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Hoofdbestuur april 2013 
 
 
L.S., 
 
 
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van NNPV over het verenigingsjaar 
01-01-2012/31-12-2012 te doen toekomen, welk in de algemene ledenvergadering van 02-05-2013 a.s. 
ter discussie zal worden gesteld. 
 
Er is heel veel gebeurd! 
We dachten aan het begin van 2012 dat we rustig aan zouden doorgaan waarmee we in 2011 waren 
begonnen. En we zijn ook doorgegaan, maar rustig was het niet! 
 
Een paar kaartjes verkopen, een bingootje draaien, communicatie verbeteren en nadenken over 
meebewegen met NN, allemaal niet al te spannend...... 
 
Nou dat hebben we geweten: de kaartverkoop bleek erg succesvol, bingo leeft!, communicatie is heel erg 
afhankelijk van een goede ledenadministratie met een solide aansluiting op de personeelsadministratie 
en NN beweegt de laatste tijd wel heel erg veel. 
 
Ondertussen is wel het nieuwe logo van de NNPV volledig ingeburgerd en hebben we dankzij onze 
(afdelings)besturen en commissies, de tering naar de nering gezet. Want op de achtergrond speelt: 
De Crisis! Het moet met minder, dus we doen het met minder en toch: Er is heel veel gebeurd! 
 

Er gaat nog meer gebeuren! 
In het voor ons liggende jaar zullen we alles waaraan we in 2012 niet aan toe kwamen, alsnog realiseren. 
Nieuwe pasjes uitgeven bijvoorbeeld. We verwachten veel van de nieuwe commissies, waarin 
enthousiaste leden de uitdaging aangaan om de personeelsvereniging nog energieker, veelzijdiger, 
sportiever, gezelliger en duidelijker aanwezig te maken, want: “de NNPV, dat ben je zelf!”. 
 

Net voor de kerst kregen we vanuit de NN-directie het verheugende bericht dat, ondanks de inkrimping 
die de voorgenomen reorganisatie van Nationale-Nederlanden in de komende twee jaar met zich 
meebrengt, onze personeelsvereniging kan rekenen op voortzetting van de secretariële ondersteuning. 
Dit geeft nieuwe energie om onze plannen tot uitvoering te brengen. Dus: Er gaat nog meer gebeuren! 
 
In het vertrouwen, dat de inhoud van het verslag uw belangstelling zal hebben, teken ik. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het hoofdbestuur 
van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging, 
 
 
Frans Elderson, voorzitter 
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Agenda algemene ledenvergadering 
 
Te houden op 02 mei 2013 in kantoor VPT in Ede. 
 
Aanvang: 17:30 uur 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

 2. Ingekomen stukken 

 

 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 november 2012 

 

 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 

 

 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 



6 

 

Samenstelling hoofdbestuur per 31-12-2012 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter     : F. Elderson  2015 
 
Vice voorzitter     : W.J. Stegeman  2013 
 
Secretaris     : A.P. Diemer  2013 
 
Penningmeester     : J.O. Evers  2014 
 
Commissaris penningen     : L. den Boer  2015 
 
Commissaris communicatie & 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: 
 

J. van Aurich J.H.T.M. van der Linden 

H. de Bruijn Mw. F. Onverzaagt-Voogd 

M.A. de Bruin A.S.C. Pronk  

W.C.J. Combé H. Roepers 

J.P.A.M. Cosijn J.E. Ruben 

J. van der Ende R. Schuilenburg 

J.O. Evers A.J. Snel 

M.N.E. Harteloh J.A. Terlaak 

A. Heijsteeg E. Tuurenhout 

H.M. Hofstra M. Vergay 

R. Hondong J.A. Verweij 

T. Kalkman † Mw. L.M. Vonk 

R. Koenen H. Wasseur 

A. van der Laan A.L. Werff 

A. de Lange  
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Aantal leden 01-01-2012 31-12-2012 

   

Erevoorzitters 4 4 

Ereleden  15 14 

Leden van Verdienste 22 28 

Algemene Leden 5600 5250 

   

Per afdeling   

   

Arnhem 109 93 

Badminton Ede 62 58 

Bridge 77 74 

Computer Club MCC 1170 1280 

Computer Club Ede 176  

Conditietraining 304 275 

Excursie 570 511 

Fietsen 104 99 

Filatelie 177 167 

Foto- en Videoclub 123 116 

Golf 321 324 

Hengelen 29  

Hengelsport Ede 44 38 

Hockey 15  

Runners 230 224 

Snooker 23 22 

Squash 33 30 

Squash Ede 31 24 

Tafeltennis 48 45 

Tafeltennis Ede 6 5 

Tennis 275 255 

Voetbal Den Haag 44 50 

Volleybal 20 16 

Zwemmen  65 40 
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2012 
 
AFDELINGEN: 
 
Arnhem 
Voorzitter : Mw. M. Wekker-Bergers 
Secretaris : B. Stevering 
Penningmeester : W. Evers 
Commissarissen : Mw. M. van Schaik 
 : K. Kraak 
 
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 
 
Conditietraining 
Voorzitter : vacant 
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 
 
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 
 
Hengelsport Ede 
Voorzitter : R. van den Berg 
Secretaris  : G. van den Heuvel 
Penningmeester : G. Nap 
 
Runners v.a. 2013 nieuw   oud 
Voorzitter : J. Leissner    A.J. Snel 
Secretaris : T. Runderkamp   J.E. Ruben 
Penningmeester : P. Bergman   M. van Drunen 
Wedstrijdcommissaris : Mw. M. Hoogendoorn  H.M. Hofstra 
Commissaris Ede : J.P. Kurris    M. van den Worm 
Commissaris Ledenadministratie : J. de Vaan    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 : D.A. Hoff 
Secretaris : vacant 
Penningmeester : J. Seuninga 
 
Tafeltennis 
Voorzitter : F. Ulrich 
Secretaris  : J.A. Buitendijk 
Penningmeester : J.J. Scheffers 
Commissarissen : P. Bakker 
 : J.P.A.M. Cosijn 
 
Tafeltennis Ede 
Voorzitter/Secretaris : N. Edelenbosch 
Penningmeester : vacant 
 
Tennis 
Voorzitter : W.L. Le Grand 
Secretaris : R. Penning 
Penningmeester : A. Verbeek 
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Voetbal Den Haag 
Voorzitter : B.J. de Bruin 
Secretaris : T. Keislair 
Penningmeester : A. Heijsteeg 
Algemeen secretaris : J. Kobesen 
Wedstrijdsecretaris : H. van Thuijl 
 
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 
 : Mw. M. Hessing 
 : 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 
 
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 
Voorzitter : E. Waterreus 
Commissieleden : Mw. A.E. Vuik-van Reijn 
 : Mw. T. van der Maat 
 : Mw. A. Krens 
 : R. Storm 
 : Mw. I. Buitelaar 
 : Mw. P. Bernauer 
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Notulen ALV 28-11-2012 

 
 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 28 november 2012 bladzijde 1 van 2 
vergaderlocatie HP Peperbus 

van Leo den Boer telefoon 078-6762258 
   
aanwezig 

 

 

 

Totaal hadden 25 leden aangegeven aanwezig te zullen zijn. 

Aanwezig waren er uiteindelijk slechts 15, inclusief hoofdbestuur; F. Elderson (voorzitter), 

H. Evers (penningmeester) en L. den Boer (secretaris ad hoc) 

 

afwezig R. van der Munnik, W. Stegeman, D. Wustenveld en A. Diemer (secretaris)  

   
agendapunt Verslag  

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
Frans opent de algemene ledenvergadering van de NNPV en heet allen welkom. 
In zijn openingsspeech maakte Frans melding van het gesprek met de directie. 
Dit gesprek was niet erg bemoedigend. Er konden geen concrete toezeggingen worden gedaan. 
Voor 2013 kunnen we nog wel rekenen op administratieve ondersteuning. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 26-04-2012 
Geen op- of aanmerkingen. 
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de maker. 

 

   

4. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Op voordracht van het bestuur van de Micro Computer Club (MCC) heeft het hoofdbestuur 
de heren Maarten de Bruijn en Henk Roepers benoemd tot lid van verdienste. Frans overhandigde 
de daarbij behorende oorkonde en een niet gepersonifieerde envelop. Carolien mocht het boeket 
bloemen overhandigen. 

 

   

5. (Verslag) verkiezing leden hoofdbestuur 
Niets te melden. 

 

   

6. (Verslag) verkiezing leden commissies 
Niets te melden. 

