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Hoofdbestuur april 2014 
 
 
L.S., 
 
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van NNPV over het verenigingsjaar 
01-01-2013/31-12-2013 te doen toekomen, welk in de algemene ledenvergadering van 01-05-2014 a.s. 
ter discussie zal worden gesteld. 
 
Een bewogen jaar! 
  
In een zo veranderend bedrijf als Nationale-Nederlanden is het soms lastig om op koers te blijven. 
Medewerkers nemen afscheid, hele afdelingen verdwijnen, werkvloeren worden afgesloten, hele 
gebouwen worden ontruimd en verbouwd. Hebben we volgende maand nog een sportzaal? Blijft het 
restaurant op zijn plaats? Zijn de toegangsregels (weer) veranderd? Hoe zit het met postbezorging? Is er 
nog ruimte voor het NNPV-secretariaat en het magazijn? En dat SAM, wat moeten en kunnen we daar 
mee? Gaan we een NNPV App ontwikkelen? Wat doen we voor de collega's in Amsterdam? 
 
Alles bleef, ook in 2013, in beweging. De NNPV kreeg vele nieuwe uitdagingen, los van die er nog lagen. 
Ik noem alleen de nieuwe NNPV-pas. Alle leden hebben hem nu gekregen, de meesten zelfs 2 keer!  
  
Tussen al die veranderingen door is er toch weer enorm veel samen gesport, geworkshopt, ge’bingo’d, 
Sinterklaas gevierd, gerecreëerd en ontspannen. Voordelen zijn gezocht en gevonden. Veel reizen en 
uitstapjes waren succesvol, sommige wat minder. Ja, met onze "core business" zat het wel goed in het 
afgelopen jaar! Applaus voor onze enthousiaste afdelingsbesturen en actieve leden. 

  
Natuurlijk hebben we niet alleen van collega's en leden afscheid genomen, maar noodgedwongen ook 
van enkele van onze afdelingen. Al is het geen nieuw fenomeen binnen de NNPV, het blijft altijd jammer 
dat er een activiteit stopt. Tegelijkertijd zie je altijd weer nieuwe initiatieven, kleine en grote. 
  
Voor mij persoonlijk is 2013 ook een bewogen jaar geweest met als klap op de vuurpijl mijn vertrek bij het 
bedrijf waar ik 35 jaar met veel plezier werkte en uiteraard lid was van de personeelsvereniging. Mijn 
voorzitterschap eindigt in de komende Algemene Ledenvergadering. Met enige tegenzin, maar tevreden 
en in het volste vertrouwen zal ik dan de voorzittershamer overhandigen aan mijn opvolger, die de klus 
om NNPV met ons dynamische bedrijf te laten meebewegen mag voortzetten. 

  
Ik kijk terug op een leuke, drukke, uitdagende en leerzame periode als voorzitter van een prachtige 
veerkrachtige en bloeiende vereniging. 
 
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 01 mei 2014 in kantoor DP in Rotterdam. 
 
Aanvang: 17:15 uur 
 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

 2. Ingekomen stukken 

 

 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 28 november 2013 

 

 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. Verkiezing hoofdbestuursleden 

 

14. Rondvraag 

 

15. Sluiting 
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Samenstelling hoofdbestuur per 31-12-2013 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter     : F. Elderson (aftredend)  2015 
 
Vice voorzitter     : W.J. Stegeman  2016 
 
Secretaris     : A.P. Diemer  2016 
 
Penningmeester     : J.O. Evers  2017 
 
Commissaris penningen     : L. den Boer  2015 
 
Commissaris communicatie & IT : R. van der Munnik (aftredend)   2013 
 
Commissaris algemene zaken    : H.D. Wustenveld (aftredend)   2013 
 
Secretariaat HP/DP: 
 
C.M. Rutjens 
 
Secretariaat VPT: 
 
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 J.M. Schut-van de Pol 

C. van Geest-Nijenhuis J. Straus 

J.B.M. Geurtsen M.G. Vroegop 

Th. Groenewege L. Zoetbrood 

I.C. Leussink  

T. Lourens  

 

Leden van verdienste: 
 

J. van Aurich R. van der Munnik 

H. de Bruijn 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 

G. Davans R. Schuilenburg 

J. van der Ende A.J. Snel 

J.O. Evers J.A. Terlaak 

M.N.E. Harteloh E. Tuurenhout 

A. Heijsteeg M. Vergay 

H.M. Hofstra J.A. Verweij 

R. Hondong L.M. Vonk 

R. Koenen H. Wasseur 

A. van der Laan A.L. Werff 

A. de Lange H.D. Wustenveld 

J.H.T.M. van der Linden  
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Aantal leden 01-01-2013 31-12-2013 

   

Erevoorzitters 4 4 

Ereleden  14 14 

Leden van Verdienste 28 31 

Algemene Leden 5250 4800 

   

Per afdeling   

   

Arnhem 93 87 

Badminton Ede 58 60 

Bridge 74 61 

Conditietraining 275 242 

Excursie 511 479 

Fietsen 99 87 

Filatelie 167 148 

Foto- en Videoclub 116 105 

Golf 324 315 

Hengelsport Ede 38 32 

MCC 1280 1161 

Runners 224 213 

Snooker 22 23 

Squash 30 29 

Squash Ede 24 17 

Tafeltennis 45 44 

Tafeltennis Ede 5  4 

Tennis 255 208 

Voetbal Den Haag 50 49 

Volleybal 16 18 

Zwemmen  40  
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2013 
 
AFDELINGEN: 
 
Arnhem 
Voorzitter : M. Wekker-Bergers 
Secretaris : B. Stevering 
Penningmeester : W. Evers 
Commissarissen : M. van Schaik 
 : K. Kraak 
 
Badminton Ede 
Voorzitter : P. van Gogh 
Secretaris : K. Maassen 
Penningmeester : R. van der Star 
Commissarissen : G. Davans 
 
Bridge 
Voorzitter : R.C.W. Borst 
Secretaris : R.J. Harms 
Penningmeester : F. van Mansvelt 
 
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 
 
Foto en videoclub 
Voorzitter  : J.A. Dijkhuizen 
Secretaris/Videotechniek : H. van Heeswijk 
Penningmeester : I. M. Oostrum 
Commissarissen : T. van den Eng 
 : E. v. Melzen-Groos 
 : A. Straathof 
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Golf 
Voorzitter : F.S. Koers 
Secretaris : M.P. Melessen 
Penningmeester : J. Noordijk 
 
Hengelsport Ede 
Voorzitter : R. van den Berg 
Secretaris  : G. van den Heuvel 
Penningmeester : G. Nap 
 
MCC 
Voorzitter : M.A. de Bruin 
Secretaris : J. van der Ende 
Penningmeester : Th. van Houwelingen 
Internetsite beheerder : H. Eradus 
Commissarissen : W. van der Knokke 
 
Runners 

Voorzitter : J. Leissner 
Secretaris : T. Runderkamp 
Penningmeester : P. Bergman 
Wedstrijdcommissaris : M. Hoogendoorn 
Commissaris Ede : J.P. Kurris 
Commissaris Ledenadministratie : J. de Vaan 
 
Snooker 
Voorzitter : M. van Oostenrijk 
Secretaris  : N.B.G.M. van Veen 
Penningmeester : R. van Kleef 
 
Squash 
Voorzitter : A.C.J. 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 : J.J. van den Broek 
Secretaris : P.M. van Dijk 
Penningmeester : A.J.T. Venix 
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COMMISSIES: 
 
Activiteitencommissie 
Rotterdam 
Voorzitter : C.L. de Jong 
 
Bibliotheekcommissie 
Den Haag 
Voorzitter : C.M. Rutjens 
Commissieleden : B. Dipadinaja 
 : A. Molier-Mangré 
 : M. Hessing-Hendrikse 
 : F.M. Siebel 
 : J. Engelsman 
 
Rotterdam 
Voorzitter : C.M. Rutjens 
Commissieleden : L.T.I. Bracke 
 : A.E. Vuik-van Reijn 
 : N. Akhiat 
 
Bingo Commissie 
Voorzitter : J.P. Douwes Dekker 
Commissieleden : M. Speijer 
   E.M. Groenenberg-Schenk 
   P. Vorst 
   J. Vorst 
   S. Vorst 
 
Commissie Ede 
Voorzitter : W.J. Stegeman 
Secretaris : A.P. Diemer 
Penningmeester : H.D. Wustenveld 
Commissieleden : C.A. Ansink 
 : B. Hondong-Atzei 
 
Kaartjes Commissie 
Voorzitter : J.P. Douwes Dekker 
Commissieleden : M. Keijzer 
   E. de Groot 
   J. Engelsman 
   M. van Gool 
   R. van der Munnik 
   W. van der Heijden 
   J. Vervoort-Groenewout 
   M. Bonnouh 
 
Sint Nicolaas commissie 
Voorzitter : E. Waterreus 
Commissieleden :  
 
Sint Nicolaas commissie VPT 
Voorzitter : W.J. Stegeman 
Commissieleden : A.P. Diemer 
 : Y.P. de Wit 
 : C.A. Ansink 
 : B. Hondong-Atzei 
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Notulen ALV 02-05-2013 

 
 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 2 mei 2013 bladzijde 1 van 2 
vergaderlocatie VPT Tapas Café 

van Arnò Diemer telefoon 0318-663234 
   
aanwezig 

 

 

 

Totaal 11 leden, inclusief hoofdbestuur; W. Stegeman (voorzitter), R. van der Munnik, 

L. den Boer, H. Evers (penningmeester), Y. de Wit, D. Wustenveld, R. van den Berg, 

S. Ansink, P. van Gogh, I. Beerens en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig   

   
agendapunt Verslag  

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
- Willem Stegeman opent de vergadering. Welkom allemaal zeker aan de leden. 
- Frans Elderson is i.v.m. familie omstandigheden afwezig. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
Verder geen ingekomen stukken. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 28-11-2012 
Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. Jaarverslag van secretaris 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend. De aanwezige leden 
zullen een goedgekeurd exemplaar ontvangen. 

