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Notulen Algemene Ledenvergadering van C.G.V Die Haghe

29 maart 2017

Datum:
Plaats

woensdag 30 maart 2016
Korfbalvereniging Die Haghe, Baambruggestraat 10 te Den Haag

Aanwezig:
Bestuur:

(volgens de lijst van aanwezigen)
Pam Leenheers, Esther Trumpie, Helen Verwaart, Frank Geene,
Connie La Riviere, Karen Ypenburg (notulist)

Leden
(ouders van): Wim Schaasberg, Riet Koster, Kimberley Olaria, Ria Dingjan, Gerda
Stiksma, Michelle de Kok, Marleen Raateland, Lisette van der
Zwan, Eline Worisek – van der Zwart, Johan de Bakker, Mandy
Haack, Lara Bakker, Diny Hederik, Benno Dijkers, Stephanie Dutour
Geerling.
Ereleden:
Leden van
Verdienste:

Bas Steenks

Joke Raateland, Jan Raateland, Ron van der Meijde, Henk van
Lobenstein

Afwezig met
Kennisgeving: Bert van Haaften, Bianca van Haaften, Francine van Limborgh,
Herman Wassenaar, Rex von Winckelmann, Agaath von
Winckelmann, Gerna Beldsnijder, Marinka Klaassen, Paul
Buijtelaar, Bert van der Linde, Chiara den Heijer.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en licht de invulling van de avond toe. Na
afloop van de formele vergadering zal worden gediscussieerd over twee
onderwerpen:
- moet Die Haghe wel of niet het lidmaatschap van de KNGU (gedeeltelijk)
opzeggen, en;
- er is onvoldoende capaciteit om de Ooievaarspasregeling te kunnen
blijven aanbieden. Stoppen we deze regeling of zijn er nog mogelijkheden
om de regeling aan te blijven bieden?
2. Vaststellen agenda
Riet Koster (lid Dansfit) wil een agendapunt toevoegen: ClubCollect/ de
communicatie. Dit zal worden behandeld onder punt 8b.
3. Mededelingen
- Er is een turnster die per mail heeft aangegeven dat zij tegen het volledig
opzeggen van het lidmaatschap van de KNGU is. De reden hiervoor is dat de KNGU
de turnwedstrijden, het zomerkamp en de verzekeringen regelt. Deze
standpunten worden meegenomen in de discussie.
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2015
- Bas Steenks: de naam van de notulist ontbreekt. Nb. Dit staat vermeld bij de lijst
van aanwezigen.
De notulen zijn vastgesteld.
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.
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6. Financiën
Frank Geene geeft een toelichting op het financiële overzicht.
Jan Raateland vraagt of de contributieverhoging in de begroting zit. Dit wordt door
Frank Geene bevestigd. De KNGU heeft de contributie verhoogd, dit is terug te
zien in de begroting. Nb. Per abuis is een verkeerde begroting bij de stukken
gevoegd. De juiste stukken zijn alsnog overlegd.
De begroting 2016, realisatie en contributieverhoging van 1,6 % worden
goedgekeurd.
Verslag Kascommissie
De Kascommissie heeft de stukken goed bevonden.
Suzanne Lock heeft 2 jaar in de commissie gezeten en treedt af. Bert van der Linde
blijft. Marleen Raateland treedt toe tot de kascommissie, Eline van der Zwart –
Worisek is reserve.
Samenstelling Kascommissie 2017 :
Bert van de Linde en Marleen Raateland. Reserve: Eline van der Zwart – Worisek.
ClubCollect
Vorig jaar heeft de ALV besloten de inning van de contributie uit handen te geven
aan ClubCollect. De verwachting was dat dit veel tijdsbesparing met zich mee zou
brengen. Nu een jaar later blijkt de tijdsbesparing erg tegen te vallen. Al met al is
er niet echt sprake van een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Het bestuur
stelt daarom voor om te stoppen met het innen van de contributie door
ClubCollect en vraagt de ALV naar haar mening.
Riet Koster licht toe dat de kosten van het lidmaatschap aanvankelijk laag waren,
zodat het laagdrempelig was om te gaan sporten. Met de invoering van
ClubCollect zijn de kosten opeens verhoogd. Daarbij komt dat ClubCollect niet
bereikbaar is bij vragen of problemen. Stoppen met ClubCollect zou naar haar
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De ALV stemt in met het stoppen met ClubCollect.
Johan de Bakker vraagt of de situatie wel verbetert als we terugvallen op het zelf
incasseren. In het verleden liep dit immers niet goed. Frank Geene stelt dat het
incasseren goed zal verlopen.
7. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar: Timo Hol, Vikash Vernimmen
Karen Ypenburg heeft aangekondigd aan het einde van het seizoen te stoppen als
secretaris.
8a. Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering 2017
De vergadering wordt vastgesteld op woensdag 29 maart 2017
8b. (extra agendapunt op verzoek van leden van Dansfit)
Riet Koster geeft – mede namens Ria Dingjan, Gerda Stiksma en Diny Hederik
(allen leden Dansfit) - een toelichting op de wijze waarop gecommuniceerd wordt
over de lessen. Bij ziekte van de trainer is er geen vervanging. Dit heeft ertoe
geleid dat een aantal weken lang geen les is gegeven.
Jan Raateland licht toe hoeveel werk hij eraan heeft gehad om een vervangende
trainer te regelen, maar dat dit helaas niet zo eenvoudig is. Er zijn onvoldoende
trainers. Daarom is het ondanks alle inspanningen niet gelukt om de lessen altijd
door te laten gaan. Dit is overmacht waar elke groep mee te maken kan krijgen.
Met de aanwezige leden van Dansfit wordt buiten het officiele gedeelte van de
vergadering gesproken over de invulling van de lessen om afspraken te maken
over communicatie in de toekomst.
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10. Rondvraag
Bas Steenks geeft commentaar op het ALV boekje. De pagina’s 28 en 29
(Juryzaken) zijn een goede aanvulling. De naam van Marinka Klaassen ontbreekt
onderaan. Fred Ros is niet van Die Haghe maar van Zoetermeer.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit het algemene
gedeelte van de vergadering. Na een korte pauze zal worden gediscussieerd over
het lidmaatschap van de KNGU en over het wel of niet langer aanbieden van de
Ooievaarspasregeling.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