 

   

7. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Zie punt 4 verslag gebruik van volmachten. 

 

   

8. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Niets te melden. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 28 november 2012 bladzijde 2 van 2 
 

9. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
Hans geeft een toelichting op de presenteerde cijfers. Ook NNPV moet bezuinigen. 
Zo is de bijdrage uit de algemene middelen (subsidie) teruggebracht van € 100,00 per lid 
naar € 60,00. Dit jaar is ook de reservering voor lustra niet opgenomen. 
Op verzoek na het bestuur van de afdeling badminton is de afdelingsbijdrage op € 9,00 
gesteld i.p.v. € 6,50. Al met al is er een tekort begroot van ± € 75.000,00. 
Zo´n tekort kunnen we, volgens de penningmeester maar een jaar of 4 à 5 volhouden. 
Met de meest kwetsbare afdelingen is al overleg gepleegd om na te denken over hun voortbestaan. 
Bij de vaststelling van de begroting en de contributies is geen rekening gehouden met de recent 
aangekondigde reorganisatie. 
Op vragen over de vaststelling van de afdelingsbijdrage gaf Hans aan dat dit volgens een vaste 
berekeningwijze plaatsvindt en dat daarbij de afdelingen een zekere mate van inspraak hebben. 
De toekomst ziet er niet erg rooskleurig uit. Dit bleek ook uit gesprek met de directie. 
Zoals Frans in zijn opening reeds heeft gezegd staan NNPV er niet goed voor. Wanneer de 
administratieve ondersteuning wegvalt, valt ook het doek voor NNPV. De administratie met 
vrijwilligers is geen optie. 
Het bestuur gaat zich beraden wel of niet stoppen. De volgende ALV zal hiervan verslag worden 

gedaan. 

 

   

10. Vaststellen begroting 2013. 
Na uitleg van Hans gaat de vergadering akkoord. 

 

   

11. Vaststellen contributie en afdelingsbijdragen 
De algemene contributie blijft € 2,00. De afdelingsbijdragen volgens de gepresenteerde 
begroting, met de eerder genoemde aanpassing voor badminton Ede. 
De vergadering gaat hier eveneens mee akkoord. 

 

   

12. Rondvraag 
- Draaiboek voor dit soort vergaderingen. Nog niet gereed. Hier gaat aan gewerkt worden. 
- Bevestiging van de beslissing van de Oranje Leeuw dat werknemers van verzekeringen 

bij hun lid kunnen blijven. 
- Verontrusting dat gepensioneerden in dit digitale tijdperk buiten de boot vallen. 

Hier wordt aandacht aan geschonken. 
- Frans memoreerde ook nog even dat zijn echtgenote Cynthia voor het eerst de 

vergadering bijwoonde. 

 

   

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

 

   

   

   
 Notities  
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Wat een jaar! 
 
2012 was het eerste jaar van de nieuwe NNPV. 
 
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 2013 wordt het lastig 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; 

 aanbiedingen toegangskaarten van attractieparken; 

 korting bij bedrijven (nu 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 2013 door met het doel van een personeelsvereniging: sporten, evenementen organiseren, 
uitstapjes, workshops en voordeel aanbieden. In Rotterdam, Den Haag en Ede. 
 
Arnò Diemer 
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Arnhem 
 
De filmavond in maart bij Cine City in Ede was erg gezellig. Een groep enthousiaste filmliefhebbers 
gingen, na het nuttigen van een heerlijke maaltijd, op weg naar de filmzaal waar een film naar keuze kon 
worden uitgezocht. 
 
 
In de meimaand stond de Dart- en Wok avond in Arnhem op het programma. Eerst gezellig wat eten met 
je collega's en daarna nog de sportieve uitdaging aangaan om elkaar van het bord af te kunnen gooien. 
Iedereen bleek uiteindelijk winnaar deze avond. 
 
 
De jaarlijkse bijeenkomst bij de Zweefinn in Malden op het zweefvliegveld in juni was weer een succes. 
Lekker eerst wandelen en fietsen door het bosrijke gebied, en waar na afloop genoten kon worden van 
een drankje in het zonnetje op het terras. En natuurlijk weer de heerlijke BBQ verzorgd door onze oud 
collega, en eigenaar van het restaurant. 
 
 
Het kleiduivenschieten vond plaats op zaterdag 29 september 2012. De leden van de vereniging zorgen 
hier voor een uitgebreide instructie over hoe om te gaan met het hagelgeweer. Zodra dit is afgerond kan 
je je uitleven op een aantal oefenbanen waar de schijven je van verschillende kanten om de oren vliegen. 
Gelukkig heeft iedereen er wel één of meerdere kunnen raken. 
 
Na het kleiduivenschieten was er nog een lekkere BBQ in het restaurant van de kleiduiven-
schietvereniging “De Betuwe” te Ommeren. 
 

    
 
 
Op zaterdag 10 november 2012 ging een groep NN-ers naar Nuenen bij Eindhoven om daar de Traffic 
Control Jubileum dag mee te maken. Het arrangement dat werd georganiseerd door Traffic Control werd 
vooraf gegaan door koffie en thee. Het programma startte met de ongevalssimulator, lekker ronddraaien 
in een auto en dan er nog proberen uit te komen, dit hield de spanning aardig in de groep. 
 
Het Segway rijden was een ultieme ervaring, waar over een bosparcours de nodige capriolen konden 
worden uitgehaald. Nadat we getrakteerd werden op een bittergarnituur vond het off-road rijden plaats, 
heerlijk met een jeepje door de modder rijden en af en toe een bultje op knallen. 
 
Afsluitend was de laatste activiteit de slipcursus met wagens van Mitsubishi over een natgemaakt wegdek 
wat remproeven doen na wat glijden de auto weer onder controle krijgen. 
Na afloop van dit dagje was er nog voor iedereen het satébuffet met friet en salade. 
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De Sint activiteit van de NNPV Arnhem in het scouting gebouw werd traditioneel weer goed bezocht. 
Ruim 50 kinderen hadden zich weer verzameld en wachten gespannen, samen met hun ouders, op de 
binnenkomst van Sinterklaas. Voordat dit kon gebeuren moest er nog wel even geschminkt worden in 
Zevenaar waarna Sint Benno en zijn Pieten op pad gingen om de wachtende meute het weer naar hun 
zin te kunnen maken. Gezien alle positieve reacties was het weer een geslaagde middag. 
 

    
 
 
De laatste activiteit van het jaar stond weer in het teken van het verzorgen presentje aan de leden, en wel 
een kerstpakket. Bestellingen bij Sligro en Albert Heijn brachten een groot deel van de spulletjes bij 
elkaar. Samen vulden de bestuursleden van NNPV Arnhem de doosjes, waarna de distributie onder de 
leden kon starten. De dankbaarheid van de leden was tekenend voor de actie. 
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Badminton Ede 

Het afgelopen jaar heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan en 
georganiseerd. Onderstaand volgt een kort verslag. 
 
Nieuwjaarstoernooi 
Op woensdag 18 en maandag 23 januari 2012 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Dit jaar hebben we van 7 verenigingen uit Ede en omstreken inschrijvingen ontvangen. In totaal deden er 
53 koppels mee (32 Gemengd Dubbel en 21 Heren Dubbel) en werden er op de twee avonden in totaal 
180 wedstrijden gespeeld! Dit toernooi kwam mede tot stand dankzij de inzet van een aantal 
vrijwilligers/leden. 
 
Lentekriebels toernooi 
Op zaterdag 3 maart 2012 werd door vier koppels (Nova Hendriksen-Fred Albrecht, Miriam Brenner-
Willem Bleeker, Babiche vd Most-Ferry Tan en Henriette David-Pierre van Gogh) deelgenomen aan het 
Lentekriebels Mix toernooi in Renswoude. 
De finale werd uiteindelijk gespeeld door 2 NN-koppels (Babiche-Ferry en Henriette-Pierre) welke werd 
gewonnen door Henriette & Pierre. 
 
Fytalis Open Recreanten Toernooi 
Op zondag 18 maart 2012 werd aan dit toernooi deelgenomen door een team van NN (Babiche vd Most, 
Henriette David, Ferry Tan en Pierre van Gogh). Dit toernooi werd in Wageningen georganiseerd door 
badmintonvereniging Bc Kantjils. 
Aan dit toernooi deden in totaal 24 koppels mee. 
Ons team werd uiteindelijk eerste in hun klasse en besloot deze overwinning te vieren met een etentje bij 
de Italiaan in Wageningen. 
 
