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Hoofdbestuur april 2012 
 
 
 
 
 
 
 
L.S., 
 
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van NNPV over het verenigingsjaar 
01-01-2011/31-12-2011 te doen toekomen, welk in de algemene ledenvergadering van 26-04-2012 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     : 07 januari 1970 

 

 

Ingeschreven in het Handelsregister onder no: 40409079. 

 

 
Jaarverslag 2011 
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Agenda algemene ledenvergadering 
 
Te houden op 26 april 2012 in kantoor DP in Rotterdam. 
 
Aanvang: 17:30 uur 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

 2. Ingekomen stukken 

 

 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 november 2011 

 

 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. Benoeming nieuwe leden kascommissie (3+1 reserve) 

 

 9. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 

 

10. Benoeming ereleden en leden van verdienste 

 

11. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 

 

12. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 

 

13. Rondvraag 

 

14. Sluiting 
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Samenstelling hoofdbestuur per 31-12-2011 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter : F. Elderson  2012 
 
Vice voorzitter : W.J. Stegeman  2013 
 
Secretaris : A.P. Diemer  2013 
 
Penningmeester : J.O. Evers  2014 
 
Commissaris penningen : L. den Boer  2012 
 
Commissaris IT                        : R. van der Munnik  2014 
 
 
Secretariaat HP/DP: 
 
Mw. C.M. Rutjens 
 
Secretariaat VPT: 
 
Mw. Y.P. de Wit 
 
 
Erevoorzitters: 
 

F.L. van Geest P.J. Tijdgat 

J.A. Kerkhof A. van der Waal 

 
Ereleden: 
 

W.C.H. Bakker J. Kapaan 

L. den Boer M.J. Koppenhol 

E.A. Elias Mw. J.M. Schut-van de Pol 

Mw. C. van Geest-Nijenhuis Mw. J. Straus 

J.B.M. Geurtsen G.W. Turpijn 

Th. Groenewege M.G. Vroegop 

Mw. I.C. Leussink L. Zoetbrood 

Mw. T. Lourens  

 

Leden van verdienste: 
 

H. van Aurich Mw. F. Onverzaagt-Voogd 

H. de Bruijn Th.G. van Putten 

W.C.J. Combé R. Schuilenburg 

J. van der Ende J.A. Terlaak 

M.N.E. Harteloh E. Tuurenhout 

A. Heijsteeg M. Vergay 

R. Hondong J.A. Verweij 

T. Kalkman Mw. L.M. Vonk 

R. Koenen A.H. Vos 

A. van der Laan H. Wasseur 

A. de Lange A.L. Werff 

J.H.T.M. van der Linden  
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Aantal leden 01-01-2011 31-12-2011 

   

Erevoorzitters 0 4 

Ereleden  9 15 

Leden van Verdienste 20 22 

Algemene Leden 4811 5600 

   

Per afdeling   

   

Arnhem  109 

Badminton Ede  62 

Bridge 78 77 

Computer Club MCC 1231 1170 

Computer Club Ede  176 

Conditietraining 381 304 

Excursie 617 570 

Fietsen 107 104 

Filatelie 191 176 

Foto- en Videoclub 128 123 

Golf 312 321 

Hengelen 37 29 

Hengelsport Ede  44 

Hockey 21 15 

Klaverjassen 29  

Runners 222 230 

Snooker 23 23 

Squash 35 33 

Squash Ede  31 

Tafeltennis 54 48 

Tafeltennis Ede  6 

Tennis 334 275 

Voetbal Den Haag 50 44 

Voetbal Rotterdam 32  

Volleybal 17 20 

Zwemmen  70 65 
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2011 
 
AFDELINGEN: 
 
Badminton Ede 
Voorzitter : P. van Gogh 
Secretaris : Mw. K. Maassen 
Penningmeester : R. van der Star 
Commissarissen : G. Davans 
 
Bridge 
Voorzitter : J.J.M. Bes 
Secretaris : M. Terlouw 
Penningmeester : A. de Lange 
Commissarissen : R.C.W. Borst 
 : R.J. Harms 
 
Computerclub MCC 
Voorzitter : M.A. de Bruin 
Secretaris : J. van der Ende 
Penningmeester : Th. van Houwelingen 
Internetsite beheerder : H. Eradus 
Commissarissen : W. van der Knokke 
 : H. Roepers  
 
Computerclub Ede 
Voorzitter : B. Versteeg 
Secretaris : R. Kraaij 
Penningmeester : C. van Beekhuizen 
 
Conditietraining 
Voorzitter : J. Lindt 
Secretaris : H. Prins 
Penningmeester : H. Prins 
Commissarissen : R.M. Kruit 
 : J.A. Pijper 
 
Excursie 
Voorzitter : S. Seghers 
Secretaris : A.N. Schreurs 
Penningmeester : J. van Aurich 
Commissarissen : H.F. Hochsteger 
 : M.J. van Beek 
 
Fietsen 
Voorzitter : J.A. Verweij 
Secretaris/Redacteur : J. Engelsman 
Penningmeester : R. Koenen 
Commissarissen : J. Henneken 
 : D. Hus 
 
Filatelie 
Voorzitter  : J.H.T.M. van der Linden  
Secretaris : C.H. Lok  
Penningmeester : J.A. Terlaak 
Commissarissen : J.A.P. Bakker 
 : P. van Geene 
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Foto en videoclub 
Voorzitter  : J.A. Dijkhuizen 
Secretaris/Videotechniek : H. van Heeswijk 
Penningmeester : I. M. Oostrum 
Commissarissen : T. van den Eng 
 : Mw. E. v. Melzen-Groos 
 : A. Straathof 
 
Golf 
Voorzitter : F.S. Koers 
Secretaris : M.P. Melessen 
Penningmeester : Mw. J. Noordijk 
 
Hengelen 
Voorzitter : E.J. van Wijk 
Secretaris : W. van der Ree 
Penningmeester : W. van der Ree 
Commissaris zee : E.E.T. van den Eijnden 
 
Hengelsport Ede 
Voorzitter : R. van den Berg 
Secretaris  : G. van den Heuvel 
Penningmeester : G. Nap 
 
Hockey 
Voorzitter : M. Telderman 
Secretaris : vacant 
Penningmeester : M.P. Asselbergs 
 
Runners 
Voorzitter : A.J. Snel 
Secretaris : J.E. Ruben 
Penningmeester : M. van Drunen 
Wedstrijdcommissaris : H.M. Hofstra 
Commissaris Ede : M. van den Worm 
Commissaris Ledenadministratie : E. Oostdijk 
 
Snooker 
Voorzitter : M. van Oostenrijk 
Secretaris  : N.B.G.M. van Veen 
Penningmeester : R. van Kleef 
 
Squash 
Voorzitter : A.J.C. Besseling 
Secretaris : vacant 
Penningmeester : H. van den Heuvel 
 
Squash Ede 
Voorzitter : H. Straus 
Secretaris : vacant 
Penningmeester : C. Schuurman 
Commissaris : J. Pieterse 
 
Tafeltennis 
Voorzitter : J.P.A.M. Cosijn 
Secretaris  : J.A. Buitendijk 
Penningmeester : J.J. Scheffers 
Commissarissen : P. Bakker 
 : Mw. M.G.R. Mol-Rutten 
 : A.A.M. Tholens 
 : F. Ulrich 
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Tafeltennis Ede 
Voorzitter/Secretaris : N. Edelenbosch 
Penningmeester : vacant 
 
Tennis 
Voorzitter : W.L. Le Grand 
Secretaris : R. Penning 
Penningmeester : A. Verbeek 
 
Voetbal Den Haag 
Voorzitter : B.J. de Bruin / H.C. van Oostende 
Secretaris/penningmeester : A. Heijsteeg 
Commissaris : P. Hoogduijn 
 
Volleybal 
Voorzitter : E. Kamerbeek 
Secretaris : P.M. van Dijk 
Penningmeester : A.J.T. Venix 
 
Zwemmen 
Voorzitter : Mw. R. Manna-Rambhajan 
Secretaris : Mw. A.M. da Graca 
Penningmeester : H.B. van der Meer 
Commissaris : Mw. P. Bernauer 
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COMMISSIES: 
 
Bibliotheekcommissie 
Den Haag 
Voorzitter : Mw. C.M. Rutjens 
Commissieleden : B. Dipadinaja 
 : Mw. A. Molier-Mangré 
 : A.W.J. de Man 
 : Mw. F.M. Siebel 
 : J. Engelsman 
 
Rotterdam 
Voorzitter : Mw. C.M. Rutjens 
Commissieleden : L.T.I. Bracke 
 : Mw. M.J. van ‘t Kruys 
 : Mw. A.E. Vuik-van Reijn 
 : Mw. D.I. Talmon 
 : Mw. E. Roosenburg-Schuitema 
 
Commissie Ede 
Voorzitter : W.J. Stegeman 
Secretaris : A.P. Diemer 
Penningmeester : H.D. Wustenveld 
Commissieleden : Mw. C.A. Ansink 
 : Mw. B Hondong-Atzei 
 
Music & CD Club 
Voorzitter : M.E. Renirie 
Secretaris : Mw. M. van Teunenbroek 
Penningmeester : F.A. Leyting 
Commissieleden : Mw. M. Keijzer 
 : M. de Bruijn 
 
Sint Nicolaas commissie 
Commissieleden : Mw. A.E. Vuik-van Reijn 
 : Mw. P. Bernauer 
 : Mw. T. van der Maat 
 : Mw. A. Krens 
 : R. Storm 
 : Mw. I. Buitelaar 
 : E. Waterreus 



12 

 

Notulen ALV 28-11-2011 

 
 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 28 november 2011 bladzijde 1 van 2 
vergaderlocatie VPT A.01.74 directie vergaderzaal 

van Arnò Diemer telefoon 0318-663234 
   
aanwezig 

 

 

 

Totaal 34 leden, inclusief hoofdbestuur; F. Elderson (voorzitter), R. van der Munnik, 

H. Evers (penningmeester), L. den Boer, H. de Bruijn, S. Ansink, D. Wustenveld, 

W. Stegeman en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig   

agendapunt Verslag  

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Allen welkom, Frans opent de eerste algemene ledenvergadering van de nieuwe NNPV. 
Twee stukken uitgereikt; stembiljet voor bij punt 7 en een verzoek tot heroverweging 
subsidieverstrekking vanuit de verenigingsraad. 
Er zijn ca. 700 afmeldingen waarvan 27 op papier. 
 