KNGU
Jan Raateland licht problematiek rondom de KNGU toe. Hij eindigt zijn
uiteenzetting met het voorstel om alle recreatieve leden uit te schrijven. De
selectieleden blijven ingeschreven zodat zij mee kunnen blijven doen aan de
turnwedstrijden.
Kimberley Olaria vraagt wat er gebeurt met het zomerkamp als we het
lidmaatschap opzeggen. Jan Raateland zegt dat je ook mee mag doen met het
ZOKA als je geen lid bent.
Kimberley Olaria merkt op dat we in elk geval tot en met april zouden moeten
wachten met het nemen van een beslissing, omdat Jan Raateland eerder
opmerkte dat de KNGU mogelijk stopt te bestaan. Jan Raateland houdt scherp in
de gaten wat de andere verenigingen doen. Jan Raateland bereidt een overzicht
voor met voor- en nadelen. Op een later moment zal tijdens een extra ingelaste
ALV gestemd worden over de vraag of Die Haghe het lidmaatschap (gedeeltelijk)
moet opzeggen.
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Het volgende lid heeft per mail haar mening gegeven over het al dan niet
opzeggen van het lidmaatschap van de KNGU: Samira van Schie. Mevrouw
Terlouw (moeder van Samira van Schie (selectie senior D3) en Samira van Schie
zelf, hebben beiden een email gestuurd en merken op dat het vooral voor de
selectieleden bezwaarlijk is om het lidmaatschap op te zeggen (het mislopen van
landelijke wedstrijden, Zoka, opleidingen juryleden, verzekering). Zij stemmen
tegen het opzeggen van het lidmaatschap.
OOIEVAARSPAS
Connie la Riviere licht het dilemma voor. Het aanbieden van de
Ooievaarspasregeling kost het bestuur teveel tijd, tijd die er niet is. Veel leden
komen niet opdagen tijdens de aangeboden scanmomenten, er moeten dan extra
momenten worden ingelast en facturen worden verstuurd die vervolgens niet
worden betaald. Dit kost teveel tijd. Leden die niet zijn komen scannen, weren uit
de lessen, blijkt een lastige klus die niemand op zich wil nemen. Er is een email
verstuurd naar alle Ooievaarspasleden met een noodkreet om zich aan te melden
als vrijwilliger van de Ooievaarspasregeling. Van alle leden met een Ooievaarspas
hebben er slechts 6 gereageerd. Connie la Riviere eindigt haar betoog dat het
bestuur geen andere mogelijkheid ziet dan te stoppen met het aanbieden van de
regeling, maar dat het bestuur alsnog hoopt op een oplossing.
Er volgt een discussie met de aanwezigen.
De goeden lijden onder de kwaden.
Als we de regeling niet meer aanbieden, kunnen ze altijd nog naar andere
naschoolse activiteiten die gratis zijn.
Als je de vereniging toch splitst i.v.m. de KNGU, dan zou de Ooievaarspas
gekoppeld kunnen worden aan de selectieleden. Deze leden zijn namelijk
gemotiveerd en zullen wel komen scannen.
Vraag de gemeente om het scannen te koppelen aan het DigiD.
Vraag de gemeente zelf te scannen op het Spui bij de balie.
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Na afloop van de discussie ziet de ALV geen mogelijkheid om – gelet op de grote
belasting voor onze vrijwilligers – de Ooievaarspasregeling aan te blijven bieden.
Er wordt ingestemd met het stoppen met ingang van het nieuwe seizoen.
Jaarverslagen

Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
Pam Leenheers - voorzitter
Frank Geene - penningmeester
Esther Trumpie - lid als vertegenwoordiger TC
Connie la Rivière - lid
Chiara den Heijer - lid
Helen Verwaart - lid
Karen Ypenburg (tot augustus 2016) - secretaris
Cyril Chappin (vanaf augustus 2016) - secretaris
Het bestuur is in 2016 tien keer bij elkaar geweest. Het dagelijks bestuur (in
wisselende samenstelling) heeft gedurende het hele jaar geregeld een
bijeenkomst gehad als dit nodig was. Hierbij werden lopende zaken besproken en
wanneer mogelijk korte termijn besluiten genomen. We hebben afscheid
genomen van Karen Ypenburg die na 4 jaren het bestuur heeft verlaten. We
bedanken haar voor alle inzet die zij heeft getoond voor Die Haghe.
Wegens zwangerschapsverlof zijn Chiara en Helen allebei 4 maanden niet
beschikbaar geweest voor bestuurszaken.
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De afgelopen periode is het bestuur met de volgende zaken bezig geweest:
Trainers & vrijwilligers
Het vinden van nieuwe trainers is ook in 2016 een continu punt van aandacht
geweest. Het blijkt ook bij andere verenigingen problematisch te zijn. Helaas
hebben we daardoor moeten besluiten om ook dit jaar trainingen stop te zetten.
Er zijn nog steeds mensen die bereid zijn zich geheel vrijwillig in te zetten voor de
vereniging, en dat is heel fijn! We zoeken in het bestuur voortdurend naar de
balans tussen “zaken makkelijker maken” en de inzet zo klein en prettig mogelijk
te houden. Er is bovendien een commissie gestart die zich op regelmatige basis
bezig houdt met het werven van nieuwe vrijwilligers.
Jubileum
Het jubileum is uitbundig gevierd!
We zijn het jubileumjaar gestart met een reünie, dat is een mooie traditie. Er was
een grote opkomst, een erg leuk programma, en daardoor een tevreden reünie
commissie met 120 enthousiaste gasten.
We hebben twee keer een daverende show laten zien aan een hooggeëerd
publiek in een fantastische circustent waarin maar liefst 1200 toeschouwers zaten.
Uitverkocht!
Gezien de geweldige planning, goede sponsoren en een bijzonder welkome
subsidie van de gemeente, hebben we zelfs maar een heel klein verlies gemaakt.
Nogmaals een diepe buiging voor alle betrokkenen, want wat is het veel werk
geweest!
In het najaar hebben we een springkussenfestival gehouden. Ook dat evenement
was (ondanks de dreiging van slecht weer) erg leuk en goed bezocht.
In 2017 staat het jubileum kamp nog op het programma. We kunnen wel
concluderen dat onze 90-jarige vereniging een vitaal oudje is, en we hopen
natuurlijk op nog vele mooie jaren.
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KNGU
Vorig jaar was de verwachting dat de KNGU failliet zou gaan, maar dat is niet
gebeurd. We zijn sinds het afgelopen jaar bezig om een aantal (administratieve)
voorbereidingen te treffen, waardoor we de vereniging zouden kunnen splitsen in
een recreatief deel en een selectie deel. Hierdoor zouden we “gedeeltelijk” uit de
KNGU kunnen stappen, zonder nare gevolgen voor onze selectieturn(st)ers en dansers. Hierover moet nog wel een beslissing worden genomen.
Nieuwe turnhal
In 2017 zal er een nieuwe turnhal bijkomen in het Sportiom in het Zuiderpark. Het
zou heel mooi zijn als de tijdelijke turnhal aan de Groen van Prinsterenlaan kan
blijven bestaan. Dit vraagt veel overleg met de gemeente en onderlinge
afstemming tussen de verenigingen die gebruik maken van de turnhal. We hopen
dat we volgend jaar hierover positief nieuws te melden hebben.
Ooievaarspas en ClubCollect
In navolging op de besluiten van de ALV van 2016, zijn we gestopt met het
aanbieden van de Ooievaarspas. Heel jammer, maar gezien de hoeveelheid werk
en het slechte resultaat met het scannen van de passen, was het een niet
verantwoorde aanslag op de tijd van de vrijwilligers.
Ook zijn we gestopt met het afnemen van diensten via ClubCollect. Het viel erg
tegen hoeveel gemak we ervan hadden, en ook de leden klaagden over de
omslachtigheid en de slechte communicatie.
Het bestuur is en blijft trots op onze vereniging en bedankt ook dit jaar 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
2016
Karen Ypenburg (secretaris)

2017

2018

X

Pam Leenheers

X

Esther Trumpie (TC)

X

Connie la Riviere

X

Helen Verwaart

X
X

Frank Geene

Aftredend en niet-herkiesbaar:
Kandidaat leden:

2020

x

Chiara den Heijer

Aftredend en herkiesbaar:

2019

Pam Leenheers
Helen Verwaart
Esther Trumpie
Connie la Riviere
Priscilla Deltrap
Cyril Chappin

