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Hoofdbestuur

mei 2011

L.S.,
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van NNPV over het
verenigingsjaar 1-1-2010/31-12-2010 te doen toekomen, welk jaarverslag in de algemene
ledenvergadering van 11 mei 2011 a.s. ter discussie zal worden gesteld.
In het vertrouwen, dat de inhoud van het verslag uw belangstelling zal hebben, tekenen wij,

Met vriendelijke groet,
Namens het Hoofdbestuur
van de Nationale-Nederlanden
Personeelsvereniging,

Frans Elderson, Voorzitter
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NATIONALE-NEDERLANDEN PERSONEELSVERENIGING
Opgericht

: 7 januari 1970

Ingeschreven in het Verenigingen-register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
's-Gravenhage onder no: 40409079.
Jaarverslag 2010.
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AGENDA VAN DE ZEVENENVEERTIGSTE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
te houden op 11 MEI 2011 in DP
Aanvang: 17.00 uur
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 8 december 2010
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Decharge van de penningmeester en de overige leden van het Hoofdbestuur
8. (Verslag) gebruik volmachten door het Hoofdbestuur
9. Benoeming Ereleden en leden van Verdienste
10. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het Hoofdbestuur
11. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Hoofdbestuur

aftredend in:

Voorzitter

F. Elderson

2011

Secretaris

C.P. Ketting

2011

Penningmeester

J.O. Evers

2011

Commissaris

L. den Boer

2012

H. de Bruyn

2012

R. van der Munnik

2012

Secretariaat HP/DP:
Mw. C.M. Rutjens
Ereleden:
W.C.H. Bakker
L. den Boer
Th. Groenewege
J.A. Kerkhof
C.P. Ketting

M.J. Koppenhol
P.J. Tijdgat
G.W. Turpijn
M.G. Vroegop

Leden van Verdienste:
H. de Bruyn
W.C.J. Combé
M.N.E. Harteloh
A. Heijsteeg
A. van der Laan
A. de Lange
J.H.T.M. van der Linden
A.S.C. Pronk

Th.G. van Putten
R. Schuilenburg
J.A. Terlaak
E. Tuurenhout
J.A. Verweij
Mw. L.M. Vonk
A.H. Vos
A.L. Werff
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Aantal leden

31-12-2009

31-12-2010

Ereleden
Leden van Verdienste
Algemene Leden

9
20
5215

9
16
4811

Per afdeling
Bridge
Conditietraining
Excursie
Fietsen
Filatelie
Foto- en Videoclub
Golf
Hengelen
Hockey
Klaverjassen
Lawntennis
Micro Computer Club
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Voetbal Den Haag
Voetbal Rotterdam
Volleybal
Zwemmen

82
369
655
110
205
133
300
38
22
30
358
1253
225
26
43
55
52
33
17
82

78
381
617
107
191
128
312
37
21
29
334
1231
222
23
35
54
50
32
17
70
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2010
Bridge
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen
Conditietraining
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

Excursie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

Fietsen
Voorzitter
Secretaris/Redacteur
Penningmeester
Commissarissen
Filatelie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen
Fotoclub
Voorzitter
Secretaris/Videotechniek
Penningmeester
Commissarissen

Golf
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

:
:
:
:
:

J.J.M. Bes
M. Terlouw
A. de Lange
R.C.W. Borst
R.J. Harms

:
:
:
:
:
:

J. Lindt
H. Prins
H. Prins
R.M. Kruit
J.A. Pijper
A.H. Vervloet

:
:
:
:
:
:

J. van Aurich
S. Seghers
Mw. M.C. Braun-Verhoek
H.F. Hochsteger
M.J. van Beek
L. Schreurs

:
:
:
:
:

J.A. Verweij
R. Koenen
R. Koenen
J. Henneken
D. Hus

:
:
:
:
:

J.H.T.M. van der Linden
C.H. Lok
J.A. Terlaak
J.A.P. Bakker
P. van Geene

:
:
:
:
:
:
:

J.A. Dijkhuizen
H. van Heeswijk
I. M. Oostrum
T. van den Eng
W.J. Koch
Mw. E. v. Melzen-Groos
A. Straathof

: F.S. Koers
: M.P. Melessen
: J. Noordijk
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Hengelen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris

:
:
:
:

Hockey
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: M. Telderman
:
: M.P. Asselbergs

Klaverjassen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: R. Waltz
: Mw. M.L. van Viersen-Hoppenbrouwer
: T.H. Kalkman

Lawntennis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

E.J. van Wijk
W. van der Ree
W. van der Ree
E.E.T. van den Eijnden

:
:
:
:
:
:
:

W.L. Le Grand
Mw. J.M. Seghers
A. Verbeek
J.C. van de Broek
P. van Driel
Th. van de Eng
R.Ph. Smit

:
:
:
:
:
:

M.A. de Bruin
J. van der Ende
A. van Houwelingen
M.J. Morit
R. Neeleman
H. Roepers

Runners
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

:
:
:
:

A.J. Snel
J.E. Ruben
H.M. Hofstra
E. Oostdijk

Snooker
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: M. van Oostenrijk
: N.B.G.M. van Veen
: R. van Kleef

Squash
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: A.J.C. Besseling
: J.H.L. Boudestein
: H. van den Heuvel

Micro Computer Club
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

Tafeltennis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

:
:
:
:
:
:
:

J.P.A.M. Cosijn
J.A. Buitendijk
J.J. Scheffers
P. Bakker
Mw. M.G.R. Mol-Rutten
A.A.M. Tholens
F. Ulrich
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Voetbal Den Haag
Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Commissaris

: B.J. de Bruin / H.C. van Oostende
: A. Heijsteeg
: P. Hoogduijn

Voetbal Rotterdam
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris

:
:
:
:

Volleybal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: E. Kamerbeek
: P.M. van Dijk
: A.J.T. Venix

Zwemmen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris

:
:
:
:

Mw. R. Manna-Rambhajan
Mw. A.M. da Graca
H.B. van der Meer
Mw. P. Bernauer

:
:
:
:
:

Mw. C.M. Rutjens
B. Dipadinaja
Mw. A. Molier-Mangré
A.W.J. de Man
Mw. F.M. Siebel

:
:
:
:
:

Mw. C.M. Rutjens
Hr. L. Bracke
Mw. E. Roosenburg
Mw. A.E. Vuik
Mw. D. Talmon

:
:
:
:
:

M.E. Renirie
Mw. M. van Teunenbroek
F.A. Leyting
Mw. M. Keijzer
M. de Bruijn

:
:
:
:

Mw. C.M. Rutjens
Mw. P. Bernauer
M.G. Vroegop
Mw. A.E. Vuik-van Reijn

C.P. Eenhoorn
D.C. Roos
W.S. Nederveen
M.G.J. van Elck

COMMISSIES:
Bibliotheekcommissie
Den Haag
Voorzitter
Commissieleden

Rotterdam
Voorzitter
Commissieleden

Music & CD Club
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris
Sint Nicolaas commissie
Voorzitter
Commissarissen
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Verslag 45e Algemene Vergadering van Leden NNPV van 08-12-2010
1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
a. De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
b. Namens de S&OV RVS woont Arno Diemer deze vergadering bij.
c. Per 1-1-2011 gaat de voorgenomen fusie met de S&OV RVS plaatsvinden.
d. De NNPV krijgt nieuwe sportkleding. Men is nog in de ontwerpfase. De bedoeling is
dat uiterlijk 31-3-2011 iedereen nieuwe sportkleding heeft.
e. De sportzaal in HP gaat per 1-3-2011 verdwijnen. Er wordt gezocht naar een
andere zaal voor tafeltennis en indoortraining. Ook wordt gezocht naar een
alternatief voor de douches die door de runners gebruikt worden.
f. Cees Ketting is afwezig wegens ziekte.
2. Ingekomen stukken.
Buiten een twintigtal afmeldingen voor deze vergadering zijn er geen ingekomen stukken.
3. Notulen van de Algemene Vergaderingen van Leden van 7-4-2010 en 17-11-2010.
Beide notulen worden, onder dankzegging aan de notulisten, ongewijzigd goedgekeurd.
4. (Verslag) gebruik volmachten door het Hoofdbestuur.
Er is geen gebruik gemaakt van de volmachten.
5. (Verslag) verkiezing leden Hoofdbestuur.
Niemand was aftredend en er zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen zodat de
samenstelling van het hoofdbestuur ongewijzigd blijft.
6. (Verslag) verkiezing leden commissies.
De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van commissies zoals voorgesteld in
de bijlage bij de agenda.
De voorzitter dankt de commissieleden voor hun inzet voor de vereniging in het
afgelopen jaar.
7. Benoeming Ereleden en leden van Verdienste.
Er is niemand voorgedragen.
8. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het Hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur benoemt de voorzitters zoals aangegeven in de bijlage bij de agenda.
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9. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV.
Ter tafel liggen de voorgestelde begroting voor het verenigingsjaar 2011 en de
voorgestelde contributies voor het algemeen lidmaatschap en de diverse afdelingen.
De penningmeester geeft een korte toelichting:
a. De sportzaal in HP gaat verdwijnen. Hierdoor zullen tafeltennis en indoortraining
extra lasten krijgen. Het hoofdbestuur heeft besloten dit ruimhartig op te lossen
door (een groot deel van) deze lasten ten laste van de algemene middelen te
brengen. Deze bijdrage zal in enkele jaren worden afgebouwd.
b. De voorgenomen fusie met de S&OV RVS is in deze begroting nog niet verwerkt.
c. Nog niet duidelijk is voor wie we allemaal subsidie krijgen in 2011.
d. Zoals uit de cijfers blijkt hebben we de begroting dit jaar nog net sluitend gekregen.
We moeten dan ook rekening houden met een contributiestijging in 2012.
e. De afdelingscontributies vertonen een stabiel beeld. Alleen bij snooker en hockey is
er sprake van een behoorlijke afwijking t.o.v. het afgelopen jaar.
Na deze toelichting keurt de vergadering de begroting voor 2011 ongewijzigd goed.
Ook gaat de vergadering akkoord met de voorgestelde contributies.
10. Rondvraag.
a. Koos Kerkhof vraagt zich af of het verstandig is de gehele reserve bij 1 bank onder
te brengen. De penningmeester antwoordt dat we bij de bank waar wij ons geld
hebben ondergebracht geen risico lopen, omdat, als deze bank failliet gaat, ook de
staat der Nederlanden failliet gaat.
b. Koos Kerkhof vraagt of we al ideeën hebben over te organiseren (grootschalige)
evenementen nu dit niet meer centraal gebeurt. De voorzitter antwoordt dat we
daar nog over na moeten denken en ook nog overleg over moeten gaan plegen met
de directie. Zij zijn tenslotte de instantie die dit soort evenementen moet gaan
financieren.
c. Frank Koers constateert dat de overgang naar een andere provider voor onze
website de afdeling golf € 700 kost. Hij geeft aan de nieuwe site voor golf klaar te
hebben staan, maar wacht nog op hoe de definitieve look en feel voor NNPV er uit
komt te zien. Roelant van der Munnik antwoordt dat het onvermijdelijk is dat we
naar een nieuwe provider moeten. De huidige provider levert slecht werk en gaat
niet mee met zijn tijd. Daarnaast geeft hij aan dat golf een van de weinige
afdelingen is, die kosten krijgt door deze overgang naar een nieuwe provider. Frank
en Roelant zijn het erover eens dat eens in de paar jaar kosten onvermijdelijk zijn,
als een afdeling intensief gebruik maakt van internet.
Wanneer de definitieve look en feel voor NNPV bekend zijn is nog niet duidelijk.
Roelant vertelt ook nog dat per 20-12-2010 de intranet site van NN, inclusief die
van NNPV, gemigreerd zal worden.
d. Frank Koers ziet mogelijkheden voor golf in Ede nu we gaan fuseren met de S&OV
RVS. Arno Diemer verteld naar aanleiding hiervan hoe de structuur van de S&OV
RVS is.
e. Jan Bes geeft aan dat hij over internet nog enkele vragen bij Roelant uit heeft
staan. Roelant zegt toe deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan
de aanwezige leden voor hun inbreng.
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Verslag 46e Algemene Vergadering van Leden NNPV van 8-12-2010
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat deze vergadering geheel in het teken
staat van de wijziging van onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Dit is, na de
vergadering van 17-11-2010, de tweede vergadering over deze wijziging in de Statuten,
dus in deze vergadering kunnen we beslissen met een driekwart meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden.
2. Goedkeuring statuten.
De voorzitter geeft een korte toelichting op het waarom van deze wijziging van de
Statuten. Daarnaast geeft hij in het kort aan welke wijzigingen in de Statuten zijn
aangebracht. Dit valt ook te lezen in de bijlage bij de agenda voor deze vergadering.
De voorzitter geeft aan dat, sinds de nieuwe Statuten aan de leden ter kennis zijn
gebracht, met name Koos Kerkhof deze Statuten grondig doorgelezen heeft. Dit heeft er in
geresulteerd dat er divers typefouten, spellingfouten en een enkele verkeerde verwijzing
naar een artikel uit zijn gehaald. Al deze verbeteringen hebben geen invloed op de
bedoelde inhoud van de nieuwe Statuten. De voorzitter dankt Koos Kerkhof voor zijn
grondige werk.
Na deze toelichting keurt de vergadering de voorliggende Statuten unaniem goed.
3. Goedkeuring huishoudelijk reglement.
Ook hier geeft de voorzitter aan dat Koos Kerkhof de nodige verbeteringen heeft
aangegeven. Ook deze verbeteringen hadden geen invloed op de bedoelde inhoud van het
nieuwe Huishoudelijk Reglement.
Na deze toelichting keurt de vergadering het voorliggende Huishoudelijk Reglement
unaniem goed.
4. Aanwijzing HB leden die naar de notaris gaan ter ondertekening van de statuten.
De vergadering wijst Frans Elderson, voorzitter van de NNPV, en Henk de Bruijn,
hoofdbestuurslid van de NNPV, aan om naar de notaris te gaan ter ondertekening van de
nieuwe Statuten.
Roelant van der Munnik, hoofdbestuurslid van de NNPV, wordt als vervanger aangewezen
voor het geval een der beide aangewezenen verhinderd mocht zijn.
5. Rondvraag.
Roelant van der Munnik bedankt namens de vergadering die bestuursleden die zich ingezet
hebben om deze nieuwe Statuten en dit nieuwe Huishoudelijk Reglement te maken.
6. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan
de aanwezige leden voor hun inbreng.
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Jaarverslag van de secretaris
2010 was een bewogen jaar.
Natuurlijk waren er de gebruikelijke en soms ongebruikelijke afdelingsactiviteiten. Natuurlijk
waren er evenementen en na enkele jaren niet weer eens een NNPV-feest. Dat alles hebben
we gedaan. 2010 stond echter ook in het teken van grote, soms leuke, soms interessante,
soms uitdagende, soms ook pijnlijke veranderingen.
Om met de laatste te beginnen: in 2010 moesten we afscheid nemen van Debbie Bijkerk, die
vele jaren naast Cees Ketting het gezicht van de NNPV in HP was. We moesten afscheid
nemen van de riante ruimte in HP "op de brug", waar het NNPV-secretariaat gehuisvest was.
In het streven naar kostenvermindering in alle lagen van ING en dus ook NN, was ook het
aanhouden van de sportzaal in HP niet langer verantwoord.
Uitdagend was voorbereiding op de vorming van één personeelsvereniging uit de NNPV en de
personeelsvereniging in Ede, S & OV RVS. Veel praten over verschillen en overeenkomsten,
zoeken naar oplossingen. Hoe gaan we om met afstand en cultuurverschillen? Hoe doen we de
dingen die we doen samen? Vinden we elkaar aardig genoeg om de nieuwe
personeelsvereniging samen vorm te geven? Hoe voegen we de financiën en de
ledenadministraties samen? Hoe overbruggen we de contributieverschillen? Enzovoorts. We
hebben het gered. Na 31-12-2010 zijn we één nieuwe NNPV.
Interessant en leuk was het zoeken na modernere administratiemethoden en
communicatiemiddelen. Gaan we Twitteren, Facebooken, e-mailen? En wat dan te doen voor
de niet digitale leden? We hebben alles uitgeprobeerd en langzamerhand werden zaken
duidelijk. Die verandering was en is nog steeds gaande en zal nog enige tijd voortduren. Bij de
organisatie en de administratie die het Sinterklaasfeest elk jaar met zich meebracht hebben
we al veel tijdwinst geboekt door digitaal te werken en niet zoals vroeger met pen en papier.
Afgelopen jaar is er ook voor (de medewerkers van) NN heel veel veranderd. NN heeft zich
voorbereid op de operationele scheiding tussen verzekeren en bankieren. En dat maakte alles
wat de NNPV deed, net iets moeilijker en heel soms onmogelijk. Heel veel is toch gerealiseerd.
Een greep:








Voorjaarsstukjes, kerststukjes (DP en HP)
Sinterklaasfeest (twee keer in DP)
NNPV-feest (Dekker Zoetermeer)
Afdelingen Volleybaltoernooi
Workshops Kitesurfen, Boksen
Aanbieding Blijdorpabonnementen, Pathé vouchers
Cursus chinees

