Aan de leden van 14 jaar en ouder, de ouders van de jeugdleden, de leden van de Technische Commissie,
leden van verdienste, ereleden, sterleden en donateurs van de C.G.V. Die Haghe.
Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
U wordt bij deze van harte uitgenodigd voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de C.G.V. Die
Haghe, welke zal worden gehouden op vrijdag 24 maart 2006 in basisschool de Vlierboom, Vlierboomstraat
366 te Den Haag.
Aanvang om 20.30 uur. De zaal is open om 20.00 uur.
Agenda
(de inhoud van de met * aangegeven agendapunten kunt u verkrijgen op de les van uw zoon of dochter; u
kunt deze vergaderstukken ook downloaden van onze website: www.cgvdiehaghe.nl. De stukken gemerkt met
** kunt u opvragen bij Cees Bos, telefoonnummer: 010 – 4209556.)
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7. **
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11.

Opening
Vaststellen agenda
Post
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 april 2005
Jaarverslagen:
- Bestuur
- Technische Commissie
- Activiteiten Commissie
- Redactieraad
Bestuursmededelingen
Financiën:
- rekening 2005
- verslag kascontrole commissie
- benoeming nieuwe kascontrole commissie
- begroting 2006
Bestuursverkiezingen.
kandidaat lid:
Jennemieke vd Beemt
Gerna Beldsnijder
tussentijds aftredend:
Cees Bos (per 1 juli 2006)
Wilbert Vollebregt
aftredend en herkiesbaar: Agaath von Winckelmann
aftredend:
Leo van ’t Hof (per 1 juli 2006)
Vaststellen datum Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2007
Rondvraag
Sluiting

Na afloop van de vergadering, om ca. 22.00 uur napraten onder genot van een drankje en een hapje.

Notulen Jaarlijks Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe
Datum:
Plaats

1 april 2005
de Zuidwester, Marterrade 12, Den Haag

Aanwezig:
Bestuur:

Leden
(ouders van):

Ereleden:
Leden van
Verdienste:
Afwezig met
Kennisgeving:

Leo van ’t Hof, Cees Bos, Wilbert Vollebregt, Joke Raateland, Agaath von Winckelmann,
Ron Trumpie, Suzanne Lock

Paula Raateland, Marian de Bruyn, Rex von Winckelmann, Ton Soonieus
Marlies van der Zwan, Lisette van der Zwan, Eline van der Zwart, Janet van Westbroek,
Martijn Meerkerk, Mariette Fritschy, Bert den Heijer, Marian Tactor, Esther Trumpie,
Huib den Tuinder, Margôt Hart-Beekman, Chiara den Heijer, Kimberley Olaria, Marleen
Raateland, Johan de Bakker, Juriaan Steenks
Herman Wassenaar
Henk van Lobenstein, Bert van der Linde, Paul Buijtelaar, Bianca van Haaften, Bert van
Haaften
Suzanne Nolten, Danny v Boxtel, Saskia van Zuijlen, Krista Oostwouder, Arinda
Geschiere, Marielle Groenendijk, Iris Hoek, Marianne Wassenaar, Barbara Gelauf,
Marian Soonieus, Ron van der Meijde, J. Zwaal, Frederique de Wit

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur.
Het is 1 april vandaag: een reden om een goede grap uit te halen; zo was er gemaild dat de
Zuidwester gedeeltelijk was afgebrand en er geen stoelen meer waren. Het verzoek was of
iedereen stoelen wilden meenemen. Een heel aantal mensen is er volledig ingetuind ( ik had 6
stoelen meegenomen )…goeie grap.
Leo vertelt nog een andere 1 april grap uit 1963 over de zogenaamde zwartkijkers die op 1 april
allemaal opgespoord zullen worden. Alleen aluminiumfolie om de t.v. kan deze opsporing voorkomen.
Volgende dag was het aluminiumfolie in de winkels binnen enkele uren uitverkocht.

