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

28 maart 2012
De Vlierboom, Vlierboomstraat Den Haag

Aanwezig:
Bestuur:

(volgens de lijst van aanwezigen)
Suzanne Lock, Jan Raateland, Eline vd Zwart, Pam Leenheers,
Connie la Riviera, Esther Trumpie en Gerna Beldsnijder

Leden

(ouders van): Lisette van der Zwan, Marian de Bruijn, Josie
Jackson, Huib den Tuinder, Adam Lubinske, Romano Vogels,
Paula Trumpie, Lisa de Roos, Mayke Jansen, Michelle Mook,
Stephanie Dutoui Geerling, Fabian van Venetie

Ereleden:

Bas Steenks, Leo van ’t Hof en Agaath von Winckelman-Toet

Leden van
Verdienste:

Afwezig met
Kennisgeving:

Henk van Lobenstein, Bert van Haaften, Bianca van Haaften,
Herman van Wassenaar, Joke Raateland

Chiara, Naisha, Marlies, Anouk van H, Michelle de K, Ron vd
Meijde, Paul Buijtelaar, Rex von Winckelman, Zoe Bos, Timo Hol,
Ton Soonius, Ron Trumpie, Marian Wassenaar, Helen Verwaart

1.

Opening
Suzanne Lock opent de vergadering met een gedicht.

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen
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4.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2011
Herman Wassenaar is erelid. Marian de Bruijn was ook aanwezig.
Jaarrekening moet zijn 2010 in plaats van 2009. Begroting 2010 moet zijn
2011.

5.

Jaarverslagen
Jaarverslag Bestuur
Suzan licht een aantal punten uit het verslag:
 Jubileum activiteiten. Beleving, belasting en veiligheid. Reünie, Festival
in het Atrium, Record poging en in 2012 het kamp met Hemelvaart
 Tevredenheidsonderzoek: eindcijfer 8 en aandachtspunten veiligheid,
EHBO scholing.
 Vertrek van Joke betekende dat anderen verschillende taken van haar
hebben overgenomen.
 Vrijwilligersbeleid; verschillende mensen willen we iets doen.
 Free Running, trainer is als zelfstandige gaan werken.
 Projecten die lopen vooral in wijken waar we een maatschappelijke
verplichting voelen om kinderen te laten sporten, bv in Laak. (Leo legt uit
hoe het in Laak op Gerth van Wijkschool waar hij werkt is gestart).
 Bestuur wordt bedankt voor alle inzet.
Jaarverslag TC
 Veel inzet van alle TC-ers ook bij het jubileum en alle andere activiteiten.
 Ron wordt bedankt voor het drukken van alle brieven.
 Selectie structuur is veranderd, nu wordt er gesproken over divisies.
Coach regelt alles voor haar eigen divisie.
 Nieuwe aanwas van TC-ers via opleidingen KNGU, niveau 3, assistenten
en hulpjes. Belangrijke basis om nieuwe trainers te scholen die we weer
in kunnen zetten.
 Er zijn weer enkele uren bijgekomen.
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Jaarverslag AC
 Weinig mensen in AC. Groep die er zit heeft veel werk verzet. Er wordt
nagedacht over splitsing in een groep die activiteiten willen organiseren
en mensen die meer richting catering willen gaan doen.
 Extra hulp van oud AC leden bij een aantal activiteiten.
Your Turn
 Bestaat vier jaar. Hebben twee activiteiten gehad.
 Communiceren via Hyves en Facebook
Jaarverslag Materiaal
 Materiaal voor de turnhal is in 2011 geleverd en klein materiaal is
besteld. Bas geeft aan dat anderen wel helpen.
Jaarverslag Redactie
 Karin Hopster heeft even redactioneel naar de stukken op site gekeken.
 4 keer een nieuwsflits, is achterhaald omdat de site up to date is. De
nieuwsflits gaat verdwijnen.
 Communicatie gaan steeds meer via de site doen.
 De Glossy van het jubileum.
De voorzitter bedankt iedereen die een stukje voor het boekje van de ALV
heeft geschreven.
6.

Financiën
Vanwege de afwezigheid , i.v.m. vakantie, van penningmeester Timo Hol,
treedt Jan Raateland op als waarnemend penningmeester. Hij geeft een
toelichting op de jaarcijfers die grotendeels door Timo zijn opgesteld.
2011, ons jubileumjaar, was een jaar met veel, heel veel extra uitgaven,
€ 45.169,00;
De verlies en winst rekening werd afgesloten met een verlies van
€ 14.013,00.
Grote uitgaven, naast de vaste posten vergoedingen en huur, zijn geweest:
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trainingspakken selecties en trainers € 9.159
voorraad turnpakjes € 16.860 (recreanten € 11.500 en selectie 67 x 20 x 4 =
€ 5.360)
Turnmateriaal
jubileum
medewerkersdag

€ 4.485
€ 16.257 (hier stond wel een goede reservering
tegenover)
€ 3.900 (hiervoor was eveneens gereserveerd)