Uitwisseling met Sv Renswouw 
Op 28 maart hebben we weer een uitwisselingsavond gehad met Sv Renswouw. 
In totaal waren er 32 deelnemers waarvan 7 uit Renswoude. Bijzondere van deze avond was dat een van 
de deelnemers uit Renswoude in een rolstoel zit en gewoon meespeelde. Ilse van de Burgwal bleek 
echter wereldkampioene single rolstoelbadminton te zijn en kon de tegenstand goed weerstaan. 
Het moge duidelijk zijn dat het een hele bijzondere ervaring was om op deze avond met Ilse of tegen Ilse 
te spelen. 
 
Op donderdag 11 oktober hebben we met 10 leden deelgenomen aan de uitwisseling bij Sv Renswouw. 
Beide avonden waren zeer gezellig en geslaagd. 
 
Voorjaars recreanten toernooi 
Op dinsdag 14 mei 2012 werd het voorjaars recreanten toernooi georganiseerd door Bc Netwerk. 
In totaal deden er 11 spelers mee vanuit NN. 
 
Vrienden toernooi 
Op 11 mei hebben we met 3 leden (Henriette David, Rolf le Doux en Pierre van Gogh) meegedaan aan 
het vriendentoernooi in Putten. Er namen in totaal 64 deelnemers deel uit diverse verenigingen en 
plaatsen (Ede, Barneveld, Eemnes, Appel en Ermelo). 
 
Onderlinge toernooi & speelavonden 
Op 29 februari, 4 april, 16 mei en 27 juni werd er door de NNPV Afdeling Badminton een onderling 
toernooi georganiseerd. 
In het nieuwe seizoen (vanaf september) zijn we overgegaan op een nieuwe opzet waardoor het 
competitie element er uit gehaald wordt. De sportiviteit en gezelligheid moeten dan nog meer de 
overhand gaan krijgen! We noemen het daarom voortaan ook maar ‘Onderlinge speelavond’. 
In 2012 hebben we nog twee onderlinge speelavonden gehad op woensdag 26 september en 
28 november. 
 
Oosterbeek open 
Op zondag 7 oktober 2012 hebben we met 2 koppels deelgenomen aan het Oosterbeek open toernooi. 
Vanwege de blessures van Rolf le Doux en Henriette David moesten Babiche vd Most en Pierre van 
Gogh op zoek naar een andere partner. Gelukkig werden deze dan ook gevonden in Fred Albrecht en 
Ellen Grobbe. Beide koppels hebben de voorrondes niet overleefd maar gezellig was het wel. 
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30 jarig bestaan 
Op vrijdagavond 21 september hebben we het jubileumfeest gevierd naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van de afdeling Badminton. 
In totaal hadden we met 63 deelnemers (inclusief partners) de avond doorgebracht met sportief bowlen 
en lekker eten. Op deze avond werden de trainer en de medebestuursleden bedankt voor hun 
belangeloze inzet van de afgelopen jaren. 
Inmiddels is door de leden besloten dat het jubileumfeest om de 5 jaar gehouden zal worden. 
 
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/nieuwsflits verspreid en van de meeste activiteiten worden foto’s 
gemaakt welke zijn terug te vinden op internet. 
 
Ledenbestand 
1 januari 2013 hebben we in totaal 58 leden waarvan 3 ereleden. 1 januari 2012 waren er dit nog 62. 
 
Overleg met andere badmintonverenigingen 
2 keer per jaar is er een overleg geweest met een aantal badmintonverenigingen uit Ede. Op de laatste 
vergadering is besloten om dit overleg verder niet meer te organiseren omdat er momenteel geen punten 
meer zijn die hiervoor in aanmerking komen. 
 
Contributie 2013 
In verband met het stopzetten van de subsidie van Nationale-Nederlanden heeft het bestuur een voorstel 
gedaan tot aanpassing van de contributie in 2013. 
Dit voorstel is met algemene meerderheid door de leden aangenomen. 
 
Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland: 
- Nieuwjaarstoernooi op woensdag 16 en maandag 21 januari 2013. 
- Diverse onderlinge speelavonden (voor de data zie de nieuwsflits). 
- Lentekriebels toernooi in Sv Renswouw. 
- Fytalus Open Recreanten Toernooi 2013 in Wageningen op zondag 17 maart 2013. 
- Vriendentoernooi in Putten op vrijdag 24 mei 2013. 
- Oosterbeek open badminton toernooi voor recreanten op zondag 6 oktober 2013. 
- Uitwisseling met Sv Renswouw op woensdag 10 april 2013. (2e datum nog nader te bepalen) 
- Toekomst visie bepalen voor 2014. 
 
 
Pierre van Gogh 
Voorzitter NN Badmintonvereniging 
M 06-29587850 
Pierre.van.Gogh@nn.nl 
 
Betaalrekening 4767013 ten name van PV Nationale Nederlanden Afdeling Badminton Ede 
Kijk ook eens op Facebook of op Hyves  
 
Voor informatie over NNPV: www.nnpv.nl of NNPV op Facebook 

 

mailto:Pierre.van.Gogh@mail.rvs.nl
http://www.facebook.com/nnpv4u
http://rvsbadminton.hyves.nl/
http://www.nnpv.nl/
http://facebook.com/NNPV4U
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Bridge 
 
Externe viertallen competitie 
In Den Haag speelden we met 3 teams mee in de HBBB. 
In deze competitie werden de teams van NN 3-de (NN1), 5-de (NN2) en 7-de (NN3). 
Aan deze competitie namen 9 viertallen teams deel. 
 
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 10. 
De parencompetities leverden de volgende winnaars op: 
  3

e 
periode: Hans Evers & Gerard van Staveren 

 4
e
 periode: Hans Evers & Gerard van Staveren 

 5
e
 periode: Hans Evers & Gerard van Staveren 

 6
e
 periode: Hans Evers & Gerard van Staveren 

 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 er 
ook hier een grote terugloop is van het aantal actieve leden is er geen competitiestand opgemaakt. 
 
Omdat het aantal paren in Rotterdam steeds verder terugloopt is er besloten in Rotterdam te stoppen met 
de paren competitie na het seizoen 2012-2013. In Den Haag is gekozen om verder te gaan, vanwege de 
viertallen competitie bij de HBBB. 
 
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 20

e
 keer gehouden. Deze keer in Venray. Het aantal bridgende deelnemers 

was 39. Tussen de bridgesessies door kon worden gewandeld en gefietst in de prachtige omgeving van 
het hotel. Er is door een aantal bridgers ook een bezoek gebracht aan een bierfabriek. Vanwege het 
vierde lustrum is het weekend verlengd naar drie avonden en van drie naar vier bridgedrives. 
Op zaterdagavond hebben we genoten van een wervelende dinershow. De reacties van de deelnemers 
waren weer positief. 
 
Paasdrive en Kerstdrive 
Deze werden weer in zowel Rotterdam als Den Haag georganiseerd. 
Deze drives leverde de volgenden de volgende winnaars op: 
  Paasdrive Rotterdam: Hans Evers & Gerard van Staveren    12 paren 
   Den Haag: lijn A: Jaap de Roode & Frans Latour     9 paren 
     lijn B: An Trommel & Aad van den Goorbergh   9 paren 
 
 Kerstdrive Rotterdam: Hans Evers & Gerard van Staveren   14 paren 
   Den Haag: lijn A: Hans Mol & Maddy Mol-Rutten     9 paren 
     lijn B: Loes Hendrikse & Johan Postma    9 paren 
 
In Den Haag werden de drives mede georganiseerd in samenwerking met de HBBB, anders zouden deze 
drives niet doorgaan. 
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Computerclub MCC 
 
De club heeft momenteel 1280 leden. 
De MCC ging ook dit jaar door op de succesvolle 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. 
Ook dit jaar zijn er weer 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  ook dit jaar weer aangepast. 
 
Verder laat niet onvermeld het contract wat het bestuur heeft afgesloten met Paradigit dit omdat Dynabite 
het af liet weten, waardoor de leden nog steeds maar nu bij een andere winkelketen allerlei hard- en 
software met een aanzienlijke korting kunnen kopen. Het is nu nog eenvoudiger geworden omdat 
Paradigit heeft besloten de NNPV pas te accepteren als bewijs dat men lid is van de MCC. 
  
Gezien het succes van de specials vorig jaar is het bestuur erin geslaagd door een scherp inkoop beleid 
dit jaar zelfs 2 specials aan de leden te kunnen aanbieden. 
 
