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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2014
Jaarverslagen:
- Bestuur
- Technische Commissie
- Activiteiten Commissie
- Materiaalcommissie
- Redactieraad
6. Financiën:
- rekening 2014
- verslag kas commissie
- benoeming nieuwe kascommissie
- begroting 2015
- voorstel contributie verhoging
7. Bestuursverkiezingen.
aftredend en herkiesbaar:
Chiara den Heijer, Karen Ypenburg
aftredend en niet herkiesbaar:
Timo Hol
kandidaat bestuurslid
Frank Geene
8. Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2016 * voorstel: 31 maart
2016
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Notulen Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe
Datum: woensdag 26 maart 2014
Plaats Korfbalvereniging Die Haghe, Baambruggestraat 10 te Den Haag
Aanwezig: (volgens de lijst van aanwezigen)
Bestuur:
Pam Leenheers, Esther Trumpie, Chiara den Heijer, Connie
La Rivière, Timo Hol, Jan Raateland, Helen Verwaart
(kandidaat lid), Karen Ypenburg (notulist)
Leden:
(ouders van): Benno Dijkers, Stephanie Dutour Geerlings,
Kim Olaria, Lisette van der Zwan, Paula Trumpie, Michelle de
Kok, Josie Jackson, Wim Schaasberg, Pauline van der Mark,
Kim van Neijhof, Marian de Bruyn, Lisa de Roos, Gerna
Beldsnijder, Eline de Zwart, Frank Geene Fabian van Venetië.
Ereleden:

Leden van
Verdienste:

Afwezig met
Kennisgeving:

Leo van ’t Hof, Bas Steenks

Bert v/d Linde, Suzanne Lock, Joke Raateland, Rex von
Winckelmann, Agaath von Winckelmann-Toet

Gerrie Bohner, Paul Buijtelaar, Cindy Olaria, Herman
Wassenaar, Marianne Wassenaar, Mayke Janssen, Ron van
der Meijde, Mirthe Lindeboom, Marlies van der Zwan, Kasja
Kortekaas, Lisanne de Graaf, Sophie van den Hoogenband,
Renkse Braaksma, Bianca van Haaften, Bert van Haaften,
Naisha Santiago, Michelle Mook, Ben Vogels Marja Kruit, Ger
Verhoef.
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1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en licht de invulling van de avond toe.
Bas Steenks meldt Henk Lobenstein af. Henk Lobenstein heeft geen
uitnodiging gekregen.
2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Mededelingen
Er zijn twee stukken ingebracht door de kascommissie. Deze stukken zijn niet
binnen de termijn ingediend en worden derhalve niet afgehandeld tijdens de
ALV, maar tijdens de eerst volgende bestuursvergadering.
4.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2013
- Joke Raateland en Ron v/d Meijde zijn ten onrechte als ereleden vermeld.
- Agaath von Winckelmann-Toet is lid van verdienste.
5.
Jaarverslagen
De voorzitter zegt dat de jaarverslagen niet verder worden toegelicht. Zij
bedankt iedereen die een stukje voor het boekje van de ALV heeft
geschreven.
6.
Financiën
Timo Hol geeft een toelichting op de jaarcijfers. Er wordt ingegaan op de
afschrijvingen van het materiaal. Leo van ‘t Hof vraagt wanneer Freeflow
stopt. Timo Hol geeft aan dat dit stopt per 1 april a.s.
De begroting, realisatie en contributieverhoging worden goedgekeurd.
Verslag kascommissie
De Kascommissie heeft de stukken goed bevonden.
Herman Wassenaar heeft 2 jaar in de commissie gezeten en treedt af. Frank
Geene blijft. Suzanne Lock biedt zich aan als nieuw lid, Bert van de Linde is
reserve.
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Samenstelling Kascommissie 2014 :
Frank Geene, Suzanne Lock (Bert v/d Linde – reserve)
Begroting 2014:
Voorstel om contributie te verhogen. Leo van ’t Hof vraagt of 2500,- een
structurele bijdrage voor de BTA is. Timo Hol zegt dat dat zo is, in zoverre dat
het per jaar wordt bekeken. Leo van ’t Hof merkt op dat ze zijn geen lid van
Die Haghe meer zijn.
Hoe kan Freeflow zijn begroot als ze in 2014 stoppen? Timo Hol antwoordt dat
dat komt omdat het om een kalenderjaar gaat.
8. Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar:
Aftredend en niet herkiesbaar:
Kandidaat leden:
Kandidaat voorzitter:
•
•
•
•

Esther Trumpie, Pam Leenheers, Connie la
Rivière
Jan Raateland
Vikash Vernimmen, Helen Verwaart
Pam Leenheers

De ALV akkoord met benoeming van Pam Leenheers als nieuwe
voorzitter.
Gerna Beldsnijder treedt met terugwerkende kracht af. Dit ontbreekt
in de notulen van vorig jaar.
Gerna Beldsnijder wordt benoemd tot lid van verdienste.
Pam Leenheers zegt dat we ook afscheid zouden nemen van Mark
van Swieten, hij is er echter niet dus het wordt uitgesteld.