Mededeling: 

- De vaste Sinterklaascommissie van de ‘oude’ NNPV is opgeheven. 
De commissie wordt in het vervolg jaarlijks aangesteld op verzoek van de NN directie. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 23-03-2011 (RVS S&OV) en 11-05-2011 (NNPV) 
De heer T. van Vugt: Bij verslag RVS S&OV punt 10: van gedachten wisselen over het voortbestaan 
van een buitendienstvereniging is nog steeds wenselijk Willem reageert en gaat hierover in overleg, 
ook met de heer R. Hamstra. 
 
Notulen vergaderingen akkoord met dank aan de makers. 

 

   

4. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur heeft geen volmachten gebruikt. 

 

   

5. (Verslag) verkiezing leden hoofdbestuur 
Henk de Bruijn en Sandra Ansink zijn beide aftredend in het hoofdbestuur en niet herkiesbaar, 
beiden worden zeer bedankt voor de werkzaamheden. Hans Evers en 
Frans Elderson zijn ook aftredend en wel herkiesbaar, geen tegen kandidaten. 
Beiden blijven in het hoofdbestuur. Applaus 

 

   

6. (Verslag) verkiezing leden commissies 
Voor de bibliotheekcommissie zijn geen aftredende leden. Dank aan alle commissieleden voor de 
getrooste inspanningen. Frans wil nog over de aftredingsdatum praten. 
De commissieleden hebben geen bezwaar. 

 

   

7. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
De heer Hans van Aurich, de heer Rene Hondong, de heer Teus Kalkman en de heer Rink Koenen 
worden allen met meerderheid van stemmen benoemd tot lid van verdienste. 
Korte uitleg, een lid van verdienste is een lid waarvan de inzet voor de NNPV opvallend is, een lid 
van verdienste betaalt geen algemene contributie. 
Een erelid betaalt geen algemene contributie en afdelingsbijdrage. De heer J. van der Linden heeft 
een persoonlijke opmerking over de betaling van zijn afdelingsbijdrage. (blijkt achteraf juist te zijn) 
Leden van verdienste worden voorgedragen door afdelingsbesturen. Een richtlijn staat beschreven 
in het handboek. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 28 november 2011 bladzijde 2 van 2 
 

8. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Alle voorzitters zijn aangebleven. 

 

   

9. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
Het toekomstperspectief is niet zonnig. Bijgaand de overwegingen bij de begroting 2012. 
Het is de intentie van het hoofdbestuur om met elke afdeling om de tafel te gaan zitten om het 
voortbestaan te bespreken. Opmerkingen uit de vergadering zijn onbegrip voor het directie besluit. 
Nu gaan we veder, ons hart ligt bij de vereniging. 
- Stuk uit Verenigingsraad voor de directie over de wegval van geldelijke subsidie. 
Dit stuk wordt ook nu aan de ledenvergadering voorgelegd en besproken. 
De vreemde procedure die door directie is gevolgd kan in het stuk naar voren komen, ook een 
naamswijziging is een signaal. Een idee wordt geopperd om een voorstel tot verlaagde subsidie te 
doen. 
Voorgesteld wordt om de heer A. Blanken en de heer J.P. Kurris e.e.a. zullen opstellen in overleg 
met mevrouw J. Noordijk, die het oorspronkelijk stuk heeft opgesteld. 
Zij verkrijgen daarvoor een volmacht van deze algemene ledenvergadering. Het stuk uit de 
algemene ledenvergadering kan wel door het hoofdbestuur worden doorgegeven aan de directie. 
- Een voorstel wordt gedaan om de contributie van de afdelingen op te voeren als mogelijkheid 

voor het belastingvrij sporten, vlg. bedrijfsfitness. 
Mevrouw A. Krens neemt dit in onderzoek bij HR. 

 

   

10. Vaststellen begroting 
De begrotingen van vissen, volleybal en badminton-Ede worden aan de huidige situatie aangepast. 
De gehele begroting voor 2012 is gebaseerd op het huidige ledenaantal. Er zijn voldoende reserves 
om de eventuele klappen op te vangen. In de volgende algemene ledenvergadering in 2012 komt de 
huidige financiële situatie van de NNPV aan de orde. 
Waarom is een verhoging niet nu al doorberekend, dit is ook een voorstel in de verenigingsraad 
geweest en ook in een aantal contributies van afdelingen gebeurd. Waarom is een verhoging niet nu 
al doorberekend voor de algemene contributie, we hebben hier juist bewust niet voor gekozen en dit 
in 2012 te laten. 
 
Begroting voor 2012 is aangenomen met de genoemde wijzigingen. 

 

   

11. Vaststellen contributie en afdelingsbijdragen 
Contributie en afdelingsbijdragen voor 2012 zijn aangenomen. 

 

   

12. Rondvraag 
Mevrouw G. Oudega: Wat worden de activiteiten voor 2012? 
Willem: Als commissie Ede zullen we hierover snel bij elkaar komen, het wordt wel anders. 

 

   

13. Sluiting 
Frans bedankt ieder voor de inbreng en wenst alle aanwezigen een goede en veilige thuisreis. 
Applaus 

 

   

   

   
 Notities  
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Wat een jaar! 
 
2011 was het jaar van verandering en vernieuwing. De personeelsvereniging van Ede, S&OV RVS en 
van Nationale-Nederlanden gingen samen verder als één nieuwe NNPV. 
 
Zeker met de tijd meegegaan wat voor bestuursleden en een groot aantal leden ook even wennen is. 
Nieuwe digitale media: @-mail, QR code, Webformulieren, Facebook, NNPV -internet, NNPV -intranet en 
Twitter. 
 
Natuurlijk waren er de gebruikelijke en soms ongebruikelijke afdelingsactiviteiten. Door de ontwikkelingen 
binnen het bedrijf van NN hebben een aantal leden ons moeten verlaten en worden activiteiten ook 
minder bezocht. Voor 2012 gaan we met z’n allen proberen dit tij te keren. 
 
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep: 

 voorjaarsstukjes, kerststukjes, boswandelingen; 

 bingo’s; 

 sinterklaasfeesten; 

 20-tal afdelingen met hun diverse activiteiten; 

 Workshops: tapas maken; 

 aanbieding Pathé vouchers; 

 korting bij bedrijven (ook in regio Ede) 
 
De gehele NNPV bedankt: Sodexo, Facility Management, Reproservice, HR Beleidsontwikkeling, 
HR Communicatie, Merk&Reputatiemanagement en vele anderen voor hun medewerking bij alles wat wij 
organiseren. Bedankt! 
 
We gaan in 2012 door met het doel van een personeelsvereniging: sporten, evenementen organiseren, 
uitstapjes, workshops en voordelen aanbieden. In Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Ede. 
 
Arnò Diemer 
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Badminton Ede 
 
Het afgelopen jaar heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan of georganiseerd. 
Onderstaand volgt een kort verslag. 
 
Overgang RVS Badminton naar NNPV Afdeling Badminton Ede 
1 januari 2011 was het moment waarop de RVS Badminton vereniging op hield te bestaan. Door de 
overgang van RVS naar Nationale-Nederlanden moesten ook de personeelsvereniging en de sub-
afdelingen over naar de NNPV. Vanaf 1 januari 2011 is de RVS Badminton vereniging verder gegaan 
onder de (formele) naam NNPV Afdeling Badminton Ede. Om dit te realiseren moesten diverse 
administratieve handelingen verricht worden (denk aan bepaling soort lidmaatschap, bepaling hoogte 
contributie, aanpassen huishoudelijk regelement c.q. statuten en het incasseren van de contributie). 
Naast het badminton lidmaatschap is elk lid nu ook automatisch lid geworden van de NNPV. 
 
Nieuwjaarstoernooi 
Op woensdag 19 en maandag 24 januari 2011 werd het traditionele nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Dit jaar hebben we van 7 verenigingen uit Ede en omstreken inschrijvingen ontvangen. In totaal deden er 
44 koppels mee (24 Gemengd Dubbel en 20 Heren Dubbel) en werden er op de twee avonden in totaal 
176 wedstrijden gespeeld! Dit toernooi kwam mede tot stand dankzij de inzet van een aantal 
vrijwilligers/leden. 
 
Lentekriebels toernooi 
Op zaterdag 5 maart 2011 werd door één koppel (Miriam Brenner en Willem Bleeker) deelgenomen aan 
het Lentekriebels Mix toernooi in Renswoude. 
 
Fytalis Open Recreanten Toernooi 
Op zondag 20 maart 2011 werd aan dit toernooi deelgenomen door een gecombineerd team van NN & 
Bv Poona. (Ferry Tan, Henriette David, Marga Hagenaar en Pierre van Gogh) Dit toernooi werd in 
Wageningen georganiseerd door badmintonvereniging Bc Kantjils. 
 
Uitwisseling met Sv Renswouw 
Op 6 april 2011 is er in sporthal de Peppel een uitwisselingsavond geweest met S.v. Renswouw uit 
Renswoude. De opkomst vanuit zowel Renswoude (12 spelers) als vanuit onze vereniging (ruim 30) was 
enorm. De uitwedstrijd werd op 27 oktober 2011 gehouden. Vanuit NN hebben we hieraan met 9 leden 
deelgenomen. Het uitgangspunt van deze uitwisseling is een leuke avond hebben en badminton spelen 
tegen en met andere (onbekende) spelers. 
 