Door de grote uitgaven op het gebied van kleding en trainingspakken zijn
onze kasmiddelen, is ons banktegoed, afgenomen van € 76.388 naar
€ 19.387,00.
Ten gevolge van een onjuiste berekening bij de opstelling van de begroting
van 2011, is er sprake van een grote stijging van de kostenposten
vergoedingen en huren. Naast deze niet juiste inschatting was er ook sprake
van een toename van het aantal lessen dat niet direct was voorzien; dat
betekende meer kosten voor de huur en vergoedingen.
Daartegenover staat een stijging van de contributie inkomsten.
Jan Raateland merkt op dat de geautomatiseerde ledenadministratie,
Digimembers KNGU, goed werkt; dit zorg ervoor dat we elke keer de
contributie goed en tijdig, ieder kwartaal, bijna volledig kunnen incasseren.
Het bestuur verwacht een stijging van de inkomsten door de ledengroei
tengevolge van het starten op nieuwe locaties: Laak en Ypenburg.
Leo van ’t Hof stelt een aantal vragen:
1. Hoe zit het met de contributieverhoging? Moet je niet consequent elk jaar
of om het jaar contributie verhoging doen. Daarnaast merkt hij op zorgen te
hebben over het geringe geld wat er nu in kas zit.
2. Zijn we afhankelijk van de exploitatie in de groei van leden, bv de free flow
moet groeien anders kunnen we de kosten niet betalen. Is de exploitatie wel
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goed? De zorg deelt het bestuur, misschien moet er wel bezuinigd worden?
Zijn de lessen wel goed bezet?
Moet er gekeken worden of er iemand de begroting wil controleren?
De huidige financiële situatie baart het bestuur ook zorgen; in juni zal het
bestuur bekijken hoe we het financiële gat verantwoord kunnen dichten.
Verslag kascommissie
Deze bestond dit jaar uit Leo van t Hof en Marian de Bruijn.
“Op 13 maart 2011 hebben wij de financiële bescheiden van de c.g.v. Die
Haghe gecontroleerd en in orde bevonden. Wij stellen de Algemene
Ledenvergadering voor om de penningmeester en het voltallige bestuur
decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid betreffende het
boekjaar 2011.”
Samenstelling Kascommissie 2013 : Leo van ’t Hof en Herman Wassenaar.
Reserve Agaath van Winckelmann
Begroting 2012:
Het bestuur stelt voor een contributieverhoging van 5 % door te voeren.
Begroting wordt goedgekeurd en penningmeester a.i. Jan Raateland wordt
bedankt. Leo van ’t Hof geeft aan graag mee te willen denken over het
financieel beleid.
7.

Voorstel aanpassing huishoudelijk regelement.
Voorstel wordt ter plekke uitgedeeld. Er wordt gevraagd of er gebruik
gemaakt kan worden van een incasso bureau. Dit wordt bekeken. De
vergadering gaat akkoord met het voorstel.

8.

Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:
Aftredend en niet herkiesbaar:
Kandidaat leden:

Timo Hol en Gerna Beldsnijder
Joke Raateland en Eline vd Zwart.
Esther Trumpie, Connie la Riviera en
Pam Leenheers
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Suzan gaat na dit seizoen als voorzitter stoppen. Bestuur zal dit gaan
opvangen, hoe of wat is nog niet bekend.
Vooruit blik 2012 door Suzan: communicatieplan, dansafdeling, jongens
selectie die is begonnen. Nieuwe website. Springen: Bert en Bianca gaan
stoppen met lesgeven. Bianca blijft wel bij het begeleidingsteam. Fabian van
Venetie gaat het springen organiseren.
9.

Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2013
Woensdag 27 maart 2013.

10. Rondvraag
 Leo spreekt de waardering naar Jan uit voor het financiële plaatje.
 Er is dit jaar geen Hemelvaart kamp maar een kamp met Pinksteren
vanwege het jubileumkamp met Hemelvaart.
 Bas spreekt zijn waardering uit naar de bestuursleden. Feliciteert de
nieuwe bestuursleden en wenst ze succes.
 Bert geeft aan dat op het inschrijfformulier er nog iets vermeld kan
worden over wanbetalers.
 Bianca vraagt wat het senioren uur voor dames zal zijn. Dit is nog niet
bekend
 Eline krijgt bloemen omdat ze met het bestuur stopt, ze blijft wel actief
voor de vereniging.
11. Sluiting
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Jaarverslag 2012
Het bestuur bestond in 2012 uit de volgende personen:
Suzanne Lock
voorzitter (tot juni)
Gerna Beldsnijder
secretaris / waarnemend voorzitter (vanaf juli)
Timo Hol
penningmeester
Jan Raateland
lid/projectleider
Eline v.d. Zwart
lid (tot juni)
Esther Trumpie
lid als vertegenwoordiger TC
Connie la Riviere
lid
Pam Leenheers
lid
Chiara van
lid (vanaf november)
Karen Ypenburg
kandidaat lid (vanaf november)
Het bestuur is in 2012 twaalf keer bij elkaar geweest. Het dagelijks bestuur
(bestaand uit twee bestuursleden afwisselend aangevuld met een
bestuurder/medewerker) 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:
Turnen
e
e
De divisie indeling. 2 t/m 6 divisie heeft in 2012 meer handen en voeten
gekregen. Iedere divisie heeft haar eigen coach. Als hoofdtrainer heeft Marian de
Bruyn de eerste maanden de selectie geleid. In juli is zij op wereldreis gegaan en
heeft Paula Raateland haar opgevolgd. Die ging op haar beurt in december met
zwangerschapsverlof en heeft Anouk van Haaften de selecties geleid.
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In 2012 is de jongensselectie gestart. Deze selectie is bedoeld het gat tussen de
recreanten en STHW te overbruggen. De jongens hebben met de eerste
wedstrijden meegedaan. Er zijn recreatie uren bijgekomen en een aantal ouderkind uren zijn gestart (zie TC-verslag).
Doordat verschillende scholen worden gerenoveerd of zelfs worden afgebroken
zijn er in 2012 veel zaalwisselingen geweest. Gelukkig zitten we per 1 januar 2013
in een mooi nieuw gebouw aan de Morsestraat. Voor 2012 betekende dat Die
Haghe een aantal uren moest inleveren; door aanpassingen in het
bezettingsschema van de turnhal moest een aantal selecties terug naar het
Segbroekcollege.
Free Running
In augustus 2012 heeft de afdeling Free Running een eigen zaal betrokken aan het
Westhovenplein, in de Moerwijk.
Dansen
De dansgroepen hebben eind juni weer hun jaarlijkse dansvoorstelling gegeven.
Alle danslocaties, ook die in Laak en Den Haag Zuidwest deden hier aan mee.
Beleid
Uit de vrijwilligerscampagne van 2011 zijn een aanzienlijk aantal nieuwe
vrijwilligers gekomen; de meeste van hen zijn in 2012 benaderd om incidenteel of
meer structureel de vereniging te ondersteunen. We zijn nog op zoek naar een
vrijwilligers coördinator die het vrijwilligersbeleid verder coördineert.
Eind 2012 is besloten dat in 2013 alle TC-ers een VOG moeten hebben en wil het
bestuur duidelijk maken dat iedereen zich veilig moet voelen bij onze vereniging.
In 2013 zal het beleidsstuk ongewenst gedrag verder vorm moeten krijgen.
Jubileum
In 2012 was nog één jubileumactiviteit, namelijk het jubileumkamp op de HALO.
Dit kamp werd gehouden tijden het Hemelvaartweekend en er deden 150
kinderen mee. Veel inzet was er vanuit de TC-ers en andere vrijwilligers zoals
stagiaires, your turn leden, oud medewerkers en ook mensen vanuit het bestuur.
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Het kamp is voor de kinderen erg leuk om allerlei verschillende activiteiten te
ondernemen en heeft voor de vereniging ook de functie om zich verbonden te
voelen met elkaar.
Projecten
In 2012 zijn nog steeds twee jeugdsportcoördinatoren actief. Voor turnen is
Pauline van der Mark en voor dansen Anne Berkers Anne is per 31 december
gestopt.
Die Haghe diende een aanvraag in voor deelname aan de Sportimpuls, een
subsidieregeling van het ministerie van Sport om kinderen en volwassenen in hun
eigen buurt meer te laten bewegen. Om onbegrijpelijke redenen werd de
e
aanvraag niet gehonoreerd; in 2013 wordt opnieuw een poging gedaan bij de 2
tranche van de Sportimpuls regeling.
Ledenadministratie
De vereniging groeit nog steeds. In 2013 hebben we ruim 1300 leden. Naast een
grote groei bij de Free Runners zijn er nu vier groepen ouder en kind gym. Ook
heel fijn is dat de 12 plusgroep groeit.
Tot slot
Het jaar 2012 was een post – jubileum jaar. Dit betekent dat het een relatief rustig
jaar is geweest. Behalve het Jubileum kamp in mei zijn er verder geen grote
activiteiten geweest. Natuurlijk zijn er de jaarlijkse wedstrijden en activiteiten als
Paasontbijt en de Sinterklaas viering geweest die altijd de nodige voorbereidingen
vergen. Al die activiteiten kunnen alleen maar doorgang vinden doordat er zoveel
mensen zich vrijwillig inzetten! Ik wil dan ook iedereen binnen Die Haghe
bedanken voor hun enthousiasme en inzet! Het jaar 2013 zal ook weer een jaar
worden waar Die Haghe zich zal laten zien!

Namens het bestuur
Gerna Beldsnijder
Waarnemend voorzitter
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Rooster van aftreden bestuur
2013
Suzanne Lock (voorzitter)

2014

2015

2016

2017

2018

x

Gerna Beldsnijder, (voorzitter a.i)

x

x

Karen Ypenburg (secretaris)

x

x

Jan Raateland

x

x

Timo Hol (penningmeester)

x

x

Esther Trumpie (TC)

x

x

Connie la Riviera

x

x

Pam Leenheers

x

x

Chiara den Heijer

-

x

x

Suzanne is in juli 2012 afgetreden
Karen Ypenburg is kandidaat secretaris
Chiara den Heijer is kandidaat lid
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Jaarverslag 2012
Dit jaar stond wel in het teken van de verhuizingen, in verband met sloop en
nieuwbouw van de Valkenboschschool in de Cederstraat. Die Haghe heeft sinds
midden jaren zeventig in deze zaal les gegeven; toen net helemaal gerenoveerd en
op speciaal verzoek van de voorzitter van Die Haghe (Henk van Lobenstein)
voorzien van grondpotten.
De 1e verhuizing vond plaats in de voorjaarsvakantie naar de Heldringschool aan
het IJsvogelplein. Op dat moment was net bekend, dat ook de Heldringschool nog
dit jaar gesloopt zou worden. Behalve voor het klein materiaal was in deze zaal
geen ruimte voor onze toestellen. Deze konden we gelukkig plaatsen in andere
zalen. De evenwichtsbalk met steunen, 1 valmat, 1 minitramp, 1 reuter
springplank en 3 vangblokken vormden een welkome aanvulling in de gymzaal van
de school Prinsenhaghe aan de Prinsegracht. De andere balk met lage
steunblokken is geplaatst in de Prins Willem Alexanderschool aan de Laakweg. De
prijzenkast heeft een mooie plek gekregen in de tribuneruimte van de turnhal, nu
compleet met verlichting. Met dank aan Marcel Raateland. Aanvankelijk leek het
erop dat de geluidsinstallatie ( door Bert van Haaften gemaakt ) bij het groot vuil
zou belanden. Toen bleek dat deze nog wel bruikbaar kon zijn in de nieuwe zaal
van Freerunning aan het Westhovenplein, heeft Marcel deze installatie opgeknapt
en de nodige onderdelen vervangen. En nu is deze inmiddels zo vertrouwde
geluidsinstallatie een tweede leven begonnen. We hebben een half jaar in de
Heldringschool gelest en zijn toen in de herfstvakantie verhuisd naar de
Bavinckschool in de Weimarstraat. Helaas bood deze zaal weinig
turnmogelijkheden in verband met gebrek aan toestellen. Ondertussen was het
bestuur in gesprek met Hofstad Heldringcollege aan de Morsestraat. Hier wordt
een prachtige gymzaal gebouwd, die begin 2013 beschikbaar zal zijn. Dit zou een
prima alternatief kunnen zijn voor de Valkenboschschool.
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Behalve deze verhuisperikelen, waren er verder nog de nodige reparaties aan de
orde. De vangblokken van de Vlierboom en het Segbroekcollege zijn voorzien van
nieuwe hoezen. Verder zijn reparaties uitgevoerd aan valmathoezen in het
Segbroekcollege en de Leyenburgschool. Bert van Haaften heeft een nieuwe
beschermhoes gemaakt voor de transportkar van de springtafel, om beschadiging
van het leerdek te voorkomen. Ook heeft Bert nog laswerkzaamheden uitgevoerd
aan deze springtafel. Voor de evenwichtsbalk in de Eloutschool is een stel lage
steunen aangeschaft.
In 2011 waren er al problemen met de vang- en saltogordels. Hierbij bleek de
sluiting erg kwetsbaar en ging regelmatig kapot; met name bij de intensief
gebruikte gordels in het Segbroek en de turnhal. Na regelmatig contact met de
leverancier Janssen & Fritsen werd besloten om een andere soort sluiting toe te
passen. In het verslagjaar zijn bij 8 gordels uit het Segbroek en de turnhal de
gordels voorzien van het nieuwe type sluiting. Deze blijven tot heden intact. De
nieuwe sluitingen vallen onder de garantie.
Timo de Nie heeft ook dit jaar weer de kleine airtumblingbaan naar de diverse
locaties vervoerd. Aan het eind van het jaar zijn bestellingen gedaan van diverse
toestellen voor onze nieuwe locaties de Notenkraker in Ypenburg en het
Heldringcollege. Levering vindt plaats in 2013. Tot slot wil ik alle mensen
bedanken, die hebben geholpen met reparaties en transport van onze materialen.
En dan denk ik zeker aan de verhuizingen. Jan Raateland was hierbij een trouwe
verhuizer.
Bas Steenks.
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Jaarverslag 2012
De coördinatoren van de verschillende werkgroepen zijn:









Peuters/kleuters
1212+
Jongens
Selectie
Springen
Dans
Freerunning

Marlies vd Zwan
Lisette vd Zwan
Chiara den Heijer
Michelle de Kok
Marian de Bruyn/Paula Raateland/Anouk van Haaften
Fabian van Venetië
Maike van der Zwart
Mark van Swieten

Grote TC vergaderingen
In 2012 is de voltallige Technische Commissie in februari, juni en oktober bij elkaar
gekomen onder leiding van Esther Trumpie. Deze taak werd in 2011 nog vervuld
door Gerna Beldsnijder en is in 2012 overgenomen door Esther. Als afgevaardigde
van de TC in het bestuur neemt zij de TC-vergaderingen als voorzitter voor haar
rekening. Deze TC-vergadering is in 2012 opgesplitst met een aparte vergadering
voor de dansafdeling op dezelfde tijd en locatie zodat zij effectief kunnen
vergaderingen over hun eigen onderwerpen, maar ook de informatie vanuit het
bestuur meekrijgen. Bestuurslid Pam Leenheers neemt deel aan deze vergadering.
Het overleg wordt gebruikt voor de mededelingen vanuit het bestuur en de
verschillende werkgroepen. In 2012 is deze vergadering ook gebruikt om de leden
van de TC mee te laten denken over onderwerpen zoals veiligheid in de les en
positief coachen.
De grote TC vergaderingen worden relatief goed bezocht en hebben een duidelijke
meerwaarde voor de samenwerking en het groepsgevoel. Die Haghe is zich sterk
aan het ontwikkelingen wat te zien is aan de groei van het aantal leden en lessen.
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Daarmee neemt ook het aantal train(st)ers toe wat zorgt voor een druk bezochte
vergadering.
Afsluiten jubileumjaar 2011 in 2012
Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten stond ook het jaar 2012 nog een
beetje in het teken van het jubileum van Die Haghe. Het Jubileumjaar werd in
2012 afgesloten met het Jubileumskamp van 17 tot 20 mei. Dit was een groot
succes met enthousiaste kinderen en goed georganiseerd door alle vrijwilligers
van Die Haghe!
De leden van de TC hebben zich in 2012 o.a. bezig gehouden met:
 Verschillende onderlinge (spring) wedstrijden.
 Wedstrijden op regionaal, district en landelijk niveau.
 TC leden verzorgden een recreatief programma in de gymzalen bij AC
activiteiten.
 Gymmie turnen voor groep 3 en 4.
 Zomerkamp.
 De springgroepen hebben demo’s gegeven bij o.a. de schoolspringwedstrijden
in de HALO.
 Binnen de selectie ging Marian de Bruijn op wereldreis en als hoofdtrainer
van de selectie moest voor haar een vervanger worden gevonden. Paula
Raateland heeft dit stokje in eerste instantie overgenomen. Tijdens het
zwangerschapsverlof van Paula, heeft Anouk van Haaften deze taak op zich
genomen.
 In 2012 werd de nieuwe NTS oefenstof voor de instap geïntroduceerd waar
de selectietrainers zich in hebben moeten verdiepen en het zich eigen hebben
moeten maken.
 In mei heeft de jaarlijks terugkerende dansshow in theater ”De Regentes”
plaatsgevonden. Helaas dit jaar voor het laatst in dit mooie Theater. De
dansshow zal echter gelukkig niet verdwijnen, maar zal volgend jaar op een
andere locatie gehouden worden.
 De Freerunafdeling heeft in 2012 een eigen locatie gerealiseerd en ingericht.
Deze locatie is gelegen aan de Guntersteinweg.
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Zie voor een totaaloverzicht van de activiteiten die in 2012 hebben
plaatsgevonden het overzicht aan het eind van dit hoofdstuk.

Opleidingen
De 14 assistenten (tussen de 10 en 14 jaar oud) die in 2011 begonnen zijn met de
opleiding Junior Gymnastiek Assistent niveau 1 van de KNGU hebben er 11 de
cursus in april 2012 afgerond. Zij hebben tijdens de Onderlinge Wedstrijden 12hun diploma gekregen. In september zijn nogmaals 17 cursisten gestart met de
opleiding Junior Gymnastiek Assistent niveau 1 van de KNGU en zij hopen in april
2013 hun diploma te behalen.
In 2012 waren er geen cursisten (vanaf 16 jaar) voor de opleiding Gymnastiek
Assistent Leider niveau 2 van de KNGU.
In september 2012 zijn Zoë Bos, Naïsha Santiago, Stephanie Dutour-Geerling en
Hanneke Venderbos gestart met fase B van de opleiding gymnastiek Leider niveau
3. Zij zullen in april 2013 de opleiding afronden. Sophie van den Hoogenband,
Joost van Amerongen en June Stiemsma zijn gestart met fase A van dezelfde
opleiding.
In september zijn ook nog eens 4 stagiaires van het ROC Mondriaan gestart met
hun stage bij verschillende uren van Die Haghe. Zij hopen hun eerst jaar in
september 2013 af te ronden.
Begeleidingsteam
In 2012 is het begeleidingsteam van Die Haghe uitgebreid met een viertal TC-ers.
Bianca van Haaften, Anouk van Haaften en Marlies van der Zwan namen de
begeleiding van nieuwe assistenten, nieuwe trainers, bestaande trainers en
assistenten/trainers in opleiding voor hun rekening. Zij worden nu bijgestaan door
Paula Trumpie, Lisette van der Zwan, Kimberley Olaria en Esther Trumpie.
Train(st)ers
De volgende train(st)ers maakten in 2012 onderdeel uit van het trainersbestand:
Zoë Bos, Danny van Boxtel, Marian de Bruyn, Barbara Gelauf, Anouk van Haaften,
Chiara den Heijer, Josie Jackson, Mayke Janssen, Erica Jongeleen, Michelle de Kok,
Adam Lubinski, Pauline van der Mark, Michelle Mook, Kimberley Olaria, Paula
Raateland, Lisa de Roos, Naisha Santiago, Astrid Scholtes, Mark van Swieten,
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Anouk Theeuwsen, Roos Toorman, Esther Trumpie, Paula Trumpie, Lenneke den
Tuinder, Fabian van Venetië, Annefloor Verleg, Helen Verwaart, Romano Vogels,
Lisette van der Zwan, Marlies van der Zwan, Maike van der Zwart.
In 2012 zijn de volgende trainers het trainersbestand komen versterken:
Anne Berkers, Bernice van Doorn, Stephanie Dutour Geerling, Kasja Kortekaas,
Kayleigh van Mersbergen, Suzanne van Neijhof, Floris Niederer, Hanneke
Verderbos, Ellen Verschoor.
Helaas zijn in 2012 de volgende trainers vertrokken:
Bert van Haaften, Bianca van Haaften, Kim Haverkate, Vannanah Mudrik Shahab,
Karlijn Oosenburg.
Diversen
De regeling Jeugdsportcoördinator heeft Die Haghe in eerdere jaren 1
2
mensen opgeleverd. Zij ondersteunen zowel het bestuur als de trainers. Ze geven
daarbij naschoolse uren op diverse scholen in Den Haag. In 2012 is Pauline van der
Mark nog steeds de JSC voor de turnafdeling. Anne Berkers van de dansafdeling
heeft helaas afscheid genomen en wordt in 2013 vervangen door Kim van Neijhof.
Bert van der Linde is dit jaar de jurycoördinator geweest. Hij zorgt ervoor dat bij
elke wedstrijd het juiste jurylid wordt gezocht. Tevens doet hij het
wedstrijdsecretariaat.
Uitbreiding lessen en verhuizingen
 In obs Houtwijkschool is in november 2011 gestart met een ouder-kind uur
waar kinderen van 2,5 t/m 3 jaar samen met hun ouders een uurtje kunnen
gymmen. In 2012 is dit uur uitgebreid naar in totaal 3 uur.
 Na het sluiten van de Cederstraat hebben de uren die oorspronkelijk op deze
locatie gehuisvest waren, na omzwervingen via de Heldringschool en
Bavinckschool, in de Morsestraat eind 2012/begin 2013 een super mooie en
nieuwe locatie gevonden in de Morsestraat.
 Op de dinsdag in de Elout van Soeterwoude school zijn de lessen van 3 uur
helaas samengevoegd tot 2 uur.
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In de Zonnebloemschool heeft opnieuw uitbreiding plaatsgevonden bij de
wedstrijd- en selectiedansgroepen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Helaas is de uitbreiding van vorig jaar met een lesuur afgenomen en zijn er
lessen samengevoegd.
In april is Die Haghe in Ypenburg een afdeling gestart wat op termijn een
satellietvereniging zal worden. Anouk Theeuwsen is gestart met 3 uur op
vrijdagmiddag voor zowel meisjes als jongens. Deze uren zijn goed bezet
aangezien de vraag naar turnen in Ypenburg erg groot was.
In verband met de drukke bezetting van de Turnhal is de onderbouw van de
e
e
e
2 , 3 en 4 divisie op maandag in de Vlierboom gaan trainen. De bovenbouw
van de genoemde divisies traint nog steeds op maandag in de Turnhal.
e
e
e
De 4 divisie is samen met de 5 en 6 divisie op vrijdag in het Segbroek
College mee gaan trainen.
In de Vliermeent is het extra uur kracht, lenigheid en coördinatie (KLC)
gestopt.
Na de zomervakantie is op maandag een groep van ongeveer 17 jongens
gestart met selectieturnen in de Edamstraat onder leiding van Romano
Vogels, Adam Lubinski en Michelle de Kok. Dit uur loopt goed en de jongens
behalen goede resultaten en laten een mooie vooruitgang zien.
De afdeling freerunning is wederom uitgebreid naar in totaal 8 lessen per
week.

Resultaten:
 De selectiegroepen hebben dit jaar deelgenomen aan wedstrijden van alle
e
e
divisies van de 2 tot en met de 6 divisie.
e
 Op regionaal gebied zijn verschillende prijzen gehaald en bij de 2 divisie werd
door twee turnsters de toestelfinale behaald op brug en sprong.
 De 2e t/m de 5e divisie heeft meegedaan aan de SUMMER cup.
 Er hebben 4 turnsters meegedaan aan het testevent voor de nieuwe
oefenstof, die volgend seizoen voor alle leeftijdscategorieën gaat gelden.
 De springgroepen hebben aan regionale en landelijke springwedstrijden
meegedaan en hebben ook verschillende prijzen gehaald, zie de verslagen op
de website. Tevens hebben de leden verschillende demonstraties gegevens
tijdens onderlinge wedstrijden.
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De heren van onze vereniging trainen bij STHW en hebben aan diverse
wedstrijden meegedaan, zoals verschillende regionale wedstrijden en
Nederlandse Kampioenschappen.

Activiteiten
De leden van Die Haghe hebben in 2012 aan de volgende activiteiten
deelgenomen:
Januari
Za. 7
9 t/m 13
Za. 14
Za. 14
Za. 21
Za. 28
Februari
Za. 4
6 t/m 10
Za. 11
14 t/m 17
Za. 18
Za. 25
27 t/m 2 maart
Maart
Za. 3
5 t/m 9
Za. 10
Za. 17

2012
GYMMIE:
Losom
Schoolturnwedstrijden
e
3 divisie instap - senior
e
2 divisie pupil 1 - junior
e
2 divisie instap – pupil 2 – jeugd en senior

GYMMIE:
Salto a.o.
Selectie Koppelwedstrijd
Kijklessen

Voorjaarsvakantie

GYMMIE:
Reus
4e en 5e divisie Jeugd en 7e div. senior
e
e
e
4 , 5 en 6 divisie junioren / senioren
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Za. 24
Za. 24-zo. 25
Wo. 28
Za. 31-zo. 1
Za. 31
Za. 31
April
2 t/m 6
Za. 7
Za. 7
Za. 7
Zo. 8-ma. 9
Za. 14
Za. 21
Za. 28
30 t/m 4 mei
Mei
t/m 4 mei
7 t/m 11
Za. 11
Do. 17
Do. 17 t/m zo. 20
Za. 19
Wo. 23
25 t/m 1 jun
Za. 26

27 maart 2013

School springwedstrijden HALO
e
Halve Districtfinale 3 divisie (na plaatsing) of
Algemene Leden Vergadering
e
Halve Districtfinale 3 divisie (na plaatsing)
e
Districts finale 3 divsie
OLW 12-

GYMMIE:
Flick Flack
Paasontbijt Segbroek
e
4 div Inst. t/m pupil 2 (Overbosch)
e
Landelijke finale 3 divisie ???
Pasen
e
5 div Inst. t/m pupillen 2 (Overbosch)
e
6 div instap t/m jeugd (Overbosch)
Meivakantie

Meivakantie
GYMMIE:

Flanken / Balanceren

Hemelvaartsdag
Jubileum Hemelvaart kamp
e
Districtfinale 4 divisie
Dansshow in theater De Regentes
Pinkstervakantie
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Juni
Za. 2
11 t/m 15
Za. 9
Za. 16
Za. 23
Za. 30
Juli
Za. 7
Zo. 8

27 maart 2013

GYMMIE:

Kip

ZOMERVAKANTIE
Zomerkamp

Augustus
vanaf 20
Za. 25

Start lessen behalve Segbroek

vanaf 27

Start lessen in Segbroek

September
Za. 1
3 t/m 7
Za. 8
Za. 15
Di. 18
Za. 22
Za. 29
Oktober
1 t/m 5
Ma. 1

GYMMIE:

Vrije sprongen

Start Grote Club Actie
Prinsjesdag (geen les)

GYMMIE:
Salto v.o.
TC Vergadering
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Za. 6
Za. 13
Za. 20
22 t/m 26
Za. 27
29 okt t/m 2 nov
November
29 okt t/m 2
Za. 3
Za. 10
Za. 17
Za. 17
Za. 24
December
Za. 1
3 t/m 7
Za. 8
Za. 15
Za. 22
24 t/m 4 jan

27 maart 2013

Recreatielessen Turnhal
Onderlinge Springwedstrijden in Ockenburgh
HERFSTVAKANTIE
Recreatielessen Turnhal
GYMMIE:
Arabier

GYMMIE:
Arabier
Regionale Springwedstrijden E
Regionale Springwedstrijden D
Sinterklaas intocht Den Haag
Regionale Springwedstrijden A, B, C

Die Haghe Sinterklaasfeest Segbroek
GYMMIE:
Handstand overslag
Clubkampioenschappen 12+ en selectie
KERSTVAKANTIE t/m 4 januari

De verslagen van bovengenoemde wedstrijden stonden op de website van Die
Haghe.
Esther Trumpie
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Jaarverslag 2012
De AC had in begin van 2012 de volgende samenstelling:
Karin Boutrus, Lisette van der Zwan (als afgevaardigde van de TC), Claudia Vianen,
Rob Luttekes, Pieternel Dran Scharten, Jade Flaton en Mirjam Franken.
Halverwege het jaar hebben we afscheid genomen van Karin, Rob en Jade.
Jade en Rob namen afscheid, omdat hun kinderen stopten bij Die Haghe.
Karin heeft zich jarenlang intensief ingezet voor de AC, ondanks dat haar kinderen
geen leden meer van Die Haghe waren. Alle drie zijn ze bedankt voor hun inzet.
Na die tijd kreeg de AC diverse leden. Ouders die zich probeerde in te zetten voor
de vereniging. Maar er achter kwamen dat ze, om wat voor reden dan ook, geen
lid van de AC meer konden blijven. Momenteel bestaat de AC uit een groep van 6
enthousiaste mensen: Mirjam Franken (voorzitter), Pieternel Daran Scharten, Jody
van der Burg, Kim Uijttewaal, Kathinka Folkerts en Claudia Vianen
De AC organiseert activiteiten voor de leden van Die Haghe, dit naast de lessen en
wedstrijden. Tevens ondersteunt de AC de Technische Commissie (TC) bij de
organisatie van (onderlinge) wedstrijden. De AC zorgt tijdens deze wedstrijden dat
de medewerkers en juryleden van eten en drinken worden voorzien, en ook voor
de deelnemers wordt voor drinken gezorgd. In 2012 heeft de AC een bijdrage
geleverd aan diverse ‘onderlinge wedstrijden’ zowel van de club zelf als van de
scholen. Ook verzorgt de AC tijdens een aantal wedstrijden de verkoop van
broodjes, snoep en drinken, de opbrengst hiervan gaat naar de club.
Ook in 2012 werden er structureel hulpouders ingezet tijdens wedstrijden. De
organiserende TC’ers zorgden er per wedstrijd voor dat de AC de nodige
ondersteuning kreeg.
De activiteiten die de AC in 2012 georganiseerd heeft zijn o.a.:
Het Paasontbijt, gehouden in het Segbroek College, was ook dit jaar weer een
druk bezochte activiteit, met weer prachtig versierde eieren.
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Nieuw dit jaar was de disco op 10 november 2012 in de Vlierboomschool voor de
leden van de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Deze activiteit werd bezocht
door 110 kinderen. Tijdens de disco werd er een dansworkshop gegeven door de
afdeling dans van Die Haghe. Het was een enorm succes.
Het jaarlijkse Sinterklaasfeest, ook gehouden in het Segbroek College, stond in het
teken van de verhaallijn van Het Sinterklaasjournaal. Zo waren er allemaal hartjes
voor Pietje Verliefd en hadden de pieten het geld van de Sint weggegooid. Maar
gelukkig was het geld gevonden en kon Sint weer cadeautjes voor de kinderen
kopen. Hierdoor werd het een gezellige dag met pietengym. Dit werd weer
vakkundig en inspirerend ondersteund door de TC. De aanwezige kinderen
mochten tijdens het bezoek van de Sint hun schoen zetten. Na afloop vonden ze
een chocoladeletter in hun schoen.
Eind 2012 is de AC overgestapt op een nieuw aanmeld-systeem voor activiteiten.
Normaal gesproken werden er folders met aanmeld-strookjes uitgedeeld aan de
kinderen. Nu zijn we overgegaan op aanmelden via de mail. De uitnodigingen
worden naar de TC’ers via de mail verstuurd. De TC’ers sturen de uitnodigingen
weer naar de kinderen aan wie zij les geven. De kinderen melden zich via een
mailadres aan voor de desbetreffende activiteit.
Dit is een vast mailadres: ac@cgvdiehaghe.nl
De AC wil alle leden, ouders van leden en medewerkers bedanken voor hun
bijdrage aan de activiteiten en hopen ook in 2013 weer op hun medewerking te
kunnen rekenen.
De Activiteiten Commissie.
Claudia Vianen
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Jaarverslag YourTurn 2012
De YourTurncommissie viert dit jaar haar vijfjarig bestaan. Vijf jaar geleden is deze
commissie in het leven geroepen om activiteiten te organiseren voor de 12+ leden
van de vereniging. In de afgelopen vijf jaar heeft de YourTurn verschillende
activiteiten georganiseerd van klimmen en snowboarden in de Uithof tot een
spannende spooktocht in het bos. Er zijn verschillende bbq’s georganiseerd waar
de 12-plussers gezellig bij elkaar kwamen en deze contactmomenten zijn goed
voor de sociale cohesie tussen de 12-plussers van de vereniging.
Het doel van de YourTurn is het vrijwilligerswerk onder de jeugd te stimuleren en
hen mee te laten denken en in te zetten voor de eigen vereniging. Belangrijke
elementen van de YourTurn zijn participeren, stimuleren en activeren. De 12plussers die in de YourTurn commissie zitten zijn leden die het leuk vinden om na
te denken over nieuwe ideeën en deze ook met elkaar uit te voeren. Wat is er
leuker dan het bedenken en organiseren van activiteiten voor eigen
leeftijdsgenoten?!
Ben jij een denker of een doener of misschien wel allebei?! YourTurn is altijd
opzoek naar nieuwe YourTurnleden met nieuwe verfrissende ideeën. Wil jij meer
weten over de YourTurn dan kun je contact opnemen met één van de leden via
het contactformulier dat je vindt op de website www.cgvdiehaghe.nl.

YourTurn: door 12 plus, voor 12 plus
Chiara den Heijer
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www.cgvdiehaghe.nl in
2012
Technisch
 Na een grondige voorbereiding is in augustus de website geheel vernieuwd.
Daarbij is het Joomla content management systeem bijgewerkt van versie 1.5
naar versie 2.5 en is de opmaak van de website grondig gewijzigd. De
vernieuwde website maakt nog meer gebruik van foto’s en is nu ook op een
smartphone goed te lezen.
 Gedurende het jaar zijn diverse updates van zowel het cms als de cms
extensies geïnstalleerd. Deze updates zijn vooral belangrijk om de website te
beschermen tegen hackers.
 Er zijn enkele meldingen over spamberichten geweest. Om dit fenomeen te
beperken is de mogelijkheid om commentaar te geven bij nieuwsberichten
uitgeschakeld en is een controlesommetje bij de contactformulieren
toegevoegd.
Nieuws en informatie
 De medewerkers van cgv Die Haghe hebben in 2012 in totaal 59
nieuwsberichten toegestuurd aan de webbeheerders ter plaatsing op de
website. Dat is ongeveer de helft van het aantal toegestuurde berichten in
2011.
Nieuwsrubriek
cgv Die Haghe
Recreatief turnen
Wedstrijdturnen dames
Wedstrijdturnen heren
Dansen
Springen
Freerunning

Aantal berichten
25
12
11
6
2
3
0
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Het lesaanbod op de website is in 2012 een zestal keer geactualiseerd. Ook
de gegevens over de leslocaties en de trainers/lesgevers zijn regelmatig
bijgewerkt. Om fouten in deze gegevens te voorkomen, is afgesproken dat
deze wijzigingen uitsluitend door Esther Trumpie aangeleverd worden. Deze
afspraak lijkt echter niet bij alle medewerkers bekend te zijn…
Voor een deel van de overige informatieve pagina’s op de website is in de
loop van het jaar door diverse medewerkers nieuwe teksten en foto’s
aangeleverd. Sommige delen van de website zijn in 2012 niet geactualiseerd.
Dit blijft een punt van aandacht.
Er zijn in 2012 problemen gerezen m.b.t. het auteursrecht op een van het
internet gedownloade en op de website geplaatste afbeelding.
Bij elk aangeleverd nieuwsbericht is minimaal 1 foto “van eigen makelij” en
van voldoende grootte nodig. Een deel van de aangeleverde teksten was
echter niet vergezeld van een foto. De webbeheerder vraagt bij de
medewerkers aandacht hiervoor.

Bezoekersaantallen
 In 2012 hadden we gemiddeld ongeveer 1500 unieke bezoekers per maand.
Dat is hetzelfde aantal als in 2011.
Sociale media
 Er zijn in 2012 slechts 5 video’s geüpload naar het
YouTube kanaal van cgv Die Haghe. Sinds 2007 zijn
in totaal 76 video’s geüpload.
Kijk op http://www.youtube.com/cgvdiehaghe.


Er zijn in 2012 17 fotoalbums toegevoegd aan de Die Haghe Picasa
webalbums galerij. Sinds
2007 zijn in totaal 110
Picasa webalbums online
gezet. Kijk op
http://picasaweb.google.com/cgvdiehaghe.
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Alle leslocaties van cgv Die Haghe worden
weergegeven op een Google Maps kaart. Deze
kaart is in 2012 naar aanleiding van
locatiewijzigingen meerdere keren aangepast.
Kijk op www.cgvdiehaghe.nl bij CGV DIE
HAGHE/LESLOCATIES.



cgv Die Haghe heeft geen eigen pagina op Facebook. Bezoekers van
www.cgvdiehaghe.nl kunnen alleen
nieuwsberichten “Liken”.
De YourTurn-afdeling van cgv Die Haghe
is wél actief aanwezig op Facebook.
Kijk op https://www.facebook.com/hallo.yourturn.



Er zijn op Hyves meerdere pagina’s over cgv Die Haghe te vinden. Geen van
deze pagina’s wordt echter formeel ondersteund door de vereniging.
Een poging van de webbeheerder om de hyve met de meeste leden
(http://cgvdiehaghe.hyves.nl, 196 leden) in beheer te krijgen is niet gelukt.
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Contributies per maand vanaf 1 april 2013:
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Opbouw ledenbestand per 31-12-2012
03jr

4-6

711

1215

1618

1949

49+

Dames 2009
Dames 2010
Dames 2011
Dames 2012

33
29
24
40

125
120
136
166

300
353
371
497

93
96
97
116

15
19
29
24

40
40
47
53

10
12
12
11

616
669
716
907

Heren
Heren
Heren
Heren

12
13
6
35

33
34
38
43

57
68
91
134

5
24
54
77

3
16
23
30

20
15
41
47

3
4
3
5

133
174
256
371

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

Totaal
Totaal
Totaal
Totaal

2009
2010
2011
2012
31-12-09
31-12-10
31-12-11
31-12-12

Totaal 2004
Totaal 2005
Totaal 2006
Totaal 2007
Totaal 2008
Totaal 2009
Totaal 2010
Totaal 2011
Totaal 2012

Totaal

totaal aantal leden
616
684
679
693
713
749
843
972
1278

32% ledengroei in 2012
In 2012 is het herenaantal met 47% gegroeid; de dames met 27%
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