cursus konden gaan volgen die
speciaal voor Die Haghe gemaakt werd. Tot dit traject zijn toegelaten: Jadzia
van Mersbergen, Naomi Borghart, Janneke Bertorotta, Amber Schuitemaker,
Serena Overschie en Tara Bisoen.
Uitbreiding en verhuizingen van lessen
Een grote mijlpaal in de Haagse turnsport, was de opening van de nieuwe
Spotcampus (en de bijbehorende turnhal) in het Zuiderpark. Met een
prachtige show en open dag werd de campus in juni 2017 geopend. Na de
zomer namen de groepen van de selectie hier hun intrek, net als de
springuren van de maandag. Met de opening van de Sportcampus, kwam er
een einde aan de HALO op de Laan van Poot. Ook zal de locatie Segbroek
College niet langer gebruikt worden door de selectie.
Activiteiten/resultaten breedtesport
Zoals elk jaar, hebben er in het voorjaar van 2018 ook diverse activiteiten en
wedstrijden plaatsgevonden.
Peuter- kleuter
De peuters en kleuters hebben het weer goed gedaan in het voorjaar van
2018. Na de zomer kunnen de jonge Die Haghenezen nog jonger starten,
dan komt er weer een ouder- en kind les op het rooster!
12De 12- kon meedoen aan het paasontbijt. In april waren de
clubkampioenschappen. Clubkampioen in de 12- is Jady Mae Schouten
geworden.
12+
De 12+ heeft tijdens de clubkampioenschappen in april officieel afscheid
genomen van Kimberley Olaria, nadat zij jarenlang met Chiara samen de
leiding had over de 12+ lessen. Clubkampioen werd Woody Simba.
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Jongens
De jongens recreatie heeft zich ook in 2018 weer verder ontwikkeld. In
januari heeft Wouter Gerritse zijn niveau 3 examen succesvol afgerond en is
trainer geworden bij de vereniging! Begin seizoen 2018/2019 zal Quintin
Timmers (assistent donderdag) ook zijn niveau 3 afronden.
Op beide lesdagen is het aantal leden weer gestegen en dit heeft geleid tot
een uitbreiding van de woensdaglessen in het Hofstad MAVO-HAVO, waar wij
uiteraard erg blij mee zijn. De lessen zullen van twee naar drie uur gaan en er
is ruimte voor 12+ leden in het laatste lesuur. Deze uitbreiding zal ingaan per
vijf september 2018.
In april hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Tim de Groote bij de
jongens afdeling. Door omstandigheden heeft Tim moeten besluiten om
eerder te stoppen met de woensdag lessen en zich even terug te trekken. Hij
blijft wel betrokken bij de vereniging en zal binnenkort weer andere lessen
gaan verzorgen. Wouter Gerritse (trainer sinds januari) zou na de
zomervakantie deze lessen overnemen, maar kon dit gelukkig al per april
2018 overnemen.
Op de laatste 12- vergadering is er in overleg met alle trainers besloten dat
de jongens geen onderdeel meer uitmaken van de 12- meisjes en weer apart
gaan vergaderen. Binnen de jongenstrainers is er een nieuwe coördinator
naar voren gekomen en dat is Wouter Gerritse. Inmiddels hebben zij ook de
eerste vergadering gehad.
In april hebben wij weer mooie Clubkampioenschappen gedraaid waar weer
mooie oefeningen werden vertoond en veel prijzen gewonnen werden. De
Clubkampioen 2018 is Rutger van Hardenbroek van Amerstol
Wouter Gerritse
Dans
Voor de afdeling Dans was het een bewogen jaar. Bij de jeugdsport
coördinator Lara lag de taak om het ledentekort op te lossen. Dit lukte echter
niet. Ook onder de docenten was veel doorstroom. Het bleek moeilijk om
leuke enthousiaste dansdocenten binnen te houden. In mei hebben we
daarom Lara laten gaan als jeugdsport coördinator Dans. In juni stond nog de
dansshow op de planning. Gelukkig hebben de zussen Kim en Suzanne van
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Neijhof dit opgepakt en de show weten te redden. Helaas heeft het bestuur
in de zomer moeten erkennen dat we de kwaliteit van de danslessen niet
meer kunnen garanderen en daarom besloten na de zomer te stoppen met
de dansafdeling.
Springturnen
Springen heeft meegedaan aan de regiowedstrijden. (Fabian van Venetië)
Activiteiten/resultaten selectie
Binnen de selectie was het een zeer succesvol wedstrijdseizoen.
Damesselectie. De damesselectie zit nog steeds vol en heeft goed
gepresteerd tijdens het wedstrijdseizoen.
Instapgroep
De instap heeft een prachtig seizoen gehad onder de nieuwe trainster Inge.
Naast dat Inge veel gezelligheid bracht met het vieren van verjaardagen en
feestdagen, draaide de groep ook een goed wedstrijdseizoen. Tijdens de
plaatsingen waren er medailles voor Lexi, Wietske en Alyssa. Bijna alle
meiden mochten aantreden in de districtsfinale. Hier werd Wietske eerste op
de meerkamp en Nane 3e. Op de toestelfinales van het district werd Alyssa
districtskampioen op vloer en Wietske 2e op balk. Wietske bleef in de race
tot aan het NK in Almelo waar ze mocht shinen in de meerkampfinale en
toestelfinale balk.
2e divisie
Seizoen 2017-2018 was het eerste officiële seizoen van de N2/2e divisie
groep. De meeste meiden uit deze groep komen uit de N3 of zijn
terugstromers van de Bosan Turnacademie. Onder leiding van Richard en
Joey maakte deze groep een enorme groei door. Dit lieten de meiden zowel in
de trainingen, als op wedstrijden zien. Naast verschillende medailles tijdens
toernooien en in de voorrondes, werden er zelfs NK plaatsen veroverd.
Mirthe Dijkstra (pupil 1), Romeny Libeton (pupil 2) en Shawna Duijndam
(jeugd 2) mochten in Tilburg op de NK laten zien wat zij konden. Naast mooie