De NNPV is trots op en dankbaar voor de bereidheid van al zijn leden, die alles wat we willen
doen met grote inzet en enthousiasme helpen waarmaken.
De NNPV bedankt Sodexo, Facility Management, de Reproservice, HR Communicatie, HR
Beleidsontwikkeling, Merk&Reputatiemanagement en anderen voor hun bereidwillige
medewerking bij alles wat wij organiseren. Bedankt!
2011 is het jaar van alle veranderplannen realiseren die we in 2010 hebben gemaakt, samen
als één NNPV. En we blijven natuurlijk sporten, evenementen organiseren, uitstapjes,
workshops en voordelen aanbieden. In Rotterdam, Den Haag en Ede.
In 2011 zullen we bovendien onze activiteiten uitbreiden naar Heerlen en Arnhem.
Frans Elderson (voorzitter)
In afwezigheid van de secretaris Cees Ketting
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Bridge
Externe viertallen competitie
In Den Haag speelden we met 2 teams mee in de HBBB.
Onderlinge competitie
In Rotterdam werden 6 onderlinge parencompetities gespeeld.
Het aantal actieve leden is dusdanig dat we nog maar in één lijn spelen.
Het gemiddeld aantal paren is 12.
De parencompetities leverden de volgende winnaars op:
3e periode: Hans Mol & Maddy Mol-Rutten
4e periode: Hans Evers & Leo Verwoert
5e periode: Huib Hartensveld & Gerard van Staveren
6e periode: Irène Hols & Jacques Vermeulen
1e periode: Peter Tijdgat & Bridgepartners
(ivm ziekte van zijn vaste partner en speelde Peter met 4 verschillende partners)
2e periode: Arjan Barendregt & Chris Beckerman
In Den Haag werden ook 9 onderlinge parenwedstrijden georganiseerd.
Het aantal paren is zeer wisselend , door de deelname aan de viertallencompetitie van de
HBBB en er ook hier een grote terugloop is van het aantal actieve leden is er geen
competitiestand opgemaakt.
Zomerbridge
Den Haag gaat ook in de zomer altijd gewoon door.
Er zijn altijd wel personen, die de avonden - indien de wedstrijdleider met vakantie is willen/kunnen verzorgen.
Bridgeweekend
Het weekend werd voor de 18e keer gehouden. Deze keer in Hierden. Het aantal deelnemers
lag rond de 48. Tussen de bridgesessies door kon worden gewandeld en gefietst in de
prachtige omgeving van het hotel.
Paasdrive en Kerstdrive
Deze werden weer in zowel Rotterdam als Den Haag georganiseerd. Gemiddeld speelden 15
paren mee per drive.
Assurantie-Bridge-Toernooi
Ook dit jaar namen wij weer deel. Het toernooi werd ook dit keer georganiseerd door SNSReaal en gehouden in Utrecht Het was voor drieëntwintigste keer. Er heeft zich voor 2011
geen organisator gemeld. Het zou wel eens voor het laatst geweest kunnen zijn.
Cursus
Dit jaar is wegens onvoldoende belangstelling geen cursus georganiseerd.
Het NBB Ruitenboertoernooi.
Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan dit toernooi. Het bestaat uit drie rondes.
Aan de eerste ronde doen ongeveer 15.000 paren uit heel Nederland mee gedurende de eerste
week van maart, en wordt gespeeld bij alle clubs in een onderlinge wedstrijd. De resultaten
zijn bemoedigend:
Ronde 1: 02-03-2010 de competitieronde is het toernooi met de gestoken spellen die in heel
Nederland die avond worden gespeeld. Onze winnaars de heren Hartensveld en van Staveren
plaatsen zich voor de tweede ronde.
Ronde 2: Papendrecht, halve finale: onze winnaars plaatsen zich met een 6 plaats voor de
derde ronde.
Ronde 3: Utrecht, de landen finale. De heren Hartensveld en van Staveren weten, in een veld
van ongeveer 190 paren, zich in de middenmoot te handhaven. Voorwaar een mooie prestatie
van onze club.
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CONDITIETRAINING
Het ledental is voor dit jaar stabiel gebleven.
Hierna volgt de verslaglegging per onderdeel.
Aerobic / Bodynetics.
De invoering van lunchpauze trainingen, is zowel in Rotterdam als Den Haag een blijvend
succes
Thai Bo / BootCamp
Dit onderdeel is alleen nog in Rotterdam actief.
Conditie-training.
De oudste tak van sport binnen de afdeling. Alleen nog vertegenwoordigd in Rotterdam.
De groep sporters blijft stabiel, doch om leeftijdsredenen neemt het aantal actieve sporters
langzaam af.
T'ai Chi Ch'uan.
Zowel in Den Haag als in Rotterdam wordt dit onderdeel trouw bezocht. Gezien het dalende
ledental zal in 2011 de lessen teruggebracht worden naar 2 maal 1 uur.
Yoga
Een onderdeel binnen de Indoor waar enthousiast gebruik van gemaakt wordt.
Helaas is door vertrek trainer de les in Rotterdam komen te vervallen (voor 2011 overigens
weer ingevuld)
Martial Arts
Bij dit onderdeel worden verschillende vormen van vechtsport/zelfverdediging uitgeoefend.
Ook in 2010 zijn diverse workshops gehouden met als hoogtepunt de boksclinic van 9 lessen
die verzorgd zijn bondscoach Ton Dunk.
Zumba
In 2009 hebben we Zumba geïntroduceerd. Het enthousiasme was dermate groot dat Zumba
in 2010 een vast onderdeel van de indoorsporten is geworden voor zowel Rotterdam als Den
Haag.
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EXCURSIE
2010 is voor de afdeling excursie een wisselvallig jaar geweest.
Positief is en blijft de belangstelling voor onze wintersport-arrangementen en de kerstreis; aan
de negatieve kant staan de verre reizen, die in 2010 allemaal gecanceld zijn wegens gebrek aan
belangstelling.
Communicatief gezien hebben we aangesloten op de nieuwe stijl van de NNPV, dus al onze
aanbiedingen verschijnen op Twitter en Facebook, met daarnaast nog de publicatie op internet
en intranet, de elektronische mailings en de ouderwetse papieren verzendingen.
Een overzicht van enkele van onze activiteiten in 2010:
-

Wintersport naar Kaprun en de Dutch Snowtime Week
Dagtocht Soest
Tunesië reis
Kerstreis Kopenhagen

Toekomst
Voor 2011 blijven we ons inzetten voor een mooi aanbod van reizen en dagexcursies.
Hierbij gaan we als bestuur ons nog wel bezinnen op de diversiteit van ons aanbod.
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FIETSEN
Algemeen
Ook dit jaar weer een lichte teruggang van het aantal leden. We zitten nu krap op een goede
100 leden.
Een korte terugblik op 2010
We zijn eind januari begonnen met een fietsclinic op de wielerbaan in Sloten bij Amsterdam.
Voor de meesten van ons een volstrekt nieuwe ervaring en na wat technische uitleg hebben we
een kleine 2 uur op de fietsen zonder remmen en waar je op moet blijven trappen gezeten.
In februari onze traditionele Jan Den Houdijker ATB tocht in Apeldoorn e/o. voor de 18e !! keer
alweer. Wat we vorige jaren al zagen ook hier loopt het aantal deelnemers fors terug en zo
konden we met pijn en moeite een man of 10 bij elkaar krijgen.
Daarna vanaf eind maart onze tochten van onze toerkalender 2010, met toch wel een behoorlijk
nat voorjaar hoor en een sterk wisselend aantal leden.
Ons hoogtepunt in 2010 was de fietsweek in het Zwarte Woud in Zuid Duitsland waar we met 14
NN-ers een zware maar mooie week hebben gehad.
Vooruitblik op 2011
Helaas geen Apeldoorn dit jaar (te weinig deelnemers). De kalender voor 2011 is alweer
verspreid onder de leden en laten we hopen op een succesvol fietsjaar 2011.
Geheel volgens traditie gaan we ook weer "op reis" in september en wel naar Italie in de
omgeving van het Comomeer. Voor het eerst krijgen we motorbegeleiding van een paar NN
motorfanaten. Ben reuze benieuwd hoe dat uitpakt.!!
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FILATELIE
Algemeen.
De afdeling verleent diensten aan circa 190 leden, verdeeld over filatelie 125 leden en hobby
65 leden. Toch slinkt het aantal leden langzaamaan verder. Deze trend is ook landelijk
aanwezig: het verzamelen van postzegels staat steeds minder in de belangstelling.
Rondzendverkeer.
Het rondzendverkeer is in oktober 2009 een nieuw seizoen gestart met 60 boekjes, verdeeld
over 11 rondzenddozen. Het totaal ingezonden bedrag is € 8430,58. De duur van het seizoen
is niet beperkt tot een verenigingsjaar. Leden die interesse hebben regelmatig rondzendingen
te willen ontvangen, kunnen voor deelname zich aanmelden bij de secretaris of de
commissaris P. van Geene. Het seizoen is in november 2010 afgesloten. De uitname was in
totaal € 948,-- ofwel 11,24 %. Een nieuw rondzendseizoen is nog niet gestart, mede vanwege
de geringe belangstelling.
Nieuwtjesdienst.
Zowel de FDC‟s van Nederland als de postzegels en FDC‟s van de Nederlandse Antillen en
Aruba zijn via een nieuwtjesabonnement te bestellen. Voor Nederland zijn er ca. 50
deelnemers, voor de Antillen en Aruba ca. 30 deelnemers. Ook catalogi en allerlei filatelistisch
materiaal kunnen worden besteld met verenigingskorting.
Veilingen.
In het afgelopen
- de 146e veiling
- de 147e veiling
- de 148e veiling
- de 149e veiling

seizoen werden weer
op 26-02-2010 in HP
op 16-04-2010 in HP
op 22-10-2010 in DP
op 26-11-2010 in HP

vier veilingen gehouden:
(Den Haag)
(Den Haag)
(Rotterdam)
(Den Haag).