2.

Vaststellen agenda
* Jubileum staat niet vermeld; komt bij bestuursmededelingen.

3.

Post
* afmeldingen vergadering ( zie aan-/afwezigenlijst).

4.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2004
* foutje in de aan-/afwezigenlijst: Herman Wassenaar hoort bij de ere-leden en Henk Lobenstein
hoort bij leden van verdienste.
* notulen akkoord bevonden.

5.

Jaarverslagen
Jaarverslag Bestuur
* Janet van Westbroek wordt voorgesteld en Wilbert wordt bedankt voor het tijdelijk overnemen
van de ledenadministratie.
* gevraagd wordt wat op dit moment het aantal leden is: eind 2004 704 en nu 745 (eind mrt 2005).
* toevoeging bij jongensselectie mbt de accommodatie: mogelijk in sporthal Hoge Veld in het
Wateringse Veld.

* vraag van Henk Lobenstein mbt de activiteiten op zondag: er zou een stukje geschreven worden.
Afgesproken dat dit in het volgende Die Haghe Nieuws komt.
Jaarverslag TC
* akkoord bevonden; Margôt Hart-Beekman wordt bedankt.
* voorzitter voegt toe dat er geregeld veel lessen overgenomen moeten worden ivm wijzigingen in
studielessen van de lesgevers. Complimenten voor hoe de TC-ers dit onderling oplossen.
Jaarverslag AC
* akkoord bevonden. Ton Soonieus wordt bedankt.
Jaarverslag Redactie
* akkoord bevonden. Huib den Tuinder wordt bedankt.
* voorzitter voegt toe dat de TC graag richtlijnen, adviezen wil voor het schrijven van een stukje.
Verzoek om 10 dagen voor uitgaven van Die Haghe Nieuws een mail te sturen naar de TC. Huib geeft
aan dat er op ieder moment aangeleverd kan worden.
Er volgen verschillende ideeën voor vaste rubrieken zoals “geef de pen aan” en “kijkje in de les
van….”, stukjes van kinderen. Dit wordt in de volgende TC-vergadering besproken.
Huib zegt dat DOS Monster aan PR doet middels stukjes in de krant. Een idee voor Die Haghe. Een
aantal TC-ers geeft aan contact te hebben opgenomen met een 2-tal kranten voor de onderlinge
wedstrijden.
6.

Bestuursmededelingen
Jubileum : stand van zaken
* 4 onderdelen:
losse dagactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen; Margôt wordt gepolst voor de
coördinatie.
reünie voorjaar 2006; organisatie Bas Steenks, Bert van der Linde, Corrie Koopmans, Paul
Buijtelaar, Henk van Lobestein en Ron van de Meijde.
JubileumShow voorjaar 2006; organisatie Martijn Meerkerk, Leo van ’t Hof, Joke Raateland,
Eline van der Zwart, Sam von Winckelmann, Thimo de Nie, Marlies van der Zwan en Suzanne
Lock.
jubileumkamp voorjaar 2007; organisatie Paula en Marleen Raateland en Rex von Winckelmann.
* Criteria voor de keuzes die gemaakt gaan worden:
80 jaar is anders ( minder) dan 75 jarig jubileum.
evaluatie van het 75 jarig jubileum wordt meegenomen ( te druk voor de medewerkers).
* JubileumShow zal in de Hellashal plaatsvinden; groter dan Overbosch 5 jaar geleden (meer leden

nu).
* Henk v Lobenstein voegt toe tav reünie: Bert v/d Linde doet de financiën en hijzelf doet het
secretariaat. Plaats van de reünie: voorkeur gaat uit naar het Segbroekcollege. Verzocht wordt om
het ledenoverzicht uit de jaren ’80 en ’90. Henk neemt hiervoor contact op met Wilbert Vollebregt.

7.