meerkampplaatsen op zaterdag, werd Shawna op zondag 4e op het toestel
balk. In Almelo mochten Zoe Aartsen en Jocelyn ter Haar (jeugd 1) hun
kunsten vertonen op het NK. Een zeer bijzondere prestatie werd behaald
door Jocelyn op het toestel balk tijdens de toestelfinale op zondag. Dankzij
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een stabiele oefening werd haar het zilver omgehangen! Als afsluitend
toernooi werd er deelgenomen aan het internationale toernooi SVOD in
Deventer. Hierbij werd een 3e plaats behaald door zowel het
onderbouwteam, als het seniorenteam. Naast deze 2 bekers, mochten op
zondag de senioren Naomi Tuit (vloer) en Serena Overschie (balk) aantreden
in de toestelfinales. Een 6e plaats voor Serena en een 3e plaats voor Naomi!
Voor beide meiden een mooi resultaat na een seizoen vol blessureleed en
geen wedstrijden. Het 1e seizoen van deze nieuwe groep is gelijk bekroond
met onder andere een NK medaille. Dat belooft wat voor de toekomst!
(Serena Overschie)
3e divisie
Bij de 3e divisie zijn er verschillende medailles gewonnen tijdens de
plaatsingswedstrijden. Nina Raats(jeugd 1), Emma Coppens(pupil 2) en
Chiara Heemskerk(pupil 1) vielen in de prijzen bij de voorgeschreven
oefenstof. Samira van Schie turnde zich het podium op bij de senioren. Een
aantal meiden mocht uitkomen op de districtsfinale Zuid-Holland. Nina,
Emma en Chiara bleven lang in de race voor het NK. Nina plaatste zich
helaas net als reserve. Emma en Chiara mochten wel shinen op het NK in
Waalwijk!
4e divisie
De 4e divisie draaide een sterk seizoen. In januari werd er 2x geoefend in
toernooitjes tegen Pro Patria en Donar. Tijdens de plaatsingswedstrijd
werden er verrassend veel podiumplekken veroverd en finaleplaatsen
binnengesleept. Bij de pupillen 1 werd Luna van Meerten eerste, met een
meerkampfinale en toestelfinale vloer. Bij de pupillen 2 werd Paivi Labordus
1e en Mael Adriaensen 4e. Amy de Lange werd 5e en viel net buiten de
medialles. Chloe Meissen werd 7e. Alle vier plaatsten zich voor de
meerkampfinale en Paivi en Mael hadden ook nog toestelfinales. Bij jeugd
stonden Saphira Sanchez Pastrana (1e) en Sophie de Freitas Crusoe (3e) op
het podium. Malou Dalmasse viel buiten de prijzen, maar wist zich ook te
kwalificeren voor de meerkamp finale. Saphira sleepte de toestelfinales vloer
en brug binnen. Bij de bovenbouw werd Nine tijdens de plaatsing, met 4
punten verschil op de nummer 2, eerste in de categorie Jeugd F. Bij de
senioren werd Mette de Haan 4e en Tara Bisoen 2e. Tara behaalde
onverwachts ook nog de brugfinale, terwijl ze eigenlijk, als onze choreograaf,
hoopte op vloer. In de finale werd goed geturnd en lieten de meiden zien wat
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ze konden. Paivi moest helaas afmelden voor de meerkampfinale, maar werd
kampioen op sprong. Sophie werd 3e in de meerkamp.
5e divisie
De 5e divisie begon helaas rommelig aan het wedstrijdseizoen, doordat er
vlak voor het wedstrijdseizoen geen trainer meer was. Helaas waren er ook
een aantal meiden geblesseerd. Toch hebben ze zich goed staande weten te
houden. Bij de pupillen 1 werd Sterre van Veen eerste en Mila Popma derde
van de regio. Bij Jeugd 1 werd Imke Eijbersen 3e. En senior Joelle Borst
mocht ook met het brons naar huis. In de vrije oefenstof waren er
toestelfinales te behalen. Dit lukte Julia Schaasberg op sprong, waar ze in de
finale een 2e plaats behaalde. Raya plaatste zich voor de vloerfinale, en werd
knap 6e. Joëlle was derde in de meerkamp en had zelfs 2 toestelfinales: brug
en balk. Op balk werd zij 8e en op brug kreeg ze de bronzen medaille mee
naar huis. Al met al toch een heel mooi wedstrijdseizoen voor de 5e divisie.
BOSAN turnacademie
BTA draaide ook een sterk wedstrijdseizoen. Die Haghe turnster Ines van Son
wist weer op het juiste moment te pieken en werd Nederlands kampioen in
de categorie jeugd 1 N1. Ook werd ze Nederlands kampioen op vloer en
tweede op balk. Nu zij bovenbouw wordt, gaat ze de stap maken om haar
topsport carrière te vervlogen bij TON in Almelo, onder coach Frank Louter.
Ook Die Haghe turnsters Jaya Nieland en Mirte Huisman deden het goed.
Jaya werd 4e van Nederland. Mirte mocht een bronzen NK medaille in
ontvangst nemen op balk in de categorie senior 2e divisie.
De damesselectie sloot het seizoen af met het onderlinge toernooi, de Jan en
Joke cup. Het thema was dit jaar “Disney”. Leuke originele teams kwamen
voorbij, zoals Finding Nemo, De 101 Dalmatiërs, Hakuna Matata en De 3
feeën. Het was een ontzettend leuke en gezellige dag. De divisies hebben
vervolgens nog een aantal weken geturnd en voor de zomer afgesloten met
een eigen uitje. De 5e divisie ging surfen, de 4e divisie BBQ-en, de 3e divisie
nam afscheid van Lisa die met zwangerschapsverlof gaat, de 2e ging BBQ-en
in het Zuiderpark, de instap had een gezellig ouder-kind turnles met diner en
de jongtalenten gingen naar Plant Jump.
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Springselectie
De springselectie heeft weer aan verschillende wedstrijden deelgenomen.
Het team werd in het voorjaar Nederlands kampioen groepsspringen in
niveau C. (Fabian van Venetië)
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Jaarplanning seizoen 2018-2019
Augustus
20 t/m 26
27 t/m 2 sept.