De inzenders boden in totaal 508 kavels aan met een inzetwaarde van € 2883,95. Het
verkooppercentage lag met een bedrag van € 1348,85 op 46,77 %.
Op de laatste veiling was door het beperkte aanbod van kavels ruim tijd gereserveerd voor de
ruil- en contactavond. De aanwezige leden stelden dit zeer op prijs.
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FOTO- EN VIDEOCLUB
Ledenaantal
We hebben op dit moment ca 130 leden. 125 zijn daarvan gewoon lid, we tellen 6 buitenleden
en gerekend naar de ons bekende geboortedata zullen er ca 30 gepensioneerd of in ieder
geval op leeftijdsgronden niet meer actief zijn.
Op de buitengewone leden hebben we geen zicht.
Activiteiten
Maandelijks – m.u.v. de vakantiemaanden – zijn er clubbijeenkomsten. Afwisselend in HP of
DP. We presenteren dan eigen werk, producties van derden, nodigen externe sprekers uit of
ook wel videoclubs met hun foto‟s/video‟s. Daarbij kan over het algemeen op een vaste,
trouwe kern van 15 á 20 man/vrouw gerekend worden..
Tenminste eenmaal per jaar (soms wat vaker) wordt een uitstapje naar een fotogenieke
omgeving georganiseerd. Op een daarop volgende clubavond worden de resultaten aan de
kritische blikken en opbouwend commentaar van de aanwezigen onderworpen.
Ca 70 leden werkzaam op de kantoren maken gebruik van de rondzending van een flink aantal
binnen – en buitenlandse foto – en videobladen. Een aantal collega‟s op HP regelt de
ontvangst, circulatie en inname van de periodieken.
Afdelingsbestuur
Tussen secretaris en voorzitter vindt regelmatig (wekelijks) afstemming plaats over de
lopende zaken. Wat betreft de penningmeester: er is recent een wisseling geweest. Op grond
van de eerste kontakten mag worden verwacht dat ook daar op informele wijze een
vruchtbare samenwerking tot stand kan komen.
Ledenvergadering
De laatste officiële ledenvergadering dateert alweer van 29 maart 2007.
Daar staat tegenover dat de vaste kern maandelijks bijeenkomt en dat bij die gelegenheden
naast foto – en videozaken ook alle andere onderwerpen aan bod komen. Wij zijn graag bereid
op korte termijn weer een echte ledenvergadering volgens het “boekje” uit te schrijven.
Promotie en ledenwerving
De club heeft een eigen website waarin de op stapel staande activiteiten worden
aangekondigd. Niet alleen de clubavonden, maar ook de excursies die over het algemeen
besloten worden met een genoeglijk samenzijn met hap en drank.
Enthousiasme en actiebereidheid
Zoals zo vaak is actiebereidheid slechts aanwezig bij een handjevol leden. Het voortbestaan
van de club staat of valt bij de inzet van zo‟n groepje. Gelukkig hebben we op HP al jaren de
mensen die maand in maand uit zorgen voor de ordelijke circulatie van de tientallen
tijdschriften ( 7 titels). En dan zijn er de leden die steeds weer hun uitgebreide geluids- en
beeldapparatuur meebrengen, opbouwen om hun producten en die van anderen zo gunstig
mogelijk te vertonen.
Verder
De vaste trouwe kern vergrijst. Zoals het er nu uitziet staan er op dit moment geen
kandidaten klaar om – wanneer de noodzaak zich zou voordoen – het stokje over te nemen.
Dat geldt overigens niet voor de bladendistributeurs op HP.
IJs en weer dienende kunnen zij nog jaren mee.
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HENGELEN

De binnen- en zeetochten
Over 2010 hebben wij, om een aantal redenen, een extra inspanning moeten doen om binnen
onze begroting te blijven. Een aantal boottochten werden vervangen door een zelfde aantal
nieuwe kanttochten en werden de (on)kosten daar waar nodig, zoals bijvoorbeeld de
bijdragen, wat verder aangescherpt. Door de soms slechte weeromstandigheden werden de
vaste lasten ook wat gedrukt. Al met al was het resultaat wel dat de begroting inderdaad niet
is overschreden en dat al onze leden toch regelmatig en voldoende hun hobby met onze
afdeling hebben kunnen uitoefenen.
Over de vangsten hebben wij meer te klagen. Het was dit binnenseizoen slecht, heel slecht
zelfs. Nog nooit is er zo weinig (grotere) brasem gevangen. Een opsomming waar dan wel
goed is gevangen is nutteloos met uitzondering van wederom Heeg, hoewel het ook daar iets
minder was dan in andere jaren was het wel iedere dag en de hele dag door “hangen” en “de
volgende”.
Van de uiteindelijk 5 geplande zeetochten kon er door alweer verschillende omstandigheden
slechts twee keer gevist worden. En alhoewel de schippers hun best deden en wij de nodige
mijlen op zee hebben afgelegd, was de vis werkelijk onvindbaar. Normaal vang je toch
allemaal wel één visje al is het een steenbolk of een ondermaatse gul. Maar niet deze
zeetochten.
De “prijzen” waren dit verenigingsjaar voor;
Kanjerbokaal
Competitietrofee
v. Donselaar Brasembokaal
Zeebeker
Introbeker

: Wim vd Ree
: Dick Westerduin
: Wim de Watson
: vacant
: Leo Broeren

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
: Erwin van Wijk.
Secretaris/penningmeester : Wim vd Ree.
Commissie zee
: Eric vd Eijnden.
Ondanks de somberheid over de vaak mindere weersomstandigheden en natuurlijk de
vangsten was het wel een gewoon leuk en gezellig seizoen. Iedereen die daaraan heeft
bijgedragen; dank hiervoor. En we gaan er maar vanuit dat 2011 een prima jaar zal zijn, toch!
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HOCKEY
Competitie
Het afgelopen seizoen is goed verlopen. Dit jaar is de overstap gemaakt van de Rotterdamse
Business League (RBL), welke op hockeyclub Rotterdam wordt gespeeld, naar de Rotterdamse
Bedrijfs Hockey Competitie (RHBC), welke op de verenigingen Leonidas en Victoria wordt
gespeeld. In deze competitie kan er gekozen worden voor een speelniveau.
Deze nieuwe competitie heeft een goed niveau voor ons team.
Toernooien
Vorig jaar is meegedaan aan een toernooi in Rotterdam (1 dag).
Ledenaantal
Het ledenaantal blijft zorgelijk. Hiervoor willen we komend seizoen nieuwe acties voor op touw
zetten.
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KLAVERJASSEN
Met een gezellige slotavond 20-5-10 hebben we weer een klaverjasjaar afgesloten.
Het aantal leden is het zelfde gebleven en die waren trouw aanwezig op de 16 speelavonden.
De beker is gewonnen door Th Kalkman met het hoogste aantal behaalde punten
Helaas kon het kerst- en paastoernooi wegens gebrek aan belangstelling en voor de leden
wegens geldgebrek niet doorgaan.
Wel hebben we een leuke sinterklaasavond gevierd en op de slotavond was er voor allen een
taartje 9-9-10 is onze eerste speelavond
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LAWNTENNIS
Ledental
Met 325 leden (2011) zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling.
Algemeen
Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers die tal van activiteiten binnen onze vereniging
organiseren waaronder toernooien, tennislessen, competities en ervoor zorgen dat je in zowel
Den Haag (vlakbij HP!) als Rotterdam (vlakbij DP!) kunt vrijspelen. Leden kunnen tevens een
KNLTB pas aanvragen waarmee zij de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan diverse
open parktoernooien.
Wat gebeurde er in 2010?
De onderlinge NNPV dubbeltoernooien zijn voor het grootste deel doorgegaan, al wordt het
enthousiasmeren om een goede bezetting te krijgen steeds belangrijker. We zorgen er in ieder
geval voor dat toernooien tijdig worden aangekondigd op zowel intranet als internet en via
mail onze leden bereikt.
In 2010 was NNPV tennis met 8 teams vertegenwoordigd in de KNLTB voorjaarscompetitie.
Voor de poule-indeling & uitslagen kun je onze 8 NNPV-teams volgen op
http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=116, typ bij naam vereniging “NNPV”
De NNPV Clubkampioenschappen Tennis zijn in 2010 in gewijzigde vorm gehouden. Een week
korter (nu dus 1,5 week), zodat het een minder zware druk legt op andere verplichtingen en
het iedere avond lekker druk was op het park, vaak wel 3 partijen tegelijk. Hierdoor gezellig
om te komen kijken, maar ook voor degenen die moesten spelen. De clubkampioenschappen
zijn, naast de gebruikelijke prijsuitreiking, afgesloten met een gezellig satébuffet op
Tennispark Mariahoeve, waar zo‟n 30 man op zijn afgekomen.
De winterlessen 2010/2011 die momenteel in Rotterdam worden gegeven zijn een succes.
Deze worden overigens gegevens door een van onze eigen leden, met licentie tennisleraar! We
gaan dit in de winterperiode 2011/2012 ook in Den Haag aanbieden.
Activiteitenkalender 2011
NNPV heeft weer een mooie activiteitenkalender samengesteld voor 2011.
Wij hopen dan ook weer op de enthousiaste deelname van de NNPV-tennisleden en daarnaast
weer nieuwe aanmeldingen voor onze vereniging te mogen ontvangen.
De NNPV-toernooien zijn geschikt voor alle tennisniveaus, dus zeker ook voor beginners!
Op de NNPV-tennis site vind je actuele informatie, maar toch even kort:
De (voorlopige) activiteitenkalender 2011 is als volgt:
15 januari 2011:
NNPV dubbeltoernooi Dekker Zoetermeer (binnen)
5 februari 2011:
NNPV dubbeltoernooi De Delftse Hout (binnen)
12 maart 2011:
NNPV dubbeltoernooi Blijdorp (binnen)
April/Mei 2011:
KNLTB Voorjaarscompetitie (buiten)
Juni/Juli 2011:
NNPV dubbeltoernooi Blijdorp (buiten)
Aug 2011:
NNPV clubkampioenschappen (buiten)
Sept/Okt 2011:
KNLTB Herfstcompetitie (buiten)
2 oktober 2011:
NNPV slottoernooi Mariahoeve (buiten)
November 2011:
NNPV dubbeltoernooi De Delftse Hout (binnen)
December 2011:
NNPV dubbeltoernooi Westvliet, Voorburg (binnen)