 

   

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Het tekort is lager uitgevallen dit vooral door het toekennen van een deel van subsidie. 
Een aantal afdelingen zijn in 2012 gestopt, hengelen en hockey. 
Computerclub Ede is opgenomen in de MCC. 
Bridge in Rotterdam en zwemmen gaan in 2013 stoppen. Verder geen vragen. 

 

   

6. Verslag van de kascommissie 
E.e.a. voorgelezen door secretaris. 
De genoemde punten zijn met de afdeling penningmeesters opgenomen. 

 

   

7. Decharge van de penningmeester en de overige leden van het hoofdbestuur 
Is verleend voor het jaarverslag van de penningmeester en over het verslag van de 
kascommissie. 

 

   

8. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
Er zijn nog geen nieuwe leden nodig, voor volgend jaar is de kascommissie nog op 
sterkte. 

 

   

9. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Er zijn volmachten gebruikt, voor het benoemen van leden van verdienste. 
We vragen een nieuwe volmacht, deze wordt geven door de algemene 
ledenvergadering. 

 

   

10. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Geen 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 2 mei 2013                                                                               bladzijde 2 van 2 
 

 

   

11. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
We vragen een nieuwe volmacht, deze wordt geven door de algemene 
ledenvergadering. 

 

   

12. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
Als we zo door gaan blijft er elk jaar een klein tekort, dit kunnen we wel even volhouden, 
de komende 2 á 3 jaar houden we dit in de gaten en dan kunnen we dat aanpassen, in 
contributie of subsidie aan de afdelingen. 
 
Reacties: 

- Alles valt en staat met de administratieve ondersteuning en het aantal leden van de 
personeelsvereniging daalt. 

- Aan de activiteiten van de verschillende afdelingen wordt ook wisselend deelgenomen. 
Taarten- en kookworkshop waren een succes maar het is altijd bij de kleinere 
activiteiten waar leden op af komen. 

- De stemming zal in het bedrijf ook een positieve draai moeten krijgen. 

 

   

13. Rondvraag 
- Ruud; het gehele bestuur hengelsport Ede is boventallig. Wat nu? 

Ondanks de huidige statuten, krijgt het bestuur van de afdeling hengelsport Ede 
toestemming om aan te blijven. We zijn bezig voor dit soort zaken met aanpassing 
van de statuten, deze situatie komen we steeds meer tegen. 

 

   

14. Sluiting 
Willem bedankt ieder voor de inbreng en wenst alle aanwezigen een goede en veilige thuisreis. 

 

   

 Notities  
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Notulen ALV 28-11-2013 

 
 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 28 november 2013 bladzijde 1 van 3 
vergaderlocatie DP 0.03.000 Zaal 5 

van Arnò Diemer telefoon 0318-663234 
   
aanwezig Totaal 16 leden, inclusief hoofdbestuur; F. Elderson (voorzitter), R. van der Munnik, 

L. den Boer, H. Evers (penningmeester), K. Kerkhof, J. Ruben, W. Groenman, F. Ulrich, 

H. de Bruijn, J. Engelsman, F. Snel, H. Heijkoop, H. van Aurich, A. van Aurich, J. Cosijn 

en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig   

   
agendapunt Verslag  

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 
- Frans Elderson opent de vergadering. Welkom allemaal. 
- Willem en Dick afwezig daar dit met het sinterklaastijd in Ede een drukke week is 

geweest. 
- De nieuwste pasjes van de NNPV zijn niet geheel juist afgedrukt. De letters 

vervagen bij het uit de portefeuille halen. Nieuwe zullen we in februari 2014 gaan 
verzenden. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
Afmeldingen voor ALV, verder geen ingekomen stukken. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 02-05-2013 
Het blijkt dat leden van afdeling golf van De Oranje Leeuw toch uit deze 
personeelsvereniging zijn “gezet”. Deze opmerking is naar aanleiding van uit de notulen 
van 2012, waarin is beschreven was dat dat niet zou gebeuren. 
Notulen vergadering verder akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Geen volmachten gebruikt. 
Goedkeuring voor het gebruik van volmacht voor komend verenigingsjaar is door de 
algemene ledenvergadering tijdens de bespreking van agendapunt 11 verleend. 

 

   

5. (Verslag) verkiezing leden hoofdbestuur 
- We zijn steeds minder in aantal en zeker op zoek naar nieuw bloed. 
- Er ontstaat een discussie over de procedure in uitnodigingen ALV en 

agendapunten, achteraf blijkt dat na bespreking hiervan alles toch juist is geweest, 
als hoofdbestuur zullen we hier scherp op blijven letten. 
De punten 5 en 6 zullen worden aangepast wel worden aangepast en het woord 
verslag zal worden weggelaten. 

- Hans Evers is herkozen als penningsmeester voor een nieuwe termijn. 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend. 

 

   

6. (Verslag) verkiezing leden commissies 
Ook samen met agendapunt 8 

- Activiteiten commissie: Claudy de Jong 
- Bingo commissie: Joost Douwes Dekker, zijn vrouw Speijer, Paula Vorst en 

Cynthia Elderson. 
- Kaartjes commissie: Joost Douwes Dekker, Emiel de Groot, Marieke Keizer, 

Jaap Engelsman, Martin van Gool en Roelant van der Munnik. 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 28 november 2013 bladzijde 2 van 3 
   

7. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Zijn er niet voor deze vergadering. 

 

   

8. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Zie agendapunt 6 

 

   

9. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
- Er is nog geen akkoord van de directie op voortzetting van de administratieve 

ondersteuning na 2014. Dat is weer later dan afgesproken (september). Reden is 
het feit dat de MTP pas later wordt vastgesteld. 

- Nieuwe aanwas hoofdbestuur, er is bijna geen back-up meer, we zullen 
aankomende tijd actief op zoek gaan. 

- We kijken als PV meer naar buiten; samenwerken met de VSI is daar een goed 
voorbeeld van. 

- Verhuizing/verbouwing van de locaties; bijv. het restaurant en de sportzaal we 
moeten hier op blijven letten om toch ons gebruik hiervan te waarborgen. Het zal 
voor een aantal sporten de doodsteek zijn als de zaal verdwijnt. (indoor, tafeltennis 
en volleybal) We weten niet wat de nieuwe verhuurder wil. De sportzaal wordt ook 
niet alleen door de NNPV gebruikt. 

- Tendens is een steeds lager wordend ledenaantal, we zijn al op zoek naar 
ingangen in de Amsterdamse vestigingen, ook met het nieuwe intranet van NN, 
SAM proberen we meer werknemers te bereiken. 

- Statutaire wijziging en regels aanpassen voor bemensing van afdelingsbesturen. 
Hier zullen we naar moeten kijken om e.e.a. in een ander vat te gieten, Henk de 
Bruijn wordt gevraagd en wil hier best in meedenken. 

- Hoe is het nu met de regels voor nieuwe leden, dat staat nu onveranderd in de 
statuten, alle werknemers bij Nationale-Nederlanden en hun gezinsleden. 
Het is op dit moment een lastig verhaal om alle gewone Nederlanders toe te laten 
tot de afdelingen. Het is beter in te richten om op afdelingsniveau te gaan 
samenwerken. Een voorstel is ook om te gaan kijken om de eventuele nieuwe 
bewoners in ons pand ook lid te laten worden van de personeelsvereniging, dit 
gaat voor het hoofdbestuur te ver, maar je weet nooit wat de toekomst brengt en 
hoe een ander bestuur hier mee om gaat. 

 
Jack Ruben en Fred Snel verlaten de vergadering onder dankzegging aan het hoofdbestuur voor het 
afgelopen verenigingsjaar. 

 

   

10. Vaststellen begroting 2014 
Hans neemt de leden mee door de begroting en geeft vooral mee aan de vergadering dat de 
reserves op dit moment voldoende zijn. Pas als de reserves een niveau van minder dan 
één jaarinkomen hebben is dat alarmerend. Het dalend aantal leden blijft een zorgpunt 
Na uitleg van Hans gaat de vergadering akkoord. 

 

   

11. Vaststellen contributie en afdelingsbijdragen 
Is het voor de volgende vergadering mogelijk om een duidelijk overzicht te geven van 
contributies in afgelopen jaren. In een discussie waar de gegevens van de afgelopen jaren 
te vinden zijn, wordt aangegeven dat in jaarverslagen terug te vinden is wat de contributies 
geweest zijn. Er wordt een uitleg geven over het tot stand komen van een contributie. 
De algemene ledenvergadering is akkoord met de voorstellen van het hoofdbestuur voor de 
contributies en afdelingsbijdragen. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 

 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 28 november 2013 bladzijde 3 van 3 
   

12. Rondvraag 
- Hans van Aurich stelt een verschil vast in de lijst afdelingen en commissies en die 

op ons internet. Dit zal worden aangepast. 
- Hans van Aurich geeft van de afdeling excursie een mooi voorbeeld van 

samenwerking op afdelingsniveau met externe partijen. 
- Henk de Bruijn en Frank Ulrich bedanken het hoofdbestuur voor alle getrooste 

moeite. 2x applaus 
- Bij Bridge staat een vermelding van een halfjaar (EUR 549,-) op de begroting? 