Wie?
Selectie
Dansdocenten

01-09-18

Activiteit
Opstartkamp selectie
Extra week vrij
Dansevenement

September
3 t/m 9
10 t/m 16

Datum
03-09
15-09

Activiteit
Start lessen recreatie
Opstartdag+ALV

Wie?
Alle recreatie
TC, Bestuur, Ouders,
Leden va 12

17 t/m 23
24 t/m 30

18-09

Prinsjesdag!! GEEN LES

Oktober
1 t/m 7

Datum
03-10
05-10
06-10

Activiteit
TC Vergadering
Inschrijfdeadline bondstoernooi
Turnhalevent 1 + borrel

8 t/m 14

1410

Instuif jongtalenten

Vakantie

Herfstvakantie

15 t/m 21
22 t/m 28
29 t/m 4 nov
Begin november

Datum
22/23/24

Wie?
Alle trainers
Selectie
12-/ 12+/ jongens/
springen/dans
Trainers sel +
peu/kleu/rec

Trainingskamp selectie

Selectie

November
1 t/m 4
5 t/m 11

Datum

Activiteit

Wie?

10-11

12-, 12+ , jongens en
springen

12 t/m 18
19 t/m 25

17-11
24-11
25-11
24-11

Onderlinge Springwedstrijden
(OLSW)
Yourturn activiteit
Districtswedstrijd 4e divisie
Jeugd 2 F, Junior E, Senior F
Locatie: Den Haag, eigen
organisatie
Sinterklaasfeest

26 t/m 2 dec

24

Verenigingsbrede
hulpvraag
Recreatie 3/4 +
peuters/kleuters

15 september 2018

ALV
December
3 t/m 9

Datum
08-12
08-12
09-12

10 t/m 16

15-12
16-12

17 t/m 23
24 t/m 30

21-12
Vakantie

Januari
31 dec t/m 6
7 t/m 13
14 t/m 20

Datum
Vakantie
12-01
13-01
19-01
19-01
20-01

21 t/m 27
28 t/m 3 feb

26-01
02-02
03-02

Februari
4 t/m 10

Datum
06-02
09-02
10-02

11 t/m 17

16-02
17-02
17-02

18 t/m 24
25 t/m 3
maart

Vakantie

Activiteit
Turn en fundag Leiden
Districtswedstijd N2 instap t/m
pupil 2; N3 jeugd 1; 2e divisie
jeugd 2 t/m Senior B; 3e divisie
senior C. Locatie:?
Districtswedstrijden N3 pupil
1+2; N4 jeugd 1; 3e divisie
jeugd2 en junior D
Locatie: Hellevoetsluis
Sinterkerstennieuw selectie
Kerstvakantie

Wie?
12+
2e divisie

Activiteit
Kerstvakantie
Clubkampioenschap selectie
Nieuwjaarsborrel
Turnhalevent 2
Districtswedstrijd N2 instap t/m
pupil 2; N3 jeugd 1; 2e divisie
jeugd2 t/m senior; 3e divisie
senior. Locatie: Den Haag
Toernooitje selectie
Districtswedstrijd N3 Instap; D1
jeugd1; 4e divisie junior E
Locatie: Hellevoetsluis

Wie?