Voorjaars recreanten toernooi 
Op dinsdag 10 mei 2011 werd het eerste voorjaars recreanten toernooi georganiseerd door Bv Poona. 
In totaal deden er 30 deelnemers mee waarvan vier vanuit NN. (Nova Hendriksen, Willem Bleeker, Jaap 
Kolleman en Pierre van Gogh) 
 
Onderlinge toernooi 
Op 9 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni werd er door de NNPV Afdeling Badminton een onderling toernooi 
(seizoen 2010-211) georganiseerd. Op deze 4 avonden deden er in totaal 113 deelnemers mee. 
Voor het seizoen 2011-2012 wordt dit onderlinge toernooi wederom georganiseerd. De eerste 3 avonden 
zijn inmiddels achter de rug en momenteel hebben al 40 leden op een van deze avonden meegespeeld. 
 
Gezellig ontspannen 
Naast het badminton is er ook tijd om gezellig te ontspannen. 
Op donderdag 16 juni 2011 zijn we met een groep van 13 gaan eten bij de wok in Rhenen, om je mede 
spelers weer eens op een andere manier te zien en spreken, blijft een leuke ervaring. 
 
Training 
Wekelijks heeft trainer Guus Davans een aantal leden training, tips en trucs gegeven om het spel nog 
beter te kunnen uitoefenen 
 
Berichtgeving 
Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verspreid en van de meeste activiteiten worden foto’s gemaakt 
welke zijn terug te vinden op hyves: NN Badminton. 
 

http://rvsbadminton.hyves.nl/
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Ledenbestand 
Op 31 december 2011 hebben we in totaal 62 leden. Op 1 januari 2011 waren er dit nog 63. 
Het aantal leden is als volgt onderverdeeld: 
4 ereleden, 15 leden, 5 buitenleden en 38 buitengewone leden. 
 
Overleg met andere Badmintonverenigingen 
2 keer per jaar is er een overleg met een aantal badmintonverenigingen uit Ede. Doel is om de onderlinge 
contacten te verbeteren, organiseren van toernooien en wat er verder ter tafel komt. Resultaat van deze 
vergadering heeft al geleid tot een aangepast inkoopbeleid voor wat betreft shuttles en is het voorjaars 
recreanten toernooi georganiseerd. 
 
Oosterbeek open badminton toernooi 
Op zondag 9 oktober 2011 hebben 2 teams meegedaan aan de Oosterbeek open badminton toernooi 
voor recreanten. 
 
Mix-koppel avond 
Woensdag 21 december 2011 hebben 3 mix-teams van NN tegen 3 mix-teams gespeeld van andere 
verenigingen. 
 
Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland: 
- Nieuwjaarstoernooi 
- diverse onderlinge toernooien 
- Lentekriebels-mix-toernooi in Renswoude 
- FORT team toernooi in Wageningen 
- Oostbeek open recreanten toernooi 
- training door Guus Davans 
- uitwisseling met Sv Renswouw 
- mix avond met andere verenigingen 
- heren dubbel avond met andere verenigingen 
- dames dubbel avond met andere verenigingen 
- etentje 
- 30-jarig bestaan! 
 
Pierre van Gogh 
Voorzitter NN Badmintonvereniging 
06-46240613 (zaak) / 06-29587850 (privé) 
Pierre.van.Gogh@nn.nl 
 
Betaalrekening 4767013 t.n.v. PV Nationale Nederlanden Afdeling Badminton Ede 
Kijk ook eens op Hyves: http://rvsbadminton.hyves.nl/ 
Voor informatie over NNPV: www.nnpv.nl 

mailto:Pierre.van.Gogh@nn.nl
http://rvsbadminton.hyves.nl/
http://www.nnpv.nl/
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Bridge 
 
Er is niet veel veranderd sinds vorig jaar, behalve dan dat het aantal actieve leden weer verder is 
afgenomen. De oorzaak is dat er geen nieuwe bridgers bijkomen en er steeds meer ouderen 
afvallen.  
 
Externe viertallen competitie 
In Den Haag speelden we met 2 teams mee in de HBBB. 
 
Onderling competitie 
In Rotterdam werden 6 onderlinge parencompetities gespeeld. 
We kunnen nog wel iedere geplande avond spelen, maar dat wordt ook steeds moeilijker.  
Het gemiddeld aantal paren is 11. 
 
De parencompetities leverden de volgende winnaars op: 
 
  3

e 
periode: Huib Hartensveld & Gerard van Staveren 

 4
e
 periode: Ronald Borst & Frank van Mansvelt 

 5
e
 periode: Huib Hartensveld & Gerard van Staveren 

 6
e
 periode: Eef Stekelenburg & Diny Vermeer 

 1
e
 periode: Hans Evers & Gerard van Staveren 

 2
e
 periode: Hans Evers & Gerard van Staveren 

 
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 het 
geringe 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 19

e
 keer gehouden. Deze keer in Zetdam. Het aantal deelnemers was rond 

de 50. Tussen de bridgesessies door kon worden gewandeld en gefietst in de prachtige omgeving van 
het hotel.  
 
De drie sessies leverden de volgende winnaars op: 
 
Vrijdagavond:  Marnix Dankelman & Marco Terlouw 
Zaterdagochtend:   Marnix Dankelman & Marco Terlouw 
Zaterdagavond:  Eef Stekelenburg & Diny Vermeer 
 
De volgende eindstand (plaats 1-3) kon worden opgemaakt: 
 
1. Marnix Dankelman & Marco Terlouw 60,42% 
2. Jeffrey Bakker & Lars Cornax  57,18% 
3. Hans Mol & Maddy Mol-Rutten  54,71% 
 
Paasdrive en Kerstdrive 
Zijn in zowel Rotterdam als Den Haag georganiseerd. Gemiddeld speelden 14 paren mee per drive. 
 
Assurantie-Bridge-Tournooi 
Dit jaar had zich geen organisator gemeld. Dus na 23 keer een mooi toernooi tussen de assuradeuren is 
hier een einde aan gekomen. 
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Cursus 
Dit jaar is wegens onvoldoende belangstelling geen cursus georganiseerd. 
 
Het NBB Ruitenboertoernooi 
Wij hebben meegedaan aan dit toernooi, 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. Ook nu weer een mooi resultaat: 
 
Ronde 1: de competitieronde met de gestoken spellen die in heel Nederland die avond worden gespeeld. 
Onze winnaars echtpaar Mol plaatst zich voor de tweede ronde. 
 
Ronde 2: Papendrecht, halve finale: onze winnaars plaatsen zich voor de derde ronde. 
 
Ronde 3: Utrecht, de landen finale. Het echtpaar Mol weet, in een veld van ongeveer 190 paren, zich in 
de middenmoot te handhaven. Voorwaar een mooie prestatie van onze club. 
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Computerclub MCC 
 
De club heeft momenteel 1170 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 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 zal komend jaar de website worden herzien en de uitleen wordt ook onder handen 
genomen. 
 
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. Het contact met Dynabite is dit jaar sterk verwaterd door allerlei reorganisaties bij Dynabite 
waardoor het bestuur op zoek is naar een nieuwe leverancier. Contact is inmiddels gelegd en zal z.s.m. 
openbaar worden gemaakt. 
 
Gezien het succes van de google gids vorig jaar is er dit jaar een special aangeschaft voor de leden 
waarin alles wordt uitgelegd over het internet. 
 
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. 
Voorts zijn we doorgegaan met een aantal echte digitale veilingen waarop interessante zaken bij opbod 
werden aangeboden. Dit is weer een succes gebleken. Alle zaken die waren aangeboden zijn verkocht. 
 
Verder haken we enthousiast in op het succes van de IPod en Wii. Hiervan zijn er aan aantal aangeschaft 
die we uitlenen aan de leden zodat ze kunnen beoordelen voordat men tot een aanschaf over gaat, ook 
zijn hiervoor meer toepassingen aangeschaft. 
 
Gezien het feit dat Apple dit jaar weer erg veel aan de weg heeft getimmerd hebben wij als MCC ook dit 
jaar Apple in de spotlights gezet. 
Doordat er dit jaar veel is geroepen in de markt over tablets en e-readers hebben we daaraan veel 
aandacht besteed. Er zitten een aantal e-readers in de uitleen. 
 
Door inspanning van velen is de MCC een bloeiende club die nog vele jaren op de bestaande voet hoopt 
door te gaan. Zoals bekend echter ontkomt ook de MCC NNPV afdeling niet aan concern breed ingezette 
veranderingen. Het bestuur van de MCC onderzoekt de mogelijkheden om de club op langere termijn 
levensvatbaar te houden zodat we ook de komende jaren kunnen door gaan met ons maandelijkse blad 
Computer Easy, 1 keer per jaar een special, een florerende uitleen, korting bij meerdere bedrijven en een 
website met reviews en nieuws. 
 
De uitdaging is of deze voorzieningen met een krapper budget ook mogelijk blijven. 
Waarschijnlijk zullen wij de leden dit jaar een aantal keuzes gaan voorleggen. 
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Computerclub Ede 
 
In verband met ons 25 jarig bestaan, hebben wij al onze leden een cadeaubon aangeboden.  
Via de uitgever van Computer Easy hebben wij een goedkoop abonnement op dit blad kunnen afsluiten. 
De cadeaubon werd samen met de eerste exemplaren van de Computer Easy en een Google gids 
aangeboden. De reacties van onze leden hierop waren erg positief. 
 
Maandelijks verzorgen wij voor zowel de binnendienstleden als de buitendienstleden de verzending met 
behulp van de postkamer, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. 
 
Wij hebben in onze computerruimte de zaken opgeruimd en opnieuw geordend. 
 
Tot en met mei 2011 is er maandelijks een computeravond gehouden, echter de belangstelling hiervoor 
was gering, de leden die nu wat willen lenen kunnen ons via mail benaderen. 
In verband met de geringe belangstelling hebben wij geen aankopen gedaan. De conclusie is: dat de 
hard en software steeds meer persoonsgebonden worden, denk bijv. aan de tablet computers. 
 
Helaas hebben we afgelopen jaar ook enkele afzeggingen gehad, maar ook een enkele inschrijving. 
Uiteraard heeft hier de reorganisatie binnen de RVS zijn invloed opgehad. 
Als bestuur zijn we ons nog aan het beraden wat het beste is voor de computerclub Ede. 
 
de secretaris, 
Ronald Kraaij 
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Conditietraining 
 
Het ledental is voor dit jaar stabiel gebleven. 
 
Wat al in de lucht hing is dan in 2011 werkelijkheid geworden: de sportzaal in HP was vanaf april niet 
langer beschikbaar voor indoorsporten van NNPV. Dit betekende dat voor de onderdelen Yoga, Aerobic, 
Zumba en Tai Chi een oplossing gevonden diende te worden. Gedacht werd aan een sportlocatie in de 
buurt van HP. Een eerste inventarisatie onder de leden leverde een toch wat teleurstellend resultaat op. 
Het merendeel van de deelnemers zag het niet zitten om buiten HP te gaan sporten. 
 
Uiteindelijk is hier het volgende uitgekomen. 
 
- Tai Chi is opgesplitst. Enkele deelnemers zijn bij de sportschool van de leraar in Den Haag gaan 

sporten, de overige ofwel in hun eigen woonplaats of in DP. 
- Yoga heeft een locatie in de buurt van HP kunnen vinden en is hier vanaf oktober gebruik van gaan 

maken. 
- De onderdelen aerobic en zumba zijn komen te vervallen. 
 
De verslaglegging per onderdeel. 
 
Aerobic / Bodynetics. 
De invoering van lunchpauze trainingen is een blijvend succes. 
 
Thai Bo / BootCamp 
Dit onderdeel is alleen nog in Rotterdam actief. Helaas is het lastig een leraar te vinden, waardoor aan dit 
onderdeel geen stabiliteit gegeven kan worden. 
 
Conditietraining. 
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. 
Alleen nog in Rotterdam. Het onderdeel wordt trouw bezocht. 
De lessen zijn teruggebracht naar 2 maal 1 uur. 
 
Yoga 
Een onderdeel binnen de Indoor waar enthousiast gebruik van gemaakt wordt. 
In den Haag een succesvolle herstart en ook in Rotterdam is na een korte stop de draad weer opgepakt. 
 
Martial Arts 
Bij dit onderdeel worden verschillende vormen van vechtsport/zelfverdediging uitgeoefend. 
Ook in 2011 zijn diverse workshops gehouden met als hoogtepunt de Kurodaiya-workshop van 9 lessen 
welke enthousiast ontvangen is. 
 
Zumba 
Zoals gezegd niet meer actief in Den Haag. 
Ook in Rotterdam een langere tijd zonder leraar. In november weer opgestart. 
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Excursie 
 
Eén van de activiteiten van NNPV Afdeling Excursie is het aanbieden van meerdaagse reizen naar 
bestemmingen in Europa of naar verre bestemmingen, zoals: Azië en Afrika. 
Deze reizen worden georganiseerd in samenwerking met de een van de touroperators: Comforttouring, 
Creatie Travel, Image Holidays, De Reisbeleving, Shalom International Tours, Snow Time, Sijbrands – 
Faassen en Vital Reizen. 
 
In 2011 zijn de volgende reizen uitgeschreven: 
 

- Boedapest – De Reis beleving – doorgegaan 
- Dutch Snow Time week – Snowtime – doorgegaan 
- Berlijn – De Reisbeleving – niet doorgegaan 
- Israël – Shalom International Tours – niet doorgegaan 
- Thailand – Shalom International Tours – niet doorgegaan 
- Noorwegen – Comforttouring – doorgegaan 
- Corsica – Vital reizen – doorgegaan 
- Kerstcruise – Sijbrands Faassen – doorgegaan 

 
Het vaste aantal touroperators zal in de toekomst kleiner worden om uiteenlopende redenen. 
Image Holidays, Shalom International Tours, Snow Time en / of Sijbrands – Faassen. 
Comforttouring gaat zich in 2012 uitsluitend richten op dagtochten en kleine stedentrips. 
 
Een andere activiteit is het aanbieden van dagtochten naar bestemmingen Nederland of dichtbij gelegen 
in Duitsland en/of België. 
Deze dagtochten worden georganiseerd in samenwerking met de touroperator Comfort Touring.  
 
In 2011 zijn de volgende dagtochten uitgeschreven: 
 

- Limburgse aspergetocht. 
- Stadswandeling in Nijmegen en rondvaart op de Waal. 
- Bezoek aan beeld en geluid in Hilversum met rondvaart op de Vecht en Loenense Plassen. 
- Kerstdagtocht met bezoek aan de kerstmarkt van Monschau. 

Van deze aanbiedingen zijn de dagtochten naar Hilversum en Monschau ook daadwerkelijk doorgegaan. 
Uit de reacties van de deelnemers kon afgeleid worden dat hiermee “raak” geschoten was. 
 
Lex Schreurs 
Secretaris afd. Excursie 
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Fietsen 
 

Ook dit jaar weer een lichte teruggang van het aantal fiets leden, zou gezien de subsidie perikelen nog 
weleens erger kunnen worden. 
 
Wat hebben we gedaan in 2011: 
 
In februari hebben we voor de 1

e
 keer helaas de Kroondomeinen klassieker moeten cancelen wegens 

gebrek aan deelnemers. In maart en april hebben we een aantal ritten van onze fiets kalender gereden, 
daarna is er veel in het water gevallen. 
 
Absoluut hoogtepunt in 2011 was onze fietsweek rondom het Comomeer in Italië. Met maar liefst 13 
fanatieke fiets leden een prima week aldaar gehad, als bijzonderheid een bezoek (op de fiets natuurlijk) 
naar de wereldberoemde fietskapel Madonna del Ghisallo (bekend uit de Ronde van Lombardije) inclusief 
het daarbij behorende fietsmuseum. Een must voor de echte fiets liefhebber! 
Nieuw in deze week was, dat wij voor het eerst begeleiding van een 3-tal motoren hadden, reuze handig 
met hun GPS. Op een fikse onweersbui na, waarbij de fietsenkelder zo'n 30 cm onder water stond, 
hebben we verder heel aardig weer gehad. 
 
Voor 2012 staat de volgende week alweer geboekt en wel in eigen land tijdens de WK week in Limburg. 
 
Kan eigenlijk nu al niet wachten op dit spektakel! 
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Filatelie 
 
De afdeling verleent diensten aan circa 175 leden, verdeeld over filatelie 115 leden en hobby 60 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 november 2010 afgesloten. De 10 rondzenddozen met 60 boekjes en een 
totaal inzendbedrag van € 8.430,58 zijn geteld en de verkopen ad € 948,-- zijn afgerekend met de 
inzenders. Gezien de geringe deelname van de leden is besloten voorlopig geen nieuw rondzendseizoen 
op te starten. 
 
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. 45 deelnemers, voor de Antillen en 
Aruba ca. 30 deelnemers. Ook catalogi en allerlei filatelistisch materiaal kunnen worden besteld met 
verenigingskorting. 
 
Veilingen 
In het afgelopen seizoen werden twee veilingen gehouden: 
- de 150

e
 veiling op 21-05-2011 in HP (Den Haag) 

- de 151
e
 veiling op 04-11-2011 in HP (Den Haag) 

 
De inzenders boden in totaal 240 kavels aan, waarvan ruim 52% werd verkocht. Het verkoop bedrag  
ad. € 702,30 is niet aanzienlijk hoog, omdat de vaak duurdere kavels niet verkocht werden. 
 
Jubileum 
 

 
 
Op 08-05-2011 bestond de afdeling filatelie 60 jaar. 
De viering daarvan werd gecombineerd met de 150

e
 veiling en een verzamelaarsmarkt op 21-05-2011. 

Naast kraampjes met postzegels viel er veel te bewonderen zoals: scabaliertjes, vingerhoedjes, eigen 
gemaakte kaarten, munten, cd’s, 3-d kaarten, beelden, markclips, enz. Een persoonlijke postzegel, naar 
een ontwerp van Hans Bakker en vormgegeven door Alex Jansen, uitgegeven in een velletje van 10 
zegels, alsmede een jubileumenvelop met daarop de speciale postzegel met stempel “’s-Gravenhage 
Chroomstraat 8 mei 2011” onderstreepten dit heuglijke feit . 
 
De jubileumenvelop (hierboven afgebeeld) is aan alle leden uitgereikt tezamen met het jubileumboekje. 
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Golf 
 
Het afgelopen verenigingsjaar betreft het negende jaar dat de afdeling golf draait. 
 
Uitbreiding speelmogelijkheden 
Wij  zijn opnieuw bezig geweest met uitbreiding van de speelmogelijkheden. Dit heeft geleid tot 
(proef)overeenkomsten met twee verschillende Golfbanen en tot het beëindigen van de overeenkomst 
met Golfbaan de Rottebergen. 
 
1. Het Rijk van Nunspeet 
In eerste instantie hebben we gekeken naar uitbreiding buiten de regio Den Haag - Rotterdam. Dit had te 
maken met de fusie tussen de NNPV en de personeelsvereniging van de RVS. Wij gingen ervan uit dat 
we door het aanbieden van speelmogelijkheden in Nunspeet collega’s van de RVS binnen konden halen. 
Dit heeft geresulteerd in een proefovereenkomst met de Golfbaan het Rijk van Nunspeet tot 31-12-2011. 
Helaas werd er onvoldoende gebruik gemaakt door onze leden en bleek dat er, ondanks een 
wervingscampagne, een zeer gering aantal RVS collega’s lid is geworden van de NNPV -Golf. 
We hebben dan ook besloten de samenwerking met Het Rijk van Nunspeet te beëindigen. 
 