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 
worden aangeboden. Dit is weer een succes gebleken. Alle zaken die zijn aangeboden zijn verkocht. 
 
Verder haken we enthousiast in op het succes van de IPod en de Wii en soortgelijke zaken. 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 ook weer meer toepassingen aangeschaft. 
 
Eind van het jaar hebben we op verzoek van de NNPV de computer club uit Ede overgenomen zodat we 
nog meer leden hebben gekregen. 
 
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 of 2 keer per jaar een special, een florerende/aangepaste uitleen, korting bij meerdere bedrijven en een 
website met reviews en nieuws. 
 
2012 was derhalve voor het bestuur van de MCC een heroriëntatie jaar vanwege de voorgenomen 
bezuinigingen. Daarnaast kregen we te maken met minder fysieke ruimte om onze spullen op te bergen. 
Het bestuur ziet zich in 2013 dan ook genoodzaakt over te gaan tot een aanpassing van het uitleen 
assortiment. Zoals zijnde beperkingen van de gameconsoles/ games. Het bestuur zal focus aanbrengen 
op zaken voor de uitleen die de particulier niet zo snel al kopen en nu dus wel bij de MCC kan lenen. 
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Conditietraining 
 
Het ledental is voor dit jaar stabiel gebleven. 
 
Nadat de sportzaal in HP voor indooractiviteiten gesloten is, hebben wij en locatie in de buurt van HP 
kunnen vinden. Yoga maakt hier nu ruim een jaar gebruik van. Afgelopen jaar is getracht hier uitbreiding 
aan te geven door ook bodyshape en bootcamp op deze locatie aan te beiden. Helaas bleek de 
belangstelling hiervoor te klein om dit doorgang te laten vinden. Na een proefperiode van ongeveer een 
maand is besloten hiermee te stoppen. 
 
Aerobic / Bodynetics 
 
De invoering van lunchpauze trainingen is 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 
 
Alleen nog in Rotterdam. Het onderdeel wordt trouw bezocht. De lessen 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 2012 zijn diverse workshops gehouden. 
 
Zumba 
 
Alleen nog actief in Rotterdam, doch wel enthousiast bezocht. 



22 

 

Excursie 
 
Doelstelling 
 
De Afdeling Excursie stelt zich ten doel dagtochten en internationale reizen aan te bieden aan de leden 
van de Afdeling Excursie in het bijzonder en de leden van de NNPV in het algemeen. 
Leden van de Afdeling Excursie krijgen een bepaalde korting op de reissom. 
 
Bestuurlijk 
 
Het bestuur is vrijwel geheel 2012 constant gebleven. Aan het eind van december 2012 heeft Martin van 
Beek te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. 
 
Leden 
 
Per 31-12-2012 bedroeg het aantal betalende leden 511. 
 
Dagtochten in 2012 
 
In 2012 zijn drie dagtochten uitgeschreven, waarvan er twee zijn doorgegaan. De kerstdagtocht naar 
Wuppertal kreeg te weinig aanmeldingen. 
 
Floriade – bezoek aan de bekende land- en bosbouw tentoonstelling. Met goed weer hebben de 
deelnemers een bijzondere dag gehad. 
 
Historische Driehoek – met de stoomtrein van Hoorn naar Medemblik en van daar per schip naar 
Enkhuizen. In Enkhuizen een rondleiding door het Oud-Hollandse stadje en een bezoek aan het Almanak 
museum. De deelnemers gingen daarna met een present exemplaar van de Enkhuizer Almanak (jaar 
2013) naar huis. 
 
Wuppertal – het geplande bezoek aan de kerstmarkt, met tocht per zweefbaan, ging door te geringe 
aanmelding niet door. 
 
Reizen in 2012 
 
Dutch Snowtime Week – het bekende einde van het seizoen feest in Val Thorens, speciaal voor 
Hollanders. Altijd sneeuwzeker, ook dit jaar. 
 
Ierland – een reis door de Ierse republiek en Ulster. Een bijzonder inspirerende reis met veel 
natuurschoon, historische gebouwen en een vriendelijke bevolking. En niet te vergeten de Ierse pub. 
 
België – drie steden in België die de moeite van bezoeken maar al te zeer waard zijn. Een zonnige reis 
naar Gent, Brugge en Brussel. 
 
Kerst driedaagse – drie dagen in kerst sfeer in drie verschillende landen. Bezoek aan Trier, Metz en 
Luxemburg. Een sprookjesachtige reis met veel sneeuw aan het begin. 
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Fietsen 
 
Helaas blijft het leden aantal licht dalen, inmiddels onder de 100. 
 
Wat hebben we in 2012 zoal gedaan: 
 
Voor het eerst is er in 2012 geen toerkalender meer gemaakt; hiervoor liep de animo flink terug en 
kozen de actieve leden toch vaak voor andere dan de geselecteerde tochten. Wel hebben wij op een 
aantal zaterdagen zgn. eigen clubritten georganiseerd waarbij 1 van de deelnemers de wegkapitein was. 
Dit blijven wij ook in 2013 doen. 
 
Hoogtepunt in 2012 was met 9 man de WK-week in Valkenburg passief maar ook actief meegemaakt. 
Veelal 's morgens zelf fietsen en 's middags ergens langs de diverse parcoursen de verschillende 
disciplines life meegemaakt. Met een toch wel apart gevoel hebben we natuurlijk het prof rondje incl. de 
Bemelerberg en de Cauberg zelf gefietst. 
 
Voor 2013 staat het zoveelste buitenlandse avontuur alweer gepland n.l. een fietsweek aan de  
Cote d’ Azur in Antibes om precies te zijn, weer eens wat anders dan alleen maar in de bergen fietsen. 
Het inmiddels zo'n beetje vaste gezelschap staat sowieso garant voor weer een top week in clubverband. 
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Filatelie 
 
Algemeen 
Per 1 januari 2012 verleende de afdeling nog diensten aan 177 leden, verdeeld over 118 leden filatelie en 
59 leden hobby. Aan het eind van het jaar verleende de afdeling nog diensten aan 167 leden, verdeeld 
over 109 leden filatelie en 58 leden hobby. Deze achteruitgang is een trend die ook landelijk aanwezig is. 
Het verzamelen van postzegels staat steeds minder in de belangstelling. 
 
Rondzendverkeer 
Het rondzendverkeer is in 2011 gestopt en is inmiddels opgeheven. 
 
Nieuwtjesdienst 
Zowel de postzegels als de FDC’s Nederland zijn via een nieuwtjesabonnement te bestellen. 
Voor Nederland zijn er 42 deelnemers. Voor Aruba en Caribisch Nederland zijn 5 resp. 2 deelnemers. 
Voor de Ned. Antillen is deze dienst inmiddels opgeheven. 
Ook catalogi en diverse filatelistisch materiaal kunnen worden besteld met verenigingskorting. 
 
Veilingen 
In het afgelopen seizoen werden drie veilingen gehouden: 
- de 152

e
 veiling op   9-03-2012 in DP (Rotterdam) 

- de 153
e
 veiling op 11-05-2012 in HP (Den Haag) 

- de 154
e
 veiling op   9-11-2012 in HP (Den Haag) 

 
De inzenders boden in totaal 360 kavels aan met een inzetwaarde van € 1.689,65. 
Het verkooppercentage lag met een bedrag van € 648,90 op 38,40%. 
 
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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Golf 
 
Het afgelopen verenigingsjaar betreft het tiende jaar dat de afdeling golf draait 
 
Uitbreiding speelmogelijkheden 
Wij zijn opnieuw bezig geweest met uitbreiding van de speelmogelijkheden. 
 
Dit is een jaarlijks proces: Ieder jaar maken wij een evaluatie en bepalen we met welke golfbanen de 
overeenkomst wordt gecontinueerd of stopgezet. In 2012 heeft dit geleid tot de volgende wijzigingen. 
 
1. Het Rijk van Nunspeet 
De proefovereenkomst met de golfbaan Het Rijk van Nunspeet tot 31-12-2011 is niet voortgezet. 
Helaas werd er onvoldoende gebruik van gemaakt door onze leden en bleek dat er, ondanks een 
wervingscampagne, een zeer gering aantal 'oud' RVS collega’s is lid geworden van de NNPV-golf. 
We hebben dan ook besloten de samenwerking met Het Rijk van Nunspeet te beëindigen. 
 