Activiteit
TC vergadering
Districtswedstrijd N3 pupil 1+2;
N4 jeugd1; 3e divisie jeugd 2 en
junior D
Locatie: Sliedrecht
Districtswedstrijd N3 instap; D1
pupil 2; 4e divisie senior D
Locatie: ?
Yourturn activiteit
Kijklessen
Voorjaarsvakantie

Wie?
Alle trainers 3e divisie

25

3e divisie

Selectie
Verenigsbreed

Selectie
Verenigingsbreed
12/12+/jongens/spring
en/dans
2e divisie
Selectie
Instapgroep, 4e
divisie

Instapgroep, 4e
divisie

Verenigingsbreed

15 september 2018

ALV
Maart
4 t/m 10

Datum
09-03
10-03

11 t/m 17

16-03
16-03

17-03
18 t/m 24

23-03
24-03

25 t/m 31

30-03
31-03?

April
1 t/m 7

Datum
06-04

8 t/m 14

10-04
13-04
13-04

15 t/m 21
22 t/m 28
29 t/m 5 mei

19-04
Vakantie
Vakantie

Activiteit
Districtswedstrijd D1 instap en
pupil 1; 4e divisie jeugd2 F
Locatie: ?
Turnhalevent 3
Districtsfinales N3 pupil 1+2;
N4 jeugd1; 3e divisie jeugd2
t/m senior. Locatie:?
Toestelfinales N3/3e divisie
instap t/m senior. Locatie: ?
Clubkampioenschappen
recreatie
Instuif jongtalent
Districtsfinales instap N3 en D1.
Locatie: ?
Toestelfinales N2 instap t/m
senior. Locatie: ?
Activiteit
Rayonwedstrijd D2 instap+pupil
1. Locatie: Overbosch
Districttechnische vergadering
Paasontbijt
Rayonwedstrijd pupil 2+jeugd 1.
Locatie: Overbosch
Goedevrijdag!! GEEN LES
Meivakantie
Meivakantie

26

Wie?
4e divisie

12- / 12+ / jongens /
springen / dans
3e divisie

Instapgroep, 3e
divisie
12-, 12+, jongens
Selectie en
peu/kleu/rec
Instapgroep
2e divisie

Wie?
5e divisie
Selectie
Recreatie
5e divisie
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Mei
6 t/m 12

Datum
11-05
12-05

Activiteit
Rayonwedstrijd 5e divisie jeugd
2 t/m senior
Locatie: ?

Wie?
5e divisie

13 t/m 19
20 t/m 26

18-05
25-05
26-05

Districtsfinale D1 + 4e divisie.
Locatie: ?
Toestelfinales D1+ 4e divisie.
Locatie?
Verenigingskamp Die Haghe

4e divisie

27 t/m 2 juni

30-05/0106

Juni
3 t/m 9

Datum
08-06
09-06
08-06

Activiteit
Bondsweekend

Wie?
2e+3e divisie, instap
12-/ 12+/
jongens/springen/da
ns

10-06
15-09
16-06
19-06
22-06
23-06
29-06
29-06
30-06

Pinksteren! GEEN LES
Finale TUCO ZHN
Toestelfinales 5e divisie
TC vergadering
NK AHOY
NK AHOY
SVOD
Yourturn activitiet

Juli
1 t/m 7
8 t/m 14

Datum

Activiteit

Wie?