Financiën
* rekening 2004, verslag kascontrole commissie, benoeming nieuwe kascontrole commissie
Penningmeester Cees Bos presenteert de jaarrekening 2004. Het jaar is positief afgesloten. De
kascommissie Bert v/d Linde en Bianca v Haaften hebben de boeken bekeken en in orde bevonden.
Er wordt decharge verleend aan het bestuur over boekjaar 2004 en complimenten voor Cees.
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Huib den Tuinder en Bianca v Haaften. Marleen Raateland
is reserve.
Afwijkingen worden toegelicht door de penningmeester Cees Bos:

De huren waren hoger door 2x onderlinge wedstrijden in Leiden, Segbroek is duurder geworden
voor activiteiten, HALO is duurder geworden.
Lidmaatschap was meer omdat de bondscontributie op peildatum meer bleek te zijn.
Cursuskosten zijn veel lager uitgevallen want er is weinig gedeclareerd door de TC.
Afschrijvingen zijn lager omdat er voor Pegasus en de nieuwe valmat pas vanaf 2005 wordt
afgeschreven.
Contributie is hoger door groeiend aantal leden.
Acties is veel hoger door paaseierenactie en een hoge opbrengst Grote Clubactie.
Kimberley Olaria vraagt welk bedrag van cursuskosten vergoed wordt? 33% van alle delen wordt
vergoed.
Huib den Tuinder vraagt waarom het verzekeringsbedrag zo laag is? Verzekering zit voor een groot
deel in de bondscontributie. Mogelijk is de inboedelverzekering voor eigen materiaal te laag. Deze
is namelijk berekend op aanschafbedrag minus afschrijving. Eigenlijke waarde is mogelijk hoger.
Via de Bond is een ongevallen + WA verzekering aanwezig. Daarom is een snelle melding aan het
bestuur van ongevallen zeer van belang.
Bert v/d Linde merkt op dat er € 5590,00 gereserveerd is voor jubileum. In 2000 was de reünie
budgettair neutraal. Nu graag ook, maar hij vraagt of er wel budget beschikbaar is indien de kosten
hoger zijn dan de inkomsten en of er een startkapitaal gegeven kan worden.
* Begroting
Begroting heeft weinig wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Wel een hoger bedrag aan zowel lidmaatschap
als afschrijvingen waarvoor de uitleg reeds gegeven is bij realisatie 2004.
Contributie wordt niet verhoogd. Het bedrag is met een slag om de arm begroot. Acties lager
begroot, want er komt mogelijk geen paaseitjes actie.
AC wordt bedankt voor hun inzet mbt inkomsten uit acties. Ton Soonieus bedankt de jeugdleden
wederom voor hun inzet.
Vraag van Herman Wassenaar: zijn er bondsbezuinigingen? Hier is aandacht aan besteed in de
bondsvergadering o.a. door wijziging districtvorming i.p.v. regio’s. Hij vraagt hier alert op te blijven.
Cees voegt toe dat de bijdrage aan de bondskosten € 1,00 per lid bedraagt.
Henk v Lobenstein voegt toe dat de bond bezuinigt omdat alle leden van verdienste geen bondsblad
meer krijgen.
Eline van der Zwart vraagt of de contributie wordt berekend op leeftijd of groep? Dit is op
leeftijd.
8
`

Bestuursverkiezingen
* tussentijds aftredend:
* kandidaat bestuurslid:
* aftredend en verkiesbaar:

Arie Spaans
Suzanne Lock
Cees Bos
Wilbert Vollebregt
Ron Trumpie
Joke Raateland
De voorgestelde wijzigingen worden aangenomen en met applaus ontvangen.
Toevoeging dat Ron Trumpie slapend bestuurslid is als afgevaardigde van het AC.

9

Vaststellen datum Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2006
Vrijdag 24 maart 2006.