Na de renovatie in 2014 is het gebruik van de materiaalruimte in de Vlierboom
nog steeds heel lastig, omdat deze overvol is en nog steeds geen kastruimte heeft.
Daarom waren de evenwichtsbalken vrijwel onbereikbaar voor de leiding. In
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overleg met de school is het nu eindelijk toegestaan dat de balken aan de zijkant
van de toestelruimte mogen liggen, zodat ze wel makkelijker bereikbaar zijn en
opgesteld kunnen worden. Dit heeft wel tot gevolg dat deze niet meer binnen de
toestelruimte passen; ze steken nl 50 cm. uit in de zaal. Om die reden moeten de
balken worden ingekort. De balk die op lage steunblokken staat heb ik zelf
ingekort, maar de balk op de hoge steunen moet speciaal op maat gemaakt
worden; hiervoor is dus een nieuwe besteld en wordt in 2017 geleverd.
Omdat in 2015 de lessen in de Anne Frankschool helaas zijn gestopt, was de
geluids-installatie hier overbodig. Deze is voorlopig afgevoerd naar de
materiaalopslag van Die Haghe. Omdat de Wonnebald school nieuwe
materiaalkasten heeft geplaatst, waar Die Haghe ook gebruik van kan maken, is de
kast van Die Haghe afgevoerd. Timo de Nie heeft mij hierbij geholpen.
Voor Prinsehaghe zijn twee lange matten van 6 meter en een bijhorende
mattenwagen aangeschaft. Hiermee is een lang gekoesterde wens van Stephanie
ingevuld.
Van enkele open-eind trampolines zijn de beschermpads versleten; in de
Wonnebald en de Leyenburgschool zijn deze vervangen door nieuwe.
Voor enkele locaties is een verrolplank aangeschaft voor het verplaatsen van
toestellen, zoals evenwichtsbalk. De airtumblingbaan in de Turnhal begint te
slijten en heeft last van lekkages. Deze zijn tot nu toe steeds gerepareerd, maar
vervanging wordt overwogen.
Bas Steenks
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Jaarverslag Technische Commissie 2016
De coördinatoren van de verschillende werkgroepen in 2016 waren:
Malika v/d Bosch  na de zomervakantie zijn de lessen
opgeheven
Peuters/kleuters Marlies v/d Zwan (jan t/m mrt zwangerschapsverlof)
12Lisette v/d Zwan (vanaf december vervangen door Hanneke
Venderbos ivm zwangerschapsverlof)
12+
Chiara den Heijer (jan t/m apr zwangerschapsverlof vervangen
door Kimberley Olaria)
Jongens
Michelle de Kok  na de zomervakantie vervangen, geen
coordinator
Selectie
Mandy Haack
Springen
Fabian van Venetië
Dans
Lara Bakker (sept t/m dec zwangerschapsverlof)
Ouder-kind

Grote TC vergaderingen
In 2016 is de voltallige Technische Commissie in februari en oktober bij elkaar
gekomen onder leiding van Esther Trumpie met ondersteuning van Chiara den
Heijer. Normaal gesproken vergadert de TC 3x in een jaar, maar in verband met de
jubileumshow aan het einde van het seizoen is de vergadering in juni/juli niet
doorgegaan. Als afgevaardigde van de TC in het bestuur neemt Esther de TCvergaderingen als voorzitter voor haar rekening. Chiara is begin 2016 met
zwangerschapsverlof geweest en heeft in februari een prachtige dochter Joëlla
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gekregen. Na haar verlof is zij weer teruggekeerd bij de trainersgroep en binnen
het bestuur.
Het TC 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. In 2016
is een oude traditie in ere hersteld: na het bespreken van de belangrijke
onderwerpen is een praktijkgedeelte ingepland met in februari het onderwerp
‘hoe ga je om met assistenten’.
In 2016 zijn wij opnieuw hard op zoek geweest naar nieuwe trainers, want het
blijft een probleem om alle lessen te kunnen bezetten met een trainer. Helaas
hebben we in 2016 te kampen gehad met een toenemend trainerstekort en zijn
helaas meerdere lessen hierdoor noodgedwongen gestopt.
De leden van de TC hebben zich in 2016 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.
In 2016 heeft ook de selectie te lijden gehad onder het trainerstekort. JSC Mandy
Haack is eind 2015 de vereniging komen versterken, maar is in 2016 een periode
afwezig geweest. Gelukkig zijn Mariëlle Taal en Joey Roberti het trainersteam
komen versterken en hebben de assistenten met elkaar een zeer grote rol gehad
binnen de trainingen. Mede dankzij de assistenten hebben een groot deel van de
trainingen doorgang kunnen vinden. Gelukkig heeft Mandy zich na haar
afwezigheid weer volledig ingezet voor de selectie en ook de reeds betrokken
trainers en coaches doen dit vol overgave. Hierdoor zijn in 2016 mooie resultaten
behaald, zie verderop in het jaarverslag.
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Ook de jongensselectie miste vanaf september een hoofdtrainer omdat Michelle
de Kok is gestopt als trainer. Assistent Wouter heeft een groot deel van het gat
proberen op te vangen en ook Joey heeft zijn steentje bijgedragen. Daarnaast is
Herman Wassenaar als oud-gediende gevraagd de jongensselectie te
ondersteunen waar hij kan. Voor 2017 ligt een uitdaging weggelegd om te zoeken
naar een goed plan voor de jongensselectie.
In 2016 heeft de jaarlijkse dansshow niet plaatsgevonden omdat de mooie
Jubileumshow in deze periode viel aan het einde van het seizoen. Daarom is
besloten deze show een jaar over te slaan.
2016 stond in het teken van het jubileum van Die Haghe. In april bestond Die
Haghe 90 jaar en vond de reünie plaats. In juni werd er een ware circustent
opgebouwd door en voor Die Haghe. Wat waren de twee showdagen
onvergetelijk mooi en fantastisch. De jubileumcommissie heeft hier haar handen
vol aan gehad maar wat was het resultaat geweldig. In september vond nog de
jubileumactiviteit plaats; het springkussenfestival. Ook dit festival was weer
ontzettend goed en leuk georganiseerd. Als TC mogen we ontzettend trots zijn op
onszelf dat wij dit met elkaar neer hebben gezet. En in 2017 staat nog de laatste
activiteit op ons te wachten: het Jubileumkamp.
Zie voor een totaaloverzicht van de activiteiten die in 2016 hebben
plaatsgevonden het overzicht aan het eind van dit verslag.
Opleidingen
De 18 assistenten die in 2015 zijn gestart met de opleiding Junior Gymnastiek
Assistent niveau 1 van de KNGU hebben in 2016 bijna allemaal hun diploma
gehaald. 1 assistent is helaas gestopt. Er lopen op de verschillende uren dus weer
veel nieuwe assistenten rond met hun diploma op zak. In 2016 is er geen nieuwe
lichting gestart met niveau 1 omdat er maar een paar nieuwe assistenten bij
waren gekomen die nog geen diploma hebben. Begin 2017 zal gekeken worden of
deze groep gegroeid is, anders zal na de zomervakantie van 2017 gestart worden
met een nieuwe lichting assistenten die niveau 1 kan gaan volgen.
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In maart 2016 zijn er 3 assistenten van Die Haghe (vanaf 14 jaar) gestart met de
opleiding Gymnastiek Assistent Leider niveau 2 van de KNGU. Zij hebben in juni
hun diploma behaald. Begin 2017 wil Die Haghe in samenwerking met de KNGU
een opleiding niveau 2 in Den Haag organiseren zodat er weer nieuwe assistenten
kunnen worden opgeleid.
Renate had al onder begeleiding haar eigen lessen en heeft zoals verwacht in april
haar niveau 3 examen behaald en heeft daardoor haar felbegeerde licentie in
handen. Romy Bender heeft in december haar niveau 3 examen positief afgerond!
Zij was in september al begonnen met het draaien van haar eigen lessen in de
Elout. Marytha hoopt begin 2017 haar examen te behalen.
In oktober zijn Quintin Timmers en Wouter Gerritse gestart aan hun niveau 3
opleiding.
In oktober heeft Joey Roberti, trainer bij Die Haghe, maar via een andere
vereniging begeleid gedurende zijn opleding, zijn niveau 3 diploma gehaald.
In september zijn 2 stagiaires van het ROC Mondriaan gestart met hun stage bij
Die Haghe. Zij hopen hun eerst jaar in juni 2017 af te ronden.
Gezien het aantal behaalde diploma’s was 2016 een goed jaar en wij zijn trots op
al deze behaalde resultaten!
Begeleidingsteam
Het begeleidingsteam heeft in 2016 bestaan uit: Lara Bakker (dans), Kimberley
Olaria, Joke Raateland, Esther Trumpie, Paula Trumpie, Eline Worisek - van der
Zwart, Lisette van der Zwan en Marlies van der Zwan. Paula is tijdens dit jaar
tijdelijk gestopt met het begeleidingsteam ivm een te drukke agenda. Kimberley is
eind 2016 gestopt met haar functie binnen het begeleidingsteam. Bianca van
Haaften is niet opnieuw tot het begeleidingsteam toegetreden, maar zij heeft wel
de begeleiding van Cindy Olaria op zich genomen als oudbegeleidingsteam/trainer.
In 2016 heeft het begeleidingsteam opnieuw haar handen vol gehad aan het
nadenken en puzzelen om alle lessen te bezetten met een trainer. Door creatief te
zijn in het zoeken naar oplossingen en dankzij de flexibiliteit van de trainers, is het
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vaak 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 2017 een doel op zich om nieuwe trainers te werven en te
behouden voor de vereniging. En ook zoeken we opnieuw ondersteuning voor het
begeleidingsteam aangezien twee leden gestopt zijn.
Train(st)ers
De volgende train(st)ers maakten in 2016 onderdeel uit van het trainersbestand:
Joost van Amerongen, Lara Bakker, Romy Bender, Tara Bisoen, Malika van den
Bosch, Nienke Buijs, Marian de Bruyn, Richard Deetman, Renate Dutour Geerling,
Stephanie Dutour Geerling, Lisanne de Graaf, Tim de Groote, Mandy Haack, Kim
Haverkate, Chiara den Heijer, Sophie van den Hoogenband (inval), Josie Jackson
(BTA), Erica Jongeleen, Michelle de Kok, Kim van Neijhof, Suzanne van Neijhof,
Cindy Olaria, Kimberley Olaria, Marleen Raateland (inval), Dennis van Rijn, Joey
Roberti, Lisa de Roos, Astrid Scholtes, Lisa Schouten, Marielle Taal, Roos Toorman,
Esther Trumpie, Paula Trumpie, Lenneke den Tuinder (inval), Hanneke Venderbos,
Fabian van Venetië, Helen Verwaart, Ben Vogels, Femke Wezenaar (inval), Sjoerd
Wijn, Lisette van der Zwan, Marlies van der Zwan.
In 2016 zijn de volgende trainers het trainersbestand komen versterken:
Malika van den Bosch, Romy Bender, Tara Bisoen, Richard Deetman, Cindy Olaria,
Joey Roberti, Lisa Schouten, Sjoerd Wijn,
Helaas zijn in 2016 de volgende trainers vertrokken:
Joost van Amerongen, Malika van den Bosch, Nienke Buijs, Lisanne de Graaf, Kim
Haverkate, Erica Jongeleen, Michelle de Kok, Dennis van Rijn, Lisa Schouten, Paula
Trumpie, Lenneke den Tuinder.
Verlof en babynieuws
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Een vast onderwerp in het jaarverslag: het verwelkomen van toekomstige leden,
e
assistenten en trainers op de wereld. In 2016 zijn er 4 baby’s geboren en is een 5
trainster met verlof gegaan. Chiara heeft in februari een prachtige dochter
gekregen: Joëlla. In juli heeft dansdocente Erica een dochter gekregen, Tess. Met
het zwangerschapsverlof van Erica heeft zij ook meteen afscheid genomen van Die
Haghe. In augustus heeft Helen ook een mooie dochter gekregen, Lunou. In
oktober heeft JSC Lara een gezonde zoon gekregen, Mathis. Lisette is in november
e
met verlof gegaan en verwacht begin januari haar 2 dochter. Op 4 januari is de
mooie Beau-may geboren. Niet meer in 2016 dus, maar zo kort in 2017 is het in dit
jaarverslag wel het vermelden waard! Wij zijn heel erg blij met deze nieuwe
toekomstige leden, assistenten en trainers ;-)
Uitbreiding lessen en verhuizingen
Het eerste half jaar van 2016 is erg rustig geweest qua lesbezetting. Alle groepen
waren druk met het oefenen voor de jubileumshows. Helaas heeft trainster
Lisanne in april aangegeven dat zij niet langer training zou geven. Zij liet een erg
groot gat achter aangezien zij op 3 dagen training gaf. Tot aan de zomervakantie
hebben wij alle lessen door kunnen laten gaan dankzij de fantastische steun van 3
inval trainsters: Josie Jackson, Sophie van den Hoogenband en Femke Wezenaar.
Na de zomervakantie zijn de lessen op de dinsdag in de Vlierboom overgenomen
door Tara Bisoen. Zij is vanuit het begeleidingsteam begeleid door Joke Raateland
aangezien zij geen niveau 3 licentie had. De lessen in de Elout zijn na de
zomervakantie door Romy Bender overgenomen. Zij was nog bezig met niveau 3
en heeft inmiddels haar licentie behaald. Helaas zijn de lessen op donderdag in de
Vlierboom komen te vervallen. Het is met invaltrainers nog wel geprobeerd, maar
dit kwam de kwaliteit en stabiliteit van de lessen niet ten goede. Helaas zijn de
lessen komen te vervallen
Ook heeft Joost van Amerongen aangegeven na de zomervakantie te stoppen en
zijn wij hard op zoek gegaan naar een vervanger. Deze is gevonden in Cindy Olaria.
Zij zal tijdelijk de lessen gaan geven, tot wij een nieuwe trainer hebben gevonden
voor deze groepen en begeleid worden door Bianca van Haaften.
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Helaas zijn ook de ouder-kind lessen na de zomervakantie vervallen. Helaas heeft
Malika aangegeven na de zomervakantie de lessen niet meer voort te kunnen
zetten en een geschikte nieuwe juf of meester is voor deze specifieke doelgroep
helaas niet gevonden. Een hoop kinderen van deze groepen zijn overgestapt naar
een peutergroep of kleutergroep bij Die Haghe, dus daar zijn wij erg blij mee.
Voor de geannuleerde lessen in de Vlierboom en de ouder-kind lessen, blijven wij
op zoek naar nieuwe trainers.
Na de zomervakantie is binnen de dansafdeling een nieuw ballet-uur gestart. Hier
kunnen ook de selectieturnsters aan deelnemen om hun vaardigheden voor de
vloeroefening te verbeteren.
Binnen de dames- en herenselectie is gedurende het seizoen af en toe van locatie
gewisseld en zijn de uren uitgebreid.
Resultaten turnen:
De selectiegroepen hebben dit jaar deelgenomen aan wedstrijden van alle divisies
van de 1e tot en met de 5e divisie.
1e en 2e divisie: Een aantal oud-turnsters van Die Haghe komen terug van de
Bosan Turnacademie, dit betekent dat Die Haghe ook weer meedoet in de 2e
divisie en zelfs in de 1e divisie. In het najaar turnen de meiden hun eerste
wedstrijden. Camille Hulspas en Serena Overschie hebben zich hiermee geplaatst
voor de landelijke wedstrijden. Sophie Nikolov haalde een bronzen medaille op
sprong op het toernooi in Hellendoorn. (Marian de Bruijn)
3e divisie: In de 3e divisie hebben 3 turnsters zich afgelopen jaar geplaatst voor de
landelijke 1/2e finales, Shawna Duijndam, Demi Taal en Samira van Schie. Shawna
en Demi hebben de finale gehaald en Demi wint daar de eerste meerkamp
medaille ooit voor Die Haghe. Zij wordt heel knap 2e op het NK in de 3e divisie. In
het najaar turnen we een toernooi in Hellendoorn. Shawna wordt daar knap 1e en
de resultaten van de andere turnsters zijn ook erg goed. (Marian de Bruijn)
4e divisie: Eind 2015/begin 2016 zijn Joey Roberti en Mariëlle Taal van andere
clubs overgekomen om de 4e divisie van Die Haghe training te gaan geven. De
groep van 15 meiden had sinds de zomer zonder trainer gezeten en les gehad van
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assistenten Tara en Serena. Met z’n vieren zijn we er afgelopen jaar hard tegenaan
gegaan. Helaas hadden we nog niet zulke goede resultaten op de regiowedstrijden
die al in maart volgden. Maar desondanks wisten Sibel Kumru en Olivia Langdon
(pupil 2) toch medailles te pakken en werd Silja Labordus ook doorgeplaats naar
de finale! Ondertussen was Tara begonnen zich te ontpoppen tot een sierlijke
choreograaf, en met de door Tara uitgedachte vloeroefening wist Tess Albers 1 e te
worden op vloer. Ze liet daarmee 49 andere turnsters achter zich. Tegen de
e
zomer hebben wij een nieuw plan uitgeschreven voor de 4 divisie. Wij wilden
graag van 4,5 uur naar 7,5 uur trainen gaan, en hebben daar akkoord voor
gekregen. Na een gezellige seizoenstart in augustus, zijn we het nieuwe seizoen
goed begonnen met 3 trainingen in de week. Ook was de groep inmiddels
uitgegroeid tot maar liefst 28 turnsters! Één van deze turnsters is Tara zelf, die het
turnen toch weer voelde trekken. Eind oktober hebben we een fantastische
Halloween verkleedshow gehouden, om vervolgens het volgende weekend af te
reizen naar Topsport Oost Nederland in Almelo. We verbleven het weekend in een
scoutinggebouw en hebben ontzettend genoten met elkaar. Op zondag hebben
we een clinic gevolgd bij hoofdtrainer en niveau 5 coach Frank Louter. Wij zijn
e
ongelooflijk trots op de meiden en de gezellige sfeer die er is ontstaan bij de 4 . In
december werd bij de clubkampioenschappen het harde werken van Olivia
Langdon ook nog eens beloond toen zij clubkampioen werd in de voorgeschreven
oefenstof. Wij hebben het kalenderjaar afgesloten met een Sinterkerstennieuw
lunch, met cadeautjes. (Mariëlle Taal)
5e divisie: In 2016 was Kim Haverkate de trainster van de 5 e divisie. Er is een
instroomperiode geweest tussen alle selecties. Hierdoor hebben ook recreatie
turnsters, die al iets ouder waren, de mogelijkheid gekregen in te stromen.
Daarnaast konden turnsters uit de 5e divisie die het niveau aankonden,
doorstromen naar de 4e divisie. Alle meiden hebben deelgenomen aan
rayon/regio kampioenschappen. Er werden nog geen podiumplekken behaald.
Per 1 oktober 2016 is Kim gestopt bij Die Haghe. De selectie is sindsdien in goede
handen bij Tara en Amber. De 5e divisie turnt sinds dit seizoen voor het eerst
structureel 1 keer per week in de turnhal. Daarnaast is het aantal trainingsuren
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vergroot tot 4 ½ per week. Leuk is, dat dit seizoen de onderbouw en de
bovenbouw tegelijkertijd trainen.
Zowel de turnsters als de trainsters zetten grote stappen vooruit. Dit alles begint
zijn vruchten af te werpen, dus we hopen in 2017 op enkele podiumplekken.
(Mandy Haack)
Jongtalenten: In 2016 heeft de voorselectie, inmiddels ook vaak Jongtalenten
genoemd, afscheid moeten nemen van Helen en Lisa. Helen is voor het eerst
moeder geworden van prachtige dochter Lunou. Lisa is afgestudeerd en zich gaan
richten op de instapgroep en 3e divisie onderbouw. Joey en Mariëlle hebben per
september de Jongtalenten overgenomen en zijn voor het eerst zelf gaan scouten
in de lessen. Hieruit is een voorselectie ontstaan met 15 meiden. Deze zijn eind
september begonnen met 2 trainingen in de week, waarvan eentje zelfs in de
turnhal. In december hebben de meiden hun allereerste wedstrijd ooit geturnd,
tijdens de Jongtalenten wedstrijd Zuid-Holland. Vlak voor de wedstrijd waren de
nieuwe turnpakken binnengekomen, velgroen met hartjes en glitter. De meiden
werden een blikvanger en we kregen veel complimenten over hun prachtige
outfit. (Mariëlle Taal)
Bosan Turnacademie: In het wedstrijdseizoen 2015-2016 zijn er wederom
prachtige resultaten behaald door de Die Haghe turnsters die bij de Bosan
Turnacademie turnen. Jaya Nieland, instap N1, heeft de meerkampfinale behaald
op het hoogste niveau van Nederland!
Mirte Huisman, ooit nog lid van de B-selectie van Die Haghe, heeft met een
Tsukahara gehurkt en gehoekt de sprong finale gewonnen in de categorie junior
2e divisie, en mag zich daarmee de beste van Nederland noemen in haar
categorie.
Als klap op de vuurpijl heeft Ines van Son, pupil 1 N1, alles laten zien wat ze in zich
heeft! Ze is Nederlands kampioen in de meerkamp, heeft in Ahoy Rotterdam,
tijdens fantastic gymnastics tevens op alle vier de toestellen ook het goud in de
wacht weten te slepen, en is met het districtteam ook nog eens 1e geworden!
Deze turnster afkomstig van Die Haghe mag zich dus vijfvoudig Nederlands
kampioen noemen van het hoogste niveau van Nederland, en is mede
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verantwoordelijk voor het feit dat Zuid-Holland weer helemaal op de kaart staat in
de talentendivisie.
Ines en Mirte zijn gehuldigd samen met de andere Haagse NK medaille
winnaressen en winnaars door de wethouder van sport.
De heen- en terugloop van turnsters tussen Die Haghe en de Bosan Turnacademie
verloopt soepel, we zijn blij dat er op deze manier voor iedere turnster een
geschikte plek is om te kunnen turnen. (Josie Jackson)
Jongensselectie: Het afgelopen jaar heeft de jongensselectie weer deelgenomen
aan verschillende wedstrijden. Alle jongens hebben mooie resultaten behaald. De
3e divisie is dit seizoen hard bezig geweest, Noah en Finn (instap 11) hebben het
tot de 1/2 finale geschopt. Lucas mocht meedoen aan het NK van de 4e divisie in
Vught en werd daar 16e. Ook dit jaar zijn er weer 4 turners naar STHW gegaan:
Koert, Tim, Nicky en Noah. Twee van deze turners zijn eind van het seizoen weer
terug gekeerd in de selectie groep van Die Haghe. (Wouter Gerritse)
Springturnen: Afgelopen jaar stond voor de springploeg vooral in het teken van de
Jubileumshow. In maart was er nog de demo tijdens het schoolspringturn toernooi
wat afgelopen jaar voor het laatst gehouden werd in de HALO aan de Laan van
Poot. Hierna konden we ons voorbereiden op twee spectaculaire demo’s tijdens
de Jubileumshow in juni. Een piraten demo die we met zo’n 50 springers
uitgevoerd hebben en een demo met de selectie springploeg in samenwerking
met de dans selectie. Beide demo’s waren een zeer groot succes. Na de
Jubileumshow hebben we afscheid genomen van meester Dennis die het
afgelopen half jaar de eerste twee springturn lessen met veel plezier heeft
gegeven. Hij heeft voor nu voor zijn eigen voetbal carrière gekozen waar we hem
veel succes mee wensen, maar hoopt in de toekomst nog terug te komen. Aan het
begin van het nieuwe seizoen heeft al vrij snel meester Tim de lessen van meester
Dennis over genomen, dit met veel plezier. Al snel kwamen de onderlinge
springwedstrijden om de hoek kijken waar we met een heel aantal deelnemers
aan deelgenomen hebben en weer een leuke demo hebben laten zien. Na dit alles
mochten we ons met wat minder groepen dan anders opmaken voor de regio
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wedstrijden. Totaal hadden we drie deelnemende groepen in de niveau’s C en D
waar we weer een hoop regionale prijzen hebben binnen gesleept.
Komend jaar zal voor de springploeg in het teken gaan staan van een hoop
verschuivingen van lessen, hopelijk voor een groot deel naar de nieuwe
sportcampus in het Zuiderpark. (Fabian van Venetië)
Resultaten dans:
Voorselectie: In 2015 is gestart met 8 meisjes van 5 en 6 jaar. 2016 is gestart met
12 meisjes. Reeds 3 wedstrijden gehad in de categorie t/m 10 jaar waarvan 1x de
3e plaats behaald. En dat terwijl ze pas 6, 7, 8 jaar zijn. Ze maken grote
vorderingen en we komen tot de ontdekking dat de kinderen echt 2 jaar nodig
hebben om zich te ontwikkelen. (Astrid Scholtes-de Groot)
C t/m 13 jaar: Dit jaar voor het eerst gestart met deze groep voor een betere
doorstroom naar B t/m 13 en B t/m16 jaar. In de C t/m 13 jaar selectie zitten
kinderen die graag meer willen dansen, en zich mogelijk verder kunnen
ontwikkelen. Plezier en lekker dansen staat voorop, maar daarbij is het ook
belangrijk dat er serieus geoefend wordt voor de wedstrijden. De eerste wedstrijd
werden ze nog 11e van de 11. En de 2e wedstrijd 7e van de 11. Er waren 2
geblesseerden, dus eigenlijk hadden ze hoger kunnen eindigen.
Omdat er weinig nieuwe leden in de recreatiegroepen zitten. Zal deze groep
volgend jaar waarschijnlijk vervallen en de beste 4 of 5 kinderen doorstromen
naar de B t/m 13 jaar waar ze een jaar proef mee kunnen draaien in de hoop dat
ze snel wedstrijden mee kunnen gaan doen op hetzelfde niveau. (Astrid Scholtesde Groot)
B t/m 13 jaar: info ontbreekt
B t/m 16 jaar: info ontbreekt

Activiteiten
De leden van Die Haghe hebben in 2016 aan de volgende activiteiten
deelgenomen:
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Januari
t/m 3

Kerstvakantie

Za 3

Weekend kerstvakantie

Za 9

2016

Rayonwedstrijd 3e div. N3 en N4 (jeugd1)

11 t/m
15
Za 16

Gymmie: Losom
Regiowedstrijden heren, keuze oefenstof

Za 23

Regiowedstrijden heren, voorgeschreven oefenstof

Za 30

Februari
1 t/m 5
Za 6

Gymmie: Salto a.o.
Rayonwedstrijd 3e div. N3 en N4 (jeugd1)

8 t/m 12 KIJKLESSEN!!!
Wo 10
TC vergadering
Za 13

Selectie koppelwedstrijd (Turnhal)

Za 20
20 t/m
28
Za 27

Weekend voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie
Weekend voorjaarsvakantie

Maart
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Gymmie: Reus
Wedstrijd 4e Jeugd 2
Wedstrijd D1 Pupil 2 & Jeugd 1
Wedstrijd Instap t/m jeugd 1 D1

Za 12

Wedstrijd 4de div jeugd2 t/m Sen
Wedstrijd 4e Junior & Senior
Wedstrijd 5e 6e div. Junior & Senior

Za 19

School springwedstrijden (HALO)

Za 19

Districtsfinale N4 Jeugd 1
Districtsfinale N3 Pupil 1 & Pupil 2
Districtsfinale 3e div. Jeugd 2, Junior & Senior

Vr 25

Goede Vrijdag

Za 26

Paasontbijt (Segbroek)

Za 26
28 t/m 1
april

Wedstrijd D1 Instap & Pupil 1
Gymmie: Flick Flack

April
Za 2

Wedstrijd D1 instap en P1

Za 2

Wedstrijd jeugd 2

Za 2
Za 9

Reünie
Wedstrijd D2 Instap, Pupil 1 & Pupil 2

Za 9

Clubkampioenschappen recreatie 12- & 12+ (Turnhal)
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Za 9 / Zo 10 Halve finales 3e divisie
Za 16
Wedstrijd D2 Jeugd 1 + P1 / jeu 1 D3
Za 16

Halve finales 3e divisie

Za 23

Wedstrijd jun / sen

Za 23
Wo 27

Halve finales 3e divisie
Koningsdag - GEEN LES

Za 30

Weekend meivakantie

Mei
t/m 8

Meivakantie (wo 4 Dodenherdenking / do 5 Bevrijdingsdag

Do 5
Za 7

29 maart 2017

Hemelvaart
Weekend meivakantie

Za 14
Zo 15 / Ma
16
16 t/m 20
Za 21
Za 21

Pinksteren
Gymmie: Flanken / balanceren
Finale 3e divisie
Districtsfinale D1 Pupil 1, Pupil 2 & Jeugd 1
Districtsfinale 4e div. Jeugd 2, Junior & Senior

Za 28
Juni
Za 4
Za 11
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Districtsfinale D1 Instap

Za 25

Gymmie: Kip
JUBILEUMSHOW!!!

Zo 26

JUBILEUMSHOW!!!

???

Haagse Bosan Cup 3e t/m 6e div

???

Eind juni Fame teamwedstrijd selectie

Juli
Wo 6
Za 9

TC vergadering vervallen
Zomervakantie t/m 21 augustus

Augustus
Ma 22

Extra week vrij, nog geen lessen!

Ma 29

Start lessen!

Septembe
r
Za 3
Za 10

OPSTART DAG!

Di 20

Prinsjesdag - GEEN LES

Za 17
19 t/m 23

Springkussen festival
Gymmie: Vrije sprongen
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Oktober
Za 1
Ma 3

TC vergadering

Za 8
Za 15

Weekend herfstvakantie

15 t/m 23

Herfstvakantie

Za 22
24 t/m 28

Weekend herfstvakantie
Gymmie: Salto v.o.

Za 29
November
Za 5
14 t/m 18

OLSW (Ockenburgh)

Za 12

Gymmie: Arabier
Springwedstrijden D en E

Za 19

Springwedstrijden A, B, C

Za 26

Sinterklaasfeest (Segbroek)
Wedstrijd Jeugd 2 t/m senior 2de div jeugd2 t/m jun 3de div

December
Za 3
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Sinterklaas - GEEN LES
CKS selectie meisjes/jongens (Turnhal)
Turn en Fun dag Leiden

12 t/m 16
Za 17
24 t/m 8
jan
Za 24
Za 31

Gymmie: Handstand overslag
Kerstvakantie
Weekend kerstvakantie
Weekend kerstvakantie

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

2016, het jubileumjaar, en wat een jubileumjaar was het! Veel evenementen zijn
er georganiseerd en we kunnen stellen dat ze stuk voor stuk een groot succes zijn
geweest.
Het jaar begonnen we met zijn drieën, te weten Marjolijn Trijssenaar, Judith
Poelman en Wim Schaasberg. Rondom het grote jubileumweekend heeft Johan
Labordus zich aangesloten bij ons, en na de vakantie is Michelle de Kok er ook bij
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gekomen. Met vijf personen zijn wij op dit moment goed bemand en kunnen wij
de organisatie van de verschillende evenementen goed aan.
Het eerste evenement in 2016 was voor ons het schoolspringen in de Halo. De
catering hebben wij ook dit jaar voor onze rekening genomen. Bezoekers en
organisatie zijn voorzien van een drankje en hapje. Het was flink doorwerken,
maar we zijn er weer in geslaagd om Die Haghe op een goede manier te
vertegenwoordigen. Een week later stond het Paasontbijt in het Segbroek College
op het programma. De verbouwing van de school was nog in gang, maar met
behulp van de trainers en assistenten en de ongeveer 140 kinderen hebben we
lekker kunnen ontbijten en bewegen in de sportzalen. En toen kwam de grootste
klus van het jaar, voor de gehele vereniging. In het weekend van 25 en 26 juni
vond de grote jubileumshow plaats op het terrein van Haag Atletiek aan de
Sportlaan. Als AC waren wij verantwoordelijk voor het vermaken van de kinderen
en bezoekers buiten de tent. Springkussens, buitenspeelgoed van de Sport-oTheek, diverse kraampjes met onder andere schmink, kledingverkoop, suikerspin
en popcorn, dit alles werd ingezet om met name de kinderen bezig te houden.
Wat een feest was het om dit weekend ons steentje bij te dragen, en wat laten wij
op dit soort dagen zien dat wij een hele mooie vereniging zijn met zijn allen! Door
het luchtkussenfestival in september hebben wij dit jaar geen disco
georganiseerd.
Op 26 november kwam Sinterklaas weer langs in het Segbroek College. Dit jaar
iets anders van opzet om eens te kijken hoe we het feest op een andere manier
konden invullen. Het was geslaagd, al gaan we voor volgend jaar wel kijken hoe
we het nog beter krijgen. Ongeveer 150 kinderen hebben weer genoten van dit
feest.
Al met al hebben we weer mooie dingen gedaan dit jaar, waarbij wij als AC
natuurlijk iedereen willen bedanken voor de hulp die geboden is. Trainers,
assistenten, de vele hulpouders en overige personen die ons hebben geholpen om
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ons werk lichter te maken: ONTZETTEND BEDANKT en wij hopen in 2017 weer op
net zoveel enthousiasme te mogen rekenen.
De Activiteiten Commissie
Jaarverslag 2016 – Jurycoördinator (TD)
Juryleden
Vaste juryleden van onze eigen vereniging: Bert van der Linde, Bas Steenks,
Marinka Klaassen (tevens jurycoördinator), Kimberly Olaria, Lia Huisman, Herman
Wassenaar en Pam Leenheers (de laatste twee jureren voornamelijk wedstrijden
heren). Incidentele juryleden uit eigen vereniging: Isabel Terlouw en Samira van
Schie.
Invallers uit de eigen vereniging bij hoge nood, wat helaas vaker voorkomt dan we
willen: Marja Kruit, Michelle de Kok en Josie Jackson.
Juryleden van andere verenigingen die wedstrijden voor ons hebben gejureerd:
Hans de Bruijn, Mascha Hofstede en Daisy Kleijn.
Afgelopen jaar hebben drie ouders van turnsters en drie assistenten de
juryopleiding TD1 gevolgd. De ouders zijn jammer genoeg afgevallen. Goede
motivatie is toch onvoldoende om de opleiding succesvol af te ronden. De
assistenten hebben hun diploma behaald: Felice van der Burg, Janneke Bertorotta
en Serena Overschie. Gefeliciteerd!
Die Haghe wedstrijden 2016
Er waren vijf wedstrijden die onze eigen vereniging heeft georganiseerd. Twee
wedstrijden voor recreanten, twee wedstrijden voor de selecties en de jaarlijkse
schoolspringwedstrijd. Juryinzet voor deze wedstrijden samen bestond uit 28
juryleden. In 2015 slaagden we er nog in 40 juryleden hiervoor te vinden. Voor
niet iedere wedstrijd is het even makkelijk geweest om juryleden te vinden. Bij de
selectie wedstrijden lukt het niet om met twee juryleden per onderdeel te zitten
en minimaal 4 daarvan met een TD2 licentie. In december is toch een wedstrijd op
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D en E score gejureerd. Dit leverde tot vlak voor de wedstrijd stress op bij het
rondkrijgen van de juryindeling. Daarbij kwam ook dat het vinden van herenjury
niet is belegd en onduidelijkheid oplevert. Bas en Bert hebben daarom dubbel
gejureerd. Juryoverleg levert op dat we in het vervolg hier niet meer voorkiezen.
Enkele jury betekent alleen e jury, dus alleen op netheid. De schoolspringwedstrijd
viel in 2016 wederom samen met een regiowedstrijd waarvoor we ook jurylid
moesten aanleveren. Op eenzelfde dag 7 juryleden nodig hebben is een probleem
wat nipt is opgelost.
Regiowedstrijden 2016
Er zijn 13 wedstrijden geweest in de regio (allemaal KNGU). Daarvoor hebben we
beroep gedaan op 13 juryleden. Daarnaast hebben 3 van onze juryleden gejureerd
voor de Jong Talenten in de regio (3 wedstrijden). De Bosan Cup verviel dit jaar
door de gemiste inschrijving.
Ontwikkeling jurybeleid
In 2015 is onder begeleiding van een vrijwilliger van de KNGU een begin gemaakt
met het ontwikkelen van een jurybeleid. Er is toen een oriënterend stuk
besproken met het bestuur. Onderwerpen hiervoor zijn, beloningsbeleid voor
juryleden, interesseren leden en /of ouders voor juryopleiding,
samenwerkingsverbanden met verenigingen in de regio en op andere manier
benaderen van juryleden in onze of andere regio’s. In 2016 heeft dit vanwege
persoonlijke omstandigheden stilgelegen.
Overige punten
Gedurende de zomerperiode stellen zowel de TC als de jurycoördinatoren
overzicht op van de wedstrijden die of Die Haghe zelf organiseert of waar we aan
deelnemen gedurende het turnseizoen. Dit leidt tot werkplan voor de
jurycoördinator op basis waarvan juryleden worden benaderd. Voor de soepelheid
van dit proces is meer afstemming nodig tussen alle betrokkenen.
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Cgv Die Haghe op het web

In 2016 had de website gemiddeld ongeveer 2000 unieke bezoekers per maand.
De drukste maand was juni 2016, met bijna 3000 unieke bezoekers. Op Facebook
heeft Die Haghe bijna 700 volgers.
De afgelopen jaren heeft Johan de Bakker het beheer van de website verzorgd. Hij
is ook degene die de website in het contentmanagement systeem Joomla heeft
gebouwd. Hiervoor is Die Haghe hem zeer erkentelijk.
Na lang zoeken is er een vervangende beheerder. Fokke Rispens heeft vanaf de
zomer 2016 het beheer op zich genomen. Gelijktijdig is in 2016 is een traject
opgestart om de website te vervangen door een standaard oplossing. Dit in
combinatie met integratie met een vernieuwde ledenadministratie.
Fokke Rispens
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Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd om in te stemmen met het
als volgt verhogen van de contributie voor het seizoen 2017-2018:
1. 0,3% inflatiecorrectie (conform de CBS index)
2. € 1,-- extra verhoging ivm professionalisering website door All United
3. € 5,45 extra verhoging als gevolg van de contributieverhoging door de
KNGU

Toelichting ad. 2.
De website van Die Haghe is in het verleden opgezet en beheerd door Johan
Bakker. Dit is altijd belangeloos en met veel inzet door hem verwezenlijkt, tot volle
tevredenheid van het bestuur.
Helaas heeft Johan nu enige tijd geleden aangegeven met deze werkzaamheden te
willen stoppen (en is inmiddels ook gestopt). Helaas heeft de zoektocht naar een
nieuwe beheerder van de website niet geleid tot een structurele oplossing.
Derhalve is het bestuur op zoek gegaan naar een professionele webbeheerder
waarbij naast de wens voor continuïteit ook het moderniseren van de
ledenadministratie en “web-inschrijven” mogelijk te maken een van de
speerpunten was.
Het bestuur heeft een partij gevonden in All United. Helaas kost dat natuurlijk
geld.
Om dit gedeeltelijk te bekostigen vraagt het bestuur om de contributie met € 1
per jaar te verhogen. De verwachting is dat hiermee naast een professionele
website ook de ledenadministratie en contributie-inning efficiënter zal verlopen
zodat meer tijd besteed kan worden aan het besturen.
De verwachting is dat het voor de leden en toekomstige leden ook eenvoudiger
wordt om gegevens door te geven en contributierekeningen in te zien en op te
vragen.
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Toelichting ad. 3.
In de bondsvergadering van de KNGU in december 2015 is besloten om de
contributie fors te gaan verhogen om zo de tekorten bij de bond weg te werken.
Helaas heeft dat geresulteerd in een stapsgewijze verhoging van de contributie.
De contributie voor 2017 is inmiddels meer dan 35% gestegen ten opzichte van de
contributie in 2015.
Dat heeft geresulteerd in de volgende contributiebedragen per kwartaal (tussen
haakjes de bedragen van 2015):
0-15 jaar € 5,20 (€ 3,84)
16- 49 jaar € 6,35 (€ 4,93)
De verhoging van de KNGU contributie is in 2016-2017 niet doorberekend aan de
leden alhoewel het natuurlijk wel een meer dan normale inflatiecorrectie is
geweest.
Op het ledenbestand van 1.000 leden betekent dit dat de kosten aan de KNGU
ruim € 5.500 hoger zijn maar dat daar in de huidige contributie geen dekking voor
is. Dit houdt dus in dat we structureel verlies zullen gaan lijden.
Om dat te voorkomen willen we de contributie met € 5,45 per jaar verhogen.
Resumerend:
1. 0,3% inflatiecorrectie (conform de CBS index)
2. € 1,-- extra verhoging ivm professionalisering website door All United
3. € 5,45 extra verhoging als gevolg van de contributieverhoging door de
KNGU
Dit betekend dat iedereen per jaar tussen de € 6,75 en € 9,20 (damesselectie 3 e
divsie) meer gaat betalen. Dat is per lesweek slechts € 0,23.
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Opbouw ledenbestand per 31-12-2016
0-3jr

4-6

7-11

12-15

16-18

19-49

50+

Totaal
aantal
leden

Dames 2009
Dames 2010
Dames 2011
Dames 2012
Dames 2013
Dames 2014
Dames 2015
Dames 2016

33
29
24
40
47
56
43
35

125
120
136
166
165
179
173
157

300
353
371
497
429
425
463
452

93
96
97
116
112
98
110
120

15
19
29
24
28
20
18
22

40
40
47
53
63
42
46
57

10
12
12
11
119
95
80
62

616
669
716
907
963
915
933
905

Heren 2009
Heren 2010
Heren 2011
Heren 2012
Heren 2013
Heren 2014
Heren 2015
Heren 2016

12
13
6
35
29
37
25
16

33
34
38
43
65
62
45
49

57
68
91
134
164
66
43
68

5
24
54
77
111
16
24
16

3
16
23
30
25
2
2
5

20
15
41
47
40
7
8
10

3
4
3
5
37
29
22
19

133
174
256
371
471
219
169
183

Totaal 31-12-2009
Totaal 31-12-2010
Totaal 31-12-2011
Totaal 31-12-2012
Totaal 31-12-2013
Totaal 31-12-2014
Totaal 31-12-2015
Totaal 31-12-2016

45
42
30
75
76
93
68
51

158
154
174
209
230
241
218
206

357
421
462
631
593
491
506
520

98
120
151
193
223
114
134
136

18
35
52
54
53
22
20
27

60
55
88
100
103
49
54
67

13
16
15
16
156
124
102
81

749
843
972
1278
1434
1134
1102
1088
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Totaal 2004
Totaal 2005
Totaal 2006
Totaal 2007
Totaal 2008
Totaal 2009
Totaal 2010
Totaal 2011
Totaal 2012
Totaal 2013
Totaal 2014
Totaal 2015
Totaal 2016

29 maart 2017

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

- 2,8% ledenverlies in 2015
- In 2015 is het herenaantal met 22,8% afgenomen; de dames met 2,0%
toegenomen
- 1,3% ledenverlies in 2016
- In 2016 is het herenaantal met 8,3% toegenomen; de dames met 3,0%
afgenomen.
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