13-07
13-07

Jan en Joke Cup
Seizoenafsluiting TC

15 t/m 21
Zomervakantie

19-07

Seizoensafsluiting selectie

Selectie
TC, AC,
begeleidingsteam,
bestuur
Selectie

10 t/m 16

17 t/m 23

24 t/m 30

Turnhalevent 4

27

Verenigingsbreed

4e divisie
5e divisie
Alle trainers
Selectie
2e divisie
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Activiteitencommissie
Een kort jaarverslag dit keer aangezien het gaat om een half verenigingsjaar.
Nog steeds bestaat de AC uit 5 personen, te weten Michelle de Kok, Marjolijn
Trijssenaar, Judith Poelman, Johan Labordus en Wim Schaasberg.
Zaterdag 24 maart was het traditionele Paasontbijt in het Segbroek College,
met de eierversierwedstrijd, een lekker ontbijt en natuurlijk het gymmen in
de zalen met twee Paashazen. Zo’n 160 kinderen kwamen op dit evenement
af. Het was weer een groot succes.
Zaterdag 30 juni is er een disco georganiseerd in de GvP turnhal. YourTurn is
nieuw leven ingeblazen en hun plan was een disco te organiseren voor de
12+ kinderen. In eerste instantie was het idee om groep 7 en 8 van de
basisschool hierbij te betrekken. Aangezien de aanmeldingen tegenvielen is
besloten ook groep 5 en 6 erbij te betrekken. Uiteindelijk is er een meer dan
behoorlijke opkomst geweest en kunnen we spreken van een goed
georganiseerde disco door YourTurn.
Uit de enquête die verenigingsbreed is uitgezet onder de ouders is een groot
aantal ouders die hebben aangegeven zich voor de vereniging te willen
inzetten voor wat betreft het organiseren van feestjes. Het gaat de bedoeling
worden dat we in de toekomst een grote pool van mensen hebben die
specifiek een activiteit gaan organiseren, in plaats van het gehele jaar in de
AC zitting te nemen. Hiermee is de verwachting dat de binding met de
vereniging groter gaat worden waardoor wellicht ouders kunnen
“doorgroeien” naar een kaderfunctie. De toekomst zal dit uitwijzen….
Uiteraard willen wij iedereen weer bedanken die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen.
Wim Schaasberg
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Materiaalcommissie
In deze periode zijn slechts enkele zaken aan de orde geweest. In de
Hofstadmavo zijn 4 softballen geplaatst. Verder zijn op verzoek van deze
school de 5 dempingsmatten afgevoerd. Hiervan zijn er 2 stuks geplaatst in
de Leyenburgschool en 3 stuks in de Vlierboom. In overleg met de Stichting
Turnhal zijn de hoezen van drie valmatten gerepareerd. De kosten hiervan
zijn voor de Stichting Turnhal.
Bas Steenks

Jurycoördinator (TD)
Juryleden
Vaste juryleden van onze eigen vereniging:
 Bert van der Linde,
 Bas Steenks,
 Marinka Klaassen (tevens jurycoördinator),
 Herman Wassenaar (de laatste jureert voornamelijk wedstrijden
heren en bij te kort aan juryleden ook recreatiewedstrijden).
Incidentele juryleden uit eigen vereniging en een aantal bij echte hoge nood:
 Samira van Schie,
 Kimberly Olaria,
 Felice van der Burg,
 Lisa de Roos,
 Marja Kruit,
 Michelle de Kok,
 Karin Spaans,
 Janneke Bertorotta,
 Serena Overschie.
Jurylid van andere vereniging die wedstrijden voor ons heeft gejureerd:
 Renate van ’t Hof (Bosan),
 Sigrid van Overbeeke (Pro Patria)
 Claudia Vos,
 Ellie Gruit.
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Die Haghe wedstrijden 1e helft 2018
Er waren drie wedstrijden die onze eigen vereniging heeft georganiseerd.
Twee wedstrijden voor de selectie (Valentijn Cup en Jan en Joke Cup) en een
wedstrijd voor de recreatie (clubkampioenschappen 12- en 12+). De
Valentijn Cup is vervallen doordat onze vereniging verantwoordelijk was voor
een gelijktijdige regiowedstrijd van de KNGU. Juryinzet voor de overgebleven
wedstrijden samen bestond uit 14 juryleden. Voor niet iedere wedstrijd is het
even makkelijk geweest om juryleden te vinden. Er waren per ronden veel
verschillende juryleden. Bij de selectiewedstrijden zitten we niet meer met
twee juryleden per toestel. Daarom jureren we deze wedstrijden alleen met ejury (op netheid) en niet met d-jury (moeilijkheid).
In januari organiseerde de selectie twee wedstrijden met een andere
vereniging (respectievelijk Donar en Pro Patria). Beide verenigingen leverden
juryleden.
Regiowedstrijden 1e helft 2018
Er zijn 10 wedstrijden geweest in de regio (allemaal KNGU). Deze zijn op twee
na gejureerd door Bert of Bas. Claudia Vos, heeft een wedstrijd gejureerd en
Marinka Klaassen ook een.
Overige wedstrijden
De Bosan Cup in juni deed Die Haghe niet aan mee. De inschrijving zat al
meteen vol. Marinka Klaassen stond als jurylid als vervanger voor Renate
van ’t Hof als wederdienst voor jureren van Clubkampioenschappen recreatie
12- en 12+.
Ontwikkeling jurybeleid
In de zomer van 2017 heeft het bestuur het plan voor het jurybeleid goed
gekeurd. Onderdelen van het jurybeleid zijn: een juryvergoeding per wedstrijd
(verschil recreatie en KNGUwedstrijden) en een ontwikkeltraject voor
vergroten aantal juryleden waar de vereniging een beroep op kan doen.
Bijvoorbeeld door verder samenwerking zoeken bij verenigingen in de regio
en op andere manier benaderen van juryleden in onze of andere regio’s. Via
Jan Raateland zijn er contacten met KNGU voor een eenvoudiger jurysysteem
voor de recreatie. Voor de zomer hebben we een verzoek gedaan bij de
KNGU voor een jurytraining TD1 in Den Haag met vier andere verenigingen.
Uit onze vereniging zijn er vijf trainers die zich hebben aangemeld. Er gaan
minimaal 15 mensen meedoen.
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Overige punten
Gedurende de zomerperiode stellen de TC en de jurycoördinator een
overzicht op van de wedstrijden die of Die Haghe zelf organiseert of waar we
aan deelnemen gedurende het turnseizoen. Dit leidt tot werkplan voor de
jurycoördinator op basis waarvan juryleden worden benaderd. Voor de
soepelheid van dit proces is meer afstemming nodig tussen alle
betrokkenen. Het gaat dan om afstemming van tijdig doorgeven van details
over de wedstrijd, het zorgvuldig aanmelden van juryleden voor door hen
opgegeven wedstrijden.
Marinka Klaassen

