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Hoofdbestuur mei 2016 
 
Beste lezer, 
 
NNPV is als vereniging doorgegaan in 2016 en doet het ons genoegen u hierbij een exemplaar van het 
jaarverslag van NNPV over het verenigingsjaar 2015 aan te bieden. 
Dit jaarverslag zal in de algemene ledenvergadering van 11 mei 2016 a.s. worden behandeld. 
 
2015 een spannend jaar voor NNPV 
Dat was het ook zeker! 
De secretariële ondersteuners Carolien Rutjens en Yvonne de Wit zijn vanuit de werkgever (NN) definitief 
boventallig verklaard per 1-1-2016, wat ook de continuïteit van de NNPV in gevaar bracht. 
Op 11 mei 2015 is onze toegewijde penningmeester Hans Evers op 68-jarige leeftijd overleden. 
Verder worden de huidige softwaretools, waarmee de personeelsvereniging de ledenadministratie en 
boekhouding verzorgt, vanuit NN uit-gefaseerd. 
Deze ingrijpende ontwikkelingen hebben ons vele hoofdbrekens gekost en hebben wij enige tijd zelfs de 
koers moeten verleggen naar een beoogde omzetting van vereniging naar een Stichting zonder leden 
maar dan ook zonder de voor NNPV unieke onderafdelingen. 
 
Een lang verhaal kort makend, we zijn uiteindelijk toch als vereniging door gegaan, met behoud van de 
meeste onderafdelingen en commissies. Dit is mede bereikt door het gaan inregelen van nieuwe 
softwaretools voor boekhouding en ledenadministratie, het vinden van nieuwe vrijwilligers binnen de 
leden (penningmeester, ledenadministrateurs, activiteitencommissie HP/DP, etc.) 
 
Dit jaar weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd, mooie acties en workshops geregeld en leuke 
kortingen geboden. De meest in het oog springende activiteit in 2015 was wel het geweldige 45-jarig 
Jubileumfeest in de Efteling op 12 september. Zo’n 2.200 gasten genoten van het park, entertainment, 
het eten en drinken en de openstelling ’s avonds van een aantal attracties (zoals De Baron 1898) 
exclusief voor NNPV. 
 
Eind vorig jaar is NNPV aangesloten op de PersoneelsVoordeelWinkel en kan je dagelijks mooie 
aanbiedingen voorbij zien langskomen. Ook zijn er periodiek leuke aanbiedingen vanuit de FWP, 
Federatie West-Nederlandse Personeelsverenigingen. 
 
2016 
Inmiddels hebben we een actieve activiteitencommissie HP/DP, die in 2016 de nodige activiteiten zal 
gaan opzetten. De activiteitencommissie in Ede zal ook in 2016 weer allerlei leuke activiteiten 
organiseren. Daarnaast biedt de NNPV uiteraard de nodige overige acties, aanbiedingen, uitstapjes en 
andere activiteiten. Dus hou je mailbox in de gaten! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het NNPV Bestuur 
van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging, 
 
 
Tom Runderkamp, voorzitter 
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Agenda algemene ledenvergadering 
 
Te houden op woensdag 11 mei 2016 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 12 november 2015 

 

 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. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 

 

11. Benoeming ereleden en leden van verdienste 

 

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

 

13. Verkiezing hoofdbestuursleden 

 

14. Rondvraag 

 

15. Sluiting 
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Samenstelling hoofdbestuur per 31-12-2015 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter     : T.J. Runderkamp  2017 
 
Vicevoorzitter     : W.J. Stegeman † 
 
Secretaris     : A.P. Diemer  2016 
 
Penningmeester a.i.     : L. den Boer (aftredend op verzoek in 2016) 2018 
 
Commissaris     : C.A. Ansink   2018 
 
Secretariaat HP/DP: 
 
C.M. Rutjens (boventallig per 1-1-2016) 
 
Secretariaat VPT: 
 
Y.P. de Wit (boventallig per 1-1-2016) 
 
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  

 

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 

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

A. Heijsteeg E. Tuurenhout 

H.M. Hofstra M. Vergay 

R. Hondong J.A. Verweij 

R. Koenen L.M. Vonk 

A. de Lange H.D. Wustenveld 
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Aantal leden    01-01-2015         31-12-2015 

   

Erevoorzitters 4 3 

Ereleden  14 12 

Leden van Verdienste 32 28 

Algemene Leden 4300 4100 

   

Per afdeling   

   

Arnhem 79 79 

Badminton Ede 52 52 

Bridge 56 48 

Conditietraining 203 13 

Excursie 455 420 

Fietsen 80 73 

Filatelie 133 opgeheven 01-01-2016 

Golf 315 281 

Hengelsport Ede 31 31 

MCC 1032 950 

Runners 199 199 

Snooker 21 18 

Squash 26 25 

Squash Ede 16 16 

Tafeltennis 43 38 

Tafeltennis Ede 4 4 

Tennis 167 135 

Volleybal 12 opgeheven 31-05-2015 
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2015 
 
AFDELINGEN: 
 
Arnhem 
Voorzitter : M. Wekker-Bergers 
Secretaris : B. Stevering 
Penningmeester : W. Evers 
Commissarissen : M. van Schaik 
 
Badminton Ede 
Voorzitter : P. van Gogh 
Secretaris : K. Maassen 
Penningmeester : N. van ‘t Hull 
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 : vacant, waarnemend J. van Aurich 
Secretaris : vacant, waarnemend J. van Aurich 
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 
 
Golf 
Voorzitter : M. Alblas 
Secretaris : W. van der Plas 
Penningmeester : J. Noordijk 
 
Hengelsport Ede 
Voorzitter : R. van den Berg 
Secretaris  : vacant 
Penningmeester : G. Nap 
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MCC 
Voorzitter : M.A. de Bruin 
Secretaris : J. van der Ende 
Penningmeester : Th. van Houwelingen 
Internetsite beheerder : H. Eradus 
Commissarissen : H. Roepers 
 
Runners 
Voorzitter : J. Leissner 
Secretaris : J. Bolte 
Penningmeester : P. Bergman 
Wedstrijdcommissaris : D. Hemink 
Commissaris Ledenadministratie : F. van Namen 
 
Snooker 
Voorzitter : M. van Oostenrijk 
Secretaris  : J. Smeets 
Penningmeester : O. Nutzel 
 
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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COMMISSIES: 
 
Activiteitencommissie HP/DP 
Den haag en Rotterdam 
Voorzitter : J. Daniëls-van Boxtel 
Commissieleden : R. Moorman 
 
Bingo Commissie 
Voorzitter : J.P. Douwes Dekker 
Commissieleden : M. Speijer 
   E.M. Groenenberg-Schenk 
   P. Vorst 
   J. Vorst 
   S. Vorst 
   J. Beekenbroek 
 
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 
   M. Bakker 
   C.M. Bakker-Bootsma 
 
Sint Nicolaas commissie NN 
Voorzitter : W.J. Stegeman † 
Commissieleden : C.A. Ansink 
 : R. Hondong 
 : M. Wekker-Bergers 
 : W. Evers 
 : A.P. Diemer 
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Notulen ALV 12-05-2015 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 mei 2015 bladzijde 1 van 6 
vergaderlocatie DP 1 37.000 Blijdorpzaal/Schiehoek 

van Arnò Diemer telefoon 0318-663234 
 

aanwezig Totaal 58 leden, inclusief hoofdbestuur; T. Runderkamp (voorzitter), W. Stegeman, 

L. den Boer, C. Rutjens, H. de Bruijn, H. van Aurich, A. van Aurich, F. Ulrich, R. Baan, 

J. Scheffers, P. van Gogh, W.J. ten Wolde, E. Veldman, W. van der Plas, M. Fakkers, 

J.A. Kerkhof, J. Bolte, R. Perdon, R. Bouma, J. van der Linden, W.P.M. Evers, J.A. Pijper, 

R.C.W. Borst, A. Boonstra, M. Alblas, J.M. Sluijters, J. Brill, J. Douwes Dekker, 