10

Rondvraag
* Bianca v Haaften: er zijn vaak dezelfde personen aan de beurt geweest als
kascontrolecommissielid. Doet suggestie om standaard een onervarene te laten meekijken bij
kascontrole.
* Bert v Haaften: geeft zijn complimenten voor de aanschaf van nieuw materiaal.
* Bas Steenks: feliciteert Suzanne met haar komst in het bestuur.

deelt mede dat Rens Mook van SOS is overleden.
geeft aan erg blij te zijn met de opkomst bij deze vergadering.
De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter Leo van ’t Hof. Hij bedankt iedereen voor zijn
komst en wenst een ieder succes en veel plezier voor het komende jaar. Een jaar waarin veel
inspanning geleverd zal worden, om dat het een jubileumjaar is.
Suzanne Lock.
Secretaris cgv Die Haghe

Het bestuur is in 2005 zeven keer bijeengeweest in vergadering. Daarnaast is er veelvuldig overleg gevoerd
in ‘klein comité’. Er was dan ook genoeg te bespreken…
Het jaar 2005 was een druk jaar. Belangrijke reden daarvan was natuurlijk het aanstaande Jubileum 2006
dat vanaf januari een belangrijke plaats heeft ingenomen in de vereniging. De organisatie van de activiteiten
(reünie, show, dagje anders en kamp) is gedelegeerd aan commissies en ligt goed op stoom. Ondanks het feit
dat het hier ‘slechts’ om een 80-jarig jubileum gaat, dreigt één en ander toch groots te gaan uitpakken.
Dans krijgt een steeds prominentere plaats in de club. Nieuw zijn het kleuter-dansuur en de afdeling
selectiedans. De laatste is een nieuw fenomeen bij Die Haghe. Het oprichten van een dansselectie is
illustratief voor de ambitie en wens tot ontwikkelen bij de dansafdeling. De inspanningen van Eline van der
Zwart mogen hierbij niet onvermeld blijven.
De verenigingstructuur heeft een wijziging ondergaan: de Technische Commissie is opgedeeld in een
Technisch Bestuur en een aantal TC-werkgroepen die worden bemand door lesgevers aan kinderen van
gelijke leeftijd. Zo zijn TC-ers meer dan in het verleden gericht bezig met zaken voor hun eigen lesgroep.
Een aantal keer per jaar komt de voltallige TC bijeen om gezamenlijk te vergaderen.
De jongensselectie heeft een nieuwe locatie betrokken: sporthal Hogeveld in het Wateringse Veld. Daarmee
is de wens om de selectiejongens wekelijks twee Die Haghe-trainingen aan te bieden gerealiseerd. Hoewel
Hogeveld behoorlijk uit de buurt ligt van andere Die Haghe-zalen, lijkt de keus voor deze zaal vooralsnog
een goede.
De start van het seizoen ging ‘traditiegetrouw’ gepaard met het en andere aan geregel. Dit maal waren laat
aangekondigde renovaties in drie zalen de reden dat er in de zomervakantie het nodige moest worden
georganiseerd om alle lessen in augustus te laten starten. Na de herfst waren alle renovaties achter de rug
en konden onze lessen weer op de eigen locaties worden gegeven.
Een andere locatie zorgt ook voor de nodige perikelen. Afgelopen september is een samenwerkingsverband
tussen 12 verenigingen, de HALO en Segbroekcollege in het leven geroepen, met als doel het onderzoeken
van de haalbaarheid van een Turnhal in de regio. Onder leiding van Jan Raateland zijn belangrijke stappen
gezet en het lijkt erop dat deze acties de gemeente Den Haag heeft wakker geschud; ook vanuit de
gemeente wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van turnaccommodatie.
Aan het eind van het seizoen 04/05 hebben Cees Bos en Leo van ’t Hof te kennen gegeven hun lidmaatschap
van het bestuur per juli 2006 te beëindigen. Vanaf september 2005 is binnen het bestuur aandacht geweest
voor de opvolging van genoemde bestuursleden. Met Jan Raateland als adviseur is een stappenplan ‘werving
en selectie’ ontwikkeld om te komen tot invulling van de taken voorzitter en penningmeester.
In april 2005 is Jennemieke vd Beemt als kandidaat bestuurslid toegetreden. Zij heeft PR / Sponsoring als
hoofdtaak op zich genomen. Inmiddels heeft zij namens Die Haghe de nodige acties richting potentiële
sponsoren ondernomen.
In 2005 is weer het nodige materiaal aangeschaft. Wensen richting bestuur en penningmeester worden
altijd serieus bekeken op haalbaarheid en vervolgens in praktisch alle gevallen gehonoreerd. Bijzonder in
2005 waren de aanschaf van de Tumblingbaan en van de nieuwe, door Marcel Raateland verzorgde
geluidsinstallatie. De TB wordt naar tevredenheid gebruikt in Segbroek en de geluidsinstallatie is al enige
malen ingezet bij algemene verenigingsactiviteiten.
Het lijkt gewoon, maar dat is het niet: 2005 bracht weer een nieuwe recordopbrengst voor de Grote Club
Actie. AC en leden hebben het weer voor mekaar, er zijn meer loten verkocht dan het jaar hiervoor.
Complimenten en een diepe buiging!
Tot zover.
Leo van ’t Hof