c.g.v. Die Haghe op het web
Website: Op Facebook heeft cgv Die Haghe in dit verkorte verenigingsjaar
830 volgers. In vergelijking met 2017 een lichte daling. Geschat wordt dat de
website ongeveer door ongeveer 2000 unieke bezoekers is bezocht. Precieze
cijfers zijn niet te geven, door een wisseling in de techniek bij de
hostingprovider.
Nieuwe website: Na testen van de nieuwe website en de geïntegreerde
ledenadministratie, bleken privacy problemen. Hierdoor is invoering van de
nieuwe website helaas vertraagd en wordt de invoering van de nieuwe
website gesplitst in twee fasen. In fase één wordt de nieuwe website in
productie gebracht zonder inloggen voor leden, fase 2 vervolgd met het
inloggen voor leden. De verwachting is dat fase 1 eind september 2018
operationeel is, inclusief het opleiden van de content beheerders. Daarna
zullen de problemen met de privacy in overleg met leverancier AllUnited
worden opgelost en volgt fase 2.
Fokke Rispens, Webmaster
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in
gegaan. De AVG geldt voor elke organisatie in de EU, ook voor verenigingen
en dus ook voor cgv Die Haghe.
Vanuit het bestuur heeft cgv die Haghe daarom afgelopen verenigingsjaar
verschillende maatregelen genomen in het kader van de AVG. Zo is er
inmiddels een verwerkingsregister bij cgv Die Haghe, waarin we bijhouden
waar bij cgv die Haghe persoonsgegevens vastleggen. We hebben een
risicoanalyse en we hebben verwerkers overeenkomsten met verschillende
leveranciers. Deze kunnen ook zijn afgedekt door algemene voorwaarden
van een leverancier of nog in onderzoek zijn. Dat laatste geldt bijvoorbeeld
voor de gegevens van onze leden bij die bij de KNGU liggen, waarbij de
NOC/NSF onderzoekt of dit laatste voldoende juridisch is afgedekt of dat er
aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Bovendien hebben we via een flyer onze vrijwilligers en trainers voorgelicht
over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Ook hebben we een
privacyverklaring opgesteld. Hierin staat hoe we omgaan met de
privacygegevens van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en andere relaties.
Door nieuwe ontwikkelingen, inzichten en risico inschattingen, kan de
verklaring in de loop van de tijd wijzigen.
Inmiddels is de Penningmeester in het bestuur aangewezen als Functionaris
Gegevensbescherming
Fokke Rispens
Trekker implementatie AVG
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Ledenadministratie
Opbouw ledenbestand per 31-12-2017

Boek-/kalenderjaar
Dames 2009
Dames 2010
Dames 2011
Dames 2012
Dames 2013
Dames 2014
Dames 2015
Dames 2016
Dames 2017
Boekjaar seizoen:
Dames 2018
Boek-/kalenderjaar
Heren 2009
Heren 2010
Heren 2011
Heren 2012
Heren 2013
Heren 2014
Heren 2015
Heren 2016
Heren 2017
Boekjaar seizoen:
Heren 2018
Boek-/kalenderjaar
Totaal 31-12-2009
Totaal 31-12-2010
Totaal 31-12-2011
Totaal 31-12-2012

0-3

4-6

7-11

1215

1618

1949

50+

Aantal
leden

33
29
24
40
47
56
43
35
25

125
120
136
166
165
179
173
157
145

300
353
371
497
429
425
463
452
438

93
96
97
116
112
98
110
120
89

15
19
29
24
28
20
18
22
21

40
40
47
53
63
42
46
57
48

10
12
12
11
119
95
80
62
44

616
669
716
907
963
915
933
905
810

26

139

478

103

27

52

46

871

12
13
6
35
29
37
25
16
17

33
34
38
43
65
62
45
49
39

57
68
91
134
164
66
43
68
56

5
24
54
77
111
16
24
16
16

3
16
23
30
25
2
2
5
4

20
15
41
47
40
7
8
10
11

3
4
3
5
37
29
22
19
6

133
174
256
371
471
219
169
183
149

19

47

64

24

6

11

5

176

45
42
30
75

158
154
174
209

357
421
462
631

98
120
151
193

18
35
52
54

60
55
88
100

13
16
15
16

749
843
972
1278
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Totaal 31-12-2013
Totaal 31-12-2014
Totaal 31-12-2015
Totaal 31-12-2016
Totaal 31-12-2017
Boekjaar seizoen:
Totaal 30-06-2018