U. Doornbos, J.D. van der Hoeven, R. Rijpkema, R. van Meeteren, J. Noordijk, 

W. Dankfort, R.G. Vis, C.A. Ansink, J. van Nuland, S. Segers, C.C. Saarloos, P. van Dijk, 

L.C. Oosterhuis, J. Mol, J.J. Bouma-Schneijder, A. van der Waal, P. Vorst, W. Groenman, 

J.D. van der Hoeven, J. Daniels-van Boxtel, C.K. van der Vlis, J. Willemsen, P. Bergman, 

E. Ammerlaan-Koppeschaar, F. van de Waandeloo, F. Koers, B. Muller, Stamle, 

O. Sparreboom, en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig ca. 85 met kennisgeving  

agendapunt Verslag  
1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:33) 

- Tom Runderkamp opent de vergadering. Welkom allemaal. 
- Allereerst willen we stilstaan bij het op 11 mei plotselinge overlijden van Hans 

Evers, onze penningmeester van de NNPV. De vergadering “staat” hier een 
moment bij stil. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
De gebruikelijke afmeldingen en voor deze ALV een 6-tal machtigingen/steunbetuigingen  
aan het hoofdbestuur voor de eventuele stemming, verder geen ingekomen stukken. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 20-11-2014 
Geen op- en aanmerkingen. Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. Jaarverslag van secretaris 
Arno Diemer leest een gedeelte voor. Verder geen op- en aanmerkingen. Goedkeuring 
door de algemene ledenvergadering is verleend, met dank aan de maker. 

 

   

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Leo den Boer 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 Henk de Bruijn. De kascontrolecommissie stelt de 
algemene ledenvergadering voor het hoofdbestuur decharge te verlenen. 
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, de secretaris en over het verslag 
van de kascommissie. Applaus. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 mei 2015 bladzijde 2 van 6 
 

   

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. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
Er is gisteren een mailing verzonden betreffende inzicht in noodzaak, aard en financiële 
basis van de beoogde Stichting NNPV.  
Hierin is te lezen wat de oorzaak is geweest om tot het besluit te komen tot de beoogde 
vorming van een stichting. 

- Een vraag wat met de viering van Sinterklaas gebeurt; 
hier hoort de Sinterklaasviering niet in thuis, dit is een directie aangelegenheid. 

- Hoe is te verklaren dat vanavond gesproken wordt over opheffing en er vanmiddag 
een mailing voor een petitie is uitgegaan naar de leden om aan de directie om dit 
besluit in heroverweging te nemen; 
we hebben al vele malen aan de directie het verzoek gedaan. De directie blijft 
consequent in hun standpunt om de administratieve arbeidsuren v.a. 01-01-2016 
te beëindigen. 
Onze structuur heeft te maken met een groot aantal onderafdelingen, deze zijn 
verplichtingen aangegaan (zaalhuur, wedstrijddata, trainers) en hebben ruim van te 
voren een helder beleid nodig, een jaar wachten is voor deze afdelingen geen 
optie. Mede daardoor hebben we noodgedwongen al voorgesorteerd op de 
Stichting-vorm. Dit neemt niet weg dat we kunnen blijven ageren tegen de directie 
rondom het directiebesluit. Stel dat het besluit wordt teruggedraaid, dan zou de 
vereniging inclusief secretariële ondersteuning wellicht toch weer verder kunnen. 

- Het is dus nog geen formeel voorgenomen besluit van de directie? 
Nee, de adviesaanvraag over de reorganisatie bij HR is nog steeds niet ingediend, 
deze wordt nog wel verwacht, waarin zal staan dat directie wil stoppen met de 
administratieve ondersteuning van de NNPV (1,3 FTE). 

- Deze vergadering is dus eigenlijk meer een brainstormsessie.  
De discussie die nu al ontstaat hadden we graag in november op de ALV gevoerd. 

- Het is dus zo dat als de directie toch een ander besluit neemt, het stopzetten van 
de vereniging al een definitief besluit is.  
Zoals al aangegeven hebben onze afdelingen ruim van te voren een helder beleid 
nodig. Wij vragen elk jaar in september aan de directie wat de visie voor het 
tweede daaropvolgende jaar is. 
In september 2014 is door de directie bij het hoofdbestuur van de NNPV al 
aangegeven wat voor het jaar 2016 zou gaan gebeuren (al voorbesproken vanaf 
zomer 2014). Wij zijn hier vaak tegen ingegaan, hebben geprobeerd met harde en 
zachte argumenten ze op andere gedachten te brengen. Als hoofdbestuur 
moesten we ook verder met de voorbereidingen voor de te nemen keuzes wat dit 
besluit met de vereniging zou doen. Het hoofdbestuur is van mening dat na bijna 
een jaar de directie niet zal terugkomen op het genomen besluit. Maar,…. je weet 
nooit, het kan zo zijn dat er in de toekomst een andere raad van bestuur komt en 
deze de nut en noodzaak van een goed ondersteunde personeelsvereniging wel 
inziet. 

- Is het mogelijk om de beide processen naast elkaar te laten lopen? We heffen de 
vereniging op mits … 

- We missen de keuze hierin vandaag;  
deze keuzes (diverse scenario’s) zijn zeker wel in november voorgelegd, hier heeft 
het hoofdbestuur samen met de verenigingsraad in de afgelopen vergaderingen 
ook over gesproken. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 mei 2015 bladzijde 3 van 6 
 

   

 - Hoelang denken jullie dat deze stichting kan blijven bestaan, als de verslagen 
doorneemt dan zal dat een jaar of 10 zijn;  
zelf denken we nog wel langer, we hebben een kleine reserve, voor de activiteiten 
zullen we van de collega’s een bijdrage vragen en HR heeft wel een kleine 
jaarlijkse subsidie toegezegd op basis van een jaarlijks in te dienen begroting van 
de activiteiten in het dan volgend jaar. 

 

 - Het is nu niet zo dat het bestaansrecht van de stichting ter discussie staat, maar 
meer de bestaande reserves en de verdeling daarvan; de reserve die overblijft na 
aftrek van de voorgestelde bedragen zal uitkomen op een EUR 200.000. Het is niet 
zo dat die EUR 700.000 meegaat naar de stichting. 

- Is er nog onderzocht om een administratieve kracht in te huren?  
Ja, dat hebben we bekeken. Zo hebben we gesproken met de VSI hoe dit daar is 
ingericht. 
Het inkopen van deze werkzaamheden is erg duur, wat dan ook weer door de 
leden moet worden betaald in de contributie. Belangrijker echter nog is dat dit 
praktisch op grote problemen stuit, zoals het overzetten van de data naar een 
ander administratie- en incassosysteem (softwarepakket), het overdragen van alle 
kennis en kunde rondom administratie en incasso, het waarborgen van continuïteit 
en goede communicatie, etc. 

- De werkzaamheden kunnen toch makkelijk door een uitzendkracht worden 
gedaan? 
We moeten ervoor waken  dat niet voorbij gegaan wordt aan de hoeveelheid werk 
dat de beide dames verrichten voor de hoofdvereniging en de onder afdelingen. 
Ook zal de financiële administratie daar nu nog bij komen. Daarbij lopen we ook 
weer tegen praktische problemen aan, het dichtdraaien van de systemen, door HR, 
die gebruikt worden door onze ledenadministratie. 

- Ook dat is toch op te lossen? 
Klopt, nogmaals ook dit kost weer veel geld en heel veel tijd en moeite om 
allerhande praktische problemen op te lossen, wat in een vrijwilligersorganisatie 
erg lastig is. 
 
PAUZE 
 

- Is er juridisch onderzocht of dit met de administratieve ondersteuning zo kan? 
Dit is niet aan de vereniging om te onderzoeken omdat dit een arbeidsrechtelijke 
kwestie is tussen werkgever en de twee betrokken secretaresses die bij HR 
werken. 