2. Golfbaan Bentwoud 
Na een succesvolle proefperiode in 2011 hebben wij de overeenkomst met Golfbaan Bentwoud 
gecontinueerd. We beschikken over 4 bedrijfskaarten op deze baan. Inmiddels zijn de laatste 9 holes in 
2012 geopend, zodat we nu spelen op een volwaardige golfbaan met 27 wedstrijdholes en 9 oefenholes. 
 
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  
In verband met ons 10 jarig bestaan is er in juni 2012 een bijzonder lustrumtoernooi georganiseerd. 
Dit vond plaats op Burggolf Zoetermeer. De bijzonder geslaagde dag werd afgesloten met een barbecue 
waar ook de partners van de leden waren uitgenodigd. 
 
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 streden. 

 
Overige activiteiten 
In 2012 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 
 
Omdat de afdeling hengelen met ingang van 01-01-2013 niet meer binnen NNPV bestaat, denk ik dat een 
verslag over 2012 geen nut heeft. 
 
Ieder bedankt voor alle inspanningen en ik wens heel het NNPV bestuur het allerbeste voor de toekomst. 
 
Groet,  
Wim van der Ree 
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Hengelsport Ede 
 
Als vereniging kunnen we terugkijken op een goed seizoen. 
We hebben 12 wedstrijden gevist en de opkomst was beter dan in 2011. Ook het uitproberen van een 
nieuwe stek was een goede greep. Een plek waar we vaker hopen te komen. Ook het visweekend in 
Friesland was weer een groot succes. 
 
Wel is het ledenaantal weer ietsje terug gelopen, maar dat is te verklaren want ook het aantal 
personeelsleden wordt minder. Maar de hechte groep (harde kern) blijft in tact en dat is prachtig. 
 
We hopen dan ook dat we nog lang als vereniging kunnen voortbestaan. 
 
Namens bestuur HSV NN Ede 
Ruud van den Berg 
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Runners 
 
Algemeen 
Het verslagjaar betreft de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Deze periode heeft geen 
evenementen die in dit verslag uitdieping nodig hebben of uitgelicht moeten worden. In dat opzicht een 
vrij rustig en traditioneel gebeuren. 
 
Bestuur 
Op het bestuurlijk vlak is er zeker wel beweging. Immers het voltallig bestuur heeft aangekondigd dat zij 
zullen aftreden. Gevolg is dat zij veel activiteiten heeft ondernomen om de opvolging te initiëren en het 
voortbestaan van de loopclub te borgen. 
In eerdere verklaringen is aangegeven wat de beweegredenen zijn om tot zulk een daad te komen. 
De motieven variëren van persoonlijke aard tot visionaire inzichten. Ingegeven door de overtuiging dat 
vers en ander bloed een positieve draai kan geven aan het bestaan van de loopclub. Het bestuur heeft 
ook meerdere keren uiting gegeven dat het loslaten op bestuurlijk vlak van de club wel met enige smart 
ervaren wordt. Zij troost zich enigszins met de gedachte dat zij een leuk actief clubje achterlaten. 
 
Opvolging bestuur 
De resultaten voor opvolging zijn zeer positief te noemen, althans in de ogen van het bestuur. Er staat 
een nieuwe ploeg klaar. Inmiddels is in de jaarlijkse ledenvergadering van 9 januari 2013 de installatie 
van het nieuwe bestuur een feit geworden. Gezien het feit dat het een 2013 gebeurtenis betreft zal dat in 
het verslag van 2013 worden weergegeven en uitgebreider verslag worden gedaan. 
 
Kleding 
De nieuwe kleding is inmiddels volop gedragen. Er zijn positieve maar ook negatieve ervaringen gemeld. 
Er zijn ook verzoeken binnen gekomen om de set te mixen met diverse maten. Daar is niet op ingegaan. 
 
Leden 
Het aantal is stabiel te noemen. Afhankelijk van het moment van opname varieert het aantal van 225 tot 
235. Er zijn geen speciale wervingsacties gerealiseerd. Wel proberen we aan te haken op acties die 
vanuit het concern ontwikkeld worden en vragen we aandacht voor onze club bij dit soort acties. 
 

Overzicht prestatielopen NNPV-Runners 

Dag Datum Naam Plaats Afstanden km deelnemers 
zondag  08-01-12 Meerhorstloop  Stompwijk 5,2-10-21,1 30 
donderdag 12-01-12 Ledenvergadering Den Haag  70 
zondag 22-01-12 Puinduinrun Den Haag 3,5-7-10 31 
zaterdag 11-02-12 38

e
 Februariloop Bennekom 5-10,5-15 8 

zondag  26-02-12 Dobbeloop Nootdorp 5-10-15 51 
zondag 11-03-12 CPC (City Pier City) Den Haag 5-10-21,1 49 
zaterdag 18-03-12 Rondje Nederland Arnhem 5-10  12 
zondag 25-03-12 Bosloop Leiden 5-10-15 27 
zondag 15-04-12 Marathon Rotterdam Rotterdam 5-10-42,2 59 
woensdag 25-04-12 Coopertest Rotterdam 12 minuten 34 
zondag 06-05-12 Delftse Houtloop Delft 5-10-15-21,1 50 
zaterdag 26-05-12 Stuwwalloop Oosterbeek 5-10 9 
zaterdag 16-06-12 14

e
 Groot Ginkelse  Ede 5-10-21,1 15 

zondag 24-06-12 Sauna ontbijtloop Naaldwijk 5-10-15 31 
zaterdag 09-09-12 Kopjesloop Delft 5-10-15 31 
zaterdag 22-09-12 Familiedag Delft 5,5-11 57 
zondag 30-09-12 Posbankloop Velp 6,2-15 6 
zondag 07-10-12 Hoge Veluweloop Arnhem 5,5-10-21,1 10 
woensdag 17-10-12 Coopertest Delft 12 minuten 31 

zaterdag 27-10-12 BDOrun Monster 7,2-11,3-21,1 
 

19 
zondag 04-11-12 Delftse Hout Loop Delft 3,5-7-14 

 

36 
zaterdag 24-11-12 Horaloop Ede 5-10-10em 17 
zaterdag 01-12-12 St. Nicolaasloop Bleiswijk 5-15 28 

zondag 16-12-12 Spijkenisse marathon Spijkenisse 2,2-5-10-21,1 29 
 

Coopertest 
De mindere deelname aan de Coopertest blijft een feit. 
Een kentering zal ingezet moeten worden als we dit sportief gebeuren willen handhaven. 
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Squash 

 
Het thema dit jaar is ”ieder jaar weer een beetje korter”. 
 
Niet alleen het verslag van het verenigingsjaar wordt per jaar korter, ook de ledenlijst. 
Maar zeker niet getreurd; de laatste stand is toch nog 28 squashleden. 
Daarmee zijn we ongeveer 30 jaar geleden als afdeling van de "oorspronkelijke NNPV" gestart en velen 
op de lijst zijn de “oud-bekenden”, de enthousiaste squashers, die ik ook regelmatig zie om de onderlinge 
krachten te meten op de squashbanen van Wellness & Racket Centre Westvliet. 
 
Gelukkig kunnen we naast afzeggers ook nieuwe leden verwelkomen, die de “oudjes" kunnen uitdagen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Hennie van den Heuvel 
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Tafeltennis 

 

Leden 

 

Het aantal leden is eind 2012: 45 (eind 2011: 48) 

4 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 1 nieuw lid heeft zich aangemeld. 

 

Competitie 

 

Er werd met 5 teams aan de reguliere competitie deelgenomen. 

Ons 1
e
 team werd in het voorjaar van 2012 kampioen in de competitie van de regio Rotterdam en 

promoveerde daarmee naar de provinciale competitie (topklasse). Mede omdat een speler een 

hartoperatie moest ondergaan degradeerde dit team weer naar de regionale competitie. 

Ons 2
e
 team werd in het voorjaar van 2012 kampioen van de 4

e
 klasse en promoveerde naar de 3

e
 

klasse, waar het zich niet kon handhaven. 

Ons 3
e
 team werd het najaar van 2012 kampioen van de 4

e
 klasse en promoveert naar de 3

e
 klasse. 

Aan de duo competitie werd met 7 teams deelgenomen. 

In het voorjaar handhaafden zich alle teams, in het najaar degradeerde team 4 en promoveerde team 5. 

 

Toernooien 

 

De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren: 

- Toernooi om de Cor van Roon trofee in Rotterdam, winnaar Hans Buitendijk. 

- Clubkampioenschappen, clubkampioen werd Emie v Bodegom. 

- Recreantentoernooi 

- Plankentoernooi in Rotterdam, winnaar Emie v Bodegom. 

- Toernooi van Marcel voor alle competitiespelers binnen NN, winnaar Emie v Bodegom. 

(ter nagedachtenis aan Marcel van Laarhoven) 

- Theo Koenders kersttoernooi. 

- Oliebollentoernooi in Rotterdam, winnaar Hein Geeraets. 

 

Festiviteiten 

 

Er zijn 2 in Zoetermeer gehouden biljartavonden geweest. 

 

Ledenvergadering 

 

Op de maandag 10 december 2012 gehouden ALV heeft Joep Cosijn zijn voorzittersfunctie na 22 jaar 

overgedragen aan Frank Ulrich. Joep blijft overigens als adviseur van het bestuur actief. Namens de 

gehele vereniging bedankte de nieuwe voorzitter Joep voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. 

Frans Elderson (voorzitter NNPV) bedankte Joep namens de gehele NNPV voor het jarenlange werk, dat 

hij heeft gedaan en kon mededelen, dat NNPV besloten had om Joep tot lid van verdienste te benoemen 

en reikte hem de bijbehorende oorkonde uit. 

 

Communicatie 

 

Actueel nieuws werd via e-mail en via de site bekend gemaakt. 
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Tafeltennis Ede 
 
Nationale-Nederlanden heeft in Ede een tafeltennisteam, dat bedrijfscompetitie speelt in Veenendaal. 
In 2012 heeft het team bestaan uit: Aad van Aalst (oud RVS-er), Luc Hooghwerff, Niek Edelenbosch 
(beide Nationale-Nederlanden), Joop Spijker en Martin Krechting (beiden niet werkzaam voor Nationale-
Nederlanden). 
 
Het tafeltennisjaar bestaat uit een voorjaarscompetitie (feb-mei) en een najaarscompetitie (sep-dec), 
waarbij wekelijks op donderdag drie teamleden spelen tegen drie leden van een ander team. 
 
In het voorjaar handhaafde ons team zich in de B-poule. In het najaar is mede door blessureleed voor het 
eerst in acht jaar teruggegaan naar de C-poule. Een mooie uitdaging om in 2013 weer een stap omhoog 
te maken! 
 
Lid Martin Krechting is eind 2012 gestopt, waardoor de teamomvang kwetsbaar is geworden. Wij zouden 
dan ook graag versterking krijgen van een collega die op dit niveau redelijk mee kan spelen. 
Belangstelling? Neem even contact op! Het is een gezellig team en een leuke sport! 
 
Niek Edelenbosch 
tel (0318-6)62879 
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Tennis 
 
Met 230 leden zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling. 
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 in 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 2012: 
 

- Onderlinge NNPV dubbeltoernooien in verschillende tennishallen. 

- In juni 2012 was er weer een tennisweekend georganiseerd. Met een groep tennissers zaten we 
van vrijdag tot zondag in een 4* hotel in Zutphen. We hadden daar een tennisclinic en hebben 
alle dagen in de tennishal getennist, heerlijk gegeten en het was vooral erg gezellig! 

- In 2012 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” in. 
Ook deed NNPV tennis met 4 teams mee aan de KNLTB herfstcompetitie. 

- De NNPV Clubkampioenschappen Tennis zijn in augustus gehouden. Net als in 2011: 1,5 week 
(was voorheen altijd 2,5 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. 

- In navolging van 2011 hebben we ook in 2012 weer zowel voorjaars- als winter lessen 
aangeboden in zowel Den Haag als Rotterdam. Gezien het animo blijven we dit aanbieden. 

- Door continu de kosten scherp in de gaten te houden hebben we de contributieverhoging weten 
te beperken, zodat het nog steeds interessant blijft om lid te worden/zijn van NNPV Tennis! 

 
 
Met sportieve groet, 
 
de bestuursleden van NNPV tennis. 
 
 
Bezoek ook onze internetsite (www.nnpvtennis.nl) 

http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=116
http://www.nnpvtennis.nl/
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Voetbal Den Haag 
 
Seizoen 2011-2012 
 
Dit seizoen werd in september begonnen met een 7 tegen 7 toernooi. 
Door de inzet van de vrijwilligers en de sportieve inzet van de spelers werd dit weer een geslaagd 
toernooi. 
 
Aan de reguliere competitie van de KNVB werd door drie teams deelgenomen. 
 
Nationale-Nederlanden 1 
Speelde in de reserve 5e klasse en er werd leuk meegedaan. 
 
Nationale-Nederlanden 2 
Speelde in de reserve 8e klasse. 
Hier was het een spannende strijd om het kampioenschap met DSVP uit Pijnacker. 
Uiteindelijk wist Nationale-Nederlanden 2 het kampioenschap binnen te halen en werd ook nog de 
magische grens van honderd doelpunten gehaald. 
 
Nationale-Nederlanden Veteranen 1 
Speelde in de Veteranen 3e klasse en werd een keurige plek in de middenmoot behaald. 
Helaas was één van onze spelers zo ongelukkig om in de wedstrijd tegen RAS een dubbele beenbreuk 
op te lopen. 
 
Seizoen 2012-2013 
 
Ook dit seizoen werd er afgetrapt met een leuk en bovenal zeer gezellig 7 tegen 7 toernooi. 
Door drie teams wordt dit seizoen deelgenomen aan de reguliere competitie van de KNVB. 
 
Nationale-Nederlanden 1 
Vorig seizoen was dit elftal nog Nationale-Nederlanden 2 en werd het kampioen in de reserve 8e klasse. 
Dit seizoen speelt dit elftal een klasse hoger, de reserve 7e klasse en worden de nodige puntjes bij elkaar 
gespeeld. 
 
Nationale-Nederlanden Veteranen 1 
Vorig seizoen was dit elftal nog Nationale-Nederlanden 1. 
Dit seizoen is dit elftal Nationale-Nederlanden Veteranen 1 geworden en dit speelt in de Veteranen 1e 
klasse. 
In hun klasse staat men ongeslagen op de eerste plaats en een kampioenschap lonkt. 
 
Nationale-Nederlanden Veteranen 2 
Dit elftal was vorig seizoen nog Nationale-Nederlanden Veteranen 1. 
Het lopend seizoen speelt het elftal in de Veteranen 3e klasse. 
Door een verjongingskuur is het elftal sterker geworden en draait goed mee om een plek bij de bovenste 
vier. 
 
De club blijft bestendig overeind en is een groot familiair samenzijn. 
De woensdagavond is de vaste trainingsavond , met vaak een grote opkomst en gezelligheid. 
 
Helaas spelen dit seizoen op zaterdag niet alle elftallen tegelijk samen uit of thuis, maar dat zal 
aankomend voetbalseizoen weer het geval zijn en dat bevordert de sfeer en de gezelligheid. 
 
Ook hebben we inmiddels al een paar nieuwe leden zodat we ook volgend seizoen met drie elftallen en 
wellicht met meer elftallen in de competitie kunnen uitkomen. 
 
Namens bestuur Voetbal Den Haag 
Ton Keislair 
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Volleybal 
 
Er is eigenlijk niet veel nieuws te melden ten opzichte van vorige jaren. Het ledenbestand is op peil 
gebleven, dus we blijven gewoon doorgaan. 
 
We hebben het seizoen 2011-2012 afgesloten in de onderste regionen van onze poule. 
En was er in het seizoen 2011-2012 nog een poule die helemaal bestond uit teams die uit de vierde 
klasse waren overgeheveld, voor 2012-2013 is het een ander verhaal. Naast ons al langer bekende 
teams komen we nu ook ‘echte’ derde klasse teams tegen. We zijn wel in staat om hier en daar een setje 
mee te pikken, maar het aantal gewonnen wedstrijden staat op moment van schrijven van dit stukje 
slechts op 1. 
 
NNPV Volleybal maakt nog steeds gebruik van de mogelijkheid om in de derde klasse heren te mogen 
spelen met dames. In de huidige samenstelling hebben we 6 heren en 4 dames. Hoewel de resultaten 
een beetje uitblijven, is over het geheel genomen het plezier in het spelletje er niet minder om. 
 