2. Golfbaan Bentwoud 
In 2011 is er weer een nieuwe golfbaan bijgekomen in de regio Den Haag. Deze baan is gelegen aan de 
oostkant van Zoetermeer en is goed bereikbaar voor het leeuwendeel van onze leden. We hebben 
besloten om ook op deze baan een proefovereenkomst aan te gaan tot 31-12-2011. Dit was een groot 
succes, er is veel gebruik gemaakt van de baan en de reacties van onze leden waren zeer positief. 
We hebben dan ook besloten de samenwerking met de Golfbaan Bentwoud te verlengen en hebben de 
beschikking over nu vier bedrijfkaarten. Tegelijkertijd hebben we aantal bedrijfskaarten bij Burggolf 
Zoetermeer teruggebracht van acht naar zes. 
 
3. Golfbaan de Rottebergen 
Wij hebben het gebruik van deze baan geëvalueerd en geconstateerd dat er te weinig op deze baan werd 
gespeeld door onze leden. Tegelijkertijd heeft er bij de Rottebergen een organisatiewijziging 
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde aanbieding voor 2011-2012. Deze aanbieding 
voldeed niet aan onze wensen en we hebben dan ook besloten de samenwerking met Golfbaan de 
Rottebergen te beëindigen. 
 
Deelneming aan externe competitie 
De meeste golfbanen waarop door de NNPV -Golf wordt gespeeld organiseren bedrijfsledencompetities. 
Een aantal leden doet hier aan mee. Aanmelding gaat via de baancommissie.  
 
Toernooi 
Ons jaarlijkse NNPV -Golf toernooi was groter dan ooit. Reden hiervan is dat dit toernooi is gecombineerd 
met het ING-Verzekeren golftoernooi. Hierdoor waren er meer dan 100 deelnemers en kijken we terug op 
een zeer geslaagde en zonnige dag op Golfbaan de Scherpenbergh te Lieren. 
 
Knock-out Competitie 
In de zomer –en wintermaanden is er een knock-out competitie georganiseerd. Telkens zo'n 30 leden 
hebben hier aan meegedaan. Daarnaast heeft er weer een teamcompetitie plaatsgevonden, waarbij 
teams van drie personen tegen elkaar strijden.  
 
Overige activiteiten 
In 2011 zijn er nog vele andere activiteiten georganiseerd door de afdeling Golf. Dit dankzij de 
inspanningen van onze zeer actieve activiteitencommissie. Van deze activiteiten is een uitgebreid 
jaarverslag gemaakt. Geïnteresseerden kunnen dit verslag opvragen via nnpvgolf.actcie@gmail.com.  
 

mailto:nnpvgolf.actcie@gmail.com
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Hengelen 
 

                         
 
De binnen- en zeetochten in 2011 
Toeval? Over de periode 2011 kan de aanhef hetzelfde blijven als die van 2010 namelijk; “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 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 niet is overschreden en dat al onze leden toch regelmatig en voldoende hun hobby met onze 
afdeling hebben kunnen uitoefenen. 
 
Zo ook weer over 2011 is een zelfde conclusie; “Over de vangsten hebben wij meer te klagen.” 
Het was dit binnen seizoen 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. Het was wel iedere dag en de hele dag door 
“hangen” en “de volgende”. 
 
De gehouden zeetochten gaven niet veel verandering, op zee waren de resultaten niet echt vangst 
succesvol. Kortom voor alle hengelaars was er niet echt veel vis te vangen maar het was wel weer 
ouderwets sfeervol en gezellig. 
 
Het gaat er naar uitzien dat door alle ontwikkelingen binnen ING / Nationale Nederlanden het jaar 2012 in 
zal gaan als het laatste NNPV/Hengelen jaar. Jammer maar het is niet anders. 
 
De “prijzen” waren dit verenigingsjaar voor; 
 
Kanjerbokaal    : Karel en Wim vd Ree 
Competitietrofee  : Wim de Watson 
v. Donselaar brasembokaal : Wim de Watson 
Zeebeker   : vacant 
Introbeker   : Leo Broeren 
 
Ondanks de somberheid over de vaak mindere weersomstandigheden en natuurlijk de vangsten was het 
wel een gewoon leuk seizoen. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen; dank hiervoor. 
 
We gaan er maar vanuit dat 2012 toch een prima jaar zal zijn! 
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Hengelsport Ede 
 
Het seizoen begint altijd met de ALV. 
Over het jaar verspreid worden 12 viswedstrijden georganiseerd, met als hoogtepunt het visweekend van 
16 en 17 april in Lemmer bij “de Kikkert”. Het werd een geslaagd visweekend waarbij veel vis werd 
gevangen. 
 
Op 15 maart 2011 werd de Algemene Leden Vergadering gehouden. Helaas was de opkomst iets minder 
dan andere jaren. Dit kwam omdat een aantal mensen ziek was. 
Vast ‘agendapunt’ is de prijsuitreiking over het afgelopen seizoen. Aan de nummers 1 t/m 3 van het 
eindklassement over 2010 werd een beker uitgereikt. 
De winnaar kreeg tevens de Wisselbeker overhandigd en de Kanjerkoning 2010 werd uitgereikt. 
Tijdens de vergadering werd de traditionele verloting gehouden. Mooie prijzen vonden hun weg naar de 
gelukkigen. Al met al een geslaagde avond. 
 
Op 22 oktober is voor het eerst in de Waal gevist bij Gendt. (onder Nijmegen) De opkomst was goed, de 
resultaten helaas wat minder. Over de locatie was iedereen tevreden en daar zullen we het komende 
seizoen zeker naar terugkeren. Na afloop van de wedstrijd is er nog gezellig nagepraat met een drankje 
en een hapje. 
 
Als vaste afsluiting van het seizoen zijn we op 5 november wezen forellen bij de “Kamphoeve” te 
Ommeren. Een geslaagde ochtend waarbij vele forellen werden gevangen. Na afloop werden er in de 
kantine sterke verhalen uitgewisseld onder het genot van broodje bal en een drankje. 
 
Half oktober werd er al gestart met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen 2012. 
I.v.m. de naamswijziging van HSV RVS-Ede naar HSV NN-Ede moesten er de nodig zaken geregeld 
worden. Zo moest ook de nieuwe naam op de Vispas 2012 komen te staan. 
 
Eind december zijn de Vispassen aan de leden verstrekt. 
Het bestuur. 
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Runners 
 
Het verslagjaar betreft de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. Het samengaan met Ede 
levert een toename van 11 leden. Belangrijker is dat er een vast aanspreekpunt gerealiseerd is en er een 
structureel overleg geïnitieerd is. Dit heeft ook tot gevolg dat het aanbod van loopjes zich heeft uitgebreid  
tot de oostelijke regio. Leuk om te vermelden is dan dat een gepensioneerde die verhuisd is naar het 
oosten van het land, gezien heeft dat we daar ook loopjes hebben en zich daarom weer heeft aangemeld. 
Dankzij een goede overdracht van werkzaamheden is de bestuur mutatie geruisloos verlopen en worden 
de taken goed uitgevoerd. Door inkrimping van bezetting van het secretariaat van de NNPV wordt het 
bestuur van de runners meer belast met werkzaamheden. Een goed voorbeeld is de communicatie met 
de leden, een zelfwerkzaamheid voor de onderafdelingen. Een goed en actueel ledenbestand is dan 
vereist. 
 
Kleding 
De kleding uitgifte heeft wat vertraging opgelopen. Het bedrukken moet aan bepaalde standaarden 
voldoen dat leverde problemen. De kleding wordt in januari 2012 aan de betreffende leden uitgereikt. Er 
zal een gezamenlijk klein feestje van worden gemaakt tijdens de jaarlijkse vergadering van de runners. 
Beleid en toekenning van in bruikleen van kleding is en blijft onveranderd. Afschrijving en reservering zal 
in overleg zijn met hoofdbestuur NNPV. 
 
Leden 
Het aantal is stabiel, ongeveer 227. Er zijn geen speciale wervingsacties gerealiseerd. Blijft een 
aandachtspunt voor het bestuur. 
 
Overige activiteiten en Discovery run 
Ondanks het geringe aantal deelnemers, was het een groot succes om in Engeland/Harwich te lopen. 
Het evenement werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Ditmaal vertrokken we op vrijdagavond en waren we 
zondagochtend weer in Hoek van Holland terug. 
 
Overzicht prestatielopen NNPV-Runners 2011 

Datum Naam Plaats Afstanden Deelnemers 

     

02-01 Oliebollencross Delft 2,3-4,6-9,2 km 33 

12-01 Ledenvergadering Rotterdam   15 

23-01 Puinduinrun Den Haag 3,5-7-10 km 51 

13-02 Noord AA polderloop Zoetermeer 5-10-15 km 30 

20-02 Strandloop Hoek v Holland 5-10-15-20 km 32 

13-03 CPC Den Haag 5-10-21,1 km 48 

26-03 Arcade Halve Marathon Naaldwijk 5-10-21,1 km 30 

10-04 Marathon Rotterdam Rotterdam 5-10-42,2 km 64 

20-04 Coopertest Rotterdam 12 minuten 98 

08-05 Kopjesloop Delft 5-10-15 km 56 

22-05 Royal Ten Den Haag 5-10 km 33 

05-06 Delftse houtloop Delft 3,5-7-14 km 42 

18-06 13e Groot Ginkelse Loop Ede 5-10-21,1 km 19 

26-06 Sauna ontbijtloop Naaldwijk 5-10-15 km 31 

03-09 Openingsdag Delft 5,5-11 km 60 

17-09 Oosterparkloop Ridderkerk 6,3-10-15 14 

02-10 Rottemerenloop Bleiswijk 10-21,1 km 28 

05-10 Coopertest Delft 12 minuten 102 

14 t/m 16-10 Discoveryrun Engeland 5-10 km 18 

05-11 Venecorun Monster 7,2-11,3-21,1 km 14 

12-11 Zegerplasloop Alphen a/d Rijn 5-10-15-20 km 23 

03-12 Rob Prooi Memorial Cross Barendrecht 4,9-9,8 km 25 

18-12 4e AVW cross Maassluis 3-6-9 km 17 

 
Coopertest 
Door onbekende redenen zien we een lichte terugval in deelname. 
Wellicht meer en op een andere manier de aandacht voor vragen. 
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Snooker 
 
NNPV Snooker heeft al jarenlang een trouwe schare aan leden. Naast de mogelijkheid om op eigen 
gelegenheid te snookeren bij Delta Snookercentrum, kan deelgenomen worden aan de NNPV 
Laddercompetitie en het jaarlijkse NNPV Snookertoernooi. 
 
Verder heeft NNPV Snooker ook een snookerteam dat deelneemt aan de KNSB-competitie. 
Dit snookerteam heeft in het vorige seizoen een prachtige promotie behaald van de 3e naar de 2e divisie 
en werd daarna zelfs nationaal kampioen in de 3e divisie. Dit seizoen stonden zij voor de moeilijke taak 
zich te handhaven in de 2e divisie. Maar ook dit ging hen zeer goed af. Zij eindigden zelfs in de bovenste 
helft van de ranglijst. Een mooie prestatie in het debuutjaar in de 2e divisie. 
 
De laddercompetitie wordt traditioneel gespeeld van oktober t/m juni waarbij tegenstanders elkaar op 
afspraak kunnen uitdagen. In juli worden de bovenste 4 spelers van de ladder uitgenodigd om in een 
finale uit te maken wie zichzelf NNPV ladderkampioen mag noemen. 
 
Na eerdere 2e plaatsen was het afgelopen seizoen Ruud Heufke Kantelaar de beste. 
 
Inmiddels is het nieuwe seizoen alweer een tijdje onderweg en er wordt er weer actief gespeeld om 
stijging op de ladder te verkrijgen. Mooi aan de laddercompetitie is dat inschrijving hieraan ook 
gedurende het seizoen mogelijk is. 
 
Het jaarlijkse NNPV Snookertoernooi wordt altijd op een zondagmiddag in februari gehouden bij Delta 
Snookercentrum. Ook het afgelopen jaar werden wij daar weer welkom geheten. Om er voor te zorgen 
dat iedereen lekker aan snookeren toekomt, start het toernooi met een poulefase. Hierdoor speelt 
iedereen gegarandeerd 3 maar meestal zelfs 4 wedstrijden. Daarna bepaalden de beste uit de poules in 
een halve finale en finale wie de uiteindelijke kampioen werd. 
 
Ron Melsen speelde dit jaar al zijn partijen ijzersterk en won zeer terecht het toernooi. 
 
Voor de spelers die uitgeschakeld waren, was er ook nog de mogelijkheid een prijs te winnen, 
bijvoorbeeld die voor de hoogste break of de prijs voor de speler die het snelst een snookertafel leeg 
speelt. Door de meeste spelers werd de dag daarna zeer gezellig afgesloten met een gezamenlijk diner. 
 
Namens NNPV Snooker, 
Marcel van Oostenrijk 
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Squash 

 
Het verenigingsjaar 2011 is weer voorbij gegaan zonder echte hoogte en diepte punten. 
 
Als ik dan toch iets wil noemen is het in ieder geval een klein minpuntje. Ondanks dat we overgestapt 
voor Rotterdamse locatie “IJsselmonde” op zeer uitgebreide mogelijkheden om te gaan squashen, heeft 
niemand van de Rotterdamse leden zich hiervoor aangemeld. 
 
Een pluspunt is dat de ledenlijst nu op 33 squashleden staat. 
Vele namen die daar op staan zijn de “oud-bekenden”, de enthousiaste squashers die ik al heel wat jaren 
persoonlijk ken. Maar nog belangrijker is dat ik ze ook regelmatig op de squashbaan zie om de 
onderlinge krachten te meten op de squashbanen van Fitness & Racket Centre Westvliet. 
 
Met sportieve groet, 
 
Hennie van den Heuvel 
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Squash Ede 
 
De Edese squashvereniging heeft in 2011 
een rustig jaar gehad. 
 
Met gemiddeld 34 leden is de vereniging 
stabiel gebleven ten opzichte van de 
voorgaande jaren, ondanks het feit dat 
veel collega’s in de loop der jaren onze 
organisatie hebben verlaten. 
 
In 2011 is er geen toernooi georganiseerd, 
maar heeft iedereen naar hartenlust 
kunnen squashen. 
 
2012 bestaat de squashgroep al 15 jaar. 
 
 
Door vertrek van twee bestuursleden uit de NN-organisatie en door het stoppen met squashen van een 
derde bestuurslid zal per 2012 een nieuw bestuur worden voorgesteld. 
Daniël Hoff en Johan Seunninga hebben zich bereid verklaard het stokje en de bestuurshamer over te 
nemen van Ceel Schuurman, Jonathan Pieterse en Hans Straus. In de ledenvergadering die binnenkort 
volgt zal voor akkoord van de bestuurswissel worden gestemd. 

 
Ceel, Jonathan en Hans danken alle clubleden voor 
de gezellige jaren die achter hen liggen. 
Zij wensen het nieuwe bestuur veel succes en de 
Squash Ede nog een sportieve toekomst toe! 
 
 
Namens het squashbestuur, 
Hans Straus. 
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Tafeltennis 

 

Het aantal leden was eind 2011: 48 (eind 2010: 50) 2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. 

 

Competitie 

In Den Haag werd in het voorjaar 2011 met 3 teams aan de competitie deelgenomen. In het voorjaar van 

2011 werd met 2 teams deelgenomen aan de duo competitie in de 5
e
 klasse. Het ene team promoveerde, 

het andere team degradeerde. In de reguliere competitie kwam 1 team in de 5
e
 klasse uit. 

 
In Rotterdam werd in het voorjaar 2011 met 4 teams aan de competitie deelgenomen. Team 3 
degradeerde naar de 5

e
 klasse, waarin men najaar 2011 overtuigend kampioen werd. 6 Teams namen 

deel aan de duo competitie, waarvan 3 teams degradeerden. 

 

Omdat de sportzaal in Den Haag per 1 mei 2011 niet meer beschikbaar was, zijn alle Haagse spelers per 

die datum (met veel plezier) in Rotterdam gaan spelen. In de najaar competitie 2011 werd in Rotterdam 

dus met 6 teams aan de reguliere competitie deelgenomen en met 6 teams aan de duo competitie. In de 

duo competitie werden team 2 en 4 kampioen. 

 

Toernooien 

De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden: 

 

- Toernooi van Marcel voor alle competitiespelers binnen NN, winnaar Stefan per Sigfridsson. 

(ter nagedachtenis aan Marcel van Laarhoven) 

- Recreantentoernooi 

- Theo Koenders kersttoernooi. 

- Clubkampioenschappen 

(algemeen clubkampioen werd: Emie van Bodegom) 

(clubkampioen in Den Haag werd in het voorjaar van 2011: Ton Tromp) 

- Oliebollentoernooi in Rotterdam, winnaar: Jeanne Silvius. 

- Plankentoernooi in Rotterdam, winnaar: Peter Bakker. 

- Toernooi om de Cor van Roon trofee in Rotterdam, winnaar: Jan Scheffers. 

 

Festiviteiten 

Er zijn 3 in Zoetermeer gehouden biljartavonden geweest. 

 

Ledenvergadering 

De ALV werd gehouden op 12 december 2011. 

 

Communicatie 

Actueel nieuws werd via mail en via de site bekend gemaakt.  

 

Speelzalen 

Sinds 1 mei 2011 is de sportzaal in Den Haag niet meer beschikbaar, sindsdien spelen we alleen nog in 

de sportzaal in Rotterdam. 
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Tafeltennis Ede 
 
De locatie Ede heeft een tafeltennisteam Nationale-Nederlanden. 

Wij spelen bedrijfscompetitie in Veenendaal. Ons team bestaat uit vijf leden, waarvan er per competitie-
avond drie spelen. Op zo’n avond worden 9 (3 x 3) enkelspelpartijen gespeeld en 1 dubbelpartij. 

Dit seizoen werd bij wijze van proef gespeeld in vier poules in plaats van drie, wij speelden in de C-poule. 
Na twee onderlinge wedstrijden tegen alle tegenstanders eindigden wij als derde. De competitieopzet 
was dit keer zo dat er nog kruisfinales volgden. Wij versloegen de nummer 2 Empas en nummer 4 Repro 
Schoeman won verrassend van nummer 1 SKF. 

Er volgden twee prachtige finalewedstrijden tegen Repro Schoeman om uit te maken wie van ons 
kampioen in de C-poule zou worden. Wij wonnen op beide avonden, de eerste met 6-4, nadat we maar 
liefst 4-1 hadden achtergestaan en de tweede met 7-3. Na afloop waren er bloemen en een fraaie beker.  

Voor Aad van Aalst was er ook een beker voor de beste individuele prestatie (zogenaamde punten cup). 
Aad had namelijk deze competitieronde al zijn enkelpartijen gewonnen. Het was onze eerste beker als 
team Nationale-Nederlanden. 

Tweeëneenhalf jaar geleden hadden we als team RVS al eens in de B-poule gewonnen. Volgend seizoen 
keren we weer terug naar een systeem van drie poules en spelen wij in de B-poule. 

Ons team kan versterking gebruiken, interesse, neem contact op! 

Niek Edelenbosch, telefoon: 0318-662879 
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Tennis 
 
Met 275 leden zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling. Onze vereniging bestaat uit vrijwilligers 
die tal van activiteiten 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 2011: 

- 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 maart 2011 is er voor het eerst een tennisweekend georganiseerd. Met een groep van 15 
tennissers zaten we van vrijdag tot zondag in een 4* Hotel in Zutphen. We hadden daar een 
tennisclinic, hebben alle dagen in de tennishal getennist, hebben heerlijk gegeten en het was 
vooral erg gezellig! 

- In 2011 was NNPV tennis weer met 8 teams vertegenwoordigd in de KNLTB voorjaarscompetitie. 
Voor de poule-indeling & uitslagen kun je onze 8 NNPV-teams volgens op 
http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=116, typ bij naam vereniging “NNPV” 

- De NNPV Clubkampioenschappen Tennis zijn, net als 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. 

- Naast tennislessen in het voorjaar is zijn er voor het eerst ook in Den Haag winterlessen 
2011/2012 aangeboden. Hiervoor was veel animo: 7 groepen in Den Haag en 3 groepen in 
Rotterdam! 

 
Activiteitenkalender 2012: 
NNPV heeft weer een mooie activiteitenkalender samengesteld voor 2012. 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 vindt u actuele informatie, maar toch even kort: 
 
De (voorlopige) activiteitenkalender 2012 is als volgt: 
 
15 januari:  NNPV dubbeltoernooi Dekker Zoetermeer (binnen) 
11 februari:  NNPV dubbeltoernooi De Delftse Hout (binnen) 
17 maart:  NNPV dubbeltoernooi Blijdorp (binnen) 
April/Mei: KNLTB Voorjaarscompetitie (buiten) 
Juni/Juli:  NNPV dubbeltoernooi Blijdorp (buiten) 
16-26 Aug:  NNPV clubkampioenschappen (buiten) 
Sept/Okt: KNLTB Herfstcompetitie (buiten) 
November: NNPV dubbeltoernooi De Delftse Hout (binnen)  
December: NNPV dubbeltoernooi Rhijenhof, Wateringen (binnen) 
 
Oktober-maart: Winterlessen 
April-Juni: Zomerlessen 
 
 
 
Met sportieve groet, 
De Commissie en Bestuursleden van NNPV tennis 
 
 
 

Bezoek onze internetsite www.nnpvtennis.nl & intranet 
http://nn.intranet/NNPV/Pages/Afdelingen/SubAfdelingen/Lawntennis.aspx 

 

http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=116
http://www.nnpvtennis.nl/
http://nn.intranet/NNPV/Pages/Afdelingen/SubAfdelingen/Lawntennis.aspx
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Volleybal 
 
Er is eigenlijk niet veel nieuws te melden ten opzichte van vorige jaren. Het huidige ledenbestand blijft 
nog steeds enthousiast en daar bouwen we op door. 
 
NNPV Volleybal is dit jaar actief in de derde klasse. Dat lijkt een promotie, maar het komt er concreet op 
neer dat de vierde klasse is opgeheven. De poule van de vierde klasse is 1-op-1 overgeheveld naar de 
derde. Dat geeft wel een bijzondere situatie: aan het einde van het seizoen zal niemand willen 
promoveren. Want er is in onze poule geen enkel team dat iets heeft te zoeken in een nog hogere klasse. 
We gaan het zien. 
 
Wij treden nog steeds in een gemengde combinatie aan. Hoewel er veel wordt verloren, blijft het plezier 
in het spelletje bestaan. Waar het aan ontbreekt is de aanvalskracht. Ondanks dat weten we toch 
regelmatig de tegenstanders het vuur na aan de schenen te leggen. Veel tegenstanders krijgen er toch 
wel eens een beetje de pest in wanneer ze met 6 mannen de grootste moeite hebben tegen een team dat 
2, 3 en soms wel 4 dames in het veld brengt. Op zich is dat ook wel weer leuk. 
 
Afgelopen jaar hebben we voor de 28

e
 keer het NNPV Afdelingen Volleybal georganiseerd. De animo 

was vergelijkbaar met het voorafgaande jaren. Het lijkt er dus wel op dat er sprake is van een 
stabilisering. 
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen: 
 
Foto en videoclub 
Hockey 
Voetbal Den Haag 
Zwemmen 
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Bibliotheekcommissie 
 
Den Haag 
 
De bibliotheek was in 2011 iedere dinsdag en donderdag geopend van 12.30 tot 13.00 uur en werd in 
wisseldiensten bemand door: Aad de Man, Amieta Molier, Bryan Dipadinaja en Cisca Siebel. 
Als reserve ‘bibliothecaris’ heeft zich Jaap Engelsman aangemeld. 
 
Het afgelopen jaar is de collectie boeken 2x uitgebreid. Daarbij waren de ‘spannende’ boeken het meest 
in trek, met een lichte voorkeur voor Scandinavische schrijvers zoals: Jussi Adler, Olsen, Jens Lapidus of 
Henning Mankell. Maar de romans winnen stukje bij beetje aan terrein met schrijvers als: Arnon 
Grunberg, Herman Koch of Jan Siebelink. De nieuwe aanwinsten worden onder de aandacht gebracht 
door middel van posters, die in de printerruimtes worden opgehangen. Uitbreiding van de collectie 
gebeurt door eigen aankopen, maar ook worden soms boeken door lezers aan de bibliotheek afgestaan. 
 
Een deel van de collectie is gedateerd. Daarvan worden van tijd tot tijd exemplaren afgeschreven, die de 
leden gratis mogen meenemen. 
 
Het aantal bezoekers is nog steeds stabiel en piekt in de vakantieperiodes. Het ledenbestand is erg 
groot, maar in de loop der tijd is gebleken dat het aantal lezers uit een kleinere, vaste kring bestaat. Er 
melden zich regelmatig nieuwe leden, maar leden die – om uiteenlopende redenen – vertrekken melden 
zich niet af. 
 
 
 
 
Rotterdam 
 
Per kwartaal worden nieuwe boeken ingekocht, kwartaal 3 en 4 hebben we gecombineerd, door 
verschillende redenen o.a. door weinig nieuw aanbod. 
 
Gemiddeld worden per kwartaal 16 boeken ingekocht, met een verdeling van 
8 romans (oranje) 
8 spanning (groen) 
 
Bij deze kwartaalaankopen worden van de populaire auteurs vaak de nieuwste boeken gekocht. 
Populaire auteurs zijn o.a. Jill Mansel, Tess Gerritsen of Loes den Hollander. 
Regelmatig krijgen wij een tip van de leden om een boek te bestellen, van een voor ons onbekende 
schrijver. 
 
We hebben een 100 tal leden, hiervan zijn 50 leden actieve lezers. Tijdens de vakanties is er een piek in 
het uitlenen van de boeken. 
 
In 2011 hebben wij de “spannende“ boeken geschoond op boeken die langer dan 5 jaar niet zijn 
uitgeleend. Deze boeken worden geschonken aan een goed doel. 
 
In 2012 worden de “romans” geschoond. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren in de kasten. 
 
De kwartaalaankopen van 2011 zijn als blikvangers gepresenteerd, hierdoor worden de nieuwe 
kwartaalaankopen gemiddeld meer gelezen. 
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Commissie Ede 
 
2011 is het eerste volledige jaar dat de Commissie Ede NNPV onder deze naam heeft gedraaid. Er is 
getracht om weer een keur aan activiteiten aan te bieden aan de leden van de NNPV. Het doel van de 
commissie is om alle leden van de NNPV een gevarieerd aanbod aan te bieden van activiteiten maar dan 
gericht op de regio Ede. 
 

  
 
Er zijn in 2011 veel activiteiten geweest die over het algemeen goed bezocht zijn. Met de Kerst en met 
Pasen zijn er weer de bekende familie bingo’s geweest in Ede die druk bezocht zijn door jong en oud. 
 
In februari is in samenwerking met de keuken van Ede 2x een tapasworkshop georganiseerd. Beide 
avonden waren vol geboekt, het was leuk om te zien dat iedereen gezamenlijk een heerlijke tapasmaaltijd 
klaar maakt en daarna gezellig, onder het genot van een drankje, alles gezamenlijk at. 
 

  
 
Daarnaast is er nog een motortoertocht geweest, een dag Wildkansel, een rondje Veluwe, een dagje uit, 
en een bezoek aan de kerstmarkt. 
 
Ook voor 2012 is er weer een gevarieerd aanbod, dus tot in 2012. 
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Music & CD Club 

 
In het vorige verslag kondigden we het al aan. 2011 werd een jaar van bezinning. 
In 2010 zijn we geconfronteerd met een behoorlijke afname in het aantal bestellingen. Deze daling heeft 
zich voortgezet in 2011.  
 
Ook de Music & CD Club ontkomt niet aan de concurrentie van de grote concerns, die het nu de film en 
muziek branche het wereldwijd moeilijk heeft door alle alternatieven die voor handen zijn, steeds meer 
voor het zeggen krijgen. Ook de groeiende internetmarkt zorgt voor een algehele daling van de prijzen. 
 
Blijft de Music & CD Club bestaan? 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. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Music & CD Club 
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Sint Nicolaas commissie 
 
Het Sinterklaasfeest in Rotterdam werd dit jaar voor de 40

ste
 keer gehouden en was zodoende wel eens 

toe aan een nieuw jasje. Het NN-Sinterklaasfeest 2011 stond daarom vooral in het teken van 
verandering. Geen stoelen meer in de zaal, geen hoempa pa-band en geen klassieke goochel act, maar 
wel een professionele Sinterklaas, héél veel Zwarte Pieten en vooral veel actie voor de kinderen. 
 
De DJ-Piet en de Dans-Piet openden dit jaar het feest met stevige Sinterklaasbeats, waarmee de sfeer 
van de dag gezet was. De stevige beats sloegen direct aan bij de totaal 600 kinderen, en zo veranderde 
zaal al snel in een dansende massa. Sinterklaas was duidelijk onder de indruk van deze vrolijke 
kinderbrij. Na een paar uurtjes stevig springen en zingen vertrokken de kinderen volledig uitgeput, en 
voorzien van prachtige kado’s, huiswaarts. 
 

 
 
Sleutelen aan een instituut als het NN-Sinterklaasfeest bleek een ware schokgolf te weeg te brengen bij 
vrijwel iedereen die iets heeft met het Sinterklaasfeest. Met een zeer gedreven en creatieve Sinterklaas-
commissie hebben we er uiteindelijk een weer een prachtig feest van kunnen maken. De vele positieve 
reacties bevestigen dat het een goede keuze was om het Sinterklaasfeest eens over een andere boeg te 
gooien. 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2011 
 
Dit is het eerste financiële verslag van de NNPV na de fusie met de S&OV RVS. 
De vergelijkende cijfers, de balans per 01-01-2011 en de begrote bedragen, zijn de samengevoegde 
gegevens van de “oude” NNPV en S&OV RVS van 01-01-2011. 
 
Het financieel verslag omvat: 
 

1. Balans per 31-12-2011. 
2. Staat van baten en lasten. 
3. Specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten en de 

daaruit voortvloeiende contributiereserve. 
4. Begroting NNPV verenigingsjaar 2012 

 
Het boekjaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 82.873,00, begroot was een 
tekort van € 21.000,00. 
 
Globaal (in duizenden euro´s) de verschillen. 
 

Onderdeel Voordelig Nadelig 

Uitgaven afdelingen 61  

Onvoorzien 33  

Bestuur 4  

Evenementen 50  

Diverse, lustra enz.  10 

Contributie  10 

Subsidie  13 

Te verrekenen contributie  18 

Totaal 150 51 

 
Het voordelig saldo is toegevoegd aan de vrije reserve. 
 
Veel afdelingen zijn ruim binnen de begroting gebleven, zodanig dat in plaats van de verwachte daling 
van de contributiereserve deze reserve nog verder is toegenomen. 
 
Ten laste van de Lottogelden is een één betaling gedaan t.b.v. de aanschaf van materiaal voor de 
afdeling tafeltennis, de overblijvende lottogelden zijn aan de lottoreserve toegevoegd. 
 
 
Namens het hoofdbestuur, 
 
Leo den Boer Hans Evers 
penningmeester 
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BALANS NNPV 2011 

Activa   Passiva 

 31-12-2011 01-01-2011  31-12-2011 01-01-2011 

Girorekeningen €     2.219,97 €     8.887,35 Vrije reserve € 373.256,45  € 290.383,45 

Bankrekeningen €   20.765,13 €   39.451,77 Doel reserve € 100.000,00  € 100.000,00 

Spaarrekeningen € 584.000,00 € 411.792,78 Reserve Lotto/Toto €   72.958,86  €   70.435,97 

      Reserve Lustra €   75.000,00  €   50.000,00 

            

Afdelingspenningmeesters €   51.849,44 €   48.714,65 Afdelingspenningmeesters €   20.838,77    
Voorschotten commissies €     5.000,00 €   67.388,24 Reserve bijz. evenementen €   17.500,00  €   18.500,00 
Te verrekenen 
sportkleding €     7.800,00 €   19.800,00 

Te verrekenen contributie €   74.501,91  
€   70.123,47 

            
Debiteuren (Leden) €         67,75 €           9,25       
Debiteuren   €       316,44 Crediteuren   €     9.954,32 
Nog te ontvangen €   65.898,94 €   13.159,69 Nog te betalen €     3.545,24  €       122,96 

            

  € 737.601,23 € 609.520,17   € 737.601,23 € 609.520,17 

      

      

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2011 t/m 31-12-2011 
Baten Lasten 

 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 139.988,00 140.880,00 Afdelingslasten 277.127,05 338.747,00 

Afdelingscontributie 140.280,15 149.451,60 Afdelingsact. tlv Algemeen 2.012,30 8.300,00 

Extra Buitengewone leden 2.735,50 2.700,00 Contributie tlv Algemeen 1.231,80 1.653,00 

Subsidie Concernleiding 145.695,00 158.675,00 Afdracht Arnhem Sittard 6.006,00 8.300,00 

Rente 6.980,89 4.293,40 Bestuurskosten 3.405,98 8.000,00 

     Bibliotheek en MCD 2.838,67 3.000,00 

     Diverse 7.980,28 10.000,00 

     Evenementen 24.488,36 75.000,00 

     Jubilea 1.826,79 3.000,00 

     Lustra 25.000,00 10.000,00 

     Kosten betalingsverkeer 5.074,08   

Onvoorzien 8.563,21  Onvoorzien   25.000,00 

Te verrekenen contributie   14.000,00 Te verrekenen contributie 4.378,44   

Nadelig saldo   21.000,00 Voordelig saldo 82.873,00   

            

Totaal 444.242,75 491.000,00 Totaal 444.242,75 491.000,00 
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Specificatie per afdeling 
 

 2011  2011    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2011 31-12-2011 

         

Bridge 7.500,00 2.885,49  1.404,00 1.389,00  4.384,45 4.619,25 

Excursie 11.750,00 4.447,42  3.702,00 3.449,00  2.397,64 4.067,67 

Fietsen 4.130,00 3.738,56  1.605,00 1.540,00  475,84 520,42 

Filatelie 3.875,00 3.118,75  1.604,40 1.499,40  249,95 501,85 

Foto en Video 5.150,00 2.770,50  1.536,00 1.473,00  2.175,07 2.539,87 

Golf 77.500,00 74.814,00  41.184,00 40.788,00  31.407,66 28.281,66 

Hengelen 4.900,00 3.901,03  1.776,00 1.440,00  835,41 715,00 

Hockey 1.350,00 1.200,00  630,00 470,00  -12,87 -22,87 

Indoor trainen 22.000,00 11.919,53  8.001,00 6.737,50  2.499,34 4.469,03 

Klaverjassen 650,00 635,48  313,20 279,00  3,40  

Lawntennis 60.000,00 43.348,56  24.048,00 21.040,00  3.800,75 7.501,33 

MCC 36.500,00 33.804,77  14.772,00 14.296,00  1.568,79 2.342,88 

Runners 18.400,00 19.772,12  6.660,00 6.786,00  2.947,08 1.824,23 

Snooker 4.005,00 3.629,05  1.380,00 1.090,00  3.723,02 3.361,40 

Squash 9.000,00 5.686,79  6.300,00 5.805,00  -184,30 3.158,91 

Tafeltennis 2.900,00 2.887,20  1.458,00 1.298,25  34,51 177,88 

Voetbal Den Haag 14.350,00 15.324,15  9.000,00 8.340,00  8.517,70 6.166,88 

Voetbal Rotterdam 4.900,00 2.565,27  1.152,00 444,00  2.436,82  

Volleybal 3.100,00 1.566,62  1.290,00 1.492,50  1.192,24 2.058,09 

Zwemmen 22.550,00 20.805,94  12.600,00 11.730,00  -544,41 -370,35 

Badminton Ede 5.655,00 5.588,29  1.740,00 2.061,00  221,93 47,61 

Computerclub Ede 6.872,00 2.661,73  2.304,00 2.157,00  704,28 1.796,59 

Hengelsport Ede 3.160,00 2.175,07  1.104,00 954,00  307,06 391,03 

Squash Ede 8.550,00 7.690,73  3.888,00 3.690,00  982,11 398,05 

Tafeltennis Ede  190,00   31,50   -44,50 

         

Totalen 338.747,00 277.127,05  149.451,60 140.280,15  70.123,47 74.501,91 
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Begroting N.N.P.V. voor het verenigingsjaar 2012 
        

Begroting inkomsten  Begroting uitgaven  

       Per lid 

Subsidie concern   0,00   Bridge 3.900,00  51 

Rente   6.151,60   Excursie 8.000,00  14 

     Fietsen 4.135,00  40 

     Filatelie 3.857,00  22 

Contributie Aantal  Per maand   Foto en Video 5.150,00  42 

Algemene contributie 5600  2,00  134.400,00   Golf 85.600,00  267 

Bridge 77  1,50  1.386,00   Hengelen 4.900,00  169 

Excursie 570  0,50  3.420,00   Hockey 1.300,00  87 

Fietsen 104  1,25  1.560,00   Indoor trainen 17.000,00  56 

Filatelie 176  0,70  1.478,40   Lawntennis 49.500,00  171 

Foto en Video 123  1,00  1.476,00   MCC 36.500,00  31 

Golf 321  15,00  57.780,00   Runners 20.900,00  91 

Hengelen 29  4,00  1.392,00   Snooker 4.348,00  189 

Hockey 15  3,00  540,00   Squash 7.000,00  212 

Indoor trainen 304  1,50  5.472,00   Tafeltennis 3.100,00  65 

Lawntennis 289  6,00  20.808,00   Voetbal Den Haag 17.070,00  388 

MCC 1181  1,00  14.172,00   Volleybal 3.100,00  155 

Runners 230  2,75  7.590,00   Zwemmen 22.500,00  346 

Snooker 23  5,00  1.380,00   Badminton-Ede 6.845,00  122 

Squash 33  8,50  3.366,00   Computerclub-Ede 4.995,00  28 

Tafeltennis 48  2,50  1.440,00   Hengelsport-Ede 2.400,00  55 

Voetbal Den Haag 44  15,00  7.920,00   Squash-Ede 9.400,00  303 

Volleybal   1.248,00   Tafeltennis-Ede 190,00  32 

- Competitie 16  6,00    Arnhem 3.270,00  30 

- Recreatief 4  2,00       

Zwemmen 65  15,00  11.700,00   Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 10.000,00   

Badminton-Ede 56  4,75  3.192,00   Contributie t.l.v. Algemeen 2.040,00   

Computerclub-Ede 176  1,00  2.112,00   Bestuurskosten 8.000,00   

Hengelsport-Ede 44  2,00  1.056,00   Bibliotheek en MCD 4.000,00   

Squash-Ede 31  15,00  5.580,00   Diverse 7.000,00   

Tafeltennis-Ede 6  1,00  72,00   Evenementen 75.000,00   

Arnhem  109  1,00  1.308,00   Jubilea 3.000,00   

     Lustra 10.000,00   

Vrijval contributiereserve  6.000,00   Onvoorzien 10.000,00   

        

Tekort   150.000,00      

        

Totaal   454.000,00   Totaal 454.000,00   
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Notities 