- Het is geen voorgenomen besluit om te stoppen met de administratieve 
ondersteuning per 01-01-2016;  
Nee, dat is zeker, alleen moet dit nog met een Adviesaanvraag geformaliseerd 
worden vanuit directie/HR 

- Dan nogmaals waarom dan die petitie? 
- Dit is wel door ons aan de leden gevraagd in november, het moment van het 

aanbieden is misschien niet slim, maar wat willen we er mee gaan doen?  
Het idee is om onze stem te laten horen en om een heroverweging van het directie 
besluit te vragen. Met de petitie sta je ook sterk om hierover met de directie in 
gesprek te gaan, er zijn twee opties: of het wordt teruggedraaid of we gaan over 
naar een stichting. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 mei 2015 bladzijde 4 van 6 
 

   

 - Is er wel genoeg tegengas geven?  
Zoals al hiervoor besproken is zijn we al ruime tijd van te voren met de directie, tot 
aan het hoogste niveau (Lard Friese), hierover in discussie geweest, zelfs samen 
met de OR en GOR en dat heeft geen resultaat gehad. 

- De GOR weet hier niets van!  
Dat is niet juist we hebben een presentatie van GOR gezien over de 
administratieve ondersteuning en een update van NNPV. 

- In de volgende ALV moet goed worden onderbouwd hoe de gelden worden 
overgedragen aan de stichting, het lijkt er nu op dat jullie als commissie op een 
grote zak geld gaan zitten?  
Het verder onderbouwen zullen we zeker gaan doen, van de reserves gaat het 
‘eigen’ deel naar de onderafdelingen die zelfstandig doorgaan. De kosten voor de 
bijv. notaris zullen worden betaald. Ook hebben we een jubileumfeest wat in 
september gehouden gaat worden voor alle leden. Wat daarna overblijft zal 
overvloeien in de nieuwe stichting. 

- Als de personeelsvereniging een stichting is geworden met twee activiteiten 
commissies blijft er toch nog weinig over?  
Dan is men niet goed op de hoogte wat de vereniging allemaal deed, in alle 
jaarverslagen was te lezen wat voor een leuke activiteiten er toch allemaal 
geweest zijn. Het hoofdbestuur vind de opmerking niet fair ten opzichte van de vele 
vrijwilligers die een hoop tijd steken in de organisatie hiervan, er zijn nog steeds 
een aantal collega’s die het geweldig vinden om iets te organiseren, hier zijn we 
goed in, dit is de kern van een personeelsvereniging. 

- Op zo’n feest zitten de leden niet te wachten! 
Zoals men misschien weet hebben we een enquête verzonden onder de leden 
waarbij is  aangegeven dat er nu al ca. 3000 mensen totaal op af zullen komen, 
dus deze bewering is niet waar. 
Het merendeel zal leden met kinderen zijn! 
Die kans is aanwezig, maar we zijn een personeelsvereniging en heeft ook een 
familiair karakter ook voor de leden zonder kinderen kan een feest met artiesten 
ed. erg geschikt zijn, je bent toch met je collega’s op stap 

 

   

10. Besluit tot opheffing NNPV per 1 januari 2016 
Hoofdbestuur ging er van uit dat het vandaag niet tot een geldige stemming zal kunnen 
komen omdat er geen meerderheid van de leden aanwezig is, daar is een tweede ALV 
voor nodig. Henk de Bruijn stelt, na het doornemen van de statuten op deze avond, er wel 
zeker een geldige en eenmalige stemming plaats had kunnen vinden als het 
beslisdocument waarover gestemd wordt vijf dagen voor deze vergadering door het 
hoofdbestuur was ingebracht en dat is niet het geval geweest. 
Tom stelt voor om dan vandaag een peiling te houden onder de aanwezige leden. Onder 
de voorwaarde dat het directiebesluit zo blijft, stoppen met de vereniging of doorgaan als 
stichting. 
 
Een peiling op dit moment wordt door de aanwezige leden niet wenselijk geacht omdat de 
leden de onderbouwing van het voorstel, door het hoofdbestuur, niet voldoende uitgewerkt 
vinden. 
 
Besluit tot opheffing van de vereniging zal worden uitgesteld en worden genomen in de 
volgende algemene ledenvergadering, waarbij tijdig een nader uitgewerkte onderbouwing 
aan de leden zal worden voorgelegd. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 mei 2015 bladzijde 5 van 6 
 

   

11. Besluit tot oprichting Stichting per 1 januari 2016 

- zoveel mogelijk de activiteiten van de NNPV vereniging overnemen 

(zonder leden en zonder onderafdelingen) 

 

Dit agendapunt wordt uitgesteld en zal worden genomen in de volgende algemene 

ledenvergadering. 

 

   

12. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Er zijn geen volmachten gebruikt, voor het benoemen van leden van verdienste. 

 

   

13. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Voor deze vergadering zijn geen benoemingen. 

 

   

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

Voor de activiteiten commissie DP/HP een vrijwilliger gevonden in de persoon van 
mevrouw Josée Daniels-Van Boxtel. Ook de nieuwe Sinterklaas commissie NN met een 
voorzitter: de heer Willem Stegeman. We vragen een nieuwe volmacht, deze wordt 
gegeven door de algemene ledenvergadering. 

 

   

15. Verkiezing hoofdbestuursleden 
Het is nog niet officieel maar onze voormalige penningmeester van de Commissie Ede, 
Dick Wustenveld, is bereid gevonden om samen met Leo den Boer de werkzaamheden 
van Hans Evers op zich te nemen. Leo den Boer neemt de boekhouding en uitbetalingen 
voor zijn rekening. Dick is al met een eerste oriëntatie begonnen van ons gebruikte 
incassosysteem. 

 

   

16. Rondvraag 
- Krijgen we de volgende vergadering dus een voorstel met verschillende opties. 

Wat al eerder besproken is, zal het zeker nog uitgebreider op papier worden gezet wat er 
met de gelden gaat gebeuren, bij het opheffen van de vereniging. Formeel nemen we dan 
het een besluit. Beëindig je wel/niet de vereniging. 
- Is het mogelijk om de volgende ALV nogmaals in Rotterdam te houden, of om deze 
online te laten plaats vinden. 
De secretaris geeft aan dat de veranderingen op locatie DP het vergadergemak niet ten 
goede komen. De ALV heeft een cyclus voor de locatie waar vergaderd wordt, deze 
vergadering moest eigenlijk in Ede zijn, maar daar hebben we al een uitzondering voor 
gemaakt, voor wat betreft het karakter van de te nemen beslissingen, ook moeten de leden 
in Ede de kans gegeven worden om hun mening te geven. 
Waar zijn die nu dan, die hadden nu toch ook kunnen komen?  
Zo kan dat dus ook gesteld worden voor de volgende vergadering in Ede, dus waar 
hebben we het over, Ede is ook niet het eind van de wereld.  
Toch nogmaals het uitdrukkelijke verzoek om ook de volgende vergadering in DP te 
houden.  
We zullen er als hoofdbestuur over nadenken. 
Voor een eventuele online oplossing geeft Oscar Sparreboom aan om eventueel wel te 
willen assisteren mocht er behoeft zijn. 
 
De leden wijzen elkaar op het feit dat dit de rondvraag is en geen moment om te 
discussiëren, bij dit agendapunt is het hoofdbestuur die antwoord geeft en beslist. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 mei 2015 bladzijde 6 van 6 
 

   

 - De onder afdelingen Runners en een deel van Indoor (de club van donderdag) geven 
aan dat deze afdelingen wel door willen gaan na opheffing van de vereniging.  
Dank voor deze aanvulling, dit zal ook een klein effect hebben op de reserve die 
overgenomen kan gaan worden naar de eventuele stichting. 

- Weten we nu welke afdelingen zelfstandig worden? 
Deze vraag is sinds november 2014 meerdere malen gesteld en zal nog een keer 
gesteld worden. 

- Worden er nog eisen gesteld aan de afdelingen die door gaan. 
Het kenmerk is zelfstandigheid, bijvoorbeeld; afdeling Hengelen Ede diverse 
mogelijkheden onderzoekt om (semi) zelfstandig door te gaan. Eén van de 
mogelijkheden is invaren bij een andere hengelsportvereniging. 

- Mogen de leden ook zelf een voorstel indienen om zijn/haar visie te geven? 
Ja, dat staat elk lid altijd vrij om te doen, maar graag centraal via de voorzitter. 