Afgelopen jaar hebben we voor de 29

e
 keer het NNPV Afdelingen Volleybal georganiseerd. Helaas was 

er na een aantal jaren van redelijk stabiele deelnemersaantallen, in 2012 een terugval naar 22 teams. 
Er is een zekere harde kern die het toernooi trouw blijft. Zodoende is het toch een gezellige avond 
geworden. 
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen: 
 

Computer Club Ede 

Foto- en Videoclub 

Hockey 

Snooker 

Squash Ede 

Zwemmen  
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Bibliotheekcommissie 
 
Rotterdam 
 
Per kwartaal worden nieuwe boeken ingekocht, kwartaal 3 en 4 hebben we gecombineerd, door 
verschillende redenen o.a. door weinig nieuw aanbod en het besparen van de kosten. 
 
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 blijven de Nederlandse thriller schrijfsters zoals Loes den Hollander, Suzanne Vermeer 
en Simone van der Vlugt. Maar ook de bekende chick list auteurs blijven populair, zoals Jill Mansell. 
Om de leden kennis te laten maken met onbekende auteurs, worden elk kwartaal een aantal boeken 
gekocht van deze auteurs. Dit met wisselend succes. 
 
We hebben een 80 tal leden, hiervan zijn 40 leden actieve lezers. Tijdens de vakanties is er een piek in 
het uitlenen van de boeken. Het aantal leden is licht gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. 
Dit komt door het veranderd leesgedrag van de leden. Het lezen van E-books wordt steeds populairder. 
 
Sinds 2011 zijn de kwartaalaankopen als blikvangers gepresenteerd, hierdoor worden de nieuwe 
kwartaalaankopen gemiddeld meer gelezen en is er ook meer aanloop. 
 
In 2012 is de bibliotheekruimte gerenoveerd en heeft een frisse uitstraling. Tevens wordt deze ruimte nu 
ook gebruikt als vergaderruimte. 
 
Eind 2012 hebben mevrouw Roosenburg-Schuitema (23 jaar lid) en mevrouw Talmon (3 jaar lid) afscheid 
genomen van de bibliotheekcommissie. Om deze reden zijn de openingstijden begin 2013 aangepast van 
2 keer uur naar 2 keer een half uur per week. Dit heeft nog niet geleid tot minder aanloop van de leden. 
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Bingo DP 
Vrienden, collegae … 
 
Na een druk en enerverend jaar, een kleine terugblik op de 7 tal bingo avonden. 
In 2011 is door het hoofdbestuur van de NNPV een oproep gedaan of iemand bingomaster wilde worden. 
Nadat de heer Koenders (voormalig bingomaster) is overleden was er geen bingo meer in DP geweest. 
 
Ik heb toen aangegeven wel in het diepe te willen springen, want een goede bingomaster vervangen is 
niet zo maar gedaan een goed gesprek gehad met het bestuur om e.e.a. op de rails te zetten. 
Afhankelijk wilde ik van start gaan in DP alsook in HP, doch in HP was dat geen haalbare kaart. 
In het najaar van 2011 is door mij als proef de eerste bingo voorbereid en van start gegaan. 
Eerst een oproep plaatsen voor wat gewillige helpende handen daar ik deze klus niet alleen kon klaren, 
daar is uiteindelijk een leuk bingoteam uit gekomen. Sodexo regelen voor de versnaperingen, EHBO, 
brand beveiliging, bewaking, expeditie, prijzen inkoop enz. en uiteindelijk, de eerste bingoavond. 
Ja hoor alsof de duivel er mee speelde hadden we ruim een uur stroomstoring. Werklieden aan het 
nieuwe CS te Rotterdam vonden het nodig om een kabel uit de grond te trekken zonder er rekening mee 
te houden dat wij bingo spelen….Foei toch ! Een megafoon en uit volle borst de avond geklaard. 
 

  
 
Linkerfoto: Staand v.l.n.r. Paula - Patrick - Andries en zittend de bingomaster Arie. 
Rechterfoto: De eerste, 1

e
 prijs winnaar, zij ging er vandoor met een mooie KTV. 

 
Na de jaarwisseling zijn er voor het jaar 2012, 6 avonden gepland en uitgevoerd, twijfel over het succes 
daar in mijn beleving de opkomst de eerste keer wat aan de magere kant was, uiteindelijk waren er 
gemiddeld tussen de 100 en de 120 mensen aanwezig. 
Medio maart in de pauze zelfs eenmalig voor de aanwezige kinderen tussen de 6 en 12 jaar een speciale 
kinderronde geïntroduceerd. De pingpong ballenbak was voor mij een doorn in het oog (veel herrie en 
koude wind in het gezicht) ik ben over gegaan op elektronische apparatuur……. Wat een vinding ! 
 

 
 
Tijdens de avonden kreeg ik leuke reacties van onze leden en introducés te horen, dat doet de burger 
goed, want daar doen we het voor ! Ik zie steeds meer mensen komen die deze gezellige avonden niet 
willen missen. 
 
Tot ziens in 2013 
 
Bingomaster 
Arie Krijgsman 
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Commissie Ede 
 
Het was een stroef jaar, vooral door alle gebeurtenissen in ons mooie bedrijf merken wij, als Commissie 
Ede, dat het animo voor deelname aan activiteiten afneemt, ook gaan de leden meer letten op de kosten 
in deze tijden van recessie. 
 
Dit is ook de reden dat er toch diverse activiteiten niet door zijn gegaan in 2012. Gelukkig kunnen we ook 
melden dat er activiteiten wel door zijn gegaan en zelfs een groot succes zijn geworden. 
 
In de eerste plaatst heeft het hoofdbestuur van de NNPV de pretparken entreekaarten actie geïnitieerd, 
in VPT heeft het bestuur van de commissie Ede de kaartverkoop gecoördineerd. 
Deze actie was een enorm succes. 
 
In maart 2012 hebben wij weer workshops georganiseerd bij ons vast adres, Banketbakkerij Mekking uit 
Bennekom. Deze activiteit was een groot succes. Ook de beide familiebingo’s met Pasen en Kerst zijn 
weer druk bezocht door onze leden en hun familie en velen gingen tevreden naar huis. 
 

In september een wijnproefavond georganiseerd in 
samenwerking met de Mitra, de opkomst was laag, maar 
voldoende om de proeverij door te laten gaan. 
De aanwezigen hebben genoten van de aangeboden wijntjes. 
 

 
Een klapper in 2012 waren de drie avonden 
kookworkshop in onze eigen keuken met 
onze eigen koks. Drie volle avonden werd er 
Italiaans gekookt en gezellig gezamenlijk 
opgegeten. Alle deelnemers waren vol lof. 
     
      Commissielid Barbara Hondong-Atzei 

 
Tot slot hebben we in 2012 nog het 
Sinterklaasfeest VPT georganiseerd in 
opdracht van de directie NN, een gezellige 
kindermiddag met weer prachtige kadootjes. 
 
Een dagtocht naar de kerstmarkt in Dortmund 
sloot het jaar af. 
 
2013 wordt weer een spannend jaar, het 
jaarprogramma is klaar, we gaan weer 
proberen om een gevarieerd programma aan 
te bieden aan onze leden.  
 
Het bestuur 
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Sint Nicolaas commissie 
 
De nieuwe opzet van het Sinterklaasfeest in 2011 was voor iedereen zo goed bevallen, dat we in 2012 
vanzelfsprekend voor een vergelijkbare opzet kozen. Centraal staat daarbij dat alle kinderen weer actief 
bezig zijn. De opkomst was ook dit jaar weer goed te noemen, met bijna 500 kinderen in DP, verdeeld 
over een ochtend - en middagsessie. 
 
Als cadeau voor de Sint gingen de kinderen in kleine groepjes aan de slag met hele grote kleurplaten. 
Vol ijver werden de tekeningen versierd met allerlei knutselmaterialen. Van kleurpotloden tot glitters en 
van wattenbollen tot stickertjes. Ondanks dat Klungelpiet de boel regelmatig in de war stuurde, mocht het 
resultaat er zijn. De Sint was uiteraard blij verrast met dit cadeau. 
 

 
 
Met alle meegekomen pieten – onder de swingende aanvoering van DJ-Piet – werd vervolgens nog even 
flink gedanst, gezongen en gesprongen. Volledig uitgeput en voorzien van prachtige cadeaus keerden de 
kinderen vervolgens huiswaarts. 
 
Uit betrouwbare bron is inmiddels vernomen dat de kleurplaten nu de muren van het Pietenhuis sieren. 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2012 
 
Het financieel verslag omvat: 
 

1. De balans per 31-12-2012. 
2. De staat van baten en lasten. 
3. En specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten en 

de daaruit voortvloeiende contributiereserve. 
4. Begroting 2013 

 
Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van ruim € 29.000,00, begroot was een tekort van 
€ 150.000,00. Bij de begroting was er van uitgegaan dat er geen geldelijke subsidie meer van 
bedrijfswege gegeven zou worden. In de loop van 2012 is er, na gesprekken met de directie, alsnog een 
subsidie toegekend. 
 
Globaal (in duizenden euro´s) de verschillen. 
 

Onderdeel Voordelig Nadelig 

Subsidie 61  

Onvoorzien 10  

Bestuur 5  

Evenementen 16  

Afdelingen 50  

Afdelingen t.l.v. algemeen 7  

Contributie  10 

Te verrekenen contributie  23 

 
Het nadelig saldo is in mindering gebracht op 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 zijn in 2012 geen betalingen gedaan. 
 
Namens het hoofdbestuur, 
 
Leo den Boer Hans Evers 
penningmeester 
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BALANS NNPV 2012 

Activa   Passiva 

 31-12-2012 01-01-2012  31-12-2012 01-01-2012 

Girorekeningen €     2.817,13 €     2.219,97 Vrije reserve € 344.137,36  € 373.256,45 

Bankrekeningen €   11.359,23 €   20.765,13 Doel reserve € 100.000,00  € 100.000,00 

Spaarrekeningen € 670.000,00 € 584.000,00 Reserve Lotto/Toto €   76.800,00  €   72.958,86 

      Reserve Jubileum €   85.000,00  €   75.000,00 

            

Afdelingen/Commissies €   43.281,90 €   56.849,44 Afdelingen/Commissies €   27.867,98  €   20.383,77 

   Reserve bijz. evenementen €   16.300,00  €   17.500,00 
Te verrekenen 
sportkleding €     - €     7.800,00 Te verrekenen contributie €   91.850,51  €   74.501,91 

            

Debiteuren (Leden) €          21,75 €          67,75       

Nog te ontvangen €   16.061,95 €   65.898,94 Nog te betalen €     1.586,11  €     3.545,24 

            

  € 743.541,96 € 737.601,23   € 743.541,96 € 737.601,23 

      
 
      

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2012 t/m 31-12-2012 
Baten Lasten 

 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 131.064,00 134.400,00 Afdelingslasten 275.133,69 324.960,00 

Afdelingscontributie 149.995,60 157.448,40 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 3.283,13 10.000,00 

Subsidie Concernleiding 61.366,25 0,00 Contributie t.l.v. Algemeen 1.408,00 2.040,00 

Rente 8.461,80 6.151,60 Bestuurskosten 3.112,60 8.000,00 

Lotto/Toto 3.794,13  Bibliotheek en MCD 2.223,10 4.000,00 

     Diverse 2.280,02 7.000,00 

     Evenementen 58.900,59 75.000,00 

     Jubilea/Benoeming 1.166,57 3.000,00 

     Reserve Jubileum 10.000,00 10.000,00 

     Kosten betalingsverkeer 5.103,43   

     Onvoorzien 0,00 10.000,00 

   Reserve Lotto/Toto 3.841,14  

Te verrekenen contributie   6.000,00 Te verrekenen contributie 17.348,60   

Nadelig saldo  29.119,09 150.000,00     

            

Totaal 383.800,87 454.000,00 Totaal 383.800,87 454.000,00 
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Specificatie per afdeling 
 

 2012  2012    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2012 31-12-2012 

         

Bridge 3.900,00 5.283,85  1.386,00     1.339,50   4.619,25 3.845,21 

Excursie 8.000,00 7.758,24  3.420,00     3.221,00   4.067,67 4.185,37 

Fietsen 4.135,00 5.029,69  1.560,00     1.486,25   520,42 -5,21 

Filatelie 3.857,00 3.092,05  1.478,40     1.384,60   501,85 649,63 

Foto en Video 5.150,00 1.379,07  1.476,00     1.429,00   2.539,87 3.417,24 

Golf 85.600,00 73.936,29  57.780,00   58.428,00   28.281,66 45.240,04 

Hengelen 4.900,00 4.130,52  1.392,00     1.188,00   715,00 Beëindigd 

Hockey 1.300,00 329,60  540,00       300,00   -22,87 Beëindigd 

Indoor trainen 17.000,00 14.724,47  5.472,00     4.992,50   4.469,03 3.571,74 

Tennis 49.500,00 36.647,74  20.808,00   18.654,00   7.501,33 11.496,23 

MCC 36.500,00 35.309,45  14.172,00   13.551,00   2.342,88 4.426,83 

Runners 20.900,00 16.443,06  7.590,00     7.543,25   1.824,23 2.790,26 

Snooker 4.348,00 4.676,52  1.380,00     1.340,00   3.361,40 2.258,21 

Squash 7.000,00 4.873,87  3.366,00     3.162,00   3.158,91 4.371,36 

Tafeltennis 3.100,00 2.886,31  1.440,00     1.362,50   177,88 385,86 

Voetbal Den Haag 17.070,00 15.630,88  7.920,00     8.670,00   6.166,88 4.122,67 

Volleybal 3.100,00 2.635,91  1.248,00     1.056,00   2.058,09 2.059,73 

Zwemmen 22.500,00 18.738,52  11.700,00     9.225,00   -370,35 -2.792,20 

Badminton Ede 6.845,00 7.744,71  3.192,00     3.268,00   47,61 217,73 

Computerclub Ede 4.995,00 2.697,16  2.112,00     1.939,00   1.796,59 (naar MCC) 

Hengelsport Ede 2.400,00 2.170,02  1.056,00       882,00   391,03 405,02 

Squash Ede 9.400,00 5.860,76  5.580,00     4.320,00   398,05 1.257,29 

Tafeltennis Ede 190,00 200,00  72,00         72,00   -44,50 -52,50 

Arnhem 3.270,00 2.955,00  1.308,00     1.182,00   0,00 0,00 

         

Totalen 324.960,00 275.133,69  157.448,40 149.995,60  74.501,91 91.850,51 
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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2013 
 

Begroting inkomsten                    Begroting uitgaven  

Contributie Aantal  Per maand      Per lid 

Algemene contributie 5250  2,00  126.000,00      

Bridge 74  1,50  666,00   Bridge 3.300,00  45,00 

Excursie 523  0,50  3.138,00   Excursie 5.700,00  11,00 

Fietsen 99  1,25  1.485,00   Fietsen 2.765,00  28,00 

Filatelie 161  1,00  1.932,00   Filatelie 3.761,00  23,00 

Foto en Video 116  1,00  1.392,00   Foto en Video 5.000,00  43,00 

Golf 324  15,00  58.320,00   Golf 73.000,00  225,00 

Conditietraining 275  1,75  5.775,00   Conditietraining 16.000,00  58,00 

Tennis 255  8,00  24.480,00   Tennis 43.500,00  171,00 

MCC 1280  1,00  15.360,00   MCC 39.500,00  31,00 

Runners 224  3,00  8.064,00   Runners 15.500,00  69,00 

Snooker 22  7,50  1.980,00   Snooker 4.559,00  207,00 

Squash 30  10,00  3.600,00   Squash 6.800,00  227,00 

Tafeltennis 45  2,50  1.350,00   Tafeltennis 3.100,00  69,00 

Voetbal Den Haag 50  18,00  10.800,00   Voetbal Den Haag 13.630,00  273,00 

Volleybal   1.260,00   Volleybal 3.000,00  188,00 

- Competitie 13  7,50       

- Recreatief 3  2,50       

Zwemmen 40  23,00  11.040,00   Zwemmen 12.750,00  319,00 

Badminton-Ede 57  6,50  4.446,00   Badminton-Ede 7.700,00  135,00 

Hengelsport-Ede 38  1,80  820,80   Hengelsport-Ede 2.530,00  67,00 

Squash-Ede 24  20,00  5.760,00   Squash-Ede 7.200,00  300,00 

Tafeltennis-Ede 5  1,50  90,00   Tafeltennis-Ede 190,00  38,00 

Arnhem  93  1,00  1.116,00   Arnhem 2.232,00  24,00 

        

     Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 4.000,00   

Rente   8.125,20   Contributie t.l.v. Algemeen 1.283,00   

     Kosten betalingsverkeer 6.000,00   

Tekort   75.000,00   Bestuurskosten 7.000,00   

     Bibliotheek en MCD 4.000,00   

Totaal   372.000,00   Diverse 8.000,00   

     Evenementen 50.000,00   

     Jubilea/Benoeming 3.000,00   

     Onvoorzien 5.000,00   

     Toename contributiereserve 12.000,00   

        

     Totaal 372.000,00   
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Notities 