76
93
68
51
42

230
241
218
206
184

593
491
506
520
494

223
114
134
136
105

53
22
20
27
25

103
49
54
67
59

156
124
102
81
50

1434
1134
1102
1088
959

45

186

542

127

33

63

51

1047

Aantal leden per jaar

Totaal 31-12-2004
Totaal 31-12-2005
Totaal 31-12-2006
Totaal 31-12-2007
Totaal 31-12-2008
Totaal 31-12-2009
Totaal 31-12-2010
Totaal 31-12-2011
Totaal 31-12-2012
Totaal 31-12-2013
Totaal 31-12-2014
Totaal 31-12-2015
Totaal 31-12-2016
Totaal 31-12-2017
Totaal 30-06-2018

-

totaal aantal
leden
616
684
679
693
713
749
843
972
1278
1434
1134
1102
1088
959
1047

30-06-2018 nieuw boekjaar dus geen vergelijking mogelijk met eerdere
jaren.
30-06-2018 wordt gebruikt als peildatum en wordt gezien als einde van
het seizoen.

Esther Trumpie
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Financiën
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Voorstel ALV 15 september Verhoging contributie 2018-2019
Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd om in te stemmen met het
verhogen van de contributie voor het seizoen 2018-2019 tot de volgende
bedragen:
RECREATIE
TURNEN & SPRINGTURNEN
BASIS 1 uur per week
per seizoen

leeftijd

extra uren per week
(structureel)
per 15 min per seizoen

Ouder & Kind (per 0,75 uur) € 146,--

-

Peuter tot 4 jaar (per 0,75
uur)

€ 146,--

-

Kleuter 4 tot 6 jaar

€ 170,--

€ 24,--

6 jaar en ouder

€ 186,--

€ 24,--

SPORTFIT/DANSFIT
Alle leeftijden

€ 196,--

Kortingsregeling bij automatische incasso € 5,-- per incasso.
Indien een lid een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven krijgt
hij/zij per nota/incasso een korting van € 5,--. Omdat de seizoenscontributie in 3
termijnen wordt geïncasseerd ontvangt een lid dus per seizoen € 15,-- korting op
de bovenvermelde seizoenscontributies.
De regeling geldt indien een maand voor de nieuwe incassoronde (t.w. 1-10, 1-1
en 1-4) een geldige ondertekende machtiging is ontvangen.
Indien een incasso wordt gestorneerd zal nog eenmaal een incasso worden
aangeboden. Indien deze incasso ook niet lukt komt de korting voor die periode
te vervallen en zal separaat in rekening worden gebracht.
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Administratiekosten bij niet betalen van een nota
Ieder lid ontvangt 3x per seizoen een nota voor de verschuldigde contributie.
Deze dient binnen twee weken te worden overgemaakt indien geen machtiging
is afgegeven dan wel als de incasso 2x is gestorneerd.
Bij de 3e herinnering zal tevens € 5,-- herinnering- & administratiekosten in
rekening worden gebracht.
Toelichting grotere contributieverhoging
Het afgelopen seizoen zijn de kosten voor de selectie structureel hoger
geworden dan de inflatie. Om de selectie te kunnen blijven bekostigen en de
negatieve resultaten van de afgelopen jaren weer te compenseren zodat het
vermogen van de vereniging weer zal stijgen om ook in de toekomst de
trainingen te kunnen blijven geven wordt nu aan de ALV gevraagd de contributie
met meer dan de inflatie te mogen verhogen.
Op deze manier hoopt het bestuur dat er weer voldoende financiële middelen
beschikbaar zijn en blijven om het niveau van alle trainingen op peil te houden
door aanschaf van goede materialen en opleiding van alle trainers.
De afgelopen seizoenen zijn de contributies van de selecties al flink verhoogd.
Selectie Turnen Dames en selectie Springturnen
Om de berekening van de contributie van de selectie transparanter en
eenvoudiger te maken stelt het bestuur voor de selectie de volgende
contributieregels voor:
Als basis geldt de contributie van de recreatie voor 6 jaar en ouder, te weten €
186,-- per seizoen (contributie seizoen 2018-2019). Hierop is tevens de
kortingsregeling bij automatische incasso van toepassing.
Daarnaast is een vast tarief verschuldigd, gebaseerd op het aantal uren welke
de betreffende selectiegroep per week traint. Hierbij is het standaard aantal
uren per week per groep leidend en niet de uren per week van het individuele
lid.
Voor 2018-2019 is dit seizoenstarief bepaald op € 85,-- per uur.
Voorbeeld:
De 3e divisie traint standaard 8,5 uur per week dan bedraagt de contributie voor
het seizoen dus als volgt:
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Basis + uren per week * € 85,-- = € 186,-- + 8,5 uur * € 85,-- = € 908,50 per
seizoen.
Naast de contributie zijn nog de volgende bedragen verschuldigd:
 Huur trainingspak en wedstrijdpakje € 50,-- per seizoen
 Wedstrijdpaspoort € 7,50 per seizoen
 Wedstrijdgeld € 25,-- per KNGU bondswedstrijd
 Wedstrijden buiten de KNGU afhankelijk van het inschrijfgeld en
jurykosten
De kosten per wedstrijd zijn ter dekking van de inschrijfkosten, kosten
begeleiding trainer(s)/coach(es) en kosten juryleden voor zover deze niet door
de KNGU of door derden worden vergoed.
De kosten van de huur van het trainingspak en het wedstrijdpak, de kosten voor
het wedstrijdpaspoort en de wedstrijdgelden van de 1 e KNGU
bondswedstrijd(en) zullen bij de eerste nota volledig in rekening worden
gebracht. De vervolgwedstrijden van de KNGU en de wedstrijden buiten de
KNGU worden in rekening gebracht zodra men hiervoor is ingeschreven of is
geplaatst en de deelname definitief is.
Incasso selectie
In tegenstelling tot de contributie van de recreatie wordt de contributie van de
selectie niet in 3 keer geïnd maar per periode per maand. Dit geldt alleen indien
een machtiging is afgegeven.
Per incassoronde (t.w. 1-10, 1-1 en 1-4) ontvangt een selectielid een nota voor
de komende periode. Indien een machtiging is afgegeven zal deze niet in 1x
maar in 3x worden geïnd. Voor de 1e periode is dat dus op 1-10, 1-11 en 1-12,
voor de 2e periode is dat 1-1, 1-2 en 1-3 en voor de 3e en laatste periode op 1-4,
1-5 en 1-6.
Indien een incasso wordt gestorneerd zal nog een 2 e poging worden gedaan.
Indien deze ook wordt gestorneerd komt de korting voor automatische incasso
te vervallen en zal separaat in rekening worden gebracht.
Per periode zal deze slechts 1 maal in rekening worden gebracht evenals de
administratiekosten bij niet betalen van een nota.
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Begroting
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Realisatie
Verkort 2018
€
Contributies, inclusief
bijdragen Wedstrijdgelden e.d.

46.971
62.656
21.044
6.891

Opbrengst Grote Clubactie
370
555
1.414
----509

227.200

125.000

218.705

45.573
44.550
19.625
9.742
119.490

-

5.000

---

2.100

-

650
----------650

-

300
75
50
--2.110
1.850
500
4.885

-

------------25

1.600
----9.000
9.000
500

1.738

649
74
----2.391
1.934
1.786

800
450
500
350
3.500
2.000
2.500

-

Resultaat

-

-

Diverse kosten en ontvangsten
Reservering jubileum 2021
Verkoopopbrengst turnkleding
Overige sponsorbijdragen
Ontvangen donaties
Ontvangen rente

137.562
---

-

€

Begroting
verkort 2018
€

72.950
92.950
40.925
11.880
-

Overige kosten
Bankkosten
Verzekeringen
Druk- en reprokosten
Verzendkosten en porti
Internet en automatisering
Vergader- en bestuurskosten
Overige algemene kosten

€

133.381

Trainingen en vrijwilligers
Huren
Kosten vrijwilligers
Kosten trainingen & westrijden
Afschrijvingen

Activiteiten
Kosten activiteitencie
Kaartverkoop dansshow
Kosten dansshow
Opbrengsten kamp 2019
Kosten kamp 2019
Activiteiten You Turn

Begroting
2018-2019
€

6.834

-----------

-

10.100

1.000
---------

--12.753
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Toelichting begroting 2018-2019
Realisatie
verkort 2018
€

Begroting
2018-2019
€

Begroting
verkort 2018
€

52.339
5.658
3.777
881
--62.655

80.000
7.000
2.500
1.750
1.700
92.950

40.000
3.000
--850
700
44.550

4.075
1.842
315
--14.337
----125
--349
21.043

6.500
2.500
2.000
1500
25.000
300
2.500
125
--500
40.925

2.750
--1.000
--13.000
--2.000
375
--500
19.625

3.069
2.065
1.335
308
114
6.891

5.300
3.550
2.300
530
200
11.880

3.100
2.060
2.383
2.085
114
9.742

Kosten vrijwilligers
Vergoedingen
Reiskosten
Opleiding
Presentjes
Overige

Kosten trainingen en wedstrijdgelden
Wedstrijdgelden extern
Onderlinge wedstrijden
Onderhoud turnmateriaal
Reservering aanschaf nieuw materiaal
Lidmaatschappen KNGU
Activiteiten TC
Bijdrage Bosan Turnacademie
Bijdrage STHW
Kosten kledingverkoop
Diverse kosten trainingen

Afschrijvingen
Turnmateriaal
Trainingspakken
Wedstrijdpakjes
Geluidsinstallatie
Materialen Activiteitencie
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