 

   

17. Sluiting (20:11). Tom sluit de vergadering, bedankt en wel thuis. 
 
 
 Notities 
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Notulen ALV 12-11-2015 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 november 2015 bladzijde 1 van 3 
vergaderlocatie VPT Tapas-café E.01.03 

van Arnò Diemer telefoon 0318-663234 
 

aanwezig Totaal 16 leden, inclusief hoofdbestuur; T. Runderkamp (voorzitter), W. Stegeman, 

L. den Boer, C.A. Ansink, R. Moorman, G. Nap, R. van den Berg, M. Wekker-Bergers, 

G. Kurvers, C. Kurvers, P. van Gogh, J. Douwes Dekker, P. Vorst, J. Daniels-van Boxtel, 

P. Bergman en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 21 met kennisgeving  

agendapunt Verslag  
1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:46) 

- Tom Runderkamp opent de vergadering. Welkom allemaal. 
- Vier leden wilden graag online de vergadering bijwonen. De techniek laat ons in de 

steek de vergadering via Lync komt niet van de grond er is met één lid contact 
maar we kunnen elkaar niet horen. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
De gebruikelijke afmeldingen en voor deze ALV verder twee ingekomen stukken. 

 Vraag 1: Over de begroting van 2016; 
- komt bij agendapunt 10 aan de orde. 

 Vraag 2: De afdeling golf krijgt regelmatig vragen van golfers die hun familie of 
kennis ook lid willen laten worden van de golfafdeling. Nu weet ons bestuur dat 
het in het reglement staat van NNPV dat dat niet mag, maar ik wil voorstellen 
dat we wel doen, en dat wij die mensen iets meer laten betalen, omdat we nog 
steeds teren op de reserves. En dan zullen wij zelf het geld innen bij hen. Ik wil 
hiervoor een voorstel schrijven en aan het bestuur richten. 

- Het hoofdbestuur is, zoals ook in regelement wordt aangegeven, hier geen 
voorstander van, we wachten het voorstel af. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 12-05-2015 
Zoals u gelezen heeft zijn deze, voor een groot deel, inmiddels door de tijd achterhaald. 
Verder geen op- en aanmerkingen. 
Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. (verslag) Gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Dit jaar niet gebruikt. 

 

   

5. (verslag) Verkiezing leden hoofdbestuur 
Sandra Ansink gaat meedraaien in het hoofdbestuur, een aantal keer is zij al aanwezig 
geweest. Sandra stelt zich voor inmiddels al 13 jaar bij de personeelsvereniging begonnen 
bij de S&OV. Nu als versterking bij het hoofdbestuur om onder andere de taken v.w.b. de 
penningen samen met Willem en Leo op zich te nemen. De voorzitter stelt voor om Sandra 
op te nemen in het hoofdbestuur. Het toetreden wordt met applaus goedgekeurd. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 november 2015 bladzijde 2 van 3 
 

   

6. (verslag) Verkiezing leden onderafdelingen en commissies 
- René Moorman neemt deel in de activiteiten commissie HP/DP. Rene stelt zich 

ook voor. Hij pas net werkzaam voor NN en direct enthousiast. Het toetreden wordt 
met applaus goedgekeurd. 

 
Willem merkt op dat we voor 2016 samen een mooi plan in elkaar gaan zetten. 
 

- Nicole van ’t Hull is toegetreden tot de afdeling badminton als penningmeester. 
De voorzitter stelt voor hierbij haar ook te benoemen. Unaniem akkoord. 

 

   

7. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Geen voor deze vergadering. 

 

   

8. (verslag) Benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
- José Daniels-van Boxtel is, als voorzitter, in mei 2015 toegetreden tot de 

activiteiten commissie HP/DP. José stelt zich in deze vergadering nog even voor, 
zij is begonnen bij de NNPV met het feest in de Efteling. 

 

   

9. Toekomstperspectief NNPV 
Er is veel gebeurd, iedereen heeft de mailtjes gezien. Vooral het vertrek van de twee 
ondersteunende dames (formeel werkzaam bij en betaald door HR) doet ons pijn. We 
hebben overwogen om door te gaan als stichting, maar na onderzoek van andere IT 
mogelijkheden besloten om een vereniging te blijven, zo kunnen we ook de huidige 
structuur (met onderafdelingen en commissies) behouden. 
De oproep voor vrijwilligers heeft gelukkig een aantal reacties opgeleverd. We zijn met 
allen in gesprek en komen hier later op terug. 
De huidige ledenlijst zal een goeie start zijn voor het nieuwe systeem. De onderafdelingen 
hebben aangegeven hun ledenlijst ook naast die van de basis administratie te leggen. Dit 
resulteert dan in een zuivere start van beide kanten.  
Ook hebben er twee penningmeesters gereageerd. Hier hebben wij als hoofdbestuur een 
positief, eerste, gesprek gehad en gaan deze personen meenemen in opleiding in het 
nieuwe boekhoudprogramma. Ze worden nog niet benoemd maar zullen eerst verdere 
kennismakingsgesprekken hebben over de NNPV. 

 

   

10. Vaststellen begroting 2016 
Leo neemt het woord en geeft aan dat het dit jaar best een probleem was om de begroting 
voor 2016, na overlijden van Hans, op te stellen. Leo is in de stukken gedoken en heeft 
uiteindelijk wel een begroting kunnen presenteren. 
Na het opmaken van de begroting heeft de afdeling golf gereageerd zoals ook aangegeven 
bij agenda punt 2. Door het in hun begroting voor 2016 meegenomen leden aantal van 
315, wat achteraf niet juist blijkt te zijn geweest is er nog een aanpassing ontstaan. 
Het werkelijk aantal leden moest 279 zijn, dit heeft als gevolg dat er minder 
inkomsten (± € 6.000,00) uit de contributie van de afdeling golf binnenkomen. 
Hierdoor is het tekort niet € 36.341,43 maar € 42.330,00 daar we het ledenaantal van de 
afdeling golf niet juist hebben verwerkt. Dit verhoogde bedrag komt dus te laste van de 
vrije reserve. 
De afdeling snooker komt als enige in de gevarenzone, hier hebben we de afdeling op 
geattendeerd. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 12 november 2015 bladzijde 3 van 3 
 

   

 Is de afname van de contributie reserve een extra bedrag dat we interen op de vrije 
reserve? 

- Nee, dit zijn juist inkomsten en komt uit de balanspost; te verrekenen contributie. 
 
Uit de cijfers kan je toch afleiden dat we nog maar 6 jaar doorkunnen? (reserve van 3 ton) 

- Nee, dit is een aanname, voor een begroting kan je dit nooit zo stellen. Het te 
verwachten tekort zal t.z.t.  t.l.v. van de algemene reserve worden gebracht. Wij 
kunnen met deze tekorten niet veel langer doorgaan, een contributie aanpassing is 
dan noodzakelijk. Bovendien zullen we zuiniger met de beschikbare middelen 
moeten omgaan. 

 
Waarom heeft de afdeling golf zo’n hoge contributie? 

- Voor golf is de contributie op verzoek al jaren op € 15,00 gehouden. Zo houden ze 
hun reserve op peil. 

 

 Ik zie de MCC er nog op staan? 
- Klopt, nu ze geen eigen ledenadministratie  behoeven bij te houden en ook de 

incasso voor hen wordt verzorgd gaan ze door. 
 
Verder geen vragen, de begroting is met de genoemde aanpassingen aangenomen door 
de algemene vergadering. 

 

   

11. Vaststellen contributie en afdelingsbijdragen 
Ook deze zijn aangenomen door de algemene vergadering. 

 

   

12. Rondvraag 
- Het is goed om de flyer voor de NNPV uit te delen op de NN introductie dag voor 

nieuw personeel. Ook een idee om deze in het Engels te produceren. 
- Het nummer op de pasjes is niet altijd te gebruiken. We hebben dit onderkend en 

dit alles is inrichting en heeft niet de prioriteit, maar heeft zeker wel de aandacht 
daar dit ook met de boekhouding te maken heeft. 

- Willem Stegeman vertelt nog wat over het sinterklaasfeest. 
- Een vraag over de kleding, het is zeker de bedoeling om dit begin 2016 op te 

pakken. Runners hebben echt behoefte aan een item om de leden aan zich te 
binden. Peter Bergman wil eventueel zijn huidige contacten warm houden en ook 
rekening houden met de overige afdelingen. 