Bezoek ook onze internetsite (www.nnpvtennis.nl) & intranet
(http://nn.intranet/NNPV/Pages/Afdelingen/SubAfdelingen/Lawntennis.aspx)
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MICRO COMPUTER CLUB
De club heeft momenteel 1198 leden.
De MCC ging ook dit jaar door op de ingeslagen weg van de voorgaande jaren . De activiteiten
bestonden en bestaan in het uitbrengen van het maandelijkse blad “Computer Easy “met de
bijbehorende CD.
Daarnaast geeft de club de leden de gelegenheid hard- en software te lenen opdat zij eerst
kunnen testen alvorens tot een eventuele aanschaf over te gaan.
Dit jaar zijn er extra veel artikelen aangeschaft voor de uitleen. Dit gezien de ontwikkelingen
in de markt.
Door de club wordt ook software en hardware getest en beschreven zodat de leden zich een
onafhankelijk idee kunnen vormen over de mogelijkheden van dit pakket./hardware.
De internet site is dit jaar weer aangepast onder andere door de MCC – aanbiedingen en het
gebruik van rss feeds.
Verder laat niet onvermeld dat het contract wat het bestuur heeft afgesloten met Dynabite
gecontinueerd is waardoor de leden allerlei hard- en software met een aanzienlijke korting
kunnen kopen. Het is nu nog eenvoudiger geworden omdat Dynabite heeft besloten de NNPV
te accepteren als bewijs dat men lid is van de MCC.
Gezien het succes van vorig jaar is dit jaar er weer een google gids aangeschaft voor de leden
Tevens is er weer aandacht besteed aan de digitale camera‟s waarvan er een aantal in het
bezit zijn van de club. De leden kunnen die lenen om eens te kijken hoe het bevalt.
Voor zijn we doorgegaan met een aantal echte digitale veilingen waarop interessante zaken
bij opbod worden aangeboden. Dit is weer een succes gebleken. Alle zaken die zijn
aangeboden zijn verkocht.
Verder haken we enthousiast in op het succes van van de Ipod en De Wii. Hiervan zijn er aan
aantal aangeschaft die we uitlenen aan de leden zodat ze ze kunnen beoordelen voordat ze tot
een aanschaf over gaan. Hiervoor zijn er weer meer toepassingen aangeschaft.
Gezien het feit dat Apple dit jaar erg veel aan de weg heeft getimmerd hebben wij als MCC
ook dit jaar Apple in de spotlights gezet.
Door inspanning van velen is de MCC een bloeiende club die nog vele jaren op de bestaande
voet hoopt door te gaan.
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RUNNERS
Algemeen
Het verslagjaar betreft de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. In navolging
gewijzigde verslaglegging conform wens Hoofdbestuur NNPV.
In 2010 heeft Marcel Huijsing te kennen gegeven niet meer die tijd aan de runners zaken te
kunnen geven die daarvoor nodig is. Hij zal wel aanblijven als actief runners lid. Zijn taken
worden en zijn inmiddels overgenomen door Eric Oostdijk. Het bestuur dank Marcel voor zijn
nauwgezette inzet en verwelkomt Eric Oostdijk.
Kleding
De herkenbaarheid van Nationale Nederlanden heeft in de organisatie prioriteit gekregen.
Budget is beschikbaar gesteld. Voor de NNPV een gelegenheid om de kleding die
herkenbaarheid mee te geven. Voor de Runners (en andere onderafdelingen) kan het
betekenen een nieuwe kledinglijn. Specifiek is er nog niets bekend. Het bestuur van de NNPVRunners houdt het alert in de gaten.
Leden
Het aantal is stabiel. Er zijn geen speciale wervingsacties gerealiseerd. Een aandachtspunt
voor het bestuur.
Overige activiteiten
Kennismaking week.
Op initiatief van HR oftewel personeelszaken worden aan de nieuwe medewerkers een aantal
facetten van het werken bij NN geïntroduceerd. Een stand van de NNPV Runners is daarbij
aanwezig.
Aandachtspunten
Werving leden.
Door bestaan van de runners onder de aandacht te brengen onder de niet leden. Promotie van
de runners kan invloed hebben op de begroting
Communicatie
Versturing van circulaires. Door inkrimping secretariaat mag de communicatie naar de leden
niet minderen. Bestuur van de runners nemen maatregelen door het in eigen hand te nemen.
Financiën
Door gewijzigde opstelling van het hoofdbestuur van de NNPV heeft de penningmeester niet
meer de beschikking over een aantal middelen . De verantwoording naar zijn leden toe wordt
op dat aspect dan niet meer mogelijk. Aan deze jarenlange goede en verantwoorde beheer
van de gelden van de leden kan door de penningmeester geen actief gevolg meer worden
gegeven. Aan de penningmeester wordt wel gevraagd zijn onmisbare werkzaamheden voort
te zetten.
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Overzicht prestatielopen NNPV-Runners
Dag

Datum

Plaats

Naam

Afstanden (in km)