Dit was gebaseerd op de opheffing van deze afdeling maar zal worden aangepast. 

 

   

13. Sluiting (tijd 18:40) 
Frans bedankt ieder voor de inbreng en wenst alle aanwezigen een goede en veilige 
thuisreis. 

 

   

   

   
 Notities  
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Jaarverslag van de secretaris 
 
We blijven heel actief! 
 
2013 zijn er de gebruikelijke en soms ongebruikelijke afdelingsactiviteiten geweest. 
Door de ontwikkelingen binnen het bedrijf van NN hebben een aantal leden ons wederom moeten 
verlaten en worden activiteiten dus minder bezocht. Bij de functies van een aantal afdelingsbesturen en 
het hoofdbestuur ontstaan er vacatures en is het moeilijk om mensen te krijgen . 
 
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep: 

 Taarten workshops; 

 Bingo’s in DP en VPT; 

 Bonbons maken 

 Pub quiz 

 Kookworkshops 

 Inventarisatie cursus Spaans; 

 Sinterklaasfeesten; 

 20 Afdelingen met hun diverse en nog steeds goed bezochte activiteiten; 

 De KLAPPER aanbiedingen toegangskaarten van attractieparken; 
 
De afdeling zwemmen is gestopt met haar activiteiten en de voorbereidingen getroffen om de 
computerclub Ede op te nemen in de MCC en zo te proberen een breder publiek te bereiken. 
 
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 2014 door met het doel van een personeelsvereniging: sporten, evenementen organiseren, 
uitstapjes, workshops en voordeel aanbieden. In Rotterdam, Den Haag en Ede. En op zoek naar een 
nieuwe voorzitter als ook een nieuw algemeen bestuurslid voor het hoofdbestuur. 
 
Arnò Diemer 
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Arnhem 
 
Op 7 januari organiseerden wij een 
nieuwjaarsbijeenkomst met champagne, koffie, 
thee en lekkere koeken. 
Gezellig om met alle collega’s 
te proosten op het nieuwe jaar ! 

 
 
 
 
 

Met een groep van 15 lekkerbekken genoten we op 25 april van een heerlijke high tea 
met borrel toe in de binnentuin van Dudok. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De durfallen van NN waagden zich in een luchtballon en 
bekeken Wijchen van uit de lucht op 21 augustus. 

 
 
 

Zoals ieder jaar was het Sinterklaasfeest 
weer zeer geslaagd. Allemaal blije kindjes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 17 december organiseerden wij een winterlunch. 
Diverse creatieve collega’s waren thuis enthousiast aan de slag 
gegaan en iedereen genoot van de heerlijke hapjes. 
De NNPV sponsorde erwtensoep en rundvleeskroketten. 
 
 

 
 
 
Workshop kersttaart maken. 
 
 
 
 
 

 
En aan het eind van 2013 verblijdden wij alle leden met een kerstpakket; een goed gevulde rode rugzak! 
 
Monique Wekker-Bergers 
voorzitter NNPV-Arnhem 
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Badminton Ede 

Afgelopen jaar heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan en georganiseerd. 
Onderstaand volgt een kort verslag. 
 
Nieuwjaarstoernooi 
Op woensdag 16 en maandag 21 januari 2013 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 

Dit jaar hebben we van 7 verenigingen uit Ede en omstreken 
inschrijvingen ontvangen. 
In totaal deden er 45 koppels 
mee (27 Gemengd Dubbel en 
18 Heren Dubbel) en werden er 
op de twee avonden in totaal 
168 wedstrijden gespeeld! 
Dit toernooi kwam mede tot 
stand dankzij de inzet van een 
groot aantal vrijwilligers/leden. 

 
Foto impressie van de eerste speelavond : http://www.mijnalbum.nl/Album=S8CGMKTW 
Foto impressie van de tweede speelavond: http://www.mijnalbum.nl/Album=3UJFURYZ 
 
Lentekriebels toernooi 

Op zaterdag 16 maart 2013 werd door 1 koppel (Rob & Judith van Elden) 
deelgenomen aan het Lentekriebels Mix toernooi in Renswoude. 
De halve finale werd uiteindelijk bereikt maar helaas werd deze wel verloren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fytalis Open Recreanten Toernooi 

Op zondag 17 maart 2013 werd aan dit toernooi deelgenomen 
door een team van Nationale-Nederlanden. 
Dit toernooi werd in Wageningen georganiseerd door 
badmintonvereniging Bc Kantjils.  
Aan dit toernooi deden in totaal 32 koppels mee.  
Ons team (bestaande uit Babiche vd Most, Fred Albrecht, 
Henriette David & Pierre van Gogh) werd voor de finale ronden 
uitgeschakeld. 
 
 
 

Bijgaand een foto-impressie van deze dag: http://www.mijnalbum.nl/Album=HPJB7FBE 
 
Uitwisseling met Sv Renswouw 
Op woensdag 11 april 2013 hadden we een uitwisselingavond met 
S.V. Renswouw. Het aantal deelnemers uit Renswoude was dit 
keer beperkt tot 5. Door de grote opkomst van onze eigen leden 
hadden we toch 8 banen continu bezet. In totaal werden er 5 
speelrondes afgewerkt waarna er gelegenheid was om vrij te 
spelen. 
 
 
Bijgaand een foto-impressie van deze dag: http://www.mijnalbum.nl/Album=8U7RJDDW 
 

http://www.mijnalbum.nl/Album=S8CGMKTW
http://www.mijnalbum.nl/Album=3UJFURYZ
http://www.mijnalbum.nl/Album=HPJB7FBE
http://www.mijnalbum.nl/Album=8U7RJDDW
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Op donderdag 31 oktober 2013 was de tweede uitwisseling met S.v. Renswouw en dit keer was dit in 
Renswoude. In totaal deden er 11 leden van ons mee aan deze 
avond. Ook de opkomst van de leden van Renswouw was groot 
waardoor er elke ronde een aantal deelnemers een verplichte rust 
hadden. 
 
Bijgaand de link naar foto-impressie: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=OMN8HT4M 
 
 
 

 
Onderlinge toernooi & speelavonden 
Op 13 maart, 8 mei, 26 juni, 9 oktober, 4 december werd er door de NNPV Afdeling Badminton een 
onderlinge speelavond georganiseerd.  
Deze onderlinge speelavonden staan gerant voor gezelligheid, ontspanning en ook nog zeer goed bezet 
(gemiddeld 28 leden). 
 
Bijgaand per speelavond de links naar de foto-impressies: 
13 maart http://www.mijnalbum.nl/Album=J7GMJZSC 
8 mei  http://www.mijnalbum.nl/Album=ECBUHCMQ 
26 juni   http://www.mijnalbum.nl/Album=GVYB7CHZ 
9 oktober http://www.mijnalbum.nl/Album=FERUUQQ6 
4 december http://www.mijnalbum.nl/Album=4AEVXK3Y 
 
Oosterbeek Open 
Op zondag 6 oktober 2013 hebben we met 4 koppels (Rob en Judith 
van Elden, Hans en Ellen Grobbe, Danny vd Bovenkamp en Babiche 
vd Most & Rolf le Doux en Nicole van ’t Hull) deelgenomen aan het 
Oosterbeek open toernooi. 
De koppels werden ingedeeld in de poules ‘redelijk gevorderd’ en in 
de gevorderden poule. 
Helaas wist geen van de 4 koppels de finale te bereiken. 
 
Bijgaand een foto-impressie van deze dag: http://www.mijnalbum.nl/Album=HPJB7FBE 
 
Training 
In seizoen 2012-2013 heeft  Guus Davans nog wekelijks training gegeven.  
Voor seizoen 2013-2014 wordt de training (eens per 2 weken) door Guus Davans of  Ferry Tan gegeven. 
 
Berichtgeving 
Maandelijks wordt er een nieuwsbrief/nieuwsflits verspreid en van de meeste activiteiten worden foto’s 
gemaakt welke zijn terug te vinden op internet. Ook wordt informatie via Facebook gedeeld met de leden. 
 
Afscheid Guus Davans 
In mei deelde trainer Guus Davans het bestuur mede dat hij 
met ingang van het nieuwe seizoen wilde stoppen training te 
geven. Na enig overleg hebben we Ferry Tan & ook weer 

Guus Davans bereid gevonden om 
ieder 1x per 2 weken training te 
geven. Ondanks dat Guus dus niet 
echt vertrokken is hebben de leden 
op 26 juni toch een soort 
afscheidscadeau overhandigt als 
dank voor zijn lessen en wijze 
woorden. Vanwege bewezen 
diensten als trainer is Guus op 4 
december ook benoemd tot lid van 
verdienste van NNPV. 

http://www.mijnalbum.nl/Album=OMN8HT4M
http://www.mijnalbum.nl/Album=J7GMJZSC
http://www.mijnalbum.nl/Album=ECBUHCMQ
http://www.mijnalbum.nl/Album=GVYB7CHZ
http://www.mijnalbum.nl/Album=FERUUQQ6
http://www.mijnalbum.nl/Album=4AEVXK3Y
http://www.mijnalbum.nl/Album=HPJB7FBE
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Ledenbestand 
Op 1 januari 2014 hebben we in totaal 60 leden waarvan 2 ereleden. Op 1 januari 2013 waren er dit nog 
62 leden. 
 
Contributie 2014 
De contributie voor zowel NNPV als Badminton 2014 is gelijk gebleven aan 2013 (respectievelijk € 2,- en 
€ 9,- per maand). 
 
Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland: 
 

 Nieuwjaarstoernooi op woensdag 21 en maandag 27 januari 2014 
 

 Diverse onderlinge speelavonden: 12 februari, 12 maart, 7 mei en 2 juli (voor tweede helft 2014 zijn 
de data nog niet bekend) 

 

 Lentekriebels toernooi in Sv Renswouw (maart) 
 

 Fytalus Open Recreanten Toernooi 2014 in Wageningen op zondag 16 maart 2014 
 

 Uitwisseling met Sv Renswouw op woensdag 2 april 2014 (2e datum nog nader te bepalen) 
 

 Oosterbeek open badminton toernooi voor recreanten (oktober) 
 

 Toekomst visie bepalen voor 2015 
 

 Etentje met leden (eigen bijdrage, juni 2014) 
 

 Werving nieuwe leden die werkzaam zijn bij Nationale-Nederlanden (januari) 
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Bridge 
 
De afdeling Bridge was oorspronkelijk actief in zowel Rotterdam als in den Haag. 
Ultimo maart 2013 is voor de laatste maal het bridgeweekend georganiseerd. 
Per jaar is er een Paas- en een Kerstdrive.  
 
Per 30 juni 2013 is de bridge in Rotterdam definitief gestopt. 
 
In den Haag werd in het seizoen 2012/2013 4-tallen HBBB, parentoernooi en onderling gespeeld. 
Deze activiteiten zijn voor het seizoen 2013/2014 gecontinueerd, met dien verstande dat de  
4-tallen HBBB door het teruglopen van het aantal deelnemende bedrijven is vervangen door onderlinge 
op basis van Butlertelling. 
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Conditietraining 
 
Het ledental is voor dit jaar stabiel gebleven. 
 
Hierna volgt de verslaglegging per onderdeel en de bestuurssamenstelling per 31-12-2013. 
 
Nadat de sportzaal in HP voor indooractiviteiten gesloten is, is het afgelopen jaar gebruik gemaakt van 
een locatie in de buurt van HP. Helaas is door het ontbreken van een trainer voor Yoga dit onderdeel ook 
in de loop van 2013 gestopt, waardoor alle sportactiviteiten in Den Haag gestopt zijn. 
 
In Rotterdam is in 2013 een succesvolle workshop Kettleball georganiseerd. 
 
Aerobic / Bodynetics 
De invoering van lunchpauze trainingen is een blijvend succes. 
 
Thai Bo / BootCamp 
Dit onderdeel is alleen nog in Rotterdam actief. 
 
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 teruggebracht naar 2 maal 1 uur. 
 
Yoga 
Een onderdeel binnen de Indoor waar enthousiast gebruik van gemaakt wordt. 
 
Martial Arts 
Bij dit onderdeel worden verschillende vormen van vechtsport/zelfverdediging uitgeoefend. 
Ook in 2013 is een aantal workshops gehouden. 
 
Zumba 
Alleen nog actief in Rotterdam, doch wel enthousiast bezocht. 
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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 in  2013 constant gebleven.  
 
Leden 
Per 31-12-2013 bedroeg het aantal betalende leden 479. 
 
Dagtochten in 2013 
In 2013 is één dagtocht uitgeschreven. 
We zijn op bezoek geweest bij de Koninklijke Marine in Den Helder. 
 
Reizen in 2013 
 
Kaprun – in januari een wintersportreis naar Kaprun in Oostenrijk. 
Als extra een dag begeleiding door de professionele ski coach van het nationale damesteam. 
 
Tignes – aan het einde van het seizoen was er de wintersportreis naar Tignes. 
 
Praag – in het kader van het 60 jarig bestaan van de excursievereniging was er een reis naar Praag, met 
een tussenstop in Dresden. Bijzonderheid: in de periode dat wij er waren de rivieren Moldau en Elbe door 
wateroverlast tot recordhoogte gestegen. 
 
Kerstcruise – vier dagen varen op de ms Rigoletto en in Duitsland kerstmarkten bezoeken en ‘s avonds 
levende muziek aan boord. 
 
Parijs – drie dagen naar Parijs, winkelen, gezellig eten en rondvaart over de Seine. 
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Fietsen 
 
Het fietsseizoen 2013 was een relatief rustig fietsjaar 
 
Naast onze reguliere clubritten, meestal op de eerste zaterdag van de maand, info hierover is te vinden 
op facebook, zijn we in september weer op fietsvakantie geweest en dit keer naar de Franse Zuidkust 
in de buurt van Nice e/o. 
 
Voor 2014 staat er alweer iets gepland in de Franse Ardeche. 
 
Tot zover het afgelopen fietsseizoen. 
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Filatelie 
 
Algemeen 
Per 1 januari 2013 verleende de afdeling nog diensten aan 167 leden, verdeeld over 109 leden filatelie 
en 58 leden hobby. Aan het einde van het jaar verleende de afdeling nog diensten aan 99 leden filatelie 
en 54 leden hobby. Een gestage achteruitgang, die zich ook landelijk voordoet. 
 
Nieuwtjesdienst 
De postzegels van Nederland, Aruba en Caraibisch Nederland en de FDC's Nederland zijn via een 
nieuwtjesdienst te bestellen. 
Voor Nederland zijn er nog 40 deelnemers. 
Voor Aruba en Caraibisch Nederland zijn er nog 5 resp 2 deelnemers. 
Ook catalogi en divers filatelistisch materiaal kunnen worden besteld met verenigingskorting. 
 
Veilingen 
In het afgelopen jaar werden er drie veilingen gehouden: 
 
- de 155e veiling op 22 maart 2013 in HP (Den Haag) 
- de 156e veiling op 17 mei 2013 in HP (Den Haag) 
- de 157e veiling op 15 november 2013 in HP (Den Haag) 
 
De inzenders boden in totaal 331 kavels aan met een inzetwaarde van € 1066,25. 
Het verkooppercentage lag met een bedrag van € 519,45 op 49%. 
Op de laatste veiling was door het beperkte aanbod van kavels ruim tijd gereserveerd voor ruil- en 
contactavond. De aanwezige leden stelden dit zeer op prijs. 
 



27 

 

Golf 
 
Verenigingsjaar 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 
 
Het afgelopen verenigingsjaar betreft het elfde 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 2013 heeft dit geleid tot de volgende wijzigingen. 
 
1. Leeuwenbergh 
De nieuwe aanbieding die wij van Golfbaan Leeuwenbergh hebben gekregen voor het jaar 2013 was 
dusdanig onaantrekkelijk dat we besloten hebben de samenwerking te beëindigen. De drie jaar die wij op 
deze baan hebben mogen spelen is door de leden als prettig ervaren, wij ontvingen vaak positieve reactie 
van onze leden over deze golfbaan. We vinden het dan ook jammer dat we de samenwerking hebben 
moeten beëindigen, maar doorgaan betekende een dusdanige verhoging van de kosten dat dit budget 
technisch niet verantwoord was. 
 
2. De Rijswijkse 
Vanwege het wegvallen van Golfbaan Leeuwenbergh zijn we op zoek gegaan naar andere 
speelmogelijkheden in de regio Den Haag. Dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst 
met De Rijswijkse. Met ingang van 01-01-2013 zijn onze leden van harte welkom op deze golfbaan. 
Het is een 18-holes baan, gelegen langs de A13 en niet ver van Leeuwenbergh. De ervaringen tot nu toe 
zijn erg goed. 
 
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 jaarlijks NNPV toernooi vond in 2013 plaats op de Golfbaan Bentwoud. Wederom een drukbezochte, 
gezellige en geslaagde dag. 
 
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 is heeft er weer een koppelcompetitie plaatsgevonden, waarbij 
teams van twee personen tegen elkaar strijden. 
 
Overige activiteiten 
In 2013 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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Hengelsport Ede 
 
Het jaar 2013 was een bewogen jaar. Het complete bestuur werd boventallig. De secretaris stopte ook 
als bestuurslid van de hengelsportvereniging. Zijn taken zijn overgenomen door de penningmeester en 
voorzitter. 
 
Opnieuw hebben we weer een leuk visprogramma samen kunnen stellen. Twaalf wedstrijden hebben 
we gevist in verschillende wateren. De opkomst was gelijk aan die van 2012, dus dat is prima. Leo Klok 
werd een waardig kampioen, hij won 7 wedstrijden. 
Alweer voor het 29

e
 jaar zijn we een weekend naar Friesland geweest. Altijd een topper! Als afsluiting 

van het seizoen werd in november op forel gevist in Ommeren. Ook dit was weer een gezellige en leuke 
activiteit die alom gewaardeerd werd. 
 
Zolang de vissers het leuk vinden en meegaan met de diverse tripjes vinden wij het als bestuur ook fijn 
om te doen. Hopelijk nog vele jaren. 
 
Namens bestuur HSV NN Ede 
Ruud van den Berg 
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MCC 
 
De club heeft momenteel 1161 leden. 
De MCC ging ook dit jaar door op de ingeslagen weg van de voorgaande jaren. De activiteiten bestonden 
en bestaan in het uitbrengen van het maandelijkse blad “Computer Easy “met de bijbehorende CD. 
 
Daarnaast geeft de club de leden de gelegenheid hard- en software te lenen opdat zij eerst kunnen 
testen alvorens tot een eventuele aanschaf over te gaan. 
Dit jaar zijn er minder artikelen aangeschaft voor de uitleen. Dit gezien de tanende belangstelling van de 
leden waardoor het bestuur heeft besloten minder items in de uitleen te doen maar daar tegenover staat 
dan wel een hogere omloopsnelheid 
 
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. 
 
Gezien het succes van de specials vorig jaar zijn er ook dit jaar weer specials aangeschaft voor de leden. 
Dit is zeer gewaardeerd door de leden. 
 
Dit jaar is er ook een zeer succesvolle veiling opgezet waar de leden allerlei spullen konden kopen 
waarvan het bestuur vond dat die geveild konden worden. 
Dit is mede noodzakelijk geweest doordat de MCC de computerclub uit Ede heeft overgenomen 
waardoor er een flink aantal dubbele items waren. De veiling heeft dit helemaal opgelost 
 
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 aangepaste uitleen 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. Hiertoe gedwongen door het beleid van NN dat 
nauwelijks meer ondersteuning geeft aan de personeelsvereniging. 
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Runners 
 
Verslagjaar 
Het verslagjaar loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 
 
Nieuw bestuur 
Het jaar 2013 begon voor de NNPV Runners met een voltallig nieuw bestuur: 

 voorzitter     : Juri Leissner 

 secretaris     : Tom Runderkamp 

 penningmeester    : Peter Bergman 

 ledenadministratie & kleding : Jeroen de Vaan 

 wedstrijdsecretaris   : Marja Hoogendoorn 
Allen benoemd in de ALV van 9 januari 2013. 
 
Leden 
Het aantal is stabiel te noemen. Mede door de reorganisatie zijn er redelijk wat leden vertrokken maar zijn 
er tegelijk ook veel nieuwe, en meteen actieve, leden er bij gekomen. Het jaar 2014 gingen wij in met 225 
leden. 
 
Overige activiteiten 
De website runners.nnpv.nl is verbeterd en is, naast de mailings, ons belangrijkste communicatiemiddel 
met de leden. Daarnaast gebruiken wij nu de Portal “SAM” om informeel te communiceren met onze leden. 
 
Bij hardloopwinkel Runnersworld in Rotterdam Centrum, vlakbij DP, een mooie korting bedongen voor 
leden (20% schoenen, 15% kleding, 10% overig). Helaas wordt daar nog niet veel gebruik van gemaakt. 
 
In 2013 hebben we, op initiatief van afdeling Health & Safety, een aantal Runners kunnen indelen in 
een Businessrun team voor de CPC Loop (City Pier City, Den Haag). 
 
Ook hebben wij een enquête gemaakt en rondgestuurd. 
De reacties hierop namen en nemen wij ter harte. 
 
De Runners kleding begint in bepaalde maten wel op te raken, 
een aanvullende bestelling zit in de planning. 
 
Deelnemersaantallen NNPV Runners loopjes 2013 
De gemiddelde opkomst bij onze lopen lag rond de 27 leden. 
Marathon Rotterdam (65 leden) en CPC (53 leden) waren de gebruikelijke uitschieters maar ook bij de 
Bertusloop, de Vredesloop, Delftsehoutloop en in Monster was NNPV Runners goed vertegenwoordigd. 
 
De Familiedag hadden we in 2013 wat anders ingestoken. Zo werd er op deze openingsdag zowel een 
Coopertest als een 5.000 meter op de baan gehouden, een yoga-les gegeven, een 400 meter run voor de 
kids en de bekende kinderatletiek. De kinderen konden zich laten schminken en na afloop was er weer de 
prima BBQ. 
 
Wij introduceerden het “zomer initiatief”. Leden konden een loopje in juli of augustus aandragen en zelf 
voor voldoende (vijf) Runners zorgen, welk loopje dan kosteloos was en meetelde voor (behoud van) het 
kledingpakket. Dit werd positief ontvangen. 
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Aantallen deelnemers 2013: 
 
Meerhorstloop   27 
Ruitenburg Halve  32 
Februariloop   12 
Delftsehoutloop   41 
CPC    53 
Rotterdam Marathon  65 
Rondje Nederland    7 
Coopertest   24 
Kopjesloop   33 
Dobbeloop   22 
Groot Ginkelse Loop  18 
Zomerinitiatieven  24 
Vredesloop   37 
Familiedag   42 
Posbankloop     8 
Rottemerenloop  25 
Hoge Veluweloop    7 
Monster BDO Run  37 
Parnassia Laan v.Meerdervoort 28 
Bertusloop   37 
Horaloop   14 
Spark Spijkenisse marathon 22 
Derde Kerstdagloop    4 
TOTAAL   619 
 
Vacature bestuur 
Helaas heeft Marja Hoogendoorn aangegeven (per ALV van 30 januari 2014) niet langer bestuurslid 
te blijven. Hierdoor ontstaat een vacature binnen het bestuur. 
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Squash 

 
Het thema dit jaar is ”kort & bondig”.  
 
Het aantal leden blijft stabiel hangen op 29 squashleden. 
 
Naast de “oud-bekenden” squashers is er gelukkig ook wat nieuw bloed in ons ledenbestand bijgekomen. 
Een mix oude en nieuwe leden zie ik regelmatig op de squashbanen van Wellness & Racket Centre 
Westvliet achter het bekende zwarte balletje rennen. In Rotterdam blijft het animo van de leden 
afwachtend.  
 
Met sportieve groet, 
 
Hennie van den Heuvel 
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Squash Ede 
 
Squashen via de PV kan al jaren bij Squash Ede. 
In de hoogtij dagen hadden wij als vereniging tegen de 100 leden. Helaas is dit aantal de laatste jaren 
sterk afgenomen. We zitten nu nog op een leden aantal van 16. 
 
Dit moet natuurlijk weer omhoog, want squash is mooie sport en na de inspanning is er bij Squash Ede 
altijd ruimte om nog even gezellig na te praten aan de bar. 
 
Een aantal van de leden doet me aan de SBN competitie (competitie georganiseerd door de Squashbond 
Nederland). Je speelt dan in je eigen regio op vrijdagavond competitie tegen andere teams. Je team komt 
uit in een poule van ongeveer 8 tot 9 teams en speelt tegen ieder team een uit en een thuis wedstrijd. 
Uiteindelijk krijg je dan natuurlijk een winnaar van de poule. 
 
En dit jaar was het zover. 
 
Squash Ede Heren 7 is kampioen geworden in de 2

e
 klasse en promoveert hierdoor naar de 1

e
 klasse. 

Het team bestaat uit de NNPV leden Jasper Raatgever, Robert Schut, Daniël Hoff, Johan Seunninga en 
als enige niet lid Roel Schreutelkamp. De hele competitie speelde Squash Ede Heren 7 in de sportkleding 
van Nationale-Nederlanden. Zie de kampioensfoto. 
 

  
 
Lijkt squash jou een leuke sport en wil je tegen een gereduceerd tarief sporten, neem dan contact op met 
Daniël Hoff of Johan Seunninga. 
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Tafeltennis 

 

Leden 

Het aantal leden is eind 2013: 44 (eind 2012: 45) 

3 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 2 nieuwe leden hebben zich aangemeld. 

 

Competitie 

Er werd met 5 teams aan de reguliere competitie deelgenomen. 

Ons 1
e
 team werd in het voorjaar van 2013 kampioen in de competitie van de regio Rotterdam en 

promoveerde daarmee naar de provinciale competitie (topklasse). Hieruit degradeerde dit team op 1 punt 

weer naar de regionale competitie. 

Ons 3
e
 team degradeerde dit jaar van de 3

e
 klasse naar de 5

e
 klasse. 

Ons 4
e
 team degradeerde dit voorjaar van de 4

e
 klasse naar de 5

e
 klasse. 

Aan de duo competitie werd in het voorjaar met 8 teams deelgenomen, in het najaar 6 teams. 

In het voorjaar werd team 8 kampioen, in het najaar degradeerde team 4 en promoveerden team 1 en 6. 

 

Toernooien 

De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren: 

 

- toernooi om de Cor van Roon trofee, winnaar Stefan Sigfridsson 

- clubkampioenschappen (clubkampioen werd Emie v Bodegom) 

- plankentoernooi, winnaar Peter Dröge 

- toernooi van Marcel voor alle competitiespelers binnen NN, winnaar Peter Dröge 

(ter nagedachtenis aan Marcel van Laarhoven) 

- Theo Koenders kersttoernooi 

- oliebollentoernooi, winnaar Jaco Vliegenthart 

 

Festiviteiten 

Er zijn 2 in Zoetermeer gehouden biljartavonden geweest. 

 

Ledenvergadering 

Op de maandag 9 december 2013 gehouden ALV werd voornamelijk gesproken over de toekomst van de 

sportzaal in DP en de mogelijke opties bij een eventueel gedwongen vertrek uit DP. 

 

Communicatie 

Actueel nieuws werd via e-mail en via de site bekend gemaakt. 
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Tafeltennis Ede 
 
Bedrijfscompetitie tafeltennisteam Ede 
 
Nationale-Nederlanden heeft in Ede een tafeltennisteam, dat bedrijfscompetitie speelt in Veenendaal. 
In 2013 heeft het team bestaan uit: Aad van Aalst (oud RVS-er), Luc Hooghwerff, Niek Edelenbosch 
(beide Nationale-Nederlanden) en Joop Spijker (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 promoveerde ons team van de C-poule naar de B-poule; een mooie prestatie, waarvoor 
we een beker ontvingen en waarbij ook het individueel klassement voor meest succesvolle speler in de 
poule naar ons team ging. In het najaar hebben we ons vervolgens kunnen handhaven in de B-poule. 
 
In 2014 gaat de competitie wijzigen van 10 wedstrijden met drie spelers per avond naar 5 wedstrijden 
voor twee spelers per avond. 
 
Hierdoor wordt het voor ons als team van vier spelers minder lastig om elke speelavond een team op de 
been te brengen. Ondanks dat zijn wij zeker geïnteresseerd in mensen die ons team zouden willen 
versterken. 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 circa 200 leden zijn wij een grote en actieve NNPV-sportafdeling. 
Onze vereniging organiseert tal van activiteiten, 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 2013: 

- Onderlinge NNPV dubbeltoernooien in verschillende tennishallen. 
- In november 2013 is 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, hebben 
alle dagen in de tennishal getennist, hebben heerlijk gegeten en het was vooral erg gezellig!! 

- In 2013 was NNPV tennis weer met 7 teams vertegenwoordigd in de KNLTB voorjaarscompetitie. 
Een van de teams (zondag mix) is kampioen geworden en gaat in 2014 in een hogere klasse 
spelen!! Voor de poule-indeling & uitslagen kun je onze NNPV-teams volgens op 
http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=116, typ bij naam vereniging “NNPV”. 
Ook deed NNPV met 3 teams mee aan de KNLTB Herfstcompetitie. 

- In navolging van 2012 hebben we ook in 2013 weer zowel voorjaars- als winterlessen 
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 voorkomen, zodat het nog steeds interessant blijft om lid te worden/zijn van NNPV Tennis! 

- Het NNPV-banenbestand hebben we door goede afspraken met Mariahoeve zo goed als gelijk 
gehouden, het banenbestand in Rotterdam hebben we wat verminderd, gezien het veel lagere 
animo (en aantal leden van NNPV tennis) in Rotterdam. 

 
Met sportieve groet, 
 
De Bestuursleden van NNPV tennis 

http://www.knltb.nl/cms/showpage.aspx?id=116
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Voetbal Den Haag 
 
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 Veteranen 2. 
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 kunnen op dezelfde voet doorgaan. 
 
Wederom hebben we het seizoen 2012-2013 afgesloten in de onderste regionen van de poule. Hoewel 
we in het seizoen 2012-2013 ook teams zijn tegengekomen die al langer in de derde klasse spelen, is het 
qua resultaat nog geen eens tegengevallen. 
 
Na het seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van een aantal spelers en van onze trainer. 
Gelukkig hebben we 2 “herintreders” mogen verwelkomen. En ook voor de trainingen hebben we weer 
iemand kunnen strikken. 
 
In het lopende seizoen hebben we al een paar wedstrijden met winst weten af te sluiten. En als we dan 
verliezen, dan is dat vaak met een klein puntenverschil in de sets. Het blijkt telkens weer dat de dames in 
onze ploeg spreekwoordelijk uitstekend hun mannetje staan in de heren-competitie. In de huidige 
samenstelling hebben we voor vast 6 heren en 4 dames beschikbaar. En in noodgevallen kunnen we nog 
een beroep doen op een speler/speelster. 
 
Zo hebben we voor de trainingen op papier 12 mensen beschikbaar plus een trainer. Die zijn er niet 
allemaal altijd iedere dinsdagavond, maar de opkomst is over het algemeen goed te noemen. Maar er is 
altijd plaats voor nieuw of herintredend bloed. 
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen: 
 

Foto- en Videoclub 

Snooker 

Zwemmen  
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Activiteitencommissie 

 
In 2013 heb ik besloten dat ik graag iets voor de NNPV wil betekenen. Ik vind het leuk om activiteiten te 
organiseren, en er was nog geen commissie in Rotterdam die dit deed. De commissie, een groep van 4, 
kwam helaas niet helemaal van de grond. Vandaar dat ik zelf wat activiteiten heb bedacht en 
georganiseerd. 
 

Taartenworkshops 
De trend van 2013 was natuurlijk het taarten en cupcakes versieren. Daar kwam het idee vandaan om 
voor de NNPV leden een taartenworkshop te organiseren. Ik heb aan een aantal creatieve collega’s 
gevraagd of zij mij wilden helpen, want zelf had ik er helemaal geen kaas van gegeten. 
Wat wij niet hadden verwacht was de overweldigende stroom aanmeldingen! 30 plekken beschikbaar en 
76 inschrijvingen! Dat is natuurlijk fantastisch, maar helaas konden we niet iedereen laten meedoen. 
30 taarten moesten vooraf gebakken worden. Samen met de enthousiaste vrijwilligers Wendy 
Kraijenoord, Danielle van Staa en Cynthia van Dongen, is dit gelukt. Mede dankzij hen was de avond een 
groot succes! De taarten zagen er geweldig uit en de sfeer was erg goed. Iedereen ging naar huis met 
een mooie taart voor zijn of haar Valentijn! 
 

              
 

              
 

Vanwege het succes, en om de overige dames en heren die zich hadden ingeschreven niet teleur te 
stellen, hebben we nog een taartenworkshop gedaan in juni. De groep was iets kleiner, 22 personen, 
maar de sfeer was er niet minder om! We hadden geleerd van de eerste avond, dus deze avond verliep 
wel wat relaxter. Ook nu ging iedereen weer naar huis met een prachtig versierde taart! 
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Pubquiz 
In veel kroegen in Nederland vindt wel eens een pubquiz plaats. Onder het genot van een hapje en een 
drankje leuke, gevarieerde vragen beantwoorden met een club vrienden of vriendinnen en strijden om die 
overwinning! 10 teams (zo’n 40 personen) deden mee aan de pubquiz, die plaatsvond in Café Beurs 
Rotterdam. Natuurlijk is dan een quizmaster nodig en gelukkig wilde collega Rinus Verhart die rol op zich 
nemen! Ook deze avond verliep super. Iedereen had het naar zijn zin, er is veel gelachen! 
De overwinning ging uiteindelijk naar de Magic Mik Masters! 
 

    
 

   
 

2014 
Ook in 2014 heb ik weer de nodige plannen. Zo loopt momenteel de inschrijving voor de cursus Spaans. 
Daarnaast wil ik een knutselavond organiseren en wellicht weer een taartenworkshop. 
 
Ik kan natuurlijk altijd hulp gebruiken! Heb je leuke ideeën en wil je, je in je vrije tijd inzetten voor de 
NNPV? Laat het me weten! 
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Bibliotheekcommissie DP 
 
Per kwartaal worden nieuwe boeken ingekocht. Net als voorgaande jaren, hebben we kwartaal 3 en 4 
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 blijven o.a. de Nederlandse thrillers schrijfsters zoals Loes den Hollander en Suzanne 
Vermeer. 
Regelmatig krijgen wij een tip van de leden om een boek te bestellen, van een voor ons onbekende 
schrijver. 
 
We hebben een 50 tal leden, hiervan zijn 25 leden actieve lezers. Tijdens de vakanties is er een piek in 
het uitlenen van de boeken. 
 
Door de diverse reorganisaties en de opkomst van de E-readers loopt het aantal actieve leden steeds 
verder terug. In 2014 worden een aantal acties ondernomen dat er meer leden de bibliotheek bezoeken. 
Zoals: 

 Het samenwerken met de MCD club door het uitlenen van Dvd’s en Blu-ray films via de 
bibliotheek. 

 Het extra promoten van de aanwezigheid van bibliotheek binnen het gebouw. Dit zal plaatsvinden 
na de interne verhuizing. 

 Het uitvoeren van een enquête over welke boeken favoriet zijn bij onze leden. De uitkomsten 
zullen de basis zijn voor het toekomstig aankoopbeleid. 
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Bingo DP 

 
Na de zomer van 2013 zijn er in DP twee bingoavonden georganiseerd, in september en in december. 
Waarbij ik voor het eerst van mij leven de taak van Bingomaster heb uitgevoerd. Met een boel steun van 
de rest van het bingo team zijn deze avonden geslaagd verlopen. 
 
Al doende kwam ik er achter dat er heel veel verschillende voorbereidingstaken aan een bingo zitten. 
Vooraf dacht ik, prijzen inkopen, bingoplankjes verkopen, balletjesmolen neerzetten en we kunnen 
starten. Er komt iets meer bij kijken… Het begint al dat er een bericht in de NNPV info moet komen 
anders sta je zo’n avond alleen. Verder moet er een poster komen om op te hangen in HP en DP. Via 
een internetlink kom je op een pagina waar je je kunt aanmelden. Zeer geavanceerd, daar hoefde ik me 
gelukkig niet mee bezig te houden, dit liep al als een zonnetje. Even afstemmen met Sodexo hoe het 
verloop van de avond zal zijn, zodat zij op tijd de versnaperingen gereed kunnen hebben. Zij regelen ook 
de EHBO en de brandweer mensen die die avond aanwezig zijn. Ook even afstemmen dat er de avond 
van de bingo gebruik mag worden gemaakt van de parkeergarage. Wist u dat je een bingoavond moet 
aankondigen bij de politie? Ik niet, toch maar even gedaan. Vervolgens moeten al die prachtige 
bingoprijzen worden opgeslagen in DP (even regelen). De dag van de bingo zorgt Facilitair Beheer dat er 
een microfoon, versterker, boxen en 2 televisies gereed staan. Op de televisies projecteer ik de winnende 
patronen, wel even voorbereiden natuurlijk in een PowerPoint presentatie. Vervolgens worden alle prijzen 
op de prijzentafel gerangschikt. En wordt de bingogetallentrekmachine opgesteld. Geen balletjesmolen 
maar een elektronisch apparaat (zonder geheugen). Wat makkelijk werkt. Na de avondmaaltijd kan de 
bingo dan beginnen. De inschrijvingen zijn netjes afgedrukt zodat iedereen bij binnenkomst zijn bestelde 
bingoplankjes in ontvangst kan nemen. En de kinderbingokaarten kunnen worden uitgedeeld. Zonder het 
vaste team van inkopers en medewerkers zou van het voorgaande weinig terecht zijn gekomen. 
 
Ook langs deze weg mijn dank aan allen. 
 
Dan de avonden zelf. Met meer dan 120 mensen was de kantine goed gevuld. Ondanks wat 
beginnersfoutjes liepen de avonden goed. De afwisselende patronen zorgden voor veel spanning en de 
prijzen vielen in goede aarde. Het is nog even zoeken naar een goed tempo en het toepassen van de 
spelregels kan ook tot verrassingen leiden, maar daar zijn we met z’n allen steeds uitgekomen. 
 
Ik vond het tot nu toe 2 zeer geslaagde en gezellige avonden. En aan de reacties te beoordelen de 
deelnemers ook. 2014 Hebben we 4 bingoavonden gepland. Zie NNPV jaarkalender 2014 www.nnpv.nl 
 
Tot ziens op een van die bingoavonden. 
 
Joost Douwes Dekker 
Bingomaster 

http://www.nnpv.nl/
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Commissie Ede 
 
Het was weer een jaar vol beweging, ook dit jaar hebben we weer afscheid moeten nemen van veel 
collega's, een jaar waarin iedereen bijna Preventief Mobiel is geworden een jaar vol onzekerheden. 
Een reden voor de NNPV om extra ons best te doen om leuke activiteiten te organiseren voor de 
medewerkers, de NNPV Commissie Ede is er voor alle leden van de NNPV maar de activiteiten 
concentreren zich rond VPT Ede. 

Ondanks een trage start van 2013 begonnen we op 27 
maart met de Paasbingo in het restaurant van VPT, een 
gezellige familie avond voor jong en oud. 
6 bingo rondes vol spanning en leuke prijzen en natuurlijk 
de speciale kinderronde voor de kleinsten. 
Voor alle kinderen is er dan natuurlijk een leuk prijsje, 
maar ook de meeste volwassenen gaan met een prijsje 
naar huis. 
 
 
 
 
 

Een dag later, op 28 maart werd er een voorjaarsworkshop gehouden in het Tapascafé VPT. Een grote 
groep creatieve leden verzamelden zich om onder deskundige leiding een prachtig bloemstuk te maken 
met schors en roosjes. Aan het eind van de avond ging iedereen trots naar huis met hun eigen creatie. 

 
 

De kanotocht op 1 juni, op de Kortenhoefse plassen kon helaas geen doorgang vinden vanwege te 
weinig animo. Jammer maar misschien een volgende keer. 
 
Natuurlijk heeft de Commissie Ede mee geholpen om de kaartverkoop voor attractieparken te 
coördineren in VPT, ook hier zijn veel leden weer gelukkig gemaakt met entreekaartjes met mooie 
kortingen. 
 
Op 12 juli werd het Tapas café in VPT bemand door dorstige kelen, de NNPV organiseerde een Whisky 
proefavond voor de leden. De avond werd druk bezocht en er werden een aantal whisky’s geproefd. Hier 
blijkt weer dat smaken verschillen maar er was voor ieder wat wils, natuurlijk werd de avond vakkundig 
begeleid door een deskundige, speciaal voor de gelegenheid gekleed in schotse rok. Onze collega's uit 
de keuken hadden gezorgd dat er ook een hapje aanwezig werd. Het was een geslaagde avond. 
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Helaas gingen er in de zomermaanden weer twee activiteiten niet door in verband met te weinig 
deelname maar in september waren er twee workshops Bonbons maken bij Banketbakkerij Mekking, een 
regelmatig terugkeerde activiteit die heel erg goed bezocht wordt. De deelnemers worden meegenomen 
in de wereld van de banketbakker, er zijn bonbons gemaakt, een chocolade letter, hartige taart en 
banketstaaf, en alle mocht aan het eind van de avond mee naar huis. 

     
 

Op 8 november was het tijd voor een wijnproefavond, het tapas café 
VPT  werd weer gezellig aangekleed, en er was maar een klein clubje 
deelnemers die er wel heel veel zin in hadden. Het leek op een 
huiskamersessie, maar dit betekende ook dat er veel tijd was om 
persoonlijke vragen te beantwoorden en een goede uitleg te krijgen 
over de wijnen en het proces en tot standkoming, alles bij elkaar een 
gezellige avond met heerlijke wijnen, natuurlijk was er ook weer 
gezorgd voor een lekker hapje erbij. 
 

In november 2013 is de Commissie Ede weer een samenwerking aangegaan met de keuken VPT, 
bakkerij van Woerekom en Eric Jansen. Het resultaat was een geweldige kookworkshop waarin de 
deelnemers werden meegenomen in de wereld van amuses en het kerstdiner. Natuurlijk werd aan het 
eind van de workshop al het gemaakte gezamenlijk opgegeten aan een feestelijk gedekte tafel. 
De foto's spreken voor zich. 

     
 

Natuurlijk hadden wij ook een bijdrage aan het geweldige sinterklaasfeest op 27 november, in 
samenwerking met de Sinterklaascommissie VPT is de goedheiligman weer welkom geheten en hebben 
de kinderen een geweldig sinterklaasfeest gehad. 
 

December, de laatste maand van het jaar maar zeker niet de rustigste, Op 7 december vertrok een bus 
naar de kerstmarkt in Munster. Op 11 december weer een oergezellige Familie Kerstbingo en op 17 
december weer een gezellige Kerstcrea workshop… hier sloten we dit jaar mee af… op naar 2014, wij 
hebben er nu al weer zin in. 
 

   
 

Sandra Ansink, Barbara Hondong, Arno Diemer, Willem Stegeman, en met special dank aan 
Yvonne de Wit, Carolien Rutjes en facilitair VPT. 
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Kaartjes Commissie 
 
Verkoop attractieparkenkaartjes in DP. 
 
Na het enorme succes van vorig jaar zijn ook in 2013 in Den Haag, Rotterdam en Ede kaartjes verkocht 
voor diverse attractieparken in Nederland. Door een scherpe inkoop was weer de nodige korting 
bedongen en daardoor de prijzen aantrekkelijk. Al merken we wel de invloed van stuntacties van 
supermarktketens etc. 
 
Achter dit verkoopproces gaat een uitgebreid logistiek proces schuil. De inkoop, registratie, distributie en 
wekelijkse herverdeling. Distributie gaan niet vanzelf. Daar zit ook een groot team achter die veel 
complimenten verdienen. Met name de nauwkeurige registratie leverde dit jaar veel plezier op. 
 
De verkoopdagen zelf verliepen in DP wat minder chaotisch dan het eerste jaar. Dit jaar konden we 
gebruik maken van de balie op de derde etage waar veel ruimte omheen is. Ook de balie zelf werkte 
makkelijk. En dankzij een inmiddels ingewerkt team liep de verkoop een stuk sneller. Over het algemeen 
zagen we veel blije gezichten maar ook wel eens wat teleurgestelde als de kaartjes waar zij nou net voor 
kwamen uitverkocht waren. Meestal kwam dat de week erna weer op zijn pootjes terecht als de kaartjes 
weer aangevuld waren. Met name het niet aflatende enthousiasme van Marieke, die ook nog eens voor 
de verzending van de kaartjes naar onze inmiddels gepensioneerde collega’s en de collega’s werkzaam 
in gebouwen ‘in den vreemde’ zorgde, leidde ertoe dat het ook dit jaar weer een succes werd. 
 
We mogen ook een beetje trots zijn, het is de NNPV activiteit waarmee de meeste leden bereikt worden. 
 
Wordt hopelijk vervolgd in 2014. 
 
Joost Douwes Dekker 

Coördinator attractieparkaartjes verkoop DP. 
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Sinterklaas Commissie VPT 
 
Na een tijd van onzekerheid kwam dan toch eindelijk het verlossende word, Sinterklaas zou ook weer tijd 
vrijmaken om ons pand in Ede te bezoeken en het Sinterklaasfeest samen met de kinderen van onze 
collega's te vieren. 
 
Op 27 november was het dan zover, om 13:15 uur stonden er opeens 4 pieten buiten bij de voordeur alle 
kinderen op te vangen, de een stapte brutaal op ze af en wilde zelfs met ze op de foto maar er waren er 
ook nog bij die het toch een beetje eng vonden.. Gelukkig waren de pieten heel lief en hadden ze voor 
alle kinderen en sommige moeders, een handje snoep. 
 

 
 
 

      
 

Om twee precies begon het middagprogramma, terwijl Sinterklaas 
nog even aan het uitrusten was begon in de zaal de Pieten Disco 
Parade. Een feest vol muziek gepresenteerd en gezongen door 
twee Pieten, ze zetten de hele boel op zijn kop en alle kinderen en 
ouders deden vrolijk mee. Super gezellig, ze hadden zelfs de echte 
staf van Sinterklaas bij zich voor een spelletje, maar dat wist de Sint 
niet natuurlijk. 
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Na een spetterende show van een uur was het even tijd voor een versnapering, de kinderen waren wel 
dorstig geworden van al het dansen en zingen. 
Sinterklaas stond ongeduldig te wachten tot hij mocht komen en toen het eindelijk tijd was stormden de 
Pieten de zaal in. Sinterklaas ging in zijn speciale stoel zitten en riep een groot aantal kinderen bij zich 
om een praatje mee te maken, in het grote boek stonden allerlei bijzonderheden over de kinderen maar 
gelukkig waren er geen bijzonder stoute kinderen.. Om 4 uur moest Sinterklaas weer verder maar hij 
ging niet weg voordat alle kinderen een cadeautje hadden gekregen. Alle ouders vertrokken weer naar 
huis met achter in de auto een of meerdere tevreden en vermoeide kind(eren). Het Sinterklaas feest op 
het werk van papa en/of mama blijft iets bijzonders. 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2013 
 
Het financieel verslag omvat: 
 

1. De balans per 31-12-2013. 
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 
5. Begroting 2014 

 
Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van ruim € 3.000,00, begroot was een tekort van 
€ 75.000,00. 
 
Globaal (in duizenden euro´s) de verschillen. 
 

Onderdeel Voordelig Nadelig 

Contributie  20 

Afdelingen 37  

Bestuur 4  

Evenementen 30  

Commissies 3  

Afdelingen t.l.v. algemeen 3  

Diverse 5  

Rente 2  

Te verrekenen contributie 6  

 
Het nadelig saldo is in mindering gebracht op de Vrije Reserve. 
 
De achteruitgang van het aantal leden is bij veel afdelingen gecompenseerd door mindere uitgaven. 
 
Ten laste van de Lottogelden zijn in 2013 geen betalingen gedaan. 
 
De gestage achteruitgang van het aantal leden is reden tot bezorgdheid en voorzichtigheid op het 
financiële vlak. 
 
Gemiddeld aantal leden in 2010: 5038. 
Gemiddeld aantal leden in 2011: 5833. (fusie met PV RVS de S&OV) 
Gemiddeld aantal leden in 2012: 5461. 
Gemiddeld aantal leden in 2013: 5017. 
Aantal leden op 1-3-2014:   4574. 
 
 
Namens het hoofdbestuur, 
 
Leo den Boer Hans Evers 

penningmeester 
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BALANS NNPV 2013 

Activa   Passiva 

 31-12-2013 01-01-2013  31-12-2013 01-01-2013 

Girorekeningen €     - €     2.817,13 Vrije reserve € 341.100,00  € 344.137,36 

Bankrekeningen €   4.986,36 €   11.359,23 Doel reserve € 100.000,00  € 100.000,00 

Spaarrekeningen € 700.000,00 € 670.000,00 Reserve Lotto/Toto €   80.300,00  €   76.800,00 

      Reserve Jubileum €   90.000,00  €   85.000,00 

            

Afdelingen/Commissies  €   43.281,90 Afdelingen/Commissies   €   27.867,98 

   Reserve bijz. evenementen €   16.300,00  €   16.300,00 

Saldo afdeling €     9.009,63  Te verrekenen contributie €   98.616,94  €   91.850,51 

            

Debiteuren (Leden) €        216,00 €          21,75       

Nog te ontvangen €   15.949,56 €   16.061,95 Nog te betalen €     3.844,61  €     1.586,11 

            

Totaal  € 730.161,55 € 743.541,96 Totaal  € 730.161,96 € 743.541,96 

      

      

 
Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2013 t/m 31-12-2013 

Baten Lasten 
 Werkelijk Begroot  Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 120.410,00 134.400,00 Afdelingslasten 234.452,91 271.717,00 

Afdelingscontributie 148,818,65 157.448,40 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 1.181,33 4.000,00 

   Contributie t.l.v. Algemeen 1.423,80 1.283,00 

Rente 10.450,08 8.125,20 Bestuurskosten 2.979,68 7.000,00 

Lotto/Toto 3.485,13  Bibliotheek en MCD 1.150,42 4.000,00 

     Diverse 2.904,70 8.000,00 

     Evenementen 19.762,53 50.000,00 

     Jubilea 1.811,27 3.000,00 

     Lustra 5.000,00   

     Kosten betalingsverkeer 5.268,15 6.000,00 

     Onvoorzien 0,00 5.000,00 

   Reserve Lotto/Toto 3.500,00   

Te verrekenen contributie    Te verrekenen contributie 6.766,43 12.000,00 

Nadelig saldo  3.037,36 75.000,00     

            

Totaal 286.201,22 372.000,00 Totaal 286.201,22 372.000,00 
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Specificatie per afdeling 
 

 2013  2013    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2013 31-12-2013 

         

Bridge 3.300,00 2.478,57  666,00     1.198,50   3.845,21 3.804,43 

Excursie 5.700,00 5.739,57  3.138,00     2.907,00   4.185,37 4.222,59 

Fietsen 2.765,00 2.653,58  1.485,00     1.370,00   -5,21 38,00 

Filatelie 3.761,00 3.185,34  1.932,00     1.839,00   649,63 895,96 

Foto en Video 5.000,00 1.136,87  1.392,00     1.286,00   3.417,24 4.134,81 

Golf 73.000,00 66.772,44  58.320,00   55.800,00   45.240,04 52.867,60 

Indoor trainen 16.000,00 14.956,67  5.775,00     5.192,25   3.571,74 1.285,66 

Tennis 43.500,00 30.020,04  24.480,00   20.688,00   11.496,23 15.094,19 

MCC 39.500,00 32.291,96  15.360,00   14.301,00   4.426,83 2.581,85 

Runners 15.500,00 13.814,67  8.064,00     7.725,00   2.790,26 3.607,92 

Snooker 4.559,00 4.513,60  1.980,00     2.130,00   2.258,21 1.294,61 

Squash 6.800,00 5.951,75  3.600,00     3.430,00   4.371,36 3.564,61 

Tafeltennis 3.100,00 3.021,36  1.350,00     1.332,50   385,86 207,68 

Voetbal Den Haag 13.630,00 13.463,73  10.800,00   10.116,00   4.122,67  

Volleybal 3.000,00 1.852,94  1.260,00     1.320,00   2.059,73 2.453,26 

Zwemmen 12.750,00 13.254,32  11.040,00     5.559,00   -2.792,20  

Badminton Ede 7.700,00 9.221,80  4.446,00     6.399,00   217,73 949,93 

Hengelsport Ede 2.530,00 2.273,68  820,80       770,40   405,02 38,58 

Squash Ede 7.200,00 5.007,52  5.760,00     4.320,00   1.257,29 1.649,77 

Tafeltennis Ede 190,00 200,00  90,00         78,00   -52,50 -74,50 

Arnhem 2.232,00 2.642,50  1.116,00     1.057,00   0,00 0,00 

         

Totalen 271.717,00 234.452,91  162.874,80 148.818,65  91.850,51 98.616,94 
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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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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2014 
 

Begroting inkomsten                    Begroting uitgaven  

Contributie Aantal  Per maand      Per lid 

Algemene contributie 4800  2,00  115.200,00     

Bridge 61  1,50  1098,00  Bridge 2.400,00 39,00 

Excursie 479  0,50  2.874,00  Excursie 7.710,00 16,00 

Fietsen 87  1,50  1.566,00  Fietsen 2.775,00 32,00 

Filatelie 148  1,00  1.776,00  Filatelie 3.456,00 23,00 

Foto en Video 105  1,00  1.260,00  Foto en Video 2.500,00 24,00 

Golf 315  15,00  56.700,00  Golf 75.000,00 238,00 

Conditietraining 242  2,50  7.260,00  Conditietraining 16.000,00 66,00 

Tennis 208  8,00  19.968,00  Tennis 32.850,00 158,00 

MCC 1161  1,25  17.415,00  MCC 35.500,00 31,00 

Runners 213  3,00  7.668,00  Runners 15.000,00 70,00 

Snooker 23  8,00  2.208,00  Snooker 4.600,00 200,00 

Squash 29  12,50  4.350,00  Squash 7.000,00 241,00 

Tafeltennis 44  3,00  1.584,00  Tafeltennis 3.100,00 70,00 

Voetbal Den Haag   5.130,00  Voetbal Den Haag 6.893,00 141,00 

- Competitie 46  18,00       

- Recreatief 3  9,00       

Volleybal   1.440,00  Volleybal 2.825,00 157,00 

- Competitie 15  7,50       

- Recreatief 3  2,50       

Badminton-Ede 60  9,00  6.480,00  Badminton-Ede 8.900,00 148,00 

Hengelsport-Ede 32  2,25  864,00  Hengelsport-Ede 2.490,00 78,00 

Squash-Ede 17  17,50  3.570,00  Squash-Ede 5.034,00 296,00 

Tafeltennis-Ede 4  2,50  120,00  Tafeltennis-Ede 200,00 50,00 

Arnhem  87 1,00  1.044,00  Arnhem 2.860,00 33,00 

        

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

     Contributie t.l.v. Algemeen 1.907,00  

Rente   9.175,00  Kosten betalingsverkeer 6.000,00  

Afname contributiereserve   1.250,00  Bestuurskosten 7.000,00  

Tekort   45.000,00  Bibliotheek 3.000,00  

     Diverse 3.000,00  

Totaal   315.000,00  Evenementen 35.000,00  

     Jubilea 3.000,00  

     Onvoorzien 5.000,00  

     Jubileumreserve 10.000,00  

        

     Totaal 315.000,00  
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Notities 