 

   

13. Sluiting (18:56) 
Tom sluit de vergadering, bedankt en wel thuis. 

 

 
 

 Notities 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Het jaar 2015! 
Een goed begin ….. Het eerste gehele verenigingsjaar van onze nieuwe voorzitter in het hoofdbestuur 
van de NNPV; Tom Runderkamp. 
 
Ons ontvallen leden 
Voordat we de aandacht verleggen naar de NNPV-activiteiten van 2015 staan we hierbij met respect stil 
bij het overlijden van een aantal NNPV-leden. We verloren onze penningmeester Hans Evers. 
2 December 2015 overleed oud-erevoorzitter Peter Tijdgat op 84-jarige leeftijd. 24 September 2015 
overleed erelid Wim Bakker op 92-jarige leeftijd. Verder gaan onze gedachten uit naar de ook vorig jaar 
veel te jong overleden NNPV-leden Astrid Achthoven en Suzanne Korndörffer en overige in 2015 
overleden NNPV-leden. 
 
Dit jaar de gebruikelijke en soms ongebruikelijke afdelingsactiviteiten geweest. Door de ontwikkelingen 
binnen het bedrijf van NN heeft een aantal leden ons wederom moeten verlaten, worden afdelingen 
kleiner of stoppen. Aantal leden is ongeveer 4200 en dat zijn zo’n 300 leden minder dan in 2014. 
 
De afdelingen Volleybal en Filatelie zijn op eigen verzoek gestopt. Ook de bibliotheekcommissies 
Rotterdam en Den Haag zijn ermee opgehouden. Er is wel een Activiteitencommissie HP/DP opgestart 
 
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep: 

 Bingo’s in DP en VPT; 

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

 De KLAPPER Jubileumfeest in de Efteling; 
 
Ook weer diverse interessante workshops: zoals de voorjaarsworkshop, kerstworkshop, Valentijnsdag 
taarten maken, workshop taarten decoreren, Ibiza armbandjes maken. Diverse activiteiten zoals 
ballonvaren, korting op museumbezoeken en theater, maandelijks leuke computer aanbiedingen via 
Paradigit, een Ladies Night, Marokkaans eten koken, bezoeken aan buitenlandse kerstmarkten, op maat 
laten maken van overhemden, de jaarlijkse attractieparken kaartjesverkoop met hoge kortingen. 
Verder natuurlijk de bingo’s met totaal honderden liefhebbers en mooie prijzen. En niet te vergeten de 
cursussen Spaans, voor beginners en gevorderden. 
En veel meer…… 
 
Het Sinterklaasfeest was ook in 2015 weer een groot succes. Dat feest organiseert NNPV elk jaar op 
verzoek van de directie en bezorgt honderden kinderen en ouders een onvergetelijke dag. Leuk om te 
zien dat de meerderheid vanuit de Randstad naar Ede rijdt om dit mooie feest mee te maken. 
 
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 2016 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 
 

 

 
Op 5 januari organiseerden wij een nieuwjaarsbijeenkomst 
met champagne en lekkere hapjes. 
Gezellig om met alle collega’s te proosten op het nieuwe jaar! 
 
 
 
Sportief: 5 dagen wintersport in Frankrijk van 19 t/m 23 februari. 
 

 
We bezochten de film ‘50 Shades of Grey’ en 
aten daarna heerlijk onbeperkt tapas 
in Arnhem-centrum op 24 februari. 
 
 
 

 
Op 21 april gingen we culinair aan de slag bij 
banketbakkerij Mekking. 
 
Dit beviel zo goed dat we op 24 november weer 
terugkwamen voor een workshop in het thema 
Sinterklaas/Kerst. 
 
 
En aan het eind van 2015 verblijdden wij alle leden met een zeer gewaardeerd kerstpakket! 
 
Monique 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 21 en maandag 26 januari 2015 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Dit jaar hebben we van 9 verenigingen uit Ede en omstreken inschrijvingen ontvangen. 
In totaal deden er 44 koppels mee (28 Gemengd Dubbel en 16 Heren Dubbel) en werden er op de twee 
avonden in totaal 132 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=QIMBYI68 
Foto impressie van de tweede speelavond: http://www.mijnalbum.nl/Album=CSRJAZJU 
 
 
Lentekriebels toernooi 
Op zaterdag 7 maart 2015 is door 4 koppels; 
Nova Hendriksen & Anton vd Bovenkamp, Carla 
Pleune & Rolf le Doux, Nicole van ’t Hull & Danny 
vd Bovenkamp en Henriette David & Pierre van 
Gogh deelgenomen aan het Lentekriebels Mix 
toernooi in Renswoude. Een koppel behaalde de 
kruisfinale maar moest daar het onderspit delven 
tegen de uiteindelijke winnaars uit Woudenberg. 
Dit jaar deden een recordaantal van 30 koppels 
mee van 11 verschillende verenigingen. 
Het was een gezellig toernooi waarbij de lunch 
voor de meeste deelnemers toch wel het 
hoogtepunt was . 
 
Foto impressie van dit toernooi: http://www.mijnalbum.nl/Album=AQIHAODM 
 
 
Invitatietoernooi 

Dinsdagavond 31 maart was er een invitatietoernooi 
georganiseerd door BC Netsmash uit Veenendaal. 
Van onze vereniging hebben zes leden; Anton & Danny vd 
Bovenkamp, Carla Pleune, Charmain Schutrup, Nova 
Hendriksen en Willem Bleeker hier aan meegedaan. 
 
De organiserende vereniging had voor voldoende eten en 
drinken gezorgd waar, tijdens de pauzes, ook goed gebruik van 
werd gemaakt. 
 

Foto impressie van dit toernooi: http://www.mijnalbum.nl/Album=OMX6AMZL 

http://www.mijnalbum.nl/Album=QIMBYI68
http://www.mijnalbum.nl/Album=CSRJAZJU
http://www.mijnalbum.nl/Album=AQIHAODM
http://www.mijnalbum.nl/Album=OMX6AMZL
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Fytalis Open Recreanten Toernooi 
Zondag 14 maart 2015 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 bestond uit Nicole van ’t Hull, 
Henriette David-Jansen, Danny vd Bovenkamp en Pierre van Gogh en het 2e team bestond uit Nova 
Hendriksen, Carla Pleune, Rob van Elden en Anton vd Bovenkamp. Het 2

e
 team behaalde een 

verdienstelijke 2
e
 plaats in hun poule en het 1

e
 team werd van het eerst overall winnaar van dit toernooi. 

Zij mochten dan ook de wisselbeker mee naar huis nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto-impressie van deze dag: http://www.mijnalbum.nl/Album=8PJW6MZQ 
 
 
Uitwisseling met Sv Renswouw 

 

Op woensdag 18 maart 2015 was er weer een uitwisselingsavond met S.V. Renswouw. 
Er waren 6 deelnemers uit Renswoude en samen met onze leden hadden we een deelnemersveld van in 
totaal 32. 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=FFAFJGTE 
 
 
1e Noord-Oost Mixed dubbel badmintontoernooi 
Op zaterdag 13 juni hebben Nova Hendriksen, Rolf le Doux, Henriette David en Pierre van Gogh 
deelgenomen aan het 1

e
 Noord-Oost mixed dubbel badmintontoernooi. 

Dit werd gehouden in het spiksplinternieuwe Sporthal Oost in Veenendaal. 
In totaal hadden zich 11 koppels (recreanten en competitie spelers 4e klasse) ingeschreven die verdeeld 
werden over 2 poules. 

http://www.mijnalbum.nl/Album=8PJW6MZQ
http://www.mijnalbum.nl/Album=FFAFJGTE
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Verkiezing clubheld van het jaar 2015 
Het AD heeft een verkiezing clubheld van het jaar 2015 
georganiseerd waarvoor onze voorzitter Pierre van Gogh 
was genomineerd. De uitslag van de verkiezing club held 
van de amateursport is dinsdag 28 april bekend gemaakt 
en wat blijkt, jawel hoor Pierre is in gemeente Ede als 1

e
 

geëindigd!! Helaas is het niet gelukt om 1
e
 in de provincie 

te worden (plek 27) waardoor de hoofdprijs van 25.000 
euro aan onze vereniging voorbij ging. 
Wel kreeg Pierre een mooie oorkonde, een digitale uiting 
en een abonnement op het Algemeen Dagblad. 
 
