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Hoofdbestuur april 2015 
 
 
L.S., 
 
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van NNPV over het verenigingsjaar 
01-01-2014/31-12-2014 te doen toekomen, welk in de algemene ledenvergadering van 12-05-2015 a.s. 
ter discussie zal worden gesteld. 
 
2014… Mooie activiteiten en kortingen geregeld. 
In 2014 hebben we weer leuke activiteiten en kortingsacties voorbij zien komen. Om maar een paar te 
noemen: 

- Vervolgcursus “Spaans” (4 niveaus) 
- Twee muzikale workshops: saxofoon en mondharmonica (bluesharp), voor beginners 
- Kerstmarkt Monschau (Duitsland) 
- Bingo’s 
- Kookworkshop Thais (Ede) 
- Kortingsactie Paradigit (computeraanbiedingen, speciaal voor NN) 
- NN-aanbieding vanuit kledingwinkel Just Brands (Rotterdam) 
- Diverse aanbiedingen zoals kortingen op TomTom GPS sporthorloges, T-shirts, gezonde 

voeding, James Bond expositie, etc. 
- Het jaarlijkse Sinterklaasfeest (in Ede) weer succesvol georganiseerd door NNPV, op verzoek 

van de directie. 
- Pretparkactie Efteling 
- En natuurlijk de vele (vaak sportieve) activiteiten van de onderafdelingen en commissies. 

 
2015… Een overgangsjaar? Of het laatste jaar voor de NNPV? 
2015 wordt een spannend jaar voor de NNPV. Sinds kort is het onzeker of NNPV in deze vorm na 2015 
kan voortbestaan. Eind september 2014 liet de directie formeel weten dat de vanuit afdeling HR betaalde 
secretariële ondersteuning voor de NNPV stopt, per 1-1-2016. Doen wij verder niets, dan is er per die 
datum geen ledenadministratie meer, geen mailboxbeheer, geen centraal contactpersoon, enzovoorts. 
 
2015… Nog volop activiteiten 
Voor 2015 gaan we ‘gewoon’ door met onze diverse activiteiten. Ook bekijken we of we een mooi feest 
kunnen organiseren, waarvoor we al enige tijd een reservering opbouwen. NNPV bestaat dit jaar immers 
officieel al 45 jaar en moet zich wellicht dit jaar opheffen, voldoende reden dus om iets bijzonders te 
organiseren. Hoe NNPV er na 2015 uitziet, is nog onzeker en mede afhankelijk van de mate waarin de 
directie ons alsnog wil ondersteunen. 
 
In het vertrouwen, dat de inhoud van het verslag uw belangstelling zal hebben, teken ik. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het NNPV Bestuur en Secretariaat 
van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging, 
 
 
Tom Runderkamp, voorzitter 
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Agenda algemene ledenvergadering 
 
Te houden op 12 mei 2015 in kantoor DP in Rotterdam. 
 
Aanvang: 17:30 uur 
 

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

 2. Ingekomen stukken 

 

 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november 2014 

 

 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. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 

 
10. Besluit tot opheffing NNPV per 1 januari 2016 

 

11. Besluit tot oprichting Stichting per 1 januari 2016 

- zoveel mogelijk de activiteiten van de NNPV vereniging overnemen 

    (zonder leden en zonder onderafdelingen) 

 

12. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 

 

13. Benoeming ereleden en leden van verdienste 

 

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

 

15. Verkiezing hoofdbestuursleden 

 

16. Rondvraag 

 

17. Sluiting 
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Samenstelling hoofdbestuur per 31-12-2014 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter     : T. Runderkamp  2017 
 
Vice voorzitter     : W.J. Stegeman  2016 
 
Secretaris     : A.P. Diemer  2016 
 
Penningmeester     : J.O. Evers †  2017 
 
Commissaris penningen     : L. den Boer (aftredend op verzoek in 2015) 2018 
 
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 J.H.T.M. van der Linden 

H. de Bruijn R. van der Munnik 

M.A. de Bruin F. Onverzaagt-Voogd 

W.C.J. Combé A.S.C. Pronk  

J.P.A.M. Cosijn H. Roepers 

G. Davans J.E. Ruben 

F. Elderson 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 
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Aantal leden    01-01-2014         31-12-2014 

   

Erevoorzitters 4 4 

Ereleden  14 14 

Leden van Verdienste 28 32 

Algemene Leden 4800 4300 

   

Per afdeling   

   

Arnhem 87 79 

Badminton Ede 60 52 

Bridge 61 56 

Conditietraining 242 203 

Excursie 479 455 

Fietsen 87 80 

Filatelie 148 133 

Foto- en Videoclub 105 01-07-2014 beëindigd 

Golf 315 315 

Hengelsport Ede 32 31 

MCC 1161 1032 

Runners 213 199 

Snooker 23 21 

Squash 29 26 

Squash Ede 17 16 

Tafeltennis 44 43 

Tafeltennis Ede 4  4 

Tennis 208 167 

Voetbal Den Haag 49 01-07-2014 beëindigd 

Volleybal 18 12 
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2014 
 
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 : K. Maassen 
Commissarissen : G. Davans 
 : F. Tan 
 : J. Deuning 
 
Bridge 
Voorzitter : R.C.W. Borst 
Secretaris : R.J. Harms 
Penningmeester : F.M. van Mansvelt 
 
Conditietraining 
Voorzitter : vacant 
Secretaris : H. Prins 
Penningmeester : H. Prins 
Commissarissen : R.M. Kruit 
 : J.A. Pijper 
 
Excursie 
Voorzitter : S. Seghers afgetreden 15-05-2014 
Secretaris : A.N. Schreurs afgetreden 31-03-2014 
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.P. Bakker 
Commissarissen : J.A. Terlaak 
 : 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 : W. van der Plas 
Penningmeester : J. Noordijk 
 
Hengelsport Ede 
Voorzitter : R. van den Berg 
Secretaris  : vacant 
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 
 : H. Roepers 
 
Runners 
Voorzitter : J. Leissner 
Secretaris : J. Bolte a.i. 
Penningmeester : P. Bergman 
Wedstrijdcommissaris : D. Hemink a.i. 
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 : H. van den Heuvel 
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 
Den haag en Rotterdam 
Voorzitter : J. Daniëls-van Boxtel 
 
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 
Commissieleden : C.A. Ansink 
 : R. Hondong 
 : A.P. Diemer 
 
Kaartjes Commissie 
Voorzitter : J.P. Douwes Dekker 
Commissieleden : M. Keijzer 
   E. de Groot 
   J. Engelsman 
   M. van Gool 
 
Sint Nicolaas commissie VPT 
Voorzitter : W.J. Stegeman 
Commissieleden : Y.P. de Wit 
 : C.A. Ansink 
 : R. Hondong 
 : B. Hondong-Atzei 
 : M. Wekker-Bergers 
 : W. Evers 
 : A.P. Diemer 
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Notulen ALV 01-05-2014 

 
 

Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 1 mei 2014 bladzijde 1 van 2 
vergaderlocatie DP 0 03.026 Restaurant 

van Arnò Diemer telefoon 0318-663234 
   
aanwezig 

 

 

 

Totaal 12 leden, inclusief hoofdbestuur; F. Elderson (voorzitter), L. den Boer, 

H. Evers (penningmeester), T. Runderkamp, H. de Bruijn, H. van Aurich, A. van Aurich, 

F. Ulrich, J. Scheffers, P. van Gogh, P.M. van Dijk en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig W. Stegeman, W.J. ten Wolde en J. Engelsman  

   
agendapunt Verslag  

1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:15) 
- Frans Elderson opent zijn laatste vergadering. Welkom allemaal zeker aan de 

leden, het lijkt wel een verenigingsraad. 
- Straks een bestuurswissel, Tom Runderkamp wordt onze nieuwe voorzitter. 
- De locatie van deze vergadering is veranderd in eerste instantie was het in HP 

maar dat lijkt veranderd in, is onze ervaring met de afgelopen verenigingsraad, een 
vesting. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
De gebruikelijke afmeldingen, verder geen ingekomen stukken. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 28-11-2013 
Een akkoord van de directie over voortzetting van de administratieve ondersteuning na 
2014 is nog niet ontvangen, er wordt wel meer richting HR gegaan. 
Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. Jaarverslag van secretaris 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend, met dank aan de maker. 

 

   

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Hans legt e.e.a. uit aan de leden. Verder geen vragen. 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend, met dank aan de maker. 

 

   

6. Verslag van de kascommissie 
E.e.a. voorgelezen door de heer Paul van Dijk. 
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 
De heer Henk de Bruijn en de heer Paul van Dijk worden benoemd voor de volgende 
controle, als reserve Jan Bes en Johan v.d. Wal. 

 

   

9. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Er zijn volmachten gebruikt, voor het benoemen van leden van verdienste. Deze personen 
zijn Guus Davans, Roelant v.d. Munnik en Dick Wustenveld zij zijn lid van verdienste 
geworden. 
We vragen een nieuwe volmacht, deze wordt gegeven door de algemene 
ledenvergadering. 
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Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 1 mei 2014                                                                               bladzijde 2 van 2 
 

 

   

10. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Voor deze vergadering zijn geen benoemingen. 
Op 10 december 2012 is Joep Cosijn, ex-voorzitter van afdeling tafeltennis, tot lid van 
verdienste benoemd. Deze vermelding stond natuurlijk niet in het verslag van de ALV van 
28 november 2012, maar in de ALV van 2 mei 2013 hebben we verzuimd dit te vermelden. 

 

   

11. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Goed nagedacht maar er zijn geen benoemingen geweest. We vragen een nieuwe 
volmacht, deze wordt gegeven door de algemene ledenvergadering. 

 

   

12. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
- Het is anders dan vroeger dat klopt zeker. We moeten tegenwoordig als club meer 

aan de bak om jong bloed te benaderen om lid te zijn en blijven. 
- In de afgelopen verenigingsraad heeft Frans een voorstel gedaan om een 

werkgroep te vormen om te onderzoeken hoe we onze collega’s kunnen 
benaderen. De heer Frank Ulrich wil hier graag op aanhaken. 

- Voor onze activiteiten blijven locaties een onzeker punt. Afwachten wat het wordt 
na de verbouwingen in HP en DP, waar mogelijk invloed uitoefenen. 

- Het goede nieuws is dat een nieuwe voorzitter is gevonden om het vertrek van 
Frans Elderson op te volgen. 

 

   

13. Verkiezing hoofdbestuursleden 
Tom Runderkamp wordt in deze vergadering benoemd tot onze nieuwe voorzitter 
(applaus), de voorzittershamer wordt overgedragen. Tom bedankt Frans en de aanwezigen 
voor het vertrouwen, hij heeft enige bestuurservaring in een wielervereniging en bij de 
afdeling runners ook stelt Tom zich kort voor (45 jaar, woont in Breda met zijn vrouw en 
hun twee kinderen, sportief, werkt in DP als jurist). De eerste kennismaking met het 
bestuur is geweest en van Frans heeft hij e.e.a. overgedragen gekregen. Hij heeft er zin in! 

 

   

14. Rondvraag 
- Door de afdelingen wordt de zorg uitgesproken dat er weinig bestuursleden meer 

zijn voor de openstaande functies. Afdeling excursie stelt voor om een commissie 
te worden. Advies van de penningmeester is wel om dat op 01-01-2015 te doen 
om daarmee bewerkelijke mutaties in lopend jaar te voorkomen. Hierover zal de 
heer Hans van Aurich met het hoofdbestuur in gesprek gaan. 

- De aanwezige afdeling bestuurders kunnen hun boekhouding meenemen. 
- De heer Henk de Bruijn bedankt het hoofdbestuur voor de moeite. 

 

   

15. Sluiting (18:01) 
Tom sluit de vergadering bedankt ieder voor de inbreng. 
 
 
Notities 
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Notulen ALV 20-11-2014 

 
 

Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 20 november 2014 bladzijde 1 van 3 
vergaderlocatie DP 0.03.000 Shuttlezaal 

van Arnò Diemer telefoon 0318-663234 
   
aanwezig Totaal 42 leden, inclusief hoofdbestuur; T. Runderkamp (voorzitter), W.J. Stegeman, 

L. den Boer, H. Evers (penningmeester), C.A. Ansink, C. Beckerman, J. Bolte, F. Snel, 

R.C.W. Borst, J.H. Brill, M. de Bruin, H. Buitendijk, J.P. Douwes Dekker, J. van der Ende, 

B. Evers, P.A. van Gogh, P. de Haan, Y. de Haan, C. van der Harst, J.D. v.d. Hoeven, 

H.M. Hofstra, K. Kerkhof, F.S. Koers, R. Kruit, J. Leissner, B. Muller, M. v.d. Munnik, 

W. v.d. Munnik, J. Noordijk, R. Perdon, W. van der Plas, R.B. Rijpkema, C.M. Rutjens, 

E.R. Veldman, P. Vorst, Y.P. de Wit, W. Groenman, J.J. Engelsman, H. van Aurich, 

A. van Aurich, J. Cosijn en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 8 met kennisgeving  

   
agendapunt Verslag  

1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:30) 
- Tom Runderkamp opent de vergadering, de opkomst is hoog dit heeft natuurlijk een 

onprettige reden, welkom allemaal. 

 

   

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

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 01-05-2014 
Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Volmacht gebruikt voor de benoeming van de heer Frans Elderson als lid van verdienste. 
Verder als bestuur geen volmachten gebruikt. 

 

   

5. Verkiezing leden hoofdbestuur 
- Leo den Boer is herkozen als commissaris penningen voor een nieuwe termijn. 

Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend. Applaus 

 

   

6. Verkiezing leden commissies 
Voor de kascommissie nu Paul van Dijk en Henk de Bruijn, reserves gewenst. 
De heer R.C.W. Borst meld zich aan. 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend. 

 

   

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

 

   

8. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Zijn er niet voor deze vergadering. 
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Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 20 november 2014 bladzijde 2 van 3 
   

9. Vaststellen begroting 2015 
Volgend jaar is het een ‘gewoon’ verenigings jaar pas in 2016 wordt het eventueel echt anders. 
Hans neemt de leden mee door de begroting geeft aan dat er een onjuist bedrag staat bij 
Badminton-Ede (9.495,00 m.z. 9.475,00) en daarmee ook bij Contributie t.l.v. Algemeen (1.976,00 
m.z. 1.996,00) wordt aangepast voor het jaarverslag 2014. 

- De heer K. Kerkhof heeft een opmerking over de verhoging van de contributie van snooker.  
Een verklaring is o.a. dat deze afdeling een achterstand had in betalingen. Aan afdeling 
snooker dit medegedeeld maar hier heeft de penningmeester geen commentaar op 
ontvangen. 

- Een uitleg van de enige tonnen bij P.M. zijn de eventuele uitgaven (bijv. € 70,- per lid) voor 
een eind feest. 

- Het tekort is elk jaar aanwezig en deze is vooral ontstaan door het wegvallen van de 
geldelijke subsidie van ons bedrijf. 

 

   

10. Vaststellen contributie en afdelingsbijdragen 
De algemene ledenvergadering is akkoord met de voorstellen van het hoofdbestuur voor de 
contributies en afdelingsbijdragen. 

 

   

11. Toekomstperspectief NNPV 
Tom neemt in zijn inleiding de belangrijke punten uit de bijlage van de uitnodiging mee. 
Noemt een klein aantal werkzaamheden van Carolien en Yvonne. (48 uur per week) 
Deze werkzaamheden kunnen niet “even” door een aantal vrijwilligers kunnen worden opgevangen. 
De reden van het wegvallen voor de administratieve ondersteuning van de NNPV is financieel en 
eigenlijk heel simpel; NNPV heeft weinig prioriteit en levert geen geld op. Het besluit voor het 
wegvallen van deze arbeidsplaatsen moet nog wel in een adviesaanvraag worden voorgelegd aan 
de OR. De termijn die we als vereniging nog hebben gekregen is 15 maanden. Een aantal scenario’s 
zijn twee weken geleden bij de verenigingsraad voorgelegd. Hier zijn er daarna twee van over 
gebleven; 

 Opheffing van het overkoepelende orgaan en een zelfstandige voorzetting van een aantal 
afdelingen. 

Hoe is dit bij andere bedrijven? Tom geeft aan dat dit bij andere maatschappijen professionele 
organisaties zijn. De NNPV zit al tot op de bodem met de beslissingen van de directie in de 
afgelopen periodes. Zeker met onze administratie uren die nog overgebleven waren en nu ook 
wegvallen. 

 Het vermaken van de NNPV tot een stichting zonder leden en dan verworden tot een grote 
activiteiten commissie. 

 
Reacties van de aanwezige leden; 

- De heer Kerkhof heeft een voorstel om de contributie met een euro te verhogen en daarmee 
een handreiking naar de directie te maken voor tegemoetkoming aan de kosten van onze 
administratieve ondersteuning. 

- Mevrouw Noordijk vraagt of de OR hiervan op de hoogte is. 
- Hoe kan het toch dat NN “Care & Commit” aan de voorkant roept en dit aan de achterkant 

gebeurd. 
- Ook het nieuwe sponsor programma van de NN Group staat haaks op wat er nu met de 

NNPV gebeurd. 
- De discussie gebeurd nu hier maar eigenlijk moet de discussie buiten deze zaal door de 

personeelsleden worden gevoerd. 
- Wel blijven oppassen met de reacties op de sociale media. 
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Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging 

 
vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 20 november 2014 bladzijde 3 van 3 
   

 De heer Rijpkema staat even op om een kort commentaar te geven op de opmerkingen. 
De COR en HR zijn in gesprek hierover, er moet altijd eerst een adviesaanvraag volgen en hierin 
moet ook nut en noodzaak in worden vermeld. 
Er is een idee voor een petitie die door leden kan worden ondertekend, deze kan worden 
aangeboden bij de deur, flyeren! We moeten niet ons hoofd laten hangen! 
We zullen na de hoofdbestuursvergadering van 3 december een verslag naar al onze leden doen 
met daarbij een oproep tot mobilisatie. 
De adviesaanvraag had dit jaar moeten volgen maar nog niets over vernomen om dat dit jaar nog te 
realiseren lijkt moeilijk. Het is zeker goed om direct met de Raad van Bestuur te spreken. Maak dan 
ook een duidelijk en helder verhaal! Wat wil je na 2015 en verder en hoe verwerk je de kernwaarde 
van het bedrijf. Ook de leden hebben hierin een taak, maak zeker ook gebruik van de aanwezige 
competenties. We zullen met deze ideeën samen aan de slag gaan om de leden te mobiliseren en 
een signaal afgeven aan de directie, om toch te zorgen dat men op het besluit terugkomt. 
 

 

12. Rondvraag 
De heer Kerkhof; hoe zit het met de sportzaal in DP, is daar enig duidelijkheid over. 
De plannen zijn dat per half januari de sportzaal weer gebruikt gaan worden. Tom zal snel 
duidelijkheid leveren. 
En dan ook in combinatie met de beveiliging 

 

   

13. Sluiting (tijd 18:59) 
Tom bedankt ieder voor de inbreng en wenst alle aanwezigen een goede en veilige thuisreis. 

 

   

   
 Notities  
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Het jaar 2014! 
 
Een nieuwe voorzitter bereid gevonden om Frans Elderson te vervangen in het hoofdbestuur van de 
NNPV; Tom Runderkamp. Er zijn dit jaar de gebruikelijke en soms ongebruikelijke afdelingsactiviteiten 
geweest. Door de ontwikkelingen binnen het bedrijf van NN hebben een aantal leden ons wederom 
moeten verlaten, worden afdelingen kleiner en activiteiten minder bezocht. Aantal leden is ongeveer 4300 
en dat zijn zo’n 500 leden minder als in 2013. 
 
De afdelingen Foto- Videoclub en Voetbal Den Haag zijn op eigen verzoek per 1 juli 2014 gestopt. 
De sinterklaas commissie in DP is door verplaatsing van het feest naar Ede gestopt. In 2014 is het feest 
alleen in VPT door de directie georganiseerd en is de commissie Ede gevraagd dit te verzorgen. 
Hier is een nieuwe Sint Nicolaas commissie VPT uit voortgekomen. 
 
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep: 

 Taarten workshops; 

 Bingo’s in DP en VPT; 

 Bonbons maken; 

 Kookworkshops; 

 Sinterklaasfeest; 

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

 De KLAPPER aanbiedingen toegangskaarten van attractieparken; 
 
De gehele NNPV bedankt: Facility Management, Reproservice, HR Beleidsontwikkeling, 
HR Communicatie, Merk&Reputatiemanagement en vele anderen voor hun medewerking bij alles wat wij 
organiseren. Bedankt! 
 
We gaan in 2015 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 
 

Karten in Eefde op 30 augustus. 
 

 
 
 
 
Rondvlucht vanaf vliegveld Teuge + 
lunch op 11 oktober. 
 
 
 
 
 

 
Heerlijke hapjes bereiden en daarna gezamenlijk opeten tijdens 

de Spaanse tapas kookworkshop op 26 november. 

 
 

 
Gezamenlijk Sinterklaasfeest op  
29 november. 
 
     Gezellige kerstborrel op 18 december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En aan het eind van 2014 verblijden wij alle leden met een kerstpakket: een vrolijk gekleurde goed 
gevulde shopper ! 
 
Monique Wekker-Bergers, 
voorzitter NNPV-Arnhem 
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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 22 en maandag 27 januari 2014 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Dit jaar hebben we van 8 verenigingen uit Ede en omstreken inschrijvingen ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In totaal deden er 45 koppels mee (30 gemengd dubbel en 15 heren dubbel) en werden er op de twee 
avonden in totaal 172 wedstrijden gespeeld!  
Dit toernooi kwam weer mede tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers/leden. 
Foto impressie van de eerste speelavond: http://www.mijnalbum.nl/Album=8B3PWXXS 
Foto impressie van de tweede speelavond: http://www.mijnalbum.nl/Album=8BQXFWL4 
 
Lentekriebels toernooi 
Op zaterdag 8 maart 2014 is door 4 koppels (Nova Hendriksen & Anton vd 
Bovenkamp, Ellen & Hans Grobbe, Henriette David & Pierre van Gogh en 
Nicole van ’t Hull & Rolf Le Doux) deelgenomen aan het Lentekriebels Mix 
toernooi in Renswoude. 
Twee koppels behaalden de kruisfinale waarna Nicole & Rolf in de finale het 
onderspit moesten delven en uiteindelijk tweede werden. 
Foto impressie van dit toernooi: http://www.mijnalbum.nl/Album=LXQKGSDS 
 
Fytalis Open Recreanten Toernooi 
Op zondag 16 maart 2014 werd aan dit toernooi deelgenomen 
door een 2 teams van Nationale-Nederlanden. Dit toernooi werd 
in Wageningen georganiseerd door badmintonvereniging Bc 
Kantjils. Aan dit toernooi deden in totaal 32 teams mee.  
Het 1e team (bestaande uit Nicole van 't Hull, Danny vd 
Bovenkamp, Henriette David en Pierre van Gogh) werd 2e in 
hun klasse. 
Het 2e team (bestaande uit Charmain Schutrup, Ferry Tan, 
Carla Pleune en Anton vd Bovenkamp) is uiteindelijk 3e 
geworden in hun klasse  
Bijgaand een foto-impressie van deze dag: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=F4HQLNKG 

http://www.mijnalbum.nl/Album=8B3PWXXS
http://www.mijnalbum.nl/Album=8BQXFWL4
http://www.mijnalbum.nl/Album=LXQKGSDS
http://www.mijnalbum.nl/Album=F4HQLNKG
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Uitwisseling met Sv Renswouw 
Op woensdag 2 april 2014 was de eerste van de twee uitwisselingsavonden 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=6BLT3HIF 
Op donderdag 6 november 2014 was de tweede uitwisseling met 
S.v. Renswouw en dit keer was dit in Renswoude. Dit keer was 
het animo vanuit ons beperkt waardoor we maar met 6 
deelnemers aan deze avond hebben deelgenomen. 

 
Uitwisseling met badmintonvereniging Putten 
Op donderdag 12 juni hebben 7 leden (Ellen & Hans Grobbe, Nicole van ’t Hull, Carla Pleune, Willem 
Bleeker, Rolf le Doux en Pierre van Gogh) deelgenomen aan een uitwisselingsavond met 
badmintonvereniging Putten. 
Bij Putten speelt men op de speelavond met het afhangsysteem. Onze deelnemers kregen dan ook een 
eigen afhangkaartje wat je dan per speelronde (elke ronde duurde 20 minuten) op een willekeurig veld 
kon hangen. Met wie en tegen wie je speelde was dan ook pas duidelijk op het moment dat je het veld 
opstapte. 
Na afloop werd in de kantine vervolgens een drankje genuttigd en badmintonvereniging Putten had 
gezorgd voor diverse stukjes worst, kaas en nootjes. 
 
Onderlinge toernooi & speelavonden 
Op 12 februari, 12 maart, 7 mei, 2 juli, 17 september, 29 oktober en 10 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: 
12 februari  http://www.mijnalbum.nl/Album=ARCWDDAU 
12 maart  http://www.mijnalbum.nl/Album=VUIDLUQI 
7 mei   http://www.mijnalbum.nl/Album=GQKWULWS 
2 juli   http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=3DM3BNB3 
17 september  http://www.mijnalbum.nl/Album=FGD4ONAF 
10 december  http://www.mijnalbum.nl/Album=OADS8W36 
 
Oosterbeek Open 

Zondag 12 oktober 2014 hebben we met 3 koppels 
(Nicole van ’t Hull & Danny vd Bovenkamp, Babiche 
vd Most & Tom van Laar, Henriette David & Pierre van 
Gogh)  deelgenomen aan het Oosterbeek open 2014 
Babiche en Tom wisten bij hun eerste deelname direct 
de 1

e
 plaats te bemachtigen. De andere 2 koppels 

wisten helaas geen finale plaats te bereiken. 
Bijgaand een foto-impressie van deze dag: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=LITUG6XH 
 
 
 
 
 

Uitwisseling Exalto Badminton Lunteren 
Op maandagavond 28 april hebben 4 leden (Willem Bleeker, Anton & Danny vd Bovenkamp en Pierre 
van Gogh) deelgenomen aan de uitwisseling bij Exalto. 
Door het kleine aantal aanmeldingen werd het speelschema wat was bedacht weer in de kast gegooid en 
werden we gewoon ingedeeld op een baan. Diverse heren dubbel en mix-partijen werden gespeeld op 
grond van 2 gewonnen sets. 
 

http://www.mijnalbum.nl/Album=6BLT3HIF
http://www.mijnalbum.nl/Album=ARCWDDAU
http://www.mijnalbum.nl/Album=VUIDLUQI
http://www.mijnalbum.nl/Album=GQKWULWS
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=3DM3BNB3
http://www.mijnalbum.nl/Album=FGD4ONAF
http://www.mijnalbum.nl/Album=OADS8W36
http://www.mijnalbum.nl/Album=LITUG6XH
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Kiekendief mix recreanten toernooi 
Dit jaar hebben we op zaterdag 15 november 2014 voor het eerst met 3 koppels (Nova Hendriksen, 

Anton & Danny vd Bovenkamp, Nicole van ’t Hull, 
Henriette David en Pierre van Gogh) deelgenomen 
aan Kiekendief Mixtoernooi. 
Dit toernooi  werd georganiseerd door 
badmintonvereniging BC Flevoland. 
Ondanks dat geen enkel koppel in de prijzen is 
gevallen hebben ze allemaal ontzettend genoten 
van dit toernooi. De organisatie zat goed in elkaar 
en ook de sportiviteit van de tegenstanders was 
perfect, hebben ze leuke & spannende wedstrijden 
(de meeste in ieder geval) gespeeld en was het 
vooral een gezellige sfeer. Na het toernooi hebben 
de deelnemers ook nog gezellig een hapje gegeten 
bij de Italiaan in Lelystad. 
Bijgaand een foto impressie: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=IKQJMPKX 

 
Gezellig etentje met badminton 
Naast het badmintonnen is de vereniging ook op ander vlak nog actief. Op 19 juni zijn we (inmiddels een 
jaarlijks terugkerende traditie) met 10 leden lekker wezen eten bij de wok in Elst. 
 
Squashen in de vakantie 
Om tijdens de grote schoolvakantie toch actief bezig te zijn, zijn er 2 squash avonden georganiseerd 

waar badmintonleden hun kunsten eens konden vertonen 
met een squash racket in hun hand. Op 23 juli (de eerste 
vrije badminton woensdagavond) hebben 6 leden (Rob van 
Elden, Lisette Hartgerink, Nicole van ’t Hull, Humphrey 
Bagman, Ferry Tan en Pierre van Gogh) het squash racket 
ter hand genomen en zijn ze lekker wezen squashen bij 
SquashEde. Er werd elke keer 15 minuten gespeeld en 
vervolgens gewisseld. Na afloop weer de bar/terras 
opgezocht om nog een drankje te doen en om gezellig na 
te kletsen over deze avond. Bijgaand een foto-impressie 
van deze avond: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=UG7LN4NF 
 
 

 
Op 20 augustus hebben we voor de 2

e
 keer met een 5-tal 

badmintonners (Willem Bleeker, Nicole van ‘t Hull, Lisette 
Hartgerink, Henriette David en Pierre van Gogh) gesquasht. 
Het was, in tegenstelling tot de vorige keer, een stuk aangenamer 
qua temperatuur maar daarom niet minder vermoeiend. 
Moe maar voldaan werd na afloop de bar opgezocht om nog een 
drankje te doen en om gezellig na te kletsen over deze avond en 
alle vakantie ervaringen. 
Ook van deze avond hebben we weer een paar foto’s:  
http://www.mijnalbum.nl/Album=NUPRIXZM 
 
Training 
In 2014 hebben Guus Davans of Ferry Tan eens per 2 weken training gegeven. 
Dit zal in 2015 worden voortgezet. 
 
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 de informatie via Facebook gedeeld met de leden. 

http://www.mijnalbum.nl/Album=IKQJMPKX
http://www.mijnalbum.nl/Album=UG7LN4NF
http://www.mijnalbum.nl/Album=NUPRIXZM
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Ledenbestand 
Om er voor te zorgen dat er voldoende ledenaanwas komt is er in februari een flyeractie gehouden. 
Helaas heeft dit geen nieuwe leden opgeleverd. 
De meeste nieuwe (buiten)leden komen toch door mond op mond reclame of via internet. 
Op 1 januari 2015 hebben we in totaal nog 52 leden waarvan 2 ereleden. 
Op 1 januari 2014 waren er dit nog 60 leden. 
 
Ziekenboeg 
In het loop van het jaar zijn verschillende leden uitgeschakeld door een blessure of ziekte. 
Gelukkig is een groot aantal weer herstel en inmiddels weer aan het badmintonnen. 
Helaas is er nog steeds een aantal leden niet in staat om te spelen. 
Vanaf deze plaats wensen wij hen een spoedig herstel toe. 
 
Contributie 2015 
De contributie voor zowel NNPV als Badminton 2015 is gelijk gebleven aan 2014. 
(respectievelijk 2,- en 9,- euro per maand). 
 
Bestuur 
Richard vd Star heeft per 1 januari 2014 zijn functie als 
penningmeester neergelegd maar heeft zich bereid 
gevonden om de nieuwe ad-interim penningmeester te 
helpen. 
De functie als penningmeester is, na akkoord van het 
NNPV bestuur, bij onze secretaris Karin Maassen 
belegd. 
Op woensdag 12 februari werd Richard nog even in het 
zonnetje gezet voor zijn bewezen diensten en kreeg hij 
een mooi cadeau (goeie sportbril voor triatlon) 
aangeboden namens het bestuur en alle leden. 
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2014: 
Ondersteuning  Jos Deuning 
Trainers  Guus Davans & Ferry Tan 
Penningmeester Karin Maassen (Richard vd Star) 
Secretaris  Karin Maassen 
Voorzitter  Pierre van Gogh 
 
Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland: 

 Nieuwjaarstoernooi op woensdag 21 en maandag 26 januari 2015 

 Diverse onderlinge speelavonden: 18 maart, 29 april en 10 juni 2015 (voor tweede helft 2015 zijn de 
data nog niet bekend) 

 Lentekriebels toernooi in Sv Renswouw (maart) 

 Fytalus Open Recreanten Toernooi 2015 in Wageningen op zondag 15 maart 2015 

 Uitwisseling met Sv Renswouw (datum nog nader te bepalen) 

 Uitwisseling met Putten (datum nog nader te bepalen) 

 Uitwisseling met Exalto (datum nog nader te bepalen) 

 Squashavond (juli/augustus) 

 Oosterbeek open badminton toernooi voor recreanten (oktober)  

 Kiekendief mix toernooi voor recreanten (november)  

 Toekomst visie bepalen voor 2016 

 Etentje met leden (eigen bijdrage, juni 2015) 
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Bridge 
 
De afdeling Bridge, die alleen nog in den Haag actief is, organiseerde in het jaar 2014; 
 

 een 4-tallen HBBB competitie op basis van Butlertelling bestaande uit 15 speelavonden 

 een parentoernooi bestaande uit 5 speelavonden 

 een onderlinge competitie bestaande uit 12 speelavonden 

 de zomerbridge bestaande uit 13 speelavonden 

 een Paasdrive en 

 een Kerstdrive 
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Conditietraining 
 
Het ledental is dit jaar met ruim 10% afgenomen en bedraagt nu 204 leden. 
 
Hierna volgt de verslaglegging per onderdeel. 
 
In verband met de verbouwing van DP was de sportzaal vanaf oktober niet meer beschikbaar. 
Voor zover mogelijk zijn onderdelen verplaatst naar leegstaande kantoorverdiepingen. 
Voor de conditietraining is een externe zaal gevonden. Deze zal gehuurd worden tot het moment dat er 
meer duidelijkheid is rond gebruik van de sportzaal in DP. 
 
In Rotterdam is in 2014 een succesvolle workshop Streetdance georganiseerd. 
De bedoeling was dit als een vast onderdeel vanaf januari 2015 door te laten gaan. 
In verband met de verbouwing van DP is dit tot nader order uitgesteld. 
 
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 zijn 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. 
 
Zumba 
Alleen nog actief in Rotterdam, doch wel enthousiast bezocht. 
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Excursie 
 
Secretarieel jaarverslag 2014 van de Afdeling Excursie 
 
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. 
Buitenstaanders kunnen ook mee tegen betaling van de volledige reissom. 
 
Bestuurlijk 
In 2014 zijn twee bestuursleden teruggetreden, namelijk de voorzitter wegens een betrekking buiten het 
concern en de secretaris wegens pensionering. De penningmeester neemt vooralsnog de vrijgekomen 
taken waar. 
 
Leden 
Per 31-12-2014 bedroeg het aantal betalende leden 455 (was 479). De teruggang wordt voornamelijk 
beïnvloed door het afgenomen personeelsbestand en de verzelfstandiging van de NN-group. 
Er is een vaste kern van leden die regelmatig reizen meemaakt. 
 
Dagtochten in 2014 
In 2014 zijn geen dagtochten uitgevoerd, wegens te weinig aanmeldingen. 
 
Reizen in 2014 
De markt voor verre reizen is een problematische markt. Enerzijds is er een stevige concurrentie van 
rebaters zoals Kras. Anderzijds is de politieke situatie in diverse landen instabiel. Het is mede hierdoor 
niet verstandig deze verre reizen aan te bieden. 
 

- Selva: De wintersportreis naar Selva (Wolkenstein) in Italiaans Tirol heeft te weinig deelnemers 
opgeleverd. 

- Val Thorens: Traditioneel is de Dutch Snowtime Week in Val Thorens altijd een succes. Ditmaal 
26 deelnemers. 

- Berlijn: De scherp geprijsde reis naar Berlijn in de zomer, heeft te weinig aanmeldingen 
opgeleverd. 

- Polen: In september heeft een reis naar Polen plaatsgevonden waaraan 23 reizigers deelnamen. 
 

   
 

- Kerstcruise: Vijf dagen varen op de MS Rigoletto en in Duitsland kerstmarkten bezoeken en 
‘s - avonds levende muziek aan boord. Scherp geprijsd, want 5 dagen varen was iets goedkoper 
dan 4 dagen varen in 2013. 

 
Bestuurssamenstelling 2014 
Voorzitter: Stanley Seghers: afgetreden 15-05-2014 in verband met een betrekking buiten het concern. 
Secretaris: Lex Schreurs: afgetreden 31-03-2014in verband met vervroegd pensioen. 
Penningmeester: Hans van Aurich: Reizen en ad interim: secretaris en dagtochten. 
Commissaris Wintersport: Hans Hochsteger 
 
De terugloop van het aantal bestuursleden baart zorgen. De Afdeling Excursie heeft een oproep doen 
uitgaan naar de leden om een bestuursfunctie te bekleden. Hierop is geen reactie ontvangen. 
In het kader van de nieuwe ontwikkelingen betreffende het voortbestaan van de NNPV is verdere actie, 
zoals het persoonlijk benaderen van leden, vooralsnog opgeschort. 
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Fietsen 
 
2014 was een rustig fietsjaar met onze reguliere clubritjes en ons jaarlijkse buitenlandse fiets uitje. 
Kort maar krachtig nietwaar? 
 
Met vriendelijke groeten, 
Joop Verweij namens 
Afdeling Fietsen 
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Filatelie 
 
Algemeen 
Per 1 januari 2014 verleende de afdeling nog diensten aan153 leden, verdeeld over 99 leden filatelie en 
54 leden hobby. Aan het eind van het jaar verleende de afdeling nog diensten aan 151 leden, verdeeld 
over 97 leden filatelie en 54 leden hobby. Deze achteruitgang is een trend die ook landelijk aanwezig is: 
het verzamelen van postzegels staat steeds minder in de belangstelling. 
 
Nieuwtjesdienst 
Zowel de postzegels als de FDC’s Nederland zijn via een nieuwtjesabonnement te bestellen. Voor 
Nederland zijn er 39 deelnemers. Voor Aruba en Caraibisch 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 twee veilingen gehouden: 
- de 158

e
 veiling op  14-03-2014 in HP (Den Haag) 

- de 159
e
 veiling op  31-10-2014 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 twaalfde jaar van de NNPV Golf bracht weer vele hoogtepunten! 
 
In februari pakte Piet Vermaak op Borchland de zege in het winderige en natte Klauwe Klauwentoernooi. 
 
Begin maart werd de NNPV Tour geopend op de bijzondere baan van De Swinkelsche waar 
Ton de Greef de zege greep. 
Een week later waren we aanwezig op de golfbanen van de westelijke Costa de La Luz; Joke Noordijk 
pakte de eindzege, Klaas van der Meulen de zege op Islantilla Campo Verde voor de NNPV Tour.  
 
In april was Romana de Keijzer tijdens de Paasdagen de sterkste op De Drentsche. Ondanks de 
beperkte kennis van de spelregels werden Klaas van der Meulen en Marcel Mientjes op Bentwoud 
koppelkampioen. 
 
Erik Veldman pakte in mei zowel de zege op onze hemelvaartreis in omgeving Waterloo als de tourwinst 
op de fantastische golfbaan van Bercuit. 
 
In juni werden Eric Mirer en Rudy Perdon clubkampioen op Bentwoud in stableford resp. strokeplay. 

 
In juli ging op Zeegersloot de winst op de golftour wederom naar Klaas van der Meulen  
en op het regenachtige Toxandria in augustus pakte Ron Baan met ruime voorsprong de zege. 
 
De golfdag (het grote toernooi in september) op De Scherpenbergh werd weer goed bezocht en de 
deelnemers werden daarvoor beloond met schitterend weer. 

 
In het eerste weekend van oktober werd op Strijen en Bentwoud de tweede Ryder Cup editie gehouden; 
team Noord-West pakte de zege op Zuid-Oost. 
De voorlaatste tourronde op De Golfhorst werd gewonnen door Klaas van der Meulen. De finale van de 
zomer knock-out …   
 
In november vond de finale van de NNPV Tour plaats op Princenbosch. Ron Baan pakte de dagzege, 
Klaas van der Meulen werd de overall winnaar. 
Het jaar werd op Bentwoud afgesloten door met het commissie toernooi en aan-en afsluitende 
vergadering. 
 
Activiteiten die de golfafdeling organiseert zijn:  
 

- Kouwe Klauwen Toernooi 
- Buitenland golfreis 
- Hemlevaart golftrip 
- Club Kampioenschappen 
- NNPV Golfdag 
- Zomer Knock-Out Competitie  
- Koppelcompetitie 
- NNPV Tour 
- Ryder Cup NN 
- Most Improved Player 
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Hengelsport Ede 
 
In de loop van het jaar werden we geconfronteerd met de mededeling over een mogelijk einde 
van NNPV per 1-1-2016. Dit kwam hard aan. Hoe nu verder? 
Daar zal in 2015 meer duidelijkheid over komen 
Hopelijk hoeft het niet zover te komen en kunnen wij ook met onze hengelsportvereniging verder. 
 
Ondanks deze mededeling kunnen we terugkijken op een goed seizoen. 
Het ledenaantal bleef gelijk, er werd meer vis gevangen en de opkomst bij de wedstrijden was hoger dan 
in 2013, heel mooi. 
 
Opnieuw hadden we een mooi visprogramma samengesteld. Twaalf wedstrijden hebben we gevist in 
verschillende wateren. Een spannende competitie die tot de laatste minuut duurde. 
Uiteindelijk trok Ruud van den Berg aan het langste eind en werd kampioen 2014. 
 
Natuurlijk zijn we ook weer een weekend naar Friesland geweest. Altijd een topper in het mooie Lemmer! 
 
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. 
 
Hopelijk kunnen we nog jaren door. Onze leden verdienen het. 
 
bestuur HSV NN Ede 
Gerrit Nap 
Ruud van den Berg 
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MCC 
 
De club heeft momenteel 1125 leden. 
De MCC heeft geprobeerd ook dit jaar door te gaan 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 en een aantal Specials. 
 
Daarnaast gaf de club de leden de gelegenheid hard- en software te lenen opdat zij eerst kunnen testen 
alvorens tot een eventuele aanschaf over te gaan. 
 
Doordat de directie van NN flinke bezuinigmaatregelen heeft doorgezet die de personeelsvereniging hard 
raken heeft het bestuur van de MCC drastische maatregelen moeten nemen. 
Vanwege het feit dat de directie heeft verboden het maandelijkse blad door de interne postzending verder 
te laten verwerken heeft het bestuur moeten besluiten de verzending door een extern bedrijf te laten 
verrichten. Dit omdat wij een blad als COMPUTER EASY essentieel vinden voor onze leden. 
Ook de Specials vielen onder dit directie besluit. Reden waarom we deze ook door een extern bedrijf 
laten verzenden. Dit betekent echter een aanzienlijke kostenverhoging voor de MCC waardoor er andere 
dingen niet meer gedaan kunnen worden. 
 
De uitleen van hard en software. 
Aangezien wij ook de hard en software niet meer mogen laten verzenden door de interne postverzending 
binnen de gebouwen van NN en gezien het feit dat de NN gebouwen nog nauwelijks te betreden zijn door 
de bestuursleden van de MCC die niet meer in de NN gebouwen werkzaam zijn heeft het bestuur ook 
moeten besluiten te stoppen met het uitlenen van hard- en software. 
De zaken die over zijn gebleven vanuit de voorraad van de MCC zullen wij in 2015 veilen onder de leden. 
 
Door inspanning van velen was de MCC een bloeiende club die nog vele jaren op de bestaande voet 
hoopte door te gaan. 
Zoals hierboven aangegeven echter ontkomt ook de MCC afdeling niet aan NN 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), 
en 1 of meerdere keren per jaar een special, De uitdaging is of deze voorzieningen met een krapper 
budget en hogere kosten ook mogelijk blijven. 
Daarnaast is er sprake van dat de directie van NN alle personele ondersteuning aan de NNPV stop wil 
gaan zetten aan het eind van 2015. Indien dit gaat gebeuren dan vreest het bestuur van de MCC voor het 
voortbestaan van de MCC. Het is dan gewoon onmogelijk geworden binnen de huidige budgeten de club 
voort te zetten. 
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Runners 
 
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 2015 gingen wij in met 213 leden. 
 
Overige activiteiten 
De website runners.nnpv.nl is actueel en is, naast de mailings, ons belangrijkste communicatiemiddel 
met de leden. 
 
Ook in 2014 hebben we de samenwerking gezocht met Health en Safety. 
Hierdoor hebben we een aantal Runners kunnen indelen in een Businessrun team voor zowel 
de CPC Loop (City Pier City, Den Haag) als de DtD-loop (Dam-tot-dam, Amsterdam). 
 
De Runners kleding begint in bepaalde maten wel op te raken, een aanvullende bestelling zit in de planning. 
Uiteraard volgen wij met speciale aandacht de berichtgeving van de NN Groep met betrekking tot het 
sponsorschap van de CPC & de Rotterdam Marathon alsmede het "Your Miles Matter" initiatief. 
Met diverse partijen zoals communicatie en branding zijn we in gesprek waarbij we onze expertise 
graag ter beschikking stellen. 
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Deelnemersaantallen NNPV Runners loopjes 2014 
Onderstaand de loopjes van de hardkalender: 
 

 
 
De gemiddelde opkomst bij onze lopen lag rond de 24 leden. 
Marathon Rotterdam, CPC en dit jaar ook de Bruggenloop waren de gebruikelijke uitschieters. 
Ook bij de loopjes met name in de omgeving van Rotterdam en Den Haag waren de NNPV Runners 
goed en zichtbaar vertegenwoordigd. 
 
De Familiedag voor 2014 was op traditionele wijze georganiseerd. Onze leden, partners en kinderen  
konden een rondje lopen, een yoga-les volgen, en voor de kids was er de kinderatletiek. Voor muzikale 
omlijsting was ook gezorgd en er werd afgesloten met een prima BBQ. 
 
Ook het “zomer initiatief” heeft er toe geleid dat er loopjes werden aangedragen in de maanden juli en 
augustus. Regel hierbij was dat  er zelf voor voldoende (vijf) Runners gezorgd, dan was het loopje 
kosteloos en telde het mee voor (behoud van) het kledingpakket. Dit werd positief ontvangen. 
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Aantallen deelnemers 2014: 
Meerhorstloop    28 
Rokkeveense Dekkerloop  27 
Leo Ammerlaanloop   22 
Februariloop    10 
Delftsehoutloop    34 
CPC     51 
Rotterdam Marathon   58 
Rondje Nederland     7 
Coopertest    23 
Kopjesloop    23 
Nesseloop    24 
Waterweg Beweegt   14 
Dobbeloop    32 
Groot Ginkelse Loop   13 
Zomerinitiatieven   14 
Familiedag    41 
Posbankloop      2 
Geuzenloop    30 
Rottemerenloop   21 
Hoge Veluweloop     6 
Monster BDO Run   33 
Parnassia Laan v.Meerdervoort  40 
Bolderloop      7 
Horaloop      8 
Bruggenloop    49 
Spark Spijkenisse marathon  13 
Derde Kerstdagloop   Afgelast 
TOTAAL    630 
 

Een impressie van de familiedag 2014. 

  
 

  
 
Betreft het bestuur van de NNPV Runners: 

 secretaris     : Jelle Bolte a.i. 

 wedstrijdsecretaris   : Daniëlle Hemink a.i. 
 
Jelle en Daniëlle worden formeel voorgedragen bij de ALV van 28 januari 2015. 
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Squash 

 
Het thema dit jaar is ”status quo”. 
 
Het aantal leden blijft hangen rond de 25. 
Een stabiel aantal “oudgedienden", enkele afvallers per jaar, maar gelukkig ook aanvulling van nieuw 
bloed in het squash-ledenbestand. Een mix oude - en nieuwe leden zijn met grote regelmaat te zien op 
de squashbanen van Wellness & Racket Centre Westvliet; sprintend, puffend en zwetend richting het 
bekende zwarte balletje en naar de strategische positie de "T". 
 
Uit Rotterdam is er tot nu toe geen animo vanuit de daar aanwezige NNPV leden. 
 
Met sportieve groet, 
 
Hennie van den Heuvel 
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Tafeltennis 

 

Speellocatie 
In 2014 werden wij overvallen door het besluit van NN om de sportzaal te gaan gebruiken als tijdelijk 
uitgiftepunt van het bedrijfsrestaurant. Halsoverkop moesten wij een tijdelijke speellocatie zoeken. 
Na overleg met ca. 10 verenigingen, sportzalen en scholen leek ons het aanbod van de 
tafeltennisvereniging Scyedam uit Schiedam veruit het meest aantrekkelijke. 
We zijn daar zeer welkom geheten en na een half jaar gezamenlijk spelen in deze locatie kunnen we 
stellen dat het een heel goede keuze is geweest. De samenwerking is geweldig. 
Door ons aldaar georganiseerde en gehouden activiteiten staan meestal ook open voor onze gastgevers. 
En dat geldt omgekeerd ook. 

De kans dat de sportzaal nog beschikbaar komt onze tafeltennis vereniging achten wij inmiddels zeer 

klein. In 2015 zullen wij beslissen hoe we nu verder gaan. 

 

Leden 

In 2014 werden wij geschokt door het vrij plotselinge overlijden van ons lid Jeanne Silvius. 

Wij verliezen in haar een warme persoonlijkheid, die altijd geïnteresseerd was in een ander, zelfs toen het 

minder met haar ging. 

Het aantal leden is eind 2014: 41 (eind 2013: 44) 

2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, o.a. vanwege de wijziging van speellocatie. 

 

Competitie 

Er werd in het voorjaar met 14 teams aan de competitie deelgenomen. 

2 teams slaagden erin kampioen in hun klasse te worden. 

Beide teams hebben zich in het najaar in de hogere klasse weten te handhaven. 

Er werd in het najaar met 13 teams aan de competitie deelgenomen. 

Maar liefst 5 teams slaagden erin om kampioen te worden. 

Dat was dus een forse tegenvaller voor de penningmeester, die de kampioenswijn moest financieren, iets 

wat hij uiteraard graag deed. 

Eén team, dat promoveerde was ons 1
e
 team, dat nu toetreedt tot de topklasse van de afdeling West, die 

de gehele provincie Zuid-Holland beslaat. 

 

Toernooien 

De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren: 

 toernooi om de Cor van Roon trofee, winnaar Ronald van der Plas 

 clubkampioenschappen (clubkampioen werd Emie v Bodegom) 

 plankentoernooi, winnares Jeanne Silvius (haar laatste toernooi) 

 toernooi van Marcel voor alle leden van NN Rotterdam en Scyedam 

(ter nagedachtenis aan Marcel van Laarhoven), winnaar Ronald van der Plas 

 Theo Koenders kersttoernooi 

 Het oliebollentoernooi werd dit jaar door onze gastheren van Scyedam georganiseerd en er 

waren meerdere verenigingen uitgenodigd. 

 

Festiviteiten 

Er zijn, in Zoetermeer, twee biljartavonden georganiseerd. 

 

Ledenvergadering 

Op de donderdag 11 december 2014 gehouden ALV werd voornamelijk gesproken over de toekomst van 

de sportzaal in DP en de toekomst van de NNPV. De kans op terugkeer naar de sportzaal in DP werd 

dermate klein geacht, dat het bestuur opdracht werd gegeven  haar energie meer te steken in het 

onderzoeken van de mogelijke opties bij een definitief vertrek uit DP en bij het einde van de NNPV. 

 

Communicatie 

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

 

Leden 

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 2014 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 twee teamleden spelen tegen twee leden van een ander team. 
 
In 2014 speelde ons team in de B-poule. Dat is de middelste qua sterkte. In het voorjaar eindigden we in 
de middenmoot en ik het najaar onderin, mede onder invloed van blessureleed in het team. 
Gelukkig hebben we wel elke wedstrijd twee spelers in kunnen zetten en degradeerden we niet. 
 
We zijn geïnteresseerd in een of meer 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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Volleybal 
 
Ook het seizoen 2013-2014 hebben we afgesloten in de onderste regionen van de competitie. 
Hoewel we meerdere wedstrijden leuk meekwamen is het toch voor een mixed team in een 
herencompetitie een zware opgave. 
 
Na het seizoen 2013-2014 is de groep helaas weer kleiner geworden. We hebben afscheid genomen van 
2 voor ons waardevolle spelers. Zij zijn gaan spelen bij een vereniging in hun woonplaats, waar zij ook 
meer resultaat kunnen behalen dan bij ons. Jammer voor ons, maar niettemin wensen wij hun daar veel 
succes. 
 
In het lopende seizoen merken we wel dat we met het vertrek van een paar spelers aan ervaring hebben 
ingeboet. Ook is de basis zo klein geworden dat ook al kleinere blessures een wissel trekken op het 
team. We moeten ook wel constateren dat we nu qua aantal spelers echt het minimum hebben bereikt 
voor deelname in de competitie. De basis bestaat nog maar uit slechts 3 dames en 5 heren. 
In uiterste nood kunnen we nog een beroep doen op een reserve. Maar daar houdt het dan ook mee op. 
Al met al hangt het voortbestaan van de afdeling volleybal aan een zijden draadje. 
 
Jammer is ook dat we sinds de tweede helft van 2014 voor de trainingen geen gebruik meer kunnen 
maken van de sportzaal in DP. Gelukkig hebben we een vervangende sportzaal gevonden op 
Lombardijen. Een mooie zaal, maar wel een beetje uit de richting. 
 
Vanaf de aanvang van het seizoen 2014-2015 hebben we gelukkig een trainer gevonden. Helaas is de 
opkomst meestal te klein om een echte teamtraining te doen. Dat is ook het gevolg van het feit dat 
spelers zich bij kleine blessures toch sparen voor de competitiewedstrijden. Want dat programma zit 
helemaal vol met 22 wedstrijden dit seizoen. 
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen: 
 

Foto- en Videoclub 

Snooker 

Squash Ede 

Tennis 

Voetbal Den Haag 



39 

 

Bibliotheekcommissie DP 
 
Het bezoekersaantal in de bibliotheek van de Haagse Poort heeft al een aantal jaar last van een daling. 
 
Dit heeft mede te maken met de plek waar de bibliotheek de laatste tijd gevestigd was; ver achterin de 
laagbouw. Een moeilijk vindbare plek die zeker niet ‘in de loop’ ligt voor de lezers die voornamelijk in de 
hoogbouw werken. 
 
Verder zorgt de opkomst van de digitale boeken voor een verminderde interesse. 
Helaas zette deze daling zich in 2014 voort. 
 
In een brainstormsessie hebben de commissieleden gekeken hoe de bibliotheek zichtbaarder en 
aantrekkelijker kon worden gemaakt. In afwachting van de uitkomst hiervan is besloten om voorlopig 
geen nieuwe boeken aan te schaffen. 
 
Er is contact gezocht met de Koninklijke bibliotheek in Den Haag of er een samenwerking mogelijk was 
m.b.t. digitale boeken. Verder is de bieb gepromoot bij de NNPV leden die in de NNPV/bibliotheekruimte 
kaartjes kwamen kopen voor de verschillende dag attracties. 
 
Helaas was de samenwerking met de Haagse bibliotheek IT-technisch en financieel niet haalbaar. 
Ook de promotie van de bibliotheek heeft niet veel opgeleverd. 
 
Eind 2014 is besloten dat de NNPV (en dus de bibliotheek) de ruimte in de laagbouw kwijt raakte. 
Alles bij elkaar optellend kon de bibliotheek commissie niet anders concluderen dan dat dit het einde is 
van de NNPV bibliotheek in Den Haag… 
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Commissie Ede 
 
Wat een bijzonder jaar, de Commissie Ede van de NNPV heeft weer veel activiteiten kunnen aanbieden 
aan de leden van de NNPV. In februari zijn we begonnen met het maken van Valentijns taarten in 
samenwerking met de collega's van de facilitaire dienst VPT en Banketbakker Robert van Woerekom, de 
opkomst was enorm. En de resultaten waren geweldig. 
 

In maart gingen we door met een proefavond met als 
thema, Port en Kaas, de perfecte combinatie voor een 
gezellige avond. 
 

 
 
Gevolgd door een leuke crea avond voor 
enthousiaste leden. Onder de leiding van 
Bloembinderij Roel uit Ede werden er 
prachtige creaties gemaakt. 
De foto's spreken voor zich, behalve gezelligheid werd er ook hard gewerkt door de deelnemers. 
 

   
 
De NNPV had in 2014 ook nog een geweldige Efteling actie, rum 2000 entree kaarten werden er door de 
leden afgenomen tegen een hele aantrekkelijke prijs, hier hebben we weer veel gezinnen blij mee 
gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk hadden we ook weer de jaarlijks terugkerende familie Bingo's met Pasen en de Kerst, veel 

leden maakten hier gebruik van met hun hele familie. De gebruikelijk zes speelronden 
en de speciale kinderronde zorgden weer voor een gezellige spanning. 
Na de verloting ging weer bijna iedereen naar huis met een prijsje. 
 

Ook dit jaar waren er weer een aantal activiteiten die niet door zijn gegaan, soms omdat we te weinig 
deelnemers hadden en soms omdat we geen passende prijsafspraken konden maken. 
In de zomermaanden maakten weer veel leden gebruik van de NNPV pretparkenactie. 
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In oktober 2014 was in VPT een Kookworkshop Thai's, twee avonden vol enthousiaste leden die zich vol 
overgave storten op de Thaise keuken. Onze collega's van de facilitaire dienst begeleiden onze leden 
maar de kennis kwam van een collega en zijn vrouw, Sommy en Thao Vo. 
 
Het was een geweldige workshop en na het koken kon iedereen de zelf gemaakte gerechten proeven. 
 

  
 

      
 
 
Het jaar werd afgesloten met een leuke creaworkshop, ook hier hebben we de hulp weer ingeroepen van 
Bloembinderij Roel. De resultaten waren weer prachtig. 
 

         
En een bezoek aan de kerstmarkt in Monchau. 

 
2015 wordt weer een geweldig jaar. 
 
Sandra Ansink, Rene Hondong, Arno Diemer, Willem Stegeman en met special dank aan 
Yvonne de Wit, Carolien Rutjes en facilitair VPT. 
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Sint Nicolaas Commissie VPT 
 
Zaterdag 29 november, een spannende dag, Sinterklaas komt vandaag een bezoek brengen aan 
Nationale Nederlanden. De keuze is gevallen op het kantoorpand in Ede. 
Veel vrijwilligers lopen al in het kantoorpand, het restaurant is prachtig versierd, er staan allerlei 
kraampjes uitgestald, de zwarte Pieten zijn al binnen en Sinterklaas is onderweg. Zo komen de eerste 
kinderen al om het feest samen met de Sint te gaan vieren. De cadeaus zijn gecontroleerd en liggen 
klaar, de Sint heeft aan alle wensen voldaan. Alles is klaar. 
 
Als de eerste kinderen aan komen rijden zien ze langs de weg al zwarte Pieten staan die de weg wijzen 
naar de parkeerplaatsen om het gebouw. De sfeer in de auto zit er gelijk goed in. De hoofdingang van het 
gebouw is prachtig versierd, er ligt een rode loper en de ingang is een grote ballonnenboog met witte en 
oranje Ballonnen, de vlag van Nationale Nederland waait hoog in de vlaggenmast. Overal lopen zwarte 
pieten en de eerste handjes snoepgoed zijn gevuld. 
 

    
 
Na het aanmelden liepen de ouders en kinderen naar de grote feestzaal, bij een grote tafel in de foyer 
stonden 2 pieten jutezakjes uit te delen waarin een keycoard met naamkaartje zaten en een 
chocoladeletter. En toen de zaal in, steeds meer kinderen en ouders vulden de zaal, er was popcorn, 
suikerspin, limonade, hutselkoek … te veel om op te noemen, een echte feestzaal met slingers en er 
speelde een DJ Piet leuke muziek, allemaal speciaal voor de Sint. 
 

    
 
Toen iedereen binnen was begon de poppenkast, een leuk en spannend verhaal met Jan Klaassen. 
Alle kinderen bleven een uur lang ademloos kijken naar het verhaal wat gelukkig goed afliep. 
 

 
 
Een korte pauze… en toen.. ja hoor daar kwam Sinterklaas met wel 10 Pieten, overal vlogen de 
pepernoten in het rond en de Sint had het grote boek bij zich. Hij riep wat kinderen bij zich en wist over 
iedereen wel iets te vertellen, hij had zelfs tijd om met de kinderen op de foto te gaan. 
De rest van de kinderen dansten met de Pieten op de muziek. 
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De tijd vloog voorbij en voor we het wisten kwam de mededeling dat de kinderen hun cadeau konden 
halen, deze lagen opgeslagen in de speciale pakjeskamer. Nadat de cadeautjes uitgepakt waren gingen 
de kinderen en de ouders weer richting huis, vol met indrukken en verhalen en heel tevreden. Het was 
een geweldig feest. 
 
De foto's geven echt een goede indruk van deze dag 

       
 
Alle vrijwilligers die dit feest mogelijk hebben gemaakt en niet te vergeten Sinterklaas en zijn Pieten. 
 
Belangrijke personen: Vincent Blanken, Gerrit Schoester, Ruud Lamers, alle medewerkers van VPT 
Facilitair en inwendige dienst. 
 
BEDANKT! 
 
Sint Nicolaas Commissie VPT 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2014 
 
Het financieel verslag omvat:  
 

1. De staat van baten en lasten over 2014. 
2. De balans per 31-12-2014. 
3. Een specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten 

en de daaruit voortvloeiende contributiereserve. 
 

Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van ruim € 30.000,00, begroot was een tekort 
van € 45.000,00.  
 
Globaal ( in duizenden euro´s) de verschillen. 
 

Onderdeel Voordelig Nadelig 

Contributie  17 

Afdelingen 21 
 

Bestuur 4 
 

Evenementen  12 

Commissies 3 
 

Afdelingen tlv algemeen 3 
 

Jubilea 2  

Rente  1 

Te verrekenen contributie  4 

 
 
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 2014 geen betalingen gedaan. 
 
De gestage achteruitgang van het aantal leden heeft zich ook in 2014 voortgezet (veel opzeggingen 
wegens beëindigen dienstverband). 
 
Gemiddeld aantal leden in 2010: 5038. 
Gemiddeld aantal leden in 2011: 5833. (fusie met PV RVS) 
Gemiddeld aantal leden in 2012: 5461. 
Gemiddeld aantal leden in 2013: 5017. 
Gemiddeld aantal leden in 2014: 4510. 
Aantal leden per 1-3-2015:    4230. 
 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Leo den Boer Hans Evers † 
  Penningmeester 
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BALANS NNPV 2014 

Activa   Passiva 

 31-12-2014 01-01-2014  31-12-2014 01-01-2014 

Bankrekeningen €     6.352,34 €     4.986,36 Vrije reserve € 310.900,00  € 341.100,00 

Spaarrekeningen € 703.000,00 € 700.000,00 Doel reserve € 100.000,00  € 100.000,00 

      Reserve Lotto/Toto €   83.500,00  €   80.300,00 

      Reserve Jubileum € 100.000,00  €   90.000,00 

         

   Reserve bijz. evenementen €    15.100,00  €   16.300,00  

   Te verrekenen contributie €  101.730,53  €   98.616,94  

Saldo afdelingen  €     9.009,63 Saldo afdelingen €         412,62  

         

Debiteuren (Leden) €          60,75 €        216,00       

Nog te ontvangen €     7.588,32 €   15.949,56 Nog te betalen €     5.358,26  €     3.844,61 

         

Totaal  € 717.001,41 € 730.161,55 Totaal  € 717.001,41 € 730.161,55 

      

      

      

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 

                                      Baten               Lasten 

 Werkelijk Begroot        Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 108.246,00 115.200,00 Afdelingslasten 
    

205.706,36 237.093,00 

Afdelingscontributie 134.789,25 144.375,00 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 647,99 4.000,00 

   Contributie t.l.v. Algemeen 1.326,00 1.907,00 

Rente 8.051,42 9.175,00 Bestuurskosten 3.348,98 7.000,00 

Lotto/Toto 3.133,89  Commissies (Bibliotheek, MCD) 2.309,84 3.000,00 

    Diverse 2.546,28 3.000,00 

    Evenementen 47.020,90 35.000,00 

    Jubilea 1.087,17 3.000,00 

    Lustra 10.000,00 10.000,00  

    Kosten betalingsverkeer 4.113,45 6.000,00 

    Onvoorzien  5.000,00 

   Reserve Lotto/Toto 3.200,00   

Te verrekenen contributie  1.250,00 Te verrekenen contributie 3.113,59  

Nadelig saldo 30.200,00 45.000,00     

          

Totaal 284.420,56 315.000,00 Totaal 284.420,56 315.000,00 
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Specificatie per afdeling 
 

 2014  2014    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2014 31-12-2014 

         

Bridge 2.400,00 2.070,46  1.098,00     1.027,50   3.804,43 3.796,70 

Excursie 7.710,00 1.473,93  2.874,00     2.754,00   4.222,59 6.239,63 

Fietsen 2.775,00 2.224,09  1.566,00     1.461,00   38,00 386,96 

Filatelie 3.456,00 2.610,06  1.776,00     1.624,00   895,96 1.214,93 

Golf 75.000,00 70.763,14  56.700,00   55.950,00   52.867,60 56.704,46 

Indoor trainen 16.000,00 10.725,45  7.260,00     6.385,00   1.285,66 2.307,94 

Tennis 32.850,00 24.069,38  19.968,00   17.024,00   15.094,19 18.688,81 

MCC 35.500,00 32.428,03  17.415,00   15.911,25   2.581,85 2.279,09 

Runners 15.000,00 14.999,40  7.668,00     7.215,00   3.607,92 3.323,22 

Snooker 4.600,00 6.174,09  2.208,00     2.080,00   1.294,61 -1.499,48 

Squash 7.000,00 5.179,62  4.350,00     3.987,50   3.564,61 3.967,49 

Tafeltennis 3.100,00 3.865,45  1.584,00     1.530,00   207,68 -195,04 

Volleybal 2.825,00 2.915,83  1.440,00     1.107,50   2.453,26 1.449,93 

Badminton Ede 8.900,00 8.419,62  6.480,00     5.985,00   949,93 1.840,31 

Hengelsport Ede 2.490,00 1.690,82  864,00       805,50   38,58 -1,33 

Squash Ede 5.034,00 4.733,36  3.570,00     3.395,00   1.649,77 1.281,41 

Tafeltennis Ede 200,00 200,00  120,00       120,00   -74,50 -54,50 

Arnhem 2.860,00 2.575,00  1.044,00     1.030,00   0,00 0,00 

Foto en Video 2.500,00 596,88  1.260,00       573,00   4.134,80  

Voetbal Den Haag 6.893,00 8.179,34  5.130,00     4.824,00     

Zwemmen 0,00 -187,59  0,00              -       

         

Totalen 237.093,00 205.706,36  144.375,00 134.789,25  98.616,94 101.730,53 
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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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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2015 
 

Begroting inkomsten 
 

Begroting uitgaven 

Contributie Aantal Per maand 
    

Per lid 

Algemene contributie 4300  2,00  103.200,00     

Bridge 56  1,50  1.008,00 

 
Bridge 2.000,00 36,00 

Excursie 455  0,50  2.730,00 

 
Excursie 7.710,00 17,00 

Fietsen 80  1,25  1.200,00 

 
Fietsen 2.470,00 31,00 

Filatelie 133  1,00  1.596,00 

 
Filatelie 2.715,00 20,00 

Golf 315  15,00  56.700,00 

 
Golf 76.500,00 243,00 

Conditietraining 203  2,50  6.090,00 

 
Conditietraining 12.000,00 59,00 

Tennis 167  8,00  16.032,00 

 
Tennis 27.850,00 167,00 

MCC 1032  1,25  15.480,00 

 
MCC 32.000,00 31,00 

Runners 199  3,00  7.164,00 

 
Runners 14.550,00 73,00 

Snooker 21  14,00  3.528,00 

 
Snooker 4.724,00 225,00 

Squash 26  12,50  3.900,00 

 
Squash 6.000,00 231,00 

Tafeltennis 43  4,00  2.064,00 

 
Tafeltennis 4.600,00 107,00 

Volleybal   1.224,00 

 
Volleybal 4.350,00 363,00 

- Competitie 11  9,00       

- Recreatief 1  3,00       

Badminton-Ede 52  9,00  5.616,00 

 
Badminton-Ede 9.475,00 183,00 

Hengelsport-Ede 31  2,25  837,00 

 
Hengelsport-Ede 1.710,00 55,00 

Squash-Ede 16  17,50  3.360,00 

 
Squash-Ede 4.754,00 297,00 

Tafeltennis-Ede 4  2,50  120,00 

 
Tafeltennis-Ede 200,00 50,00 

Arnhem  79  1,00  948,00 

 
Arnhem 1.896,00 24,00 

    

  
  

    

 
Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 3.500,00 

 
Rente   9.203,00 

 
Contributie t.l.v. Algemeen 1.996,00 

 
Afname contributiereserve 

  
8.000,00 

 
Kosten betalingsverkeer 6.000,00 

 
Tekort 

  
50.000,00 

 
Bestuurskosten 5.000,00 

 

 
   

 
Diverse 5.000,00 

 
    

 
Evenementen 50.000,00 

 
     Jubilea 3.000,00 

 
     Onvoorzien 10.000,00  

    

  
  

Onttrekking aan Reserve   P.M. 

 
Extra activiteiten en kosten P.M. 

 
    

  
  

Totaal   300.000,00 

 
Totaal 300.000,00 

 
 

       De begroting is gebaseerd op een normaal verenigingsjaar. 

  
Als P.M. zijn de gevolgen opgenomen die in verband staan met het beëindigen dan wel in gewijzigde vorm 
voortzetten van de activiteiten van NNPV. Die uitgaven zullen dan enige tonnen zijn. 
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Notities 