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2005

De TC bijeenkomsten.
De Technische Commissie (TC) is in het eerste half jaar van 2005 4 keer bijeen geweest.
M.i.v. het seizoen 2005-2006 heeft er een herstructurering plaats gevonden binnen de TC.
Dit is met name ingegeven door de sterke groei van de vereniging en dus ook van het aantal trainers/sters.
De TC bestaat vanaf seizoen 2005-2006 uit een 3-koppig TC-bestuur en een 7-tal werkgroepen.
Het TC-bestuur houdt zich met name bezig met overkoepelende zaken en de communicatie tussen de
verschillende commissies. Zij bestaat uit Joke Raateland, Rex von Winckelmann en Margôt Hart-Beekman.
De trainers/sters zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen Turnen Dames, Turnen/Recreatief Heren,
Peuters/Kleuters Gym, Recreatief Turnen tot 12 jaar, Recreatief Turnen 12 jaar e.o., Springen en Dans. De
werkgroepen staan onder leiding van een werkgroepcoördinator en komen regelmatig bij elkaar om zaken af
te stemmen en om vakinhoudelijk met elkaar te praten.
Na de eerste plenaire TC-vergadering zijn het TC-bestuur en de verschillende werkgroepen een wisselend
aantal keren bijeen geweest. Het is de bedoeling dat het TC-bestuur en de werkgroepcoördinatoren zo’n 3
keer per seizoen bij elkaar komen voor overleg. Aan het begin van elk seizoen komen alle trainers/sters bij
elkaar voor overleg. Andere plenaire overleggen vinden plaats aan de hand van een thema.
De leden van de TC hebben zich in 2005 o.a. bezig gehouden met de planning en uitvoering van
wedstrijdactiviteiten, gymactiviteiten bij de Sinterklaasviering, onderlinge toestel- en spring-wedstrijden,
de gymmie weken en technische leiding bij het Zomer(turn)kamp. Tevens hebben zij zorggedragen voor
vervanging van trainers/sters en het begeleiden van nieuwe trainers/sters alsmede het begeleiden van een
aantal Die Haghe-leden die de KNGU opleiding Introductie Lesgeven zijn gaan volgen. Ook in 2005 heeft
een aantal van de deelnemers de opleiding Introductie Lesgeven voltooid en zijn doorgestroomd naar de
Eerste Fase Vervolgopleiding van de VLG cursus (deze bestaat uit 3 fases). Ook daarbij worden zij begeleid
door leden van de Technische Commissie. En natuurlijk is er druk gewerkt aan de voorbereidingen van de
jubileumactiviteiten in 2006.
Trainers/sters
De volgende trainers maakten in 2005 onderdeel uit van het trainersbestand:
Naomi Batist, Danny van Boxtel, Marian de Bruyn, Barbara Gelauf, Arinda Geschiere, Mariëlle Groenendijk,
Bert van Haaften, Marian Hemmes, Chiara den Heijer, Iris Hoek, Martijn Meerkerk,
Kimberly Olaria, Krista Oostwouder, Joke Raateland, Marleen Raateland, Paula Raateland, Juriaan Steenks,
Esther Trumpie, Herman Wassenaar, Rex von Winckelmann, Sam von Winckelmann, Saskia van Zuijlen,
Lisette v.d. Zwan, Marlies v.d. Zwan, Maike van der Zwart en Eline van der Zwart.
Rex von Winckelmann heeft aangegeven dat hij m.i.v. seizoen 2005-2006 stopt met lesgeven. Hij blijft
gelukkig wel binnen de geledingen van Die Haghe als bestuurslid van de TC.
Overige TC-leden
Jurycoördinator: Marja Kruit
TC-bestuur: Margôt Hart-Beekman
Uitbreiding lessen en verhuizingen
Het lespakket van Die Haghe is in januari uitgebreid met een jongensuur aan de Mozartlaan, dit uur is in de
loop van 2005 verhuisd naar de Edamstraat.
Na de herfstvakantie is er een nieuwe turngroep begonnen in de Edamstraat voor meisjes van 8/9 jaar,
tevens is in het Segbroek gestart met een C-selectie op de dinsdag en op de woensdag met een dansselectie
in de Zonnebloemschool.
Daarnaast zijn de jongens/heren verhuisd naar een nieuwe locatie in Wateringse veld.

Materialen
In 2005 zijn voor de zaal in het Segbroek de volgende materialen aangeschaft:
•
Springplank
•
Houten Tumblingbaan
•
Zachte mat (plopmatje)
Activiteiten
De leden van Die Haghe hebben in 2005 aan de volgende activiteiten deelgenomen:
05 jan.
08 jan.
15 jan.
17-21 jan.
22 jan.
22 jan.
26 jan.
29 jan.
19 febr.
26 febr.
05 mrt.
14–18 mrt
12 mrt.
19 mrt.
02 apr.
09 apr.
16 apr.
23 apr.
25-29 apr.
28 mei
30 mei-03 juni
11 juni
10 sept.
01 okt.
08 okt.
10-14 okt.
22 okt.
29 okt.
05 nov.
05 nov.
12 nov.
26 nov.
03 dec.
10 dec.
29 dec.

Extra training A-selectie in Leiden
BOSAN Cup-wedstrijden A-selectie
NWS 1 & 2 TS dames in Amsterdam
Gymmie week II
LOS lijn A, B, C jongens / heren in Alphen aan de Rijn
Extra training B-selectie + 12+ in Leiden
Schoolspringwedstrijden voor de gemeente georganiseerd + demo dans
LOS lijn 1 meisjes in Amsterdam
LOS lijn 1 dames in Amsterdam
LOS jongens/heren in Monster
LOS lijn 2/3 dames in Amsterdam
Gymmie week III
LOS lijn 4 meisjes/dames in Den Haag
LOS lijn 5 meisjes/dames in Den Haag
LOS lijn 2 meisjes in Den Haag
Districtsfinales LOS lijn 1 in Amsterdam
LOS lijn 3 meisjes in Den Haag
Aspirantenwedstrijden
Gymmie week IV
Extra training B-selectie + 12+ in Leiden
Gymmie week V
Die Haghe onderlinge toestelwedstrijden tot 12 jaar
Extra training A-selectie in Leiden
Extra training A-selectie in Leiden
Die Haghe onderlinge springwedstrijden in Ockenburg
Gymmie week I
Extra training B-selectie in Leiden
Extra training A-selectie in Leiden
Regio springwedstrijden cat. E in Voorschoten
Nationale Team Cup heren
Deelname Die Haghe leden intocht Sinterklaas in Den Haag
Extra training A- en B-selectie te Leiden
Ondersteuning Sinterklaasfeest
Turn en Fundag 14+ in Leiden
Onderlinge Selectie Oefen wedstrijden in Leiden

De verslagen van bovengenoemde wedstrijden stonden vermeld in de uitgebrachte Die Haghe Nieuws en op
de website van Die Haghe.
Overig
De TC leden hebben deelgenomen aan diverse technische dagen en bijscholingen.

Margôt Hart-Beekman

Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2006 - verslag redactieraad
In 2005 is DHN evenals in 2004 acht keer verschenen. De redactie is tevreden over de aanlevering van de
wedstrijdverslagen door de T.C., maar minder over de aanlevering van kopij over overige activiteiten. De
redactie wil Alie Oosterlee wederom bedanken voor de vlotte verspreiding van DHN naar de zalen. De
redactie van DHN is in handen van Leo van ’t Hof en Huib den Tuinder.
De website van Die Haghe heeft in 2005 een aanzienlijk grotere nieuwswaarde gekregen. Vanaf april 2005
wordt de website zeer frequent bijgewerkt. Het is bij de redactie (nog) onbekend of dit heeft bijgedragen
tot meer bezoek van de website.
Doelstelling voor 2005 is om de website op alle onderdelen te actualiseren en inzicht te krijgen in de mate
waarin de website voorziet in nieuwsvoorziening aan de leden.
Dit is m.n. van belang omdat we er met DHN niet altijd in slagen om actuele informatie op tijd onder de
aandacht van de leden te krijgen, via de website mogelijk wel.
Het beheer en onderhoud is verdeeld over twee personen, Ton Soonieus en Huib den Tuinder.
Namens de redactie,
Huib den Tuinder

Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2006 - verslag activiteitencommissie
Jaarverslag Activi
teiten Commissie 2005
De AC heeft in 2005 de volgende samenstelling:
Ron Trumpie (Voorzitter), Ton Soonieus, Huib den Tuinder, Mariëtte Fritschy, Ellen van Houten en
Marian Tactor. Huib den Tuinder neemt in 2005 afscheid van de AC om meer tijd te besteden aan de
redactie van het Die Haghe Nieuws en de website cgvdiehaghe.nl.
De AC organiseert …
De AC organiseert naast de turnlessen en / of wedstrijden, activiteiten voor de leden van Die Haghe.
Tevens ondersteunt de AC de Technische Commissie bij het organiseren van (onderlinge) wedstrijden.
In 2005 heeft de AC een bijdrage geleverd aan:
o

Poppenkast / Film / Bingo / Disco festijn – zaterdag 28 mei 2005 in de Vlierboom
Voor alle leden was er wat te beleven Poppenkast en Tumblingdisco voor de allerkleinsten (t/m
groep 2), Film en Bingo voor de kinderen in de groepen 3 t/m 6 en Disco voor de leden vanaf groep
7. Een geslaagde activiteit voor alle leden.

o

Diverse ‘Onderlinge wedstrijden’
De AC zorgt voor (het hapje / drankje en) de aankleding van zaal.

o

Grote Club Actie - november 2005
De maanden september, oktober en november stonden in het teken van de “Grote Club Actie”. Er
werden maar liefst 2992 loten door onze jeugdige leden verkocht. Een nieuw record aantal. De
netto opbrengst was dan ook zo’n € 5800,-. Tien jeugdleden zijn beloond met een bioscoopbon
t.w.v. € 7,50

o

Sinterklaasfeest - zaterdag 3 december 2005 in het Segbroek
Op zaterdag 3 december bezocht Sinterklaas en 6 van zijn Pieten onze vereniging. Het
sinterklaasfeest was opgesplitst in twee tijdsblokken: voor de peuters / kleuters en de kinderen
t/m 7 jaar. Voor alle andere leden was er een speculaaspop in de les.

De AC kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar en hoopt wederom op een actief 2006.
Tevens willen wij alle medewerkers, ouders van leden en de leden bedanken voor hun bijdrage aan de
activiteiten en hopen ook in 2006 weer op hun medewerking te kunnen rekenen.
De Activiteiten Commissie.

Contributie per 01-04-05
VOOR
LEDEN
VAN
2,5 t/m 5 jr

RECREATIE
AFDELINGEN GYMNASTIEK:
¾ uur basis 1 uur basis

EXTRA UREN

1 ½uur

1 ½uur

2 uur

1 ½ uur

2 uur

€ 8,45

€ 5,80

6 t/m 16 jr.

€ 9,40

€ 5,80

€ 12,10

€ 12,50

€ 15,40

€ 8,15

€ 9,90

17 jaar e.o.

€ 10,25

€ 5,80

€ 13,15

€ 13,55

€ 16,45

€ 8,15

€ 9,90

1 uur
extra

dansselectie(1
½ uur)

DANS
2,5 t/m 5 jr

€ 6,85

1 uur
extra

SELECTIEAFDELING TURNEN:
BASISUREN

¾ uur basis 1 uur basis
€ 7,90

8 t/m 11 jr.

€ 10,50

6,50

12 t/m 20 jr.

€ 11,55

7,15

20,00

Voorselectie
€ 2,85
per les

ZAP-kaart (knipkaart voor 8, 10 of 12 lessen; vanaf 12 jaar e.o. 1 jaar geldig; € 30,-)

Contributie per 01-04-06

VOOR
LEDEN
VAN
2,5 t/m 5 jr

RECREATIE
AFDELINGEN GYMNASTIEK:
¾ uur basis 1 uur basis

BASISUREN

EXTRA UREN

1 ½uur

1 ½uur

2 uur

1 ½ uur

2 uur

€ 8,90

€ 6,10

6 t/m 16 jr.

€ 9,90

€ 6,10

€ 12,70

€ 13,15

€ 16,20

€ 8,55

€ 10,40

17 jaar e.o.

€ 10,75

€ 6,10

€ 13,80

€ 14,20

€ 17,30

€ 8,55

€ 10,40

1 uur
extra

dansselectie(1
½ uur)

DANS
2,5 t/m 5 jr

€ 7,20

1 uur
extra

SELECTIEAFDELING TURNEN:

¾ uur basis 1 uur basis
€ 8,30

8 t/m 11 jr.

€ 11,00

6,80

12 t/m 20 jr.

€ 12,10

7,50

21,00

Voorselectie
€ 3,00
per les

ZAP-kaart (knipkaart voor 8, 10 of 12 lessen; vanaf 12 jaar e.o. 1 jaar geldig; € 30,-)

Rooster van aftreden bestuur
2004
Leo van ‘t Hof, voorzitter

2005

x

2006

2007

x

Cees Bos, penningmeester

x

x

Suzanne Lock

x

x

Joke Raateland, vert. T.C.

x

x

Wilbert Vollebregt, lid

x

x

Agaath von Winckelmann, lid
Ron Trumpie, vert. A.C.

2008

x

x
x

x
x

Jennemieke vd Beemt (kandidaat)
Leo aftredend per juli 2005 niet herkiesbaar
Modus: ledenvergadering geeft bevoegdheden tot aan juli 2006 / herkiesbaar voor 1 jaar en tussentijds
aftredend per juli 2006
mogelijk kandidaat voorzitter: ledenvergadering geeft bestuur mandaat een kandidaat voorzitter aan te
zoeken en te benoemen als kandidaat met de bevoegdheden van een effectief /gekozen voorzitter;
defnitieve benoeming JAL 2007 bijzondere leden vergadering (tussentijds)
Cees: Tussentijds aftredend
Wilbert: tussentijds aftredend (is eigenlijk jaar langer doorgegaan dan planning
Agaath: aftredend en herkiesbaar??