Al met al een mooi resultaat en de nominatie is alleen al 
zeker een reden om nog langer als voorzitter door te 
gaan voor deze mooie Badminton vereniging! 
 
 

Onderlinge toernooi & speelavonden 
Op 18 maart, 29 april, 10 juni, 7 oktober en 18 november werd er een onderlinge speelavond 
georganiseerd. Deze onderlinge speelavonden staan gerant voor gezelligheid, ontspanning en ook nog 
zeer goed bezet (gemiddeld 25 leden). 
Bijgaand per speelavond de links naar de foto-impressies: 
18 maart http://www.mijnalbum.nl/Album=FFAFJGTE 
29 april  http://www.mijnalbum.nl/Album=B7O3EBZP 
10 juni  http://www.mijnalbum.nl/Album=SYVMUHGB 
7 oktober geen foto’s van 
18 november http://www.mijnalbum.nl/Album=GAZHTDS4 
 
 

Oosterbeek Open 
Zondag 11 oktober 2015 hebben we 
met 3 koppels; 
Hedde Hullegien & Rolf le Doux, 
Nicole van ’t Hull & Ferry Tan en 
Lisette Hartgerink & Pierre van Gogh 
deelgenomen aan het Oosterbeek 
open 2015. 
 
Alleen het koppel Nicole & Ferry wist 
de kruisfinale te halen maar moesten 
daar het onderspit delven. 
 
 
 
 

Bijgaand een foto-impressie van deze dag: http://www.mijnalbum.nl/Album=7NEJM3G3 
 
 

Kiekendief mix recreanten toernooi 
Op zaterdag 21 november 2015 hebben 2 koppels: Carla Pleune-Anton vd Bovenkamp en Henriette 

David - Pierre van Gogh 
deelgenomen aan het 7e 
Kiekendief Mix recreanten 
toernooi georganiseerd door 
badmintonvereniging BC 
Flevoland. Beide koppels 
behaalden de 1e prijs in hun 
categorie. Na het toernooi hebben 
de deelnemers ook nog gezellig 
een hapje gegeten bij de Italiaan 
in Lelystad. 
 

Bijgaand een foto-impressie van deze dag: http://myalbum.com/album/bRQAEerM5JZb 

http://www.mijnalbum.nl/Album=FFAFJGTE
http://www.mijnalbum.nl/Album=B7O3EBZP
http://www.mijnalbum.nl/Album=SYVMUHGB
http://www.mijnalbum.nl/Album=GAZHTDS4
http://www.mijnalbum.nl/Album=7NEJM3G3
http://myalbum.com/album/bRQAEerM5JZb
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Squashen in de vakantie 
Tijdens de zomervakantie willen onze leden toch actief bezig zijn. 

Daarom zijn er weer 2 squash avonden georganiseerd.  
Op woensdag 15 juli is er met 6 leden; Rob & Joyce van 
Elden, Freek vd Pasch, Henriette David, Willem Bleeker en 
Pierre van Gogh gesquasht bij Tesqua. 
De temperatuur in zaal was goed en de spelers wisselden 
om de 2 games van tegenstander zodat aan het einde van 
de avond iedereen wel tegen elkaar had gespeeld. Moe 
maar voldaan werd er na afloop nog een drankje genomen 
in het restaurant en gekletst over deze uiteindelijk toch 
bijzonder geslaagde Squash avond. 

 
Bijgaand de link naar de foto’s (Willem heeft er wel heel veel van Henriette en mij gemaakt): 
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=4CMOX6CQ 
 
De tweede squash avond werd op woensdag 19 augustus 
georganiseerd en weer zijn we met 6 leden; Rob van Elden, 
Freek vd Pasch, Henriette David, Nicole van ’t Hull, Willem 
Bleeker en Pierre van Gogh. Dit keer was het weer bij 
Squash Ede waar het vrij druk en het behoorlijk warm was. 
De deelnemers wisselden onderling van tegenstander en 
na anderhalf uur lekker gespeeld te hebben werd de baan 
opgeëist door andere Squashers waardoor de gang naar de 
bar werd in gezet. Hier werd nog een drankje genomen en 
gezellig gekletst over deze avond en de vakanties. 
 
Bijgaand de link naar paar foto’s: http://www.mijnalbum.nl/Album=WAJ4BLFS 
 
 
Gezellig etentje met badminton 
Naast het badmintonnen is de vereniging ook op ander vlak nog actief. 

 
Op donderdag 12 juni 
zijn we (inmiddels een 
jaarlijks terugkerende 
traditie) met 13 leden 
lekker wezen eten bij 
de wok in Elst. 
 
Dit etentje wordt elk 
jaar georganiseerd 
door Rene Butteling. 
 
 

Bijgaand een foto-impressie van deze avond: http://www.mijnalbum.nl/Album=7XMUIX3Y 
 
Training 
In 2015 hebben Guus Davans of Ferry Tan eens per 2 weken training gegeven. 
Dit zal in 2016 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. 
 
Ledenbestand 
Het aantal leden is gelijk gebleven. Wel moeten we er voor zorgen dat dit aantal niet verder zal afnemen. 
Op 1 januari 2016 hebben we in totaal nog 52 leden waarvan 2 ereleden. 

http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=4CMOX6CQ
http://www.mijnalbum.nl/Album=WAJ4BLFS
http://www.mijnalbum.nl/Album=7XMUIX3Y
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Contributie 2015 
De contributie voor zowel de NNPV als voor de afdeling Badminton is gelijk gebleven aan 2014. 
(respectievelijk 2,- en 9,- euro per maand) 
 
Verzelfstandiging 
In verband met berichtgeving dat NNPV per 1 januari op zou houden te bestaan is er een werkgroep 
opgericht die de verzelfstandiging van onze Badminton vereniging zou gaan begeleiden. 
Op 9 augustus ontvangen we echter bericht dat de NNPV toch als vereniging verder gaat inclusief de 
structuur van leden, onderafdelingen en activiteitencommissies. 
De noodgedwongen variant om zelfstandig verder te gaan is daardoor ook niet meer van toepassing. 
Om deze reden wordt de werkgroep ‘Verzelfstandiging NN Badminton’ ook weer ontbonden. 
 
Bestuur 
Nicole van ’t Hull heeft per oktober 2015 de 
functie als penningmeester op haar genomen. 
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2016: 
Ondersteuning  Jos Deuning* 
Trainers  Guus Davans & 

Ferry Tan 
Penningmeester Nicole van ’t Hull 
Secretaris  Karin Maassen* 
Voorzitter  Pierre van Gogh 
*Niet op de foto 
 
 
 
 
Voor 2016 staan de volgende activiteiten gepland: 

 Nieuwjaarstoernooi op woensdag 20 en 27 januari 2016 

 Diverse onderlinge speelavonden: 4 februari, 6 april, 25 mei en 9 juni 2016 
(voor tweede helft 2016 zijn de data nog niet bekend) 

 Uitwisseling met WVS Dragonder uit Veenendaal op 24 februari 2016 

 Lentekriebels toernooi in Sv Renswouw (maart) 

 Fytalus Open Recreanten Toernooi 2016 in Wageningen op zondag 13 maart 2016 

 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) 

 Etentje met leden (eigen bijdrage, juni 2016) 
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Bridge 
 
De afdeling Bridge, die alleen nog in den Haag actief is, organiseerde in 2015: 
 

 een 4-tallen HBBB competitie op basis van Butlertelling bestaande uit 13 speelavonden 

 een parentoernooi bestaande uit 5 speelavonden 

 een onderlinge competitie bestaande uit 12 speelavonden 

 de zomerbridge bestaande uit 13 speelavonden 

 een Paasdrive 

 en samen met de H.B.B.B. de jubileumdrive t.g.v. het 70-jarig bestaan 
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Conditietraining 
 
Het ledental is het afgelopen jaar vrijwel constant gebleven. 
 
Hierna volgt de verslaglegging en de bestuurssamenstelling per 31-12-2015. 
 