Starttijd
vanaf

Zo

3-1-2010

Stompwijk

27e Meerhorstloop

5, 10 en 21.1

12:00 uur

Zo

24-1-2010

Den Haag

Puinduinrun

3.5, 7 en 10

11:00 uur

Zo

14-2-2010

Zoetermeer

Noord-Aa polderloop

5, 10 en 15

13:00 uur

Zo

28-2-2010

Hazerswoude-dorp

Polderloop

5, 10, 15 en 21.1

11:15 uur

Zo

7-3-2010

Alphen ad Rijn

20 van Alphen

10, 12.6 en 20

10:00 uur

Zo

14-3-2010

Den Haag

CPC

5, 10 en 21.1

Diverse

Za

27-3-2010

Bodegraven

Midden Hollandloop

5, 10 en 21.1

12:00 uur

Zo

11-4-2010

Rotterdam

AD 5 km loop/RTV
Rijnmond Loop/
Marathon*

5, 10 en 42.2

11:00 -11:25
uur

Zo

25-4-2010

Noordwijkerhout

5, 10 en 21.1

11:00 uur

Zo

9-5-2010

Delft

Omloop van
Noordwijk
Kopjesloop

5, 10 en 15

10:45 uur

Do

20-5-2010

Rotterdam

Coopertest

12 minuten

Za

5-6-2010

Vlaardingen

10 EM

5, 10 en 16.1

vanaf 16:30
uur
13:00 uur

Zo

20-6-2010

Naaldwijk

Sauna-Brunchloop

5, 10 en 15

10:00 uur

Zo

05-09-10

Delft

5,5 - 11 km

14:30 uur

18-09-10

openingsdag
21e Rabo
Oosterparkloop

Ridderkerk

6,3 - 15 km

12:00 uur

Zo

03-10-10

Rottemerenloop

Bleiswijk

10 - 21,1 km

Wo
Zo

13-10-10

Coopertest

Delft

vrijblijvend

11:00 uur
vanaf 16:30
uur

24-10-10

Bosloop

Leiden

11:00 uur

13-11-10

Monster

12-12-10

Venecorun
Rob Prooi Memorial
Cross
Spijkenisse
marathon

5 -10 - 15 km
5,5 - 11,3 - 21,1
km

Spijkenisse

4,9 - 9,8 km
5 -10 - 21,1 42,2 km

11:45 uur
11:00 en 11:15
uur

19-12-10

Bruggenloop

Rotterdam

15 km

15:00 uur

Za

Za
Za
27-11-10
Zo
Zo

Barendrecht

13:10 uur

Coopertest
Zoals gebruikelijk 2 tests gehouden. Door allerlei oorzaken (weer en files)
hebben wel een behoorlijk aantal deelnemers ingeschreven maar niet
daadwerkelijk deelgenomen.
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SQUASH
Het verenigingsjaar 2010 is weer voorbij gevlogen, zonder noemenswaardige hoogte en/of
dieptepunten.
Een klein hoogtepunt dat ik dan toch nog wil noemen is dat we ook voor onze Rotterdamse
locatie “IJsselmonde”, een ander systeem van squashbaan gebruik afgesproken hebben.
Daardoor kunnen, zoals aangekondigd, de Rotterdamse leden net als in Den Haag elke dag en
elk moment van de dag (tijdens de openingstijden) gebruik maken van de banen.
Ledenaantal
Kijkende naar de meest recente ledenlijst dan staat de teller nu op 30 squashleden. Vele
namen die daar op staan zijn de “oud”-gedienden, enthousiaste squasher die ik al heel wat
jaren ken en die ik regelmatig op de squashbaan zie om de onderlinge krachten te meten. Ik
zou zeggen; blijf dit volhouden onder het motto “het gaat niet om de kwantiteit maar om de
kwaliteit van de leden”.
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TAFELTENNIS
Leden
Het aantal leden is eind 2010: 50 (eind 2009: 55)
Op 29-12-2010 overleed ons gewaardeerde lid Farhad Ghajar.
Op de laatste dag van het jaar hebben wij afscheid van hem moeten nemen.
Competitie
In Den Haag werd met 3 teams aan de competitie deelgenomen.
In het voorjaar van 2010 werd met 1 team deelgenomen aan de duocompetitie in de 6 e
klasse. In de reguliere competitie kwam 1 team in de 4e klasse en 1 team in de 6e klasse uit.
Het 1e team degradeerde naar de 5e klasse.
In de najaarscompetitie 2010 werd met 3 teams aan de competitie deelgenomen, waarvan 1
in de duocompetitie in de 6e klasse. Dit duoteam werd kampioen. In de reguliere competitie
werd team 2 kampioen.
In Rotterdam werd met 4 teams aan de competitie deelgenomen.
In het voorjaar 2010 degradeerde team 1 naar de 3e klasse, omdat 1 speler om medische
redenen moest stoppen; in het najaar handhaafde dit team zich in die klasse.
Team 2 degradeerde naar de 4e klasse en promoveerde wel/niet terug naar de 3e klasse.
Team 3 handhaafde zich permanent in de top van de 4e klasse;
Team 4 speelt met wisselend succes in de 6 e klasse.
Daarnaast speelden 7 teams in de duocompetitie.
Team 1 werd kampioen in de hoogste klasse, de nieuw gevormde 1e klasse.
Door blessures kon het team in het najaar geen enkele keer volledig uitkomen en werd
laatste.
Team 2 degradeerde naar de 3e klasse, waar het zich wist te handhaven.
Team 3 werd net geen kampioen van de 3e klasse.
Team 4 kreeg in het najaar keuzepromotie naar de 3e klasse waar het zich wist te handhaven.
Toernooien
De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren:
- toernooi van Marcel voor alle competitiespelers binnen NN, winnaar Emie v Bodegom
(ter nagedachtenis aan Marcel van Laarhoven)
- recreantentoernooi
- Theo Koenders kersttoernooi
- clubkampioenschappen
(algemeen clubkampioen werd Peter Bakker)
(clubkampioen in Den Haag werd in het najaar van 2010 Ronald van der Plas)
- plankentoernooi in Rotterdam, winnaar Theo Vliegenthart
- toernooi om de Cor van Roon trofee in Rotterdam, winnaar George Chin A Fat.
Festiviteiten
Het 60-jarig bestaan van de onderafdeling werd gevierd met een feestelijke dag in Schipluiden
met o.a. boerengolf, kaarsen maken en een buffet.
Verder was er nog 1 in Zoetermeer gehouden biljartavonden. De 2e avond moest worden
afgelast i.v.m. de hevige sneeuwval.
Ledenvergadering
De ALV werd gehouden op 6 december 2010. Het bestuur moest hierin bekend maken, dat de
sportzaal in HP medio 2011 afgestoten zal worden.
Communicatie
Actueel nieuws werd via mail en via de site bekend gemaakt.
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VOETBAL Den Haag
seizoen 2010- 2011
Net als vorig seizoen hebben wij dit seizoen weer met 3 elftallen deelgenomen,
aan de compititie van de KNVB.
Het eerste elftal speelde in de reserve 4e klasse, het tweede elftal in de reserve 8e klasse en
de veteranen in de Veteranenklasse.
Door alle elftallen werden zowel wedstrijden gewonnen als verloren en daardoor eindigden alle
elftallen in de onderste regionen van de ranglijst.
Dit seizoen werd afgetrapt met een zeven tegen zeven toernooi en door inzet van een ieder
werd dit weer geslaagd toernooi.
Het nieuwe jaar werd gevierd met een onderlinge wedstrijd tussen de leden en na deze
wedstrijd was er een zeer gezellige receptie.
We kunnen ook nu weer spreken van een zeer geslaagd seizoen en op naar het volgende
seizoen.
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VOETBAL Rotterdam
In het seizoen 2010-2011 hebben 4 teams deelgenomen. 2 competitieteams, 1 hallenteam en
een veteranenteam.
In het veteranenteam speelden Gerard van Zuuren (12 oktober 1943), Charles de Hoog
(14 juli 1947) en Peter Feteris (26 februari 1950) hun laatste seizoen ooit. Charles en Gerard
bleven achterin hun mannetje staan. Ze mochten dan snelheid hebben verloren als 60plussers, maar er langs kwam je nog steeds niet makkelijk. Peter blijft een genot om naar te
kijken. Hij passeert nog altijd 3 mensen en schiet dan onhoudbaar binnen, meerdere keren per
wedstrijd.
Het team werd zoals altijd geleid door aanvoerder Willem Gelderblom met in zijn kielzog vaste
supporter en begeleider Herman Stoks.
Het eerste team koos er voor om in een hogere klasse uit te komen. Dat werd geen succes.
Sporadisch werd er gewonnen of een puntje gehaald. Richard Streefkerk en Ricardo Gelauf
waren de aanvoerders/regelaars.
Het tweede team onder leiding van Jeffrey Bakker speelde een leuk seizoen met veel
overwinningen.
Het hallenteam van Leon Bravenboer had met vers bloed in het team en met oudgedienden
een team dat lekker kon spelen op de maandagavond in sporthal Zadkine.
Het bestuur bestond wederom uit Peter Eenhoorn (voorzitter), Wilco Nederveen
(penningmeester) en Dennis Roos (secretaris en wedstrijdsecretaris). Deze bestuursleden,
waarvan Peter en Wilco zelf niet meer voetballen en Dennis af en toe, willen graag opgevolgd
worden. De animo voor een bestuurstaak is echter nihil. Dit kan helaas leiden tot het
beëindigen van de Rotterdamse tak van de voetbalvereniging. Ook omdat er volgend seizoen
maar twee teams willen deelnemen met de nodige buitengewone leden.
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VOLLEYBAL
Op het moment van schrijven van dit verslag komt het einde van de competitie al weer in
zicht. Het „experiment‟ om met een gemengd team deel te nemen aan de heren competitie
heeft goed uitgepakt. Daarom hebben we dat ook dit seizoen voortgezet. De resultaten blijven
een beetje achter bij de verwachtingen. Niet zelden hebben we aan het einde van een
wedstrijd het idee dat er meer in zat. Maar we blijven positief. In ieder geval zit de sfeer er
goed in, en dat is op zich al heel belangrijk.
In het afgelopen seizoen zijn er 2 nieuwe leden aangeschoven. Inmiddels zijn zij ook al
ingeschreven bij de volleybalbond, dus kunnen zij ook aan de wedstrijden gaan deelnemen.
Eén van de vaste dames van de competitiegroep is bevallen van een zoon en speelt (in ieder
geval voorlopig) niet meer mee in competitieverband. Inmiddels is ze wel weer op de
trainingen van de partij.
Met de 2 nieuwe leden en een paar niet-spelende leden loopt het op training op de
dinsdagavond geregeld lekker vol. Zo zijn we sinds lange tijd weer in staat om bijna team
tegen team te trainen. Ondanks de resultaten blijft ook onze trainer ons positief steunen.
Regelmatig coacht hij ons bij de wedstrijden, en dat wordt door iedereen zeer gewaardeerd.
Inmiddels bestaat de recreatieve groep niet meer. Het aantal deelnemers was dermate
teruggelopen, dat het niet langer haalbaar was om daar apart van de competitiegroep iets
voor te doen.
We zijn al weer bezig met de voorbereidingen van het 28e NNPV Afdelingen Volleybal Toernooi.
Helaas vorig jaar nog maar 1 avond. Maar er blijft nog steeds een vaste kern, dus zolang het
haalbaar is blijven we doorgaan. Hoe het dit jaar gaat uitpakken zal weer een verrassing zijn.
De veranderingen binnen het bedrijf gaan maar door. Maar we gaan het zien.
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Van de volgende afdelingen is geen verslag ontvangen:
Golf
Snooker
Zwemmen
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BIBLIOTHEEKCOMMISSIE
Ondanks internet en de opkomst van de e-reader blijft het lezersbestand stabiel.
We merken wel, dat er in de vakantieperiode veel meer gelezen wordt.
Stapels boeken gaan er mee naar de vakantiebestemmingen, men vindt dan eindelijk meer de
tijd om eens heerlijk te ontstressen bij een goed boek en die hebben we in overvloed!
Onze bibliotheekcommissie doet er alles aan om onze lezers te blijven voorzien van goede
boeken.
Elk kwartaal worden, zowel in HP als in DP, weer de nieuwste boeken aangeschaft;
Zo is er op het gebied van Nederlandse auteurs steeds meer beschikbaar en kan er keuze
gemaakt worden uit boeken van Marion Pauw, Herman Koch en Annejet van der Zijl.
De vraag naar detectives en thrillers ligt nog steeds hoger ten opzichte van de vraag naar
romans.
Bekende schrijvers als Andy McNab, James Patterson, Henning Mankel, Jeffrey Deaver en Dan
Brown blijven hoog aangeschreven bij het lezersvolk.
En, het belangrijkste, als algemeen lid blijft het boeken lenen bij onze bibliotheek volledig
gratis!
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MUSIC & CD COMMISSIE
De Music & CD Club is al jaren een florerende club, maar in 2010 zien we, overigens geheel
onverwacht, een behoorlijke afname in het aantal bestellingen. Nu heeft de Cd en Dvd
branche het wereldwijd moeilijk door alle alternatieven die voor handen zijn, dus wellicht is dit
niet zo vreemd.
2011 wordt dus een jaar van bezinning. Hoe krijgen wij het aantal bestellingen weer op peil, of
moeten we er rekening mee houden dat de aantallen blijven teruglopen? De tijd zal het
leren….
Vooralsnog blijven we door gaan met het zoeken naar leuke aanbiedingen van CD's, DVD's of
andere zaken, waarbij een link met de muziek of film natuurlijk wel blijft bestaan.
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ST. NICOLAASCOMMISSIE
Op zaterdag 20 november vond het jaarlijkse NN Sinterklaasfeest voor de kinderen van NNmedewerkers plaats. In totaal bezochten zo'n 600 kinderen de twee feesten in DP.
Zoals gebruikelijk was er in de feestzaal in DP; in het restaurant stond voor de ouders, die niet
even de stad ingingen, een kopje koffie klaar en daar konden zij het feest toch via een groot
scherm volgen.
De commissie had de sportzaal op feestelijke wijze versierd.
De presentatie van beide feesten (ochtend en middag) was in de vertrouwde handen van Jet
Sol, ook bekend van verschillende tv-programma's. Jet zorgde voor de samenzang en de
opvang en begeleiding van Sint en zijn pieten.
Nadat de presentatrice de festiviteiten had geopend was het de beurt aan de Mega Mini
Discoshow, waar de kinderen zichtbaar van genoten.
Na de pauze waarin de kinderen allemaal wat te drinken en te snoepen kregen, begon voor de
kinderen (en dan met name voor de allerkleinsten) het gebruikelijke zenuwachtige gedoe
rondom de te verwachten entree van de Sint.
Onze onvolprezen "plasdames" hebben weer hun handen vol gehad (niet letterlijk!) om vele
hoge noodjes te begeleiden.
Hierna zette ons Sinterklaashuisorkest in voor wat swingende Sinterklaasliedjes als
voorbereiding op de binnenkomst van de Goedheiligman.
Sint richtte nog enkele woorden tot kinderen die op één of andere wijze iets bijzonders hadden
gepresteerd, waarna het zoeken naar de cadeaus kon beginnen.
Sint had voor elk kind een schitterend cadeau gekocht, dat stralend in ontvangst genomen
werd.
Wij bedanken iedereen die een steentje heeft bijgedragen; zonder die hulp, groot of klein, was
het voor ons niet mogelijk geweest het bijzonder geslaagde NN Sinterklaasfeest te
organiseren.
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2010
Dit is het laatste financiële verslag van de NNPV voor de fusie met de S&OV RVS.
Als extra is opgenomen de openingsbalans en bijgewerkte begroting van de vereniging na verwerking in de
financiën van de gegevens van de S&OV RVS.
Het financieel verslag omvat:
1.
2.
3.
4.
5.

De staat van baten en lasten, met een aparte specificatie van de afdelingen.
De balans per 31-12-2010.
Overzicht lottogelden en balans lottogelden per 31-12-2010.
De balans per 1-1-2011
De begroting voor 2011 met opgave van de Contributiereserve per afdeling.

Het boekjaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 85.334,88 , geschat was dat de inkomsten en
uitgaven in evenwicht zouden zijn.
Globaal ( in duizenden euro´s)
Onderdeel
Uitgaven afdelingen
Onvoorzien
Bestuur
Evenementen
Diverse, lustra enz.
Contributie
Subsidie
Te verrekenen contributie
Totaal

Voordelig
52
25
3
15
15

110

Nadelig

15
2
8
25

Het voordelig saldo is toegevoegd aan de Vrije Reserve. Op 1-7-2008 was de Vrije Reserve nog negatief,
nu mag deze reserve weer als gezond omschreven worden.
Veel afdelingen zijn ruim binnen de begroting gebleven, zodanig dat in plaats van de bij de
begrotingsbehandeling nog verwachte daling van de Contributiereserve deze reserve nog verder is
toegenomen.
Ten laste van de Reserve Lustra zijn de kosten (± € 60.000) van het Lustrumfeest van 18-12-2010 gebracht,
de reserve is verder weer aangevuld met het op de Staat van Baten en Lasten vermelde bedrag.
Ten laste van de Lottogelden is een tweetal betalingen voor aanschaf van materiaal ten behoeve van de
afdelingen Runners en Bridge gedaan.
Vanaf 1-1-2011 worden de Lottogelden niet meer op een aparte balans verantwoord.
Namens het Hoofdbestuur,
Leo den Boer

Hans Evers
Penningmeester
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Staat van Baten en Lasten NNPV van 1-1-2010 t/m 31-12-2010
Baten

Lasten

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Begroot

Algemene contributie
120.924,00 126.600,00
Afdelingscontributie
139.194,55 148.803,60
Subsidie Concernleiding 143.000,00 145.062,50
Rente
2.658,76
1.137,40

Afdelingslasten
266.924,21 318.427,00
Afdelingsact. t.l.v. Algemeen
2.677,93
4.385,00
Contributie t.l.v. Algemeen
1.039,50
1.500,00
Afdracht Arnhem Sittard
8.070,00
8.291,50
Bestuurskosten
2.846,08
6.000,00
Bibliotheek en MCD
1.070,30
3.000,00
Diverse
7.026,47 10.000,00
Evenementen
2.043,82 17.500,00
Jubilea
473,80
2.500,00
Lustra
19.749,64 25.000,00
Onvoorzien
0,00 25.000,00
Te verekenen contributie
8.520,68
Voordelig saldo
85.334,88

Totaal

Totaal

405.777,31 421.603,50

405.777,31 421.603,50

Specificatie per afdeling
Afdelingsnaam

2010
Uitgaven
Begroot
Werkelijk

2010
Contributie
Begroot
Werkelijk

Bridge
Excursie
Fietsen
Filatelie
Foto en Video
Golf
Hengelen
Hockey
Indoortrainen
Klaverjassen
Lawntennis
Micro Computer Club
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Voetbal Den Haag-veld
Voetbal Rotterdam-zaal
Volleybal
Zwemmen

6.800,00
8.000,00
3.740,00
4.113,00
5.150,00
75.250,00
4.900,00
2.080,00
20.000,00
650,00
60.000,00
36.500,00
18.085,00
6.154,00
9.300,00
2.900,00
17.135,00
5.500,00
3.070,00
29.100,00

1.476,00
3.930,00
1.650,00
1.722,00
1.596,00
39.600,00
1.938,00
1.320,00
8.001,00
324,00
21.480,00
15.036,00
8.775,00
3.432,00
7.740,00
1.740,00
9.360,00
1.980,00
1.548,00
13.776,00

Totalen

4.320,53
3.407,14
3.570,32
3.508,90
1.782,33
63.517,03
3.142,45
1.675,00
15.898,67
625,77
55.180,15
34.227,82
16.657,05
4.428,40
8.929,94
3.318,96
11.482,78
4.977,74
3.152,26
23.120,97

318.427,00 266.924,21

31-12-2010
Contributie reserve
Begroot
Werkelijk

1.422,00
3.760,50
1.556,30
1.613,90
1.528,20
39.806,00
1.859,50
1.231,00
7.778,75
310,30
19.377,50
14.646,10
8.548,50
3.384,00
6.580,00
1.680,00
8.891,00
2.072,00
1.634,00
11.515,00

3.781,14- 4.384,45584,50- 2.397,64359,55475,84104,21249,95835,00- 2.175,0719.696,02- 31.407,66646,91835,4125,1912,87
1.144,16- 2.499,3418,33
3,404.277,23- 3.800,751.172,88- 1.568,792.400,05- 2.947,083.848,41- 3.723,02317,27
184,30
393,55
34,514.338,48- 8.517,702.749,28- 2.436,821.130,24- 1.192,243.895,10
544,41

146.424,00 139.194,55

42.468,99- 67.908,09-
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BALANS N.N.P.V. per 31-12-2010
DEBET

Liquide middelen
Giro/Bank
Spaarrekeningen
Vorderingen
Afdelingspenningmeesters
Voorschotten
Vooruitbetaald
Nog te ontvangen
Te verrekenen
sportkleding

TOTAAL

Credit
31-12-2010

31-12-2009

€ 47.903,15
€ 341.792,78

€ 85.537,85
€ 121.395,05

€
€
€
€

49.602,19
10.000,00
1.875,00
13.936,73

€
€
€
€

93.465,51
10.000,00
3.260,00
99.727,53

€ 19.800,00

€

33.556,80

€ 484.909,85

€ 446.942,74

Schulden
Nog te betalen

Reserveringen
Geblokkeerde Reserve
Vrije Reserve
Reserve Lustra
Te verrekenen contributie
Reserve Bijzondere
evenementen

TOTAAL

31-12-2010

31-12-2009

€

18.829,64

€ 62.208,66

€ 90.000,00
€ 239.672,12
€ 50.000,00
€ 67.908,09

€ 90.000,00
€ 145.346,67
€ 90.000,00
€ 59.387,41

€

€ -

18.500,00

€ 484.909,85

€ 446.942,74

1-1-2010
31-12-2010

1-7-2008
31-12-2009

LOTTOGELDEN
1-1-2010
31-12-2010

1-7-2008
31-12-2009

Inkomsten

Uitgaven

Afdracht Sporttotalisator
Rente Rentemeerrekening

€
€

1.947,90
1.757,01

€
€

3.442,22
1.314,46

Toevoeging aan de
Reserve
Kosten giro
Bestedingen

€ 2.207,93
€
22,00
€ 1.474,98

€ 4.726,68
€
30,00

TOTAAL

€

3.704,91

€

4.756,68

TOTAAL

€ 3.704,91

€ 4.756,68
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BALANS N.N.P.V. per 1-1-2011
Activa
Girorekeningen
Bankrekeningen
Spaarrekeningen

Passiva
€ 290.383,45
€ 100.000,00
€ 70.435,97
€ 50.000,00

Saldo afdelingen
Voorschotten commissies
Te verrekenen sportkleding

€ 8.887,35 Vrije reserve
€ 39.451,77 Doel reserve
€ 411.792,78 Reserve Lotto/Toto
Reserve Lustra
€ 48.714,65
€ 67.388,24 Reserve Bijzondere Evenementen
€ 19.800,00 Te verrekenen contributie

Debiteuren (Leden)
Debiteuren
Nog te ontvangen

€
9,25
€
316,44 Crediteuren
€ 13.159,69 Nog te betalen

€
€

€ 609.520,17

€ 609.520,17

Contributie
Bridge
Excursie
Fietsen
Filatelie
Foto/Video
Golf
Hengelen
Hockey
Indoortrainen
Klaverjassen
Lawntennis
MCC
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Voetbal Den Haag
Voetbal Rotterdam
Volleybal
Zwemmen
Badminton-Ede
Computerlub-Ede
Hengelen-Ede
Squash-Ede
Volleybal geen
Competitie

2010
1,50
0,50
1,25
0,70
1,00
11,00
4,25
5,00
1,75
0,90
5,00
1,00
3,25
12,00
15,00
2,50
15,00
5,00
9,00
14,00
3,50
1,13
1,36
12,50
3,00

2011 Standaard
Reserve
1,50
3,21 4.384,45
0,50
0,63 2.397,64
1,25
1,29
475,84
0,70
0,68
249,95
1,00
1,34 2.175,07
11,00
12,37 31.407,66
4,00
4,41
835,41
2,50
2,14
12,871,75
1,92 2.499,34
0,90
0,75
3,40
6,00
6,64 3.800,75
1,00
0,99 1.568,79
2,50
2,76 2.947,08
5,00
6,18 3.723,02
15,00
13,10
184,302,25
1,79
34,51
15,00
15,58 8.517,70
3,00
5,10 2.436,82
7,50
8,14 1.192,24
15,00
15,36
544,412,50
3,25
221,93
1,00
1,19
704,28
2,00
2,29
307,06
9,00
11,46
982,11
2,50

2,71
Totaal

70.123,47

€ 18.500,00
€ 70.123,47

9.954,32
122,96
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Begroting N.N.P.V. voor het verenigingsjaar 2011
Begroting inkomsten
Subsidie concern
Rente

5770

Begroting uitgaven

27,50 158.675,00
4.293,40

Per
Contributie
Aantal Maand
Algemene contributie
5870
2,00 140.880,00
Bridge
78
1,50
1.404,00
Excursie
617
0,50
3.702,00
Fietsen
107
1,25
1.605,00
Filatelie
191
0,70
1.604,40
Foto en Video
128
1,00
1.536,00
Golf
312 11,00 41.184,00
Hengelen
37
4,00
1.776,00
Hockey
21
2,50
630,00
Indoortrainen
381
1,75
8.001,00
Klaverjassen
29
0,90
313,20
Lawntennis
334
6,00 24.048,00
MCC
1231
1,00 14.772,00
Runners
222
2,50
6.660,00
Snooker
23
5,00
1.380,00
Squash
35 15,00
6.300,00
Tafeltennis
54
2,25
1.458,00
Voetbal Den Haag
50 15,00
9.000,00
Voetbal Rotterdam
32
3,00
1.152,00
Volleybal
1.290,00
- Competitie
13
7,50
- Recreatief
4
2,50
Zwemmen
70 15,00 12.600,00
Badminton-Ede
58
2,50
1.740,00
Computerlub-Ede
192
1,00
2.304,00
Hengelsport-Ede
46
2,00
1.104,00
Squash-Ede
36
9,00
3.888,00
Buitengewone leden
100
2,25
2.700,00
Vrijval contributiereserve
14.000,00
Tekort

21.000,00

Totaal

491.000,00

Per lid

Bridge
Excursie
Fietsen
Filatelie
Foto en Video
Golf
Hengelen
Hockey
Indoortrainen
Klaverjassen
Lawntennis
MCC
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Voetbal Den Haag
Voetbal Rotterdam
Volleybal
Zwemmen
Badminton-Ede
Computerlub-Ede
Hengelsport-Ede
Squash-Ede

7.500,00
11.750,00
4.130,00
3.875,00
5.150,00
77.500,00
4.900,00
1.350,00
22.000,00
650,00
60.000,00
36.500,00
18.400,00
4.005,00
9.000,00
2.900,00
14.350,00
4.900,00
3.100,00
22.550,00
5.655,00
6.872,00
3.160,00
8.550,00

Afdelingsact. t.l.v. Algemeen
Contributie t.l.v. Algemeen
Afdracht Arnhem Sittard
Bestuurskosten
Bibliotheek en MCD
Diverse
Evenementen
Jubilea
Lustra
Onvoorzien

8.300,00
1.653,00
8.300,00
8.000,00
3.000,00
10.000,00
75.000,00
3.000,00
10.000,00
25.000,00

Totaal

491.000,00

96
19
39
20
40
248
132
64
58
22
180
30
83
174
257
54
287
153
182
322
98
36
69
238