9. Vaststellen datum Algemene Ledenvergadering 2015
Woensdag 25 maart 2015
10. Rondvraag
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst.
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Jaarverslag 2014
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende personen:
Pam Leenheers - voorzitter
Timo Hol – penningmeester
Vikash Vernimmen – lid/vervangend penningmeester
Jan Raateland - lid/projectleider MO & coördinator vrijwilligerszaken (tot juli)
Esther Trumpie - lid als vertegenwoordiger TC
Connie la Rivière - lid
Chiara den Heijer – lid
Helen Verwaart – lid
Karen Ypenburg - secretaris
Het bestuur is in 2014 tien 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. We hebben afscheid genomen van Jan
Raateland, die na 7 jaren het bestuur heeft verlaten. We bedanken hem voor alle
inzet die hij heeft getoond voor Die Haghe.
De afgelopen periode is het bestuur met de volgende zaken bezig geweest:
Implementatie ooievaarspas
De gemeente heeft ons verplicht gesteld om van al onze leden die via de
ooievaarspasregeling de contributie betalen, hun pas te scannen.
Wij hebben geen clubhuis maar trainen op veel verschillende locaties, waardoor
het scannen van de ooievaarspassen het afgelopen jaar erg veel – te veel – tijd van
het bestuur heeft geëist.
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Na meerdere gesprekken met de gemeente zijn we momenteel met hen in
gesprek om tot een structurele oplossing te komen. Wij willen graag dat iedereen
bij ons kan turnen en dansen, maar het scannen van de passen kost helaas teveel
tijd. Uiteraard blijven we ons uiterste best doen om turnen en dansen via de
ooievaarspasregeling aan te blijven bieden.
Vrijwilligers
Het op peil houden van ons vrijwilligersbestand blijft lastig. Hierdoor is de druk op
onze huidige vrijwilligers hoog. We zijn al tijden op zoek naar een nieuwe
webmaster maar die hebben wij helaas nog niet gevonden. De AC is
noodgedwongen gestopt met het verzorgen van de catering tijdens wedstrijden
(met uitzondering van de schoolspringwedstrijden in de HALO). Tijdens de ALV
gaan we met de aanwezigen daarom van gedachten wisselen over de manier
waarop we ons vrijwilligersbestand op peil krijgen en houden.
Voorbereiding Jubileum en het Die Haghe Kamp
In 2016 bestaat Die Haghe 90 Jaar en dit speciale jubileum gaan we natuurlijk
uitgebreid vieren. Het bestuur – maar ook veel medewerkers – is inmiddels druk
met de voorbereidingen.
Op 14, 15 en 16 mei 2016 vieren veel Die Haghenezen 3 dagen feest tijdens het
“Die Haghe … alle dagen feest!” kamp. De voorbereidingen zijn in volle gang en
het belooft een onvergetelijk kamp te worden. Wij hebben er zin in!
Tot slot
Die Haghe is de laatste paar jaren snel gegroeid. We zijn er – met recht – trots op
dat we zoveel kinderen en volwassenen met plezier laten turnen en dansen bij
onze vereniging. We ervaren echter ook dat een grote vereniging veel
vrijwilligerstaken met zich meebrengt. Het komende jaar willen we veel nieuwe
vrijwilligers aantrekken. Wij bedanken iedereen die zich het afgelopen jaar met
veel enthousiasme heeft ingezet voor Die Haghe!
Namens het bestuur,
Pam Leenheers
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Rooster van aftreden bestuur
2015

2016

2017

2018

Timo Hol (penningmeester)

x

Karen Ypenburg (secretaris)

X

X

Chiara den Heijer

X

x

Pam Leenheers

X

Esther Trumpie (TC)

X

Connie la Riviera

X

Vikash Vernimmen

X

Helen Verwaart

X

Frank Geene

2019

2020

X

- Frank Geene is kandidaat-bestuurslid (penningmeester)
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Jaarverslag 2014
Ook dit jaar was er weer een verhuizing aan de orde. Tijdens de renovatie van de
Vlierboom zijn alle lessen verplaatst naar Hofstad Mavo aan de Albardastraat. Na
de zomervakantie was de renovatie klaar en konden de lessen weer terug naar de
Vlierboom. Helaas gold dit niet voor de jongensuren op de woensdag, omdat deze
dag nu door de school aan een andere vereniging was gegund. En dat geeft toch
wel de nodige verbazing, als je weet dat Die Haghe in deze zaal al ruim 45 jaar
jongenslessen verzorgde. De retourverhuizing naar de Vlierboom leverde
(voorlopig) ook nog een aantal materiaalproblemen op. De bruggen waren
afgevoerd en niet vervangen. Het was nog niet duidelijk of er ruimte in de berging
beschikbaar was voor een nieuwe DH brug. Ook was er nog geen ruimte voor een
materiaalkast. Voorlopig zijn alleen de twee balken terug verhuisd. Hiervoor zijn
twee stel ophangbeugels gemonteerd.
De versleten beschermpad op de minitramp in Prinsehaghe is vervangen.
De jongensselectie in de Leyenburgschool draait goed, dus is er alle reden voor
aanschaf van diverse voltige toestellen. Zo kregen de jongens hier de beschikking
over 1 bokje, 1 voltige bank met beugels en voltigepads en een paddenstoel met
beugel.
Vanuit de Hofstad Mavo is een (overbodige) paddenstoel verplaatst naar de
Notenkraker.
De flik flakker in de Turnhal bleek hier niet meer nodig, maar de leiding van de
Wonnebald had wel belangstelling voor dit toestel. Daarom is deze verplaatst
naar de Wonnebald.
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Ook de jongensafdeling in de Pr. Willem Alexanderschool kreeg een
turnpaddenstoel met beugel. Wegens overcompleet heeft onze zustervereniging
Selva enkele toestellen aan Die Haghe geschonken. Dit betrof een lange mat met
matwagen, die in de Leyenburgschool is geplaatst. Een evenwichtsbalk met hoge
steunen en twee grondsteunen zijn overgebracht naar de P.W. Alexanderschool.
De daar aanwezige balk met grondsteunen zijn verkast naar de Turnhal. In de
Turnhal is verder een opbergkast voor de spullen van de AC geplaatst.
Verder valt nog te vermelden dat diverse hoezen van val- en plofmatten en van
vangblokken zijn gerepareerd. Ook is het springdoek van een vleugeltrampoline in
het Segbroek College tot twee keer toe vervangen i.v.m. een productiefout. Dit op
kosten van Janssen & Fritsen.
Tot slot wil ik de mensen bedanken die in het afgelopen jaar hebben geholpen bij
het beheer van de materialen en de verhuizingen.
Bas Steenks
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Jaarverslag 2014
De coördinatoren van de verschillende werkgroepen in 2014 waren:







Ouder-kind
Peuters/kleuters
1212+
Jongens
Selectie





Springen
Dans
Freerunning

Pauline van der Mark
Marlies v/d Zwan
Lisette v/d Zwan
Chiara den Heijer
Michelle de Kok
Marian de Bruyn  vanaf september overgenomen
door Pauline van der Mark
Fabian van Venetië
Kim van Neijhof
Mark van Swieten (begin 2014 zelfstandig verder
gegaan)

Grote TC vergaderingen
In 2014 is de voltallige Technische Commissie in februari, juli en oktober bij elkaar
gekomen onder leiding van Esther Trumpie. Als afgevaardigde van de TC in het
bestuur neemt zij de TC-vergaderingen als voorzitter voor haar rekening. Net zoals
in 2013 heeft zij dit samen gedaan met Chiara den Heijer. Het overleg wordt
gebruikt voor de mededelingen vanuit het bestuur en de verschillende
werkgroepen. De grote TC vergaderingen worden relatief goed bezocht en is een
plek waar de trainers belangrijke dingen over Die Haghe met elkaar kunnen
bespreken. Helaas is het trainersbestand in 2014 wat uitgedund en blijft het
zoeken naar nieuwe trainers om de vereniging te versterken.
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De leden van de TC hebben zich in 2014 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 zoals het Paasontbijt en het Sinterklaasfeest.
 Gymmieturnen voor groep 3 en 4.
 Zomerkamp.
 De springgroepen hebben demo’s gegeven bij o.a. de schoolspringwedstrijden
in de HALO. Op 26 januari heeft een deel van de springselectie in
samenwerking met de dansselectie een spetterende turn- en dansshow laten
zien in theater de Naald bij een show van Dos Monster. Dit was zo'n groot
succes dat deze gezamenlijke demo ook tijdens de jaarlijkse dansvoorstelling
van Die Haghe op 5 juli te zien was.
 Na het voor de selectie enerverende jaar 2013 met de oprichting van een
overkoepelend samenwerkingsverband, de stichting BOSAN Turnacademie
(BTA), is de selectie dit jaar gaan investeren in de verschillende divisies van de
selectie van Die Haghe. De selectie is na de zomervakantie met alle divisies
gezamenlijk gaan trainen in het Segbroek College. Vanwege de grote
niveauverschillen en verschillen in trainingsopbouw, verliep dit niet helemaal
naar wens. Per januari 2015 zullen er op maandag uren vrijkomen in de
turnhal en zal de 3de divisie weer 3 keer in de turnhal trainen (maandag,
woensdag, zaterdag). De 4e divisie bovenbouw traint twee keer in de turnhal
met de 3de divisie (maandag en woensdag) en de 4e divisie onderbouw traint
1 keer in de turnhal met de 3de divisie (maandag) en 1 keer in het Segbroek
met 5e/6e divisie (woensdag) en de 5e/6e divisie traint twee keer in het
Segbroek (maandag en woensdag). Kortom, na een periode van zoeken naar
de juiste indeling zal er vanaf de start van 2015 een mooie overlappende
samenwerkende verdeling tussen de divisies van de selectie zijn. Wel is er is
nog een te kort aan trainers waar we zo snel als mogelijk een oplossing voor
hopen te vinden.
 In juli heeft de jaarlijks terugkerende dansshow in theater ”De Nieuwe
Regentes” plaatsgevonden. De show “Timeless” was wederom erg succesvol.
En dit jaar terug in het bekende theater de Nieuwe Regentes.
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De danstrainers hebben dit jaar voor het eerst de danswedstrijd Everybody
Dance georganiseerd.
In 2015 zal er een eerste Die Haghe Kamp zijn met het thema “Alle dagen
feest” (geen jubileumkamp dus). De Kampcommissie is in 2014 al druk bezig
met de organisatie zodat er van 14 t/m 16 mei 2015 een geweldig kamp kan
plaatsvinden.
De trainers hebben in 2014 een start gemaakt met de brainstorm voor het
jubileumjaar 2016. De eerste werkgroepen zijn al gevormd en ook de eerste
vergaderingen zijn al gestart. Het thema staat inmiddels vast: Cirque du Soleil.
Zie voor een totaaloverzicht van de activiteiten die in 2014 hebben
plaatsgevonden het overzicht aan het eind van dit verslag.

BOSAN Turnacademie (BTA)
Sinds de zomervakantie van 2013 turnen de turnsters in de 1e en 2e divisie niet
langer meer bij Die Haghe maar maken zij deel uit van de BOSAN Turnacademie.
De BOSAN Turnacademie is sinds 10-10-2013 een stichting die ontstaan is uit een
ambitieus plan van verschillende betrokkenen. Het doel is om dienst te doen als
regionaal expertisecentrum waarbinnen talentvolle turners en turnsters hun
prestaties tot een optimum kunnen ontwikkelen. Na de opstart in 2013 zijn de
gesprekken over de samenwerking in 2014 voortgezet. Inmiddels zijn de eerste
gesprekken over het samenwerkingscontract met de besturen van de
samenwerkende verenigingen gevoerd en zal in 2015 de samenwerking definitief
ondertekend worden.
Freerunning
De freerunning afdeling binnen Die Haghe is erg succesvol opgezet door Mark van
Swieten. In een relatief korte tijd, zijn de lessen uitgebreid naar 12 lesuren in de
week. Na goed overleg is Freeflow begin 2014 zelfstandig verder gegaan en maken
de lessen geen onderdeel meer uit van Die Haghe. Hierdoor is ook de grote daling
in het ledenaantal te verklaring (met name bij de jongens).
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Opleidingen
Van de 9 assistenten (tussen de 10 en 14 jaar oud) die in 2013 begonnen zijn met
de opleiding Junior Gymnastiek Assistent niveau 1 van de KNGU hebben er 8 de
cursus in juli 2014 afgerond. Helaas is 1 cursist gestopt. Zij hebben in de les hun
diploma gekregen.
Na de zomervakantie zijn helaas geen nieuwe assistenten gestart met de niveau 1
opleiding omdat er te weinig nieuwe aanmeldingen waren. In oktober 2013 zijn er
6 assistenten van Die Haghe (vanaf 14 jaar) gestart met de opleiding Gymnastiek
Assistent Leider niveau 2 van de KNGU. Zij hebben in januari 2014 hun diploma
behaald. Wij hopen dat van deze cursisten een aantal uiteindelijk de opleiding
niveau 3 zullen gaan volgen. Begin 2015 starten er 5 assistenten met een nieuwe
niveau 2 cursus. Een cursist is in 2013 gestart met fase B van de opleiding
gymnastiek Leider niveau 3 en hoopte in 2014 zijn diploma te behalen. Dit is
helaas niet gelukt en hij zal nu hard zijn best moeten doen om in 2015 zijn diploma
te behalen. In 2014 hoopten een viertal assistenten te kunnen starten met de
opleiding niveau 3, maar helaas werd deze opleiding niet in de buurt aangeboden.
In januari 2015 zal 1 assistent alsnog starten met niveau 3. De andere 3
assistenten willen dit nog wel gaan doen, maar het komt op dit moment niet uit
i.v.m. het eindexamenjaar op school. In september zijn ook nog eens 2 stagiaires
van het ROC Mondriaan en 1 stagiaire van het ROC Leiden gestart met hun stage
bij Die Haghe. Zij hopen hun eerst jaar in juni 2015 af te ronden.
Begeleidingsteam
Het begeleidingsteam heeft in 2014 het grootste gedeelte van het jaar bestaan uit
zes personen: Anouk van Haaften, Kimberley Olaria, Esther Trumpie, Paula
Trumpie, Lisette van der Zwan en Marlies van der Zwan. Na de zomervakantie is
Anouk gestopt met het begeleidingsteam omdat zij het niet meer kon combineren
met haar opleiding en het lesgeven. De plannen die er vorig jaar lagen, zijn voor
een groot gedeelte uitgevoerd in 2014. Zo hebben er met bijna alle trainers
begeleidingsgesprekken plaatsgevonden die uitgewerkt zijn op papier. De
handleiding is vernieuwd en ziet er zeer professioneel uit. In 2014 heeft het
begeleidingsteam haar handen vol gehad aan het nadenken en puzzelen om alle
lessen te bezetten met een trainer.
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Door creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen en dankzij de flexibiliteit van
de trainers, is het bijna elke keer weer gelukt om de lessen te bezetten met
trainers. Helaas heeft het oplossingsvermogen van het begeleidingsteam niet
altijd zijn vruchten afgeworpen; een aantal lessen zijn komen te vervallen bij een
gebrek aan trainers. Het blijft ook voor 2015 een doel op zich om nieuwe trainers
te werven en te behouden voor de vereniging.
Train(st)ers
De volgende train(st)ers maakten in 2014 onderdeel uit van het trainersbestand:
Joost van Amerongen, Celeste Bal, Zoë Bos, Nienke Buijs, Marian de Bruyn,
Bernice van Doorn, Stephanie Dutour Geerling, Lisanne de Graaf, Anouk van
Haaften, Bert van Haaften, Chiara den Heijer, Sophie van den Hoogenband, Josie
Jackson, Mayke Janssen, Erica Jongeleen, Michelle de Kok, Kasja Kortekaas, Lisa
van Leeuwen, Adam Lubinski, Pauline van der Mark, Michelle Mook, Kim van
Neijhof, Suzanne van Neijhof, Kimberley Olaria, Dennis Ouwerkerk, Marleen
Raateland, Lisa de Roos, Naisha Santiago, Astrid Scholtes, Chris Smith, Mark van
Swieten, Roos Toorman, Esther Trumpie, Paula Trumpie, Lenneke den Tuinder,
Hanneke Venderbos, Fabian van Venetië, Helen Verwaart, Ben Vogels, Romano
Vogels, Joy von Winckelmann, Lisette van der Zwan, Marlies van der Zwan.
In 2014 zijn de volgende trainers het trainersbestand komen versterken:
Celeste Bal, Marleen Raateland, Chris Smith, Joy von Winckelmann.
Helaas zijn in 2014 de volgende trainers vertrokken:
Zoë Bos, Danny van Boxtel (al langere tijd trainer STHW), Bernice van Doorn, Lisa
van Leeuwen, Dennis Ouwerkerk, Naisha Santiago, Mark van Swieten
(ontkoppeling Freerunning).
Diversen
Bert van der Linde was tijdens het seizoen 2013/2014 onze jurycoördinator. Hij
zorgde ervoor dat bij elke wedstrijd het juiste jurylid werd gezocht. Tevens deed
hij het wedstrijdsecretariaat. Vanaf het seizoen 2014/2014 heeft Marinka Klaassen
deze taak van Bert overgenomen.
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Uitbreiding lessen en verhuizingen
 In januari is gestart met een nieuw peuter- en kleuteruur in de Vliermeent op
woensdag. Stephanie geeft deze lessen en ook deze uren zitten alweer vol.
 Het Teamplayer Project is in januari met twee lesuren gestart op een nieuwe
locatie: de Petrus Dondersschool in Escamp.














Het project Teamplayer komt voort uit een samenwerking tussen Die Haghe
en studenten van de HALO, sportmanagement en Mondriaan Sport en
Bewegen. Deze studenten werken vanaf september aan een project waarin zij
een geheel nieuwe locatie opzetten, met de gehele organisatie daaromheen.
Pauline van der Mark, onze jeugdsportcoördinator begeleidt dit.
De afdeling freerunning van Freeflow is begin 2014 zelfstandig verder gegaan.
Helaas liepen de lessen in Houtwijk op donderdag niet zoals gewenst. Het
lukte niet om de lesuren voldoende te bezetten, ook niet na acties om nieuwe
leden te werven. Toen ook de trainster stopte, is besloten deze uren te laten
vervallen vanaf juni.
Na de renovatie van de Vlierboomschool zijn na de zomervakantie de uren op
de dinsdag en donderdag terug verhuisd naar de Vlierboom. De lessen op de
woensdag worden nog steeds gegeven in Hofstad Mavo omdat de Vlierboom
op woensdag helaas niet meer beschikbaar was.
De selectie is na de zomervakantie met alle divisies gezamenlijk gaan trainen
in het Segbroek College. Hierdoor trainden alle divisies van de selectie in het
Segbroek College en de Turnhal en niet langer in Houtwijk.
Door de vernieuwingen binnen de selectie, is het springturnen op de
maandag na de zomervakantie verhuisd naar de HALO. Voor het springturnen
is dit een verandering in positieve zin. In de HALO zijn alle benodigde
springtoestellen aanwezig en kunnen de trainingen goed gegeven worden.
De jongensselectie heeft zijn eigen trainingsmoment gekregen op zondag in
de Turnhal en traint niet langer samen met STHW.
De dansuren van de woensdag in de Zonnebloem zijn na de zomervakantie
met een uur uitgebreid.
De dansuren van de dinsdag zijn eveneens na de zomervakantie verplaatst
naar de HALO in verband met de grotere zaal, een vaste spiegelwand en
uitbreiding van de lessen met een uur naar 3 uur.
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In oktober is helaas opnieuw het besluit genomen om drie lesuren op dinsdag
in de Edamstraat te laten vervallen. Deze uren hadden al langere tijd geen
vaste trainer en het lukte niet om iemand te vinden voor deze lessen. De
kleutergroep telde nog maar weinig leden. De jongens in de
basisschoolleeftijd hebben een alternatieve les aangeboden gekregen uit het
bestaande aanbod van jongenslessen bij Die Haghe.
De helft van de jongens heeft hier gelukkig gebruik van gemaakt, maar
hierdoor zijn spijtig genoeg ook een groot aantal leden verloren gegaan voor
de vereniging.
 Eind 2014 is de voorselectie gesplitst naar twee groepen van 1,5 uur op de
woensdag. Dit in verband met het vele talent wat binnen de vereniging
gescout is en de groep hierdoor te groot werd.
 Ook eind 2014 is de 12+ selectie uitgebreid met een derde uur in verband
met het toenemende ledenaantal 12+.
Resultaten:
 De selectiegroepen hebben dit jaar deelgenomen aan wedstrijden van alle
e
e
divisies van de 3 tot en met de 6 divisie.
 Vanuit de verschillende divisies van Die Haghe zijn er meiden gepromoveerd
naar een hogere divisiegroep en een groot aantal meiden turnen bij de Bosan
Turnacademie onder de naam van Die Haghe.
 Binnen de 3e divisie wisten Luna Claproth en Romy Ophof zich te plaatsen
voor de districtfinale. Romy Ophof plaatste zich zelfs voor de landelijke
doorplaatsingswedstrijd.
 Binnen de 4e divisie waren er in totaal 8 meiden die zich wisten te plaatsen
voor de districtsfinale Zuid-Holland. Sol Wind (1e), Kyra Vos (2e) en Channah
Stolk (4e) wisten zelfs een medaille te bemachtigen.
 Ook binnen de 5e en 6e divisie zijn mooie resultaten geboekt en een aantal
meiden regiokampioene geworden. Eva Versteeg werd regiokampioene (1e
plaats) Zuid-Holland Noord van junior supplement H, 6e divisie. Naomi
Geleynse werd regiokampioene (1e plaats) Zuid-Holland Noord van senior
supplement F, 6e divisie. Isa Bol won de 5e prijs van pupil 2 niveau D2 (5e
divisie). Stuk voor stuk ook zeer mooie prestaties.
 Vanuit de voorselectie zijn er 4 meisjes doorgestroomd naar de D1 en 3
meisjes naar de D2. Ook zijn er 5 meisjes doorgestroomd naar de BTA.

18

ALV






25 maart 2015

De voorselectiemeisjes hebben meegedaan aan het Regenboogturnen en aan
de Jong Talenten wedstrijd Zuid-Holland.
e
Dit jaar stonden er 2 turnsters van de 2 divisie in de finale op het NK turnen.
Voor het eerst in de geschiedenis van Die Haghe heeft een turnster een
gouden medaille gewonnen op dit NK: Camille Hulspas werd 1e op balk. Ze
werd ook nog 5e op brug en won brons op vloer! Een betoverende prestatie
van Camille waarvoor zij gehuldigd is door de wethouder van sport en tijdens
het Haags Sportgala. Daarnaast heeft Camille samen met Serena Overschie en
Sophie Nikolov op het NK geturnd. Sophie heeft op vloer de finale behaald en
e
is 8 van Nederland geworden. Een hele mooie prestatie. Daarnaast is Sophie
19e geworden tijdens de meerkamp, Serena 24e en Camille heel netjes 5e.
Geweldige resultaten! Ines van Son, instapper, neemt deel aan niveau N1. Dit
is het allerhoogste niveau in Nederland voor deze leeftijdsklasse. Zij turnt dus
in de talentendivisie wat een hele mooie prestatie is. Van de jongens die
vanuit de selectie mee mochten doen aan de finale van de regiowedstrijden
e
e
in mei heeft Huub van Petersen in de 4 divisie de 9 plek bereikt. Dimitri
e
Rispens heeft het in de 3 divisie geschopt tot de ½ finale. Er zijn in september
e
meer jongens gestart die wedstrijden mogen gaan draaien in de 3 divisie: 4
instappers, 3 pupillen en 1 jeugd. Ook zijn er 3 jongens bij STHW gaan turnen.
In 2015 zal er een kweekvijver worden opgezet in samenwerking met STHW.
De springploegen hebben dit jaar met 5 teams meegedaan aan de regio
wedstrijden en hebben ook vijf prijzen in de wacht gesleept.
Voor de dansselectie was 2014 ook een mooi en vruchtbaar jaar. Bij de
selectie zijn ze gestart met een nieuwe aanpak in het geven van de lessen. In
e
maart zijn zij 8 geworden op de interregionale wedstrijden. Daarna zijn zij
hard gaan trainen voor de voorronde van het NK Jazz en dit heeft zijn
e
vruchten afgeworpen: de groep niveau C t/m 13 jaar is 2 geworden op het
NK Jazz!!

Activiteiten
De leden van Die Haghe hebben in 2014 aan de volgende activiteiten
deelgenomen:
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Januari
Za 4
6 t/m 10
Za 11
Za 11
Za 18
Za 18
Za 25
Za 25
Februari
Za 1
3 t/m 7
Za 8
Z0 9
10 t/m 14
Wo 12
Za 15
Za 22
24 t/m 28
Maart
Za 1
3 t/m 7
Za 8
Za 15
Za 22
Za 22
Wo 26

25 maart 2015

2014
GYMMIE:

Losom

Districtwedstrijd 1e div
Districtwedstrijd 2e div
Districtkampioenschappen keuze oefenstof heren
Districtwedstrijd 3e div
Districtkampioenschappen verplichte oefenstof heren

Danswedstrijd Everybody Dance Now
GYMMIE:
Salto a.o.
Selectie koppelwedstrijd in Turnhal
YourTurn activiteit It's tour turn to bowl
KIJKLESSEN
TC Vergadering

VOORJAARSVAKANTIE

GYMMIE:
Reus
Regiowedstrijd 4e/5e/6e div
Regiowedstrijd 4e/5e/6e div
Schoolspringwedstrijden HALO
Districtfinale 3e div
Algemene Leden Vergadering
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Za 29

April
31 t/m 4
Za 5
Za 5
Za 12
Za 12
18 t/m 21
Za 19
Za 26
28 t/m 5
Mei
t/m 5
Za 10
12 t/m 16
Za 17
Za 24
Za 24
29 en 30
Za 31

25 maart 2015

Regiowedstrijd D1

GYMMIE:
Flick Flack
Clubkampioenschappen 12- in Turnhal
Regiowedstrijd D2
Voorrondes NK Jazz Nieuwengein (dans)
Regiowedstrijd D3
PAASWEEKEND
Paasontbijt Segbroek
MEI VAKANTIE

MEI VAKANTIE
Districtfinale 4e div
GYMMIE:
Flanken / Balanceren
Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen heren
AC activiteit
Demogyjada Krimpen aan den Ijsel
HEMELVAART

Juni
2 t/m 6
GYMMIE:
Kip
Za 7
9 t/m 13
PINKSTERVAKANTIE
Za 14/zo 15 Haagsche Bosan Cup 3e t/m 6e div ?
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Za 14
Zo 15
Za 21
Za 28
Juli
Wo 2
Za 5
Za 12
Za 19
Zo 20
21 t/m 29
aug.

25 maart 2015

NK Jazz (dans)
Finale Hoofddorp (NK Jazz)
YourTurn activiteit / NK Turnen
Dansshow

TC Vergadering
Dansshow Die Haghe

Zomerkamp
ZOMERVAKANTIE

Augustus
ZOMERVAKANTIE tot en met 31 augustus
September
vanaf 8
Start lessen
Za 13
Di 16
Za 20
22 t/m 26
Za 27
Oktober
Za 4
Ma 6
Za 11
13 t/m 17

Prinsjesdag
Gymmie: Vrije sprongen

TC vergadering
OLSW (Ockenburgh)
Gymmie: Salto v.o.
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Za 18
18 t/tm 26
Za 25
November
Za 1
Za 8
10 t/m 14
Za 15
Za 22
Za 29
December
Vr 5
Za 6
8 t/m 12
Za 13
Za 20
20 t/m 4
jan
Za 27

25 maart 2015

Weekend herfstvakantie
Herfstvakantie
Weekend herfstvakantie

Springwedstrijden categorie E
YourTurn activiteit
Gymmie: Arabier
Springwedstrijden categorie D
Sinterklaas feest (Segbroek)

Sinterklaas
Gymmie: Handstand overslag
Clubkampioenschap selectie meisjes/jongens + recreatie
jongens
Weekend kerstvakantie
Kerstvakantie
Weekend kerstvakantie

De verslagen van bovengenoemde wedstrijden stonden op de website van Die
Haghe.
Esther Trumpie
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Jaarverslag 2014
De AC begon het jaar met 4 personen, te weten Katinka Folkerts, Jody van der
Burg, Astrid Verboom en Wim Schaasberg. Astrid Verboom is medio 2014 uit de
AC gestapt, en ook Jody heeft eind 2014 aangegeven zich niet meer in te kunnen
spannen voor de AC. Gelukkig heeft een oproep voor nieuwe leden een kleine
aanwas veroorzaakt. Paula Hart en Judith Poelman zijn de AC in het laatste
kwartaal komen versterken. Zoals wij vorig jaar al aangaven is de bezetting van de
AC te klein om alles te kunnen blijven doen en daarom is besloten dat de AC zich
vanaf het huidige schooljaar alleen bezig houdt met het organiseren van
activiteiten. De catering tijdens wedstrijden kunnen wij niet meer voor onze
rekening nemen, met uitzondering van de catering tijdens het
schoolspringtoernooi in de HALO.
In 2014 hebben wij de catering van de koppelwedstrijd en de onderlinge
clubkampioenschappen verzorgd. Ook de schoolspringwedstrijd hebben wij
verzorgd, en gezien het grote aantal bezoekers en de goede organisatie hebben
wij ons als vereniging goed gepresenteerd. Het traditionele Paasontbijt in het
Segbroek College was weer een groot succes. Op 24 mei hebben wij samen met
YourTurn Strandplezier georganiseerd. Een leuke stranddag, waarbij in het begin
beide groepen samen spelletjes op het strand hebben gedaan en daarna ging
YourTurn surfen en BBQ-en. Een uitermate geslaagde dag en de samenwerking
onderling ging prima en wellicht wordt er een vervolg aan gegeven in 2015. Door
omstandigheden is de geplande disco in september niet door gegaan. De laatste
activiteit was het jaarlijks Sinterklaasfeest in het Segbroek College. Drukbezocht
en ook dit jaar weer een groot succes. Tijdens het Sinterklaasfeest hebben wij
flyers uitgedeeld om meer AC leden te werven, maar helaas hebben wij hier geen
nieuwe leden mee binnengehaald.
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In de turnhal is een kast geplaatst waar het meeste van onze spullen in staan met
het oog op de wedstrijden die daar gehouden worden. Op deze manier kan de TC
zelf deze spullen gebruiken tijdens de wedstrijden en hoeft er dus niets uit de
kelderbox gehaald worden.
Een druk en bewogen jaar voor ons kleine groepje, maar wij hebben met veel
enthousiasme en plezier ons steentje bijgedragen. Dank aan iedereen die ons
afgelopen jaar geholpen heeft. Wij hopen dat wij in de rest van 2015 ook op jullie
hulp kunnen rekenen!
De Activiteiten Commissie

JAARVERSLAG YourTurn 2014
Deze commissie is in het leven geroepen om activiteiten te organiseren voor de
12+ leden van de vereniging. Zo zijn er al vele verschillende activiteiten geweest in
de afgelopen jaren, te denken aan:
* Spooktocht
* Survival
* Klimmen
* Snowboarden
* Strandplezierdag
* Planet Jump
* En nog veel meer...
Tijdens deze activiteiten staat de sociale cohesie van de 12+ leden centraal. Zo
ontmoeten 12-plussers van verschillende uren elkaar en is het leuk om eens in de
zoveel tijd iets anders te doen dan turnen.
Afgelopen seizoen heeft de YourTurn een groot evenement georganiseerd met de
AC, namelijk de Strandplezierdag. Een dag voor de 12- en de 12+.
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De dag begon met een gezamenlijke start met spelletjes en daarna werd de groep
opgesplitst. De 12+ groep ging surfen, gevolgd door een barbecue. Een zeer
geslaagde dag en een zeer geslaagde samenwerking met de AC. Voor herhaling
vatbaar!
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?!
De wervingsmiddag afgelopen seizoen heeft twee nieuwe jonge leden opgebracht,
namelijk Liso Tunali en Renate Dutour Geerling. Zij brengen weer een frisse wind
en een hoop goede ideeën mee in de groep. Toch is de YourTurn altijd op zoek
naar meer enthousiaste 12+ers die de groep kunnen komen versterken.
YourTurn: door 12 plus, voor 12 plus
Suzanne Snijders
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Cgv Die Haghe op het web
in 2014
Website (www.cgvdiehaghe.nl)
In 2014 is een onderdeel “Kamp 2015” toegevoegd aan het menu. Er zijn 58
nieuwsberichten geplaatst (75 in 2013) en regelmatig zijn het lesaanbod en de
trainers/contactpersonen aangepast. Ook zijn meermaals nieuwe interne en
publieke documenten geüpload. Bepaalde (statische) inhoud van de website is in
2014 niet of nauwelijks geactualiseerd. Teksten zijn daardoor soms verouderd.
Voor de aanmeldingen voor het paasfeest, strandplezier, timeless, planet jump,
sinterklaasfeest en Die Haghe kamp is gebruik gemaakt van online
aanmeldformulieren op de website.
In 2014 had de website gemiddeld ongeveer 2000 unieke bezoekers per maand
(2500 in 2013).
De website is rond de jaarwisseling 2014-2015 geüpgraded naar een nieuwe versie
van het Joomla content management systeem. De functionaliteit en de lay-out van
de website is hierbij grotendeels behouden gebleven.
De website wordt gehost door Byte. Rond de jaarwisseling 2014-2015 heeft Byte
de hostingpakketten verbeterd. Zonder extra kosten wordt de website nu sneller
geladen en kunnen veel meer foto’s op de server opgeslagen worden.
YouTube (www.youtube.com/cgvdiehaghe)
Net als in 2013 zijn er slechts enkele video’s geüpload naar het YouTube kanaal
van cgv Die Haghe.
Picasaweb (picasaweb.google.com/cgvdiehaghe)
Er zijn in 2014 7 fotoalbums toegevoegd aan de Die Haghe Picasa webalbums
galerij. (17 in 2013).
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Facebook (www.facebook.com/cgvdiehaghe)
Het aantal facebookgebruikers dat de facebookpagina van cgv Die Haghe “leuk
vindt” is flink gestegen t.o.v. een jaar geleden. De teller staat eind februari 2015
op 326 (233 in februari 2014).
De facebookpagina wordt niet beheerd door de webmaster. Inhoud wordt
rechtstreeks door medewerkers op facebook geplaatst. Er werden in 2014 zeer
veel foto’s, video’s en berichten op facebook geplaatst. Een klein deel van dit
materiaal is aan de webmaster aangeboden voor plaatsing op de website.
Twitter (www.twitter.com/cgvdiehaghe)
Twitter is niet gebruikt in 2014.
Vacature webmaster
De webmaster heeft in de zomervakantie van 2014 aangegeven per 31 december
2014 met het beheer van de website te willen stoppen. Helaas was er eind
februari 2015 nog steeds geen geschikte opvolger gevonden.
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Contributies per maand vanaf 1 april 2014:
AFDELINGEN GYMNASTIEK & RECREATIEF SPRINGEN
leeftijd

¾ uur

1 uur

1,25 uur

1,5 uur

2 ½ t/m 5 jaar € 9,10

€ 11,20

-

-

6 t/m 16 jaar

-

€ 12,30

€ 14,00

€ 15,80

17 jaar e.o.

-

€ 13,30

€ 15,20

€ 17,10

Ouderkindgym

€ 9,00

AFDELINGEN DAMESSELECTIE, HERENSELECTIE, SPRINGSELECTIE

VOORSELECTIE

leeftijd

1 uur

1,5 uur

2 uur

2,5 uur

per les

6 t/m 16 jaar

€ 13,50

€ 17,60

€ 21,00

€ 24,30

€ 4,30

17 jaar e.o.

€ 14,70

€ 19,10

€ 22,70

€ 26,30

-

Kracht-Lenigheid -Coördinatie

€ 9,10

EXTRA UREN * alle afdelingen uitgezonderd dans
leeftijd

1 uur

1,5 uur

2 uur

2,5 uur

2 ½ t/m 5 jaar € 7,70

-

-

-

6 t/m 16 jaar

€ 7,70

€ 10,60

€ 13,00

€ 15,50

17 jaar e.o.

€ 7,70

€ 10,60

€ 13,00

€ 15,50

LOSSE TRAINING in turnhal
1, 5 uur

2 uur

2,5 uur

3 uur

€ 3,40

€ 4,50

€ 5,70

€ 6,80
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AFDELINGEN DANS
leeftijd

¾ uur

1 uur basis

1 uur extra

75 min
wedstrijddans

5 t/m 7 jaar

€ 10,40

7 t/m 11 jaar

-

€ 13,80

€ 8,50

€ 15,70

12 jaar e.o.

-

€ 15,10

€ 9,30

€ 17,40

Sportfit

-

€ 14,00

€ 8,50

-

-

AFDELINGEN DANSSELECTIE
leeftijd

¾ uur

1 uur

1,5 uur

5 t/m 7 jaar

€ 10,80

€ 13,40

-

7 t/m 11 jaar

€ 11,90

€ 15,80

-

12 jaar e.o.

€ 13,50

€ 17,40

€ 26,10

Opbouw ledenbestand per 31-12-2013

0-3jr

Dames
2009
Dames
2010
Dames
2011
Dames
2012
Dames
2013
Dames

4-6

7-11

12-15

16-18

19-49

50+

Totaal
aantal
leden

33

125

300

93

15

40

10

616

29

120

353

96

19

40

12

669

24

136

371

97

29

47

12

716

40

166

497

116

24

53

11

907

47

165

429

112

28

63

119

963

56

179

425

98

20

42

95

915
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2014
Heren
2009
Heren
2010
Heren
2011
Heren
2012
Heren
2013
Heren
2014
Totaal 31-122009
Totaal 31-122010
Totaal 31-122011
Totaal 31-122012
Totaal 31-122013
Totaal 31-122014

Totaal 2004
Totaal 2005
Totaal 2006
Totaal 2007
Totaal 2008
Totaal 2009
Totaal 2010
Totaal 2011
Totaal 2012
Totaal 2013
Totaal 2014

12

33

57

5

3

20

3

133

13

34

68

24

16

15

4

174

6

38

91

54

23

41

3

256

35

43

134

77

30

47

5

371

29

65

164

111

25

40

37

471

37

62

66

16

2

7

29

219

45

158

357

98

18

60

13

749

42

154

421

120

35

55

16

843

30

174

462

151

52

88

15

972

75

209

631

193

54

100

16

1278

76

230

593

223

53

103

156

1434

93

241

491

114

22

49

124

1134

totaal aantal
leden
616
684
679
693
713
749
843
972
1278
1434
1134

- 12% ledengroei in 2013
- In 2013 is het herenaantal met 26%
gegroeid; de dames met 6%
- 21% ledenverlies in 2014
- In 2014 is het herenaantal met 53%
afgenomen; de dames met 5% afgenomen
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