In verband met de verbouwing van DP was de sportzaal vanaf januari niet meer beschikbaar. Voor zover 
mogelijk zijn onderdelen verplaatst naar leegstaande kantoorverdiepingen. Voor de conditietraining is een 
externe zaal gevonden (Sportzaal Oostervant, ca. 10 minuten lopen vanaf DP). 
 
Het was de bedoeling dat deze externe sportzaal gehuurd werd tot moment waarop de sportzaal in DP 
weer beschikbaar was. De verwachting was dat dit in Q2 van 2015 het geval zou zijn. 
Naarmate de tijd vorderde bestond het vermoeden dat de sportzaal in DP in het geheel niet meer 
beschikbaar zou komen voor NNPV en deze aan derden verhuurd zou gaan worden. 
Daarnaast speelde het feit dat NNPV mogelijk per 01-01-2016 opgeheven zou worden. 
Gelukkig is dit laatste niet het geval, echter de sportzaal DP is definitief niet meer beschikbaar voor 
NNPV. 
 
Kostentechnisch is het geen optie om alle activiteiten van de afdeling Conditietraining, inclusief de 
vergoeding voor trainers, extern onder te brengen. 
Besloten is om alleen het onderdeel conditietraining van de donderdaggroep vanaf 2016 doorgang te 
laten vinden in de sportzaal van de Oostervant. 
 
Voor de onderdelen die stoppen heel spijtig maar gegeven de situatie helaas onvermijdelijk. Gelukkig 
hebben alle onderdelen die stoppen nog tot de laatste week heel enthousiast kunnen sporten. Wellicht 
dat een aantal van hen zich aansluit bij de donderdaggroep of zelf extern het sporten voort kan zetten. 
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Excursie 
 
Doelstelling 
De Afdeling Excursie stelt zich ten doel dagtochten, bezoeken aan fabrieken 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 2015 is er geen verandering opgetreden in de bestuurssamenstelling. 
 
Leden 
Per 31-12-2015 bedroeg het aantal betalende leden 420 (was 455). 
De teruggang wordt voornamelijk beïnvloed door het afgenomen personeelsbestand, overlijden en de 
onzekerheid die een tijd bestond omtrent het voortbestaan van de NNPV.  
Er is een vaste kern van leden die regelmatig reizen meemaakt. 
 
Dagtochten in 2015 
In 2015 zijn twee dagtochten uitgevoerd. 

 De eerste was een dagtocht naar de luchthaven Maastricht Aachen Airport. 

 De tweede was de kerstdagtocht naar Dortmund. 
 
Reizen in 2015 

 Er is in maart een driedaagse reis uitgevoerd naar Hamburg / Bremen en Osnabrück. 
In Hamburg werd de fabriek van de Airbus bezocht en in Osnabrück het Industriemuseum. 

 In het najaar was er een reis naar Kent, waarbij onder andere de scheepswerf van Chatham, de 
kathedraal van Canterbury en Londen werden bezocht. 

 
Ski reizen in 2015 

 Kaprun – In januari hebben we de reis naar Kaprun uitgevoerd. 
Logeren in een hotel met deels Nederlandse leiding en skiën in een fantastisch Alpengebied. 

 Val Thorens – In de voorjaarsvakantie de Dutch Snowtime Week in Val Thorens. Een week 
waarin Val Thorens een Nederlandse enclave wordt. Naast skiën worden er vele andere 
evenementen en activiteiten georganiseerd. Altijd een succes.  
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Fietsen 
 
Hierbij een kleine impressie van ons afgelopen fietsjaar. 
 
Helaas nog steeds een teruglopend aantal leden, de ruis omtrent wel of niet doorgaan van de PV heeft 
hier ongetwijfeld ook geen goed aangedaan. 
Wij hebben besloten om in ieder geval dit jaar nog door te gaan, daarna zien wij verder. 
 
Naast niet al te veel reguliere clubtochten hadden wij wel een Topweek in de Vogezen.  
Begin september 2015, met maar liefst een 10-tal fanaten op de fiets. 
Prachtig mooi weer in een knoert van een verbouwde gite, weliswaar bijna in de onbewoonde wereld. 
Met 2 goede koks erbij was het eten appeltje/eitje. 
 
Daar gelukkig geen valpartijen maar het afgelopen jaar zijn er een aantal flink gestuiterd waaronder 
ondergetekende, maar gelukkig is alles weer heel en dicht. 
 
Namens Afd. Fietsen: Joop Verweij 
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Filatelie 
 
Algemeen 
Per 1 januari 2015 verleende de afdeling nog diensten aan 151 leden. Aan het eind van het jaar 
verleende de afdeling nog diensten aan 119 leden. 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 26 deelnemers. Voor Aruba en Caribisch Nederland zijn 3 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 160e veiling op 14-03-2015 in HP (Den Haag) 

 de 161e veiling op 27-11-2015 in HP. 
Het bezoek aan de veilingen is tot een tiental leden gereduceerd. 
 
De inzenders boden in totaal 220 kavels aan: 

 Voor veiling 160 met een inzetwaarde van € 316,-- lag het verkooppercentage met een bedrag 
van € 133,10 op 42,12%. 

 Voor veiling 161 met een inzetwaarde van € 452,--lag het verkooppercentage met een bedrag 
van € 118,30 op 26,17%. 

 
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. 
 
De laatste 119 leden ontvingen een afscheidspresentje in de vorm van postzegels, waarmee de voorraad 
postzegels van de afdeling en de reserves van de afdeling, opgebouwd in de loop der jaren door rente bij 
de Nieuwtjesdienst en het Rondzendverkeer een goede bestemming hebben gekregen. 
 
Het bestuur bedankt NNPV en haar (vele) bestuurders voor de prettige samenwerking gedurende de 
afgelopen 64 jaar en wenst haar nog vele bloeiende verenigingsjaren toe. 
 
 
 

Dit is het allerlaatste jaarverslag van de afdeling Filatelie. 
Door veranderingen in het beleid door de directie (geen administratieve ondersteuning en afname 

van het aantal leden heeft het bestuur besloten na 64 jaar per 1 januari 2016 de afdeling Filatelie op te heffen. 
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Golf 
 
Het dertiende jaar van de NNPV Golf bracht weer vele sportieve hoogtepunten! Naast de sportieve 
activiteiten waren er echter veel zorgen over het voortbestaan. Een speciale werkgroep had reeds 
verschillende scenario’s uitgewerkt. Onze leden zijn middels een enquête geïnformeerd en gevraagd om 
input te leveren. Gelukkig bleek effectuering van de plannen (voorlopig) toch niet nodig. 
De terugloop in leden blijft echter zorgen baren; in 2016 zullen we afscheid moeten nemen van een van 
onze banen, Ockenburgh. 
Daarnaast vonden twee wijzigingen in het bestuur plaats: Willem van der Plas volgde Martin Melessen op 
als secretaris, Marc Alblas is sinds december de nieuwe voorzitter en volgt daarmee Frank Koers op. 
 

 Gelukkig kenden we ook in 2015 weer een goed gevuld sportief programma: 
 
In februari pakte Edward van Oostenrijk op het met sneeuw bedekte Seve in Rotterdam de zege in het 
Kouwe Klauwentoernooi. Begin maart werd de NNPV Golf Tour geopend op de bijzondere baan van De 
Swinkelsche in Someren waar Willem Dekker de zege greep. Twee weken later waren we aanwezig op 
de golfbanen rondom Lissabon; Romana de Keijzer pakte de eindzege, Marcel Mientjes de zege op 
Oitavos voor de NNPV Golf Tour. 
Eind maart pakte Rudy Perdon de zege in de Winter Knock-Out competitie. 
 
In april was Ivar Steeman tijdens de Paasdagen de sterkste op Wilnis. Eind april werden Romana de 
Keijzer en Jeannette Bouma koppelkampioen. Begin mei pakte Rudy Perdon de zege op Voortwisch in 
Winterswijk. Romana de Keijzer pakte met hemelvaart de zege op onze hemelvaartreis in de Ardennen, 
Angelique Moerman was de winnares van de tourronde op de fantastische golfbaan van Sart Tilman in 
Spa. In juni werden Eric Mirer en Willem Dekker clubkampioen op Bentwoud in stableford resp. 
strokeplay. De NNPV Golfdag (het grote toernooi) op Crayestein in Dordrecht werd weer goed bezocht en 
de deelnemers werden daarvoor beloond met schitterend weer. 
 

 
 

In juli ging op Kleiburg nabij Brielle de winst op de NNPV Golf Tour naar Aad Scheeren. 
Op het mooie Geijsteren in Noord-Limburg in augustus pakte Marcel Mientjes de zege. 
Joke Noordijk was de sterkste op GC Dronten in september. 
 
Met groot enthousiasme werden in het laatste kwartaal lessen georganiseerd en gevolgd op Seve in 
Rotterdam, we zijn benieuwd naar de resultaten volgend jaar! In het eerste weekend van oktober werd op 
Strijen en Bentwoud de tweede Solheim Cup gehouden; team Joke Noordijk pakte de zege op team 
Linda Oosterhuis. De voorlaatste tourronde op De Woeste Kop (what’s in a name) op Zeeuws 
Vlaanderen werd gewonnen door Angelique Moerman. 
In november vond de finale van de NNPV Golf Tour plaats op Prise d’Eau nabij Tilburg; Frank Koers 
pakte de dagzege, Rudy Perdon werd de overall winnaar. 
Frank Koers werd tevens winnaar van de Zomer Knock-Out competitie. 
Het jaar werd in december afgesloten met de ALV NNPV Golf en het traditionele commissie toernooi. 
 
Al met al een vol programma dat we volgend jaar willen doortrekken dankzij inzet van het bestuur, de 
baancommissie en de activiteitencommissie. 
Onze activiteiten zijn te volgen op facebook, de foto site en de maandelijkse nieuwsbrief. 
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Hengelsport Ede 
 

We gaan door! 
 

Het eerste deel van 2015 stond in het teken van het einde van NNPV. 
Wat betekent dat voor onze hengelsportclub? We hadden al gesprekken gevoerd om ( semi ) zelfstandig 
door te gaan. 
In het tweede deel van het jaar kregen we te horen dat er mogelijk toch een doorstart door NNPV 
gemaakt kon worden. 
Toen dat definitief werd, konden we gelukkig binnen NNPV als afdeling Hengelsport blijven bestaan. 
 

In dit toch turbulente jaar is het leden aantal op hetzelfde niveau gebleven. Daarom kunnen we tevreden 
terugkijken. Hoewel de vangsten lager uitvielen dan in 2014 was het goed toeven langs de waterkant. 
 

De competitie over twaalf wedstrijden was opnieuw spannend. Net als in het vorige jaar werd het 
kampioenschap in de laatste wedstrijd beslist. Gerrit Nap werd uiteindelijk kampioen 2015. 
Heel goed gedaan. 

 
 

In april zijn we wederom een weekendje naar Lemmer geweest. Alweer voor het 31
e
 jaar!!! 

Fantastisch om daar elk jaar weer te mogen zijn (zie onderstaande foto) 
 

 
 

Als afsluiting van het seizoen werd in november op forel gevist in Ommeren. 
Ook dit jaar was het weer een hele leuke ochtend. 
 
Hopelijk kunnen we nog jaren verder als HSV NN Ede. De hengelsport blijft prachtig. 
Heerlijk aan de waterkant en genieten. 
 
 

bestuur HSV NN Ede 
Gerrit Nap 
Ruud van den Berg 
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MCC 
 
De club heeft momenteel een kleine duizend 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. 
Dit ging goed tot dat de directie van Nationale-Nederlanden het beleid wijzigde m.b.t. de ondersteuning 
die de personeelsvereniging kreeg van NN. Zie voor de details het jaarverslag van 2014. 
 
De uitleen van hard en software. 
Aangezien wij ook de hard en software niet meer mochten 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 hebben wij in 2014 geveild onder de 
leden. Eind april 2015 hebben wij voor de tweede en laatste keer naar verwachting, een succesvolle 
veiling gerealiseerd voor de spullen die nog over waren. 
 
Daarna heeft het bestuur zich beraden of zij door wilden gaan met de MCC. Zeker gezien het feit dat 
Nationale-Nederlanden volhardde in het standpunt geen personele ondersteuning meer te geven aan de 
personeelsvereniging. Zonder personeelsbestand is het voortzetten van de MCC niet verantwoord. 
In de loop van het jaar werd echter duidelijk dat het bestuur van de NNPV een oplossing heeft gevonden 
voor het personeelsbestand. Reden waarom het bestuur van de MCC heeft besloten de stekker nog in de 
MCC te laten zitten. 
De activiteiten zullen zich echter voorlopig beperken tot het uitbrengen van Computer Easy en een aantal 
interessante Special’s. 
 
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. Door de beperkingen die de directie ook heeft aangebracht in het aantal actieve 
personeelsleden door reorganisaties e.d. zal ook het aantal leden van de MCC lager worden.\ 
Wij betreuren dat maar daar is niets aan te doen. 
 
Mochten nieuwe zaken op ons pad komen die de MCC kan oppakken, ondanks de beperkingen die ons 
zijn opgelegd, dan zullen wij die voortvarend beetpakken. 
 



35 

 

Runners 
 
Hoewel 2016 al weer enige tijd op streek is, toch een moment van bezinning om terug te kijken op vorig 
jaar. 2015 was op meerdere vlakken een roerig jaar. 
 
Het is lang onduidelijk geweest of, gezien alle ontwikkelingen rondom de algemene NNPV, en zo ja, in 
welke hoedanigheid wij als Runners zouden voortbestaan. 
 
Toch heeft deze onduidelijkheid niets afgedaan aan onze actiebereidheid. We hadden wederom een 
leuke loopkalender en een prettige samenwerking met de overige partijen binnen NN die bewegen en  
hardlopen in het bijzonder een warm hart toedragen. Dit heeft ook geleid tot bijzondere verbanden zoals 
met NNIP waarbij onze leden tijdens onder andere de Royal Ten onderdeel uit maakten van hun 
businessteams en niet te vergeten de grotere evenementen zoals de Rotterdam Marathon waarbij we 
mee hebben gelift op het sponsorschap van Nationale-Nederlanden. 
 
2015 was ook het jaar dat we voor de laatste maal een coopertest hebben georganiseerd (dit besluit 
willen we best in heroverweging nemen als het aantal deelnemers de grens van 50 weer gaat 
overschrijden) en waarbij we afscheid hebben genomen van de traditionele familiedag. Het alternatief, de 
Dordrecht City Run, wat hiervoor in de plaats kwam werd bijzonder gewaardeerd. 
 
Ook op ons ledenbestand hebben de nodige mutaties plaatsgevonden. 
 
Al met al hebben wij het vizier (ook) weer op 2016 gericht. Wederom een interessant jaar met een 
verwachte wisseling in het bestuur, een geschoond ledenbestand, PR om nieuwe leden te werven en 
nieuwe loopkleding. 
 
Feiten en foto's. 
Aantal leden 

 
 
Opkomst bij de loopjes 2015 

Loopje Aantal deelnemers  Loopje Aantal deelnemers 

     

Meerhorstloop 32  Vredesloop 24 

Bertusloop 16  Posbankloop 3 

Februariloop 2  Rottemerenloop 16 

Noord AA Polderloop 31  Hoge Veluweloop 1 

Zegerplasloop 18  Dordrecht City Run 24 

CPC 53  Monster 27 

Dobbeloop 28  Cross Maassluis 13 

Rondje Nederland  1  Dobbeloop 2 31 

Rotterdam Marathon 55  HORA loop 4 

Coopertest 20  Spark Spijkenisse 21 

Polderloop 11  Bruggenloop 30 

Delftse Parkenloop 18  Delftse Houtloop 24 

Royal Ten 23    

Kopjesloop 14    

Groot Ginkelse Loop 3    

Kadeloop Afgelast    
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Conclusie 

 Ondanks de aanwas van toch 21 nieuwe leden een verdere daling van het ledenbestand naar 
187 leden ultimo 2015. 

 De traditionele lopen (met name Delft en Dobbeloop) net als de grote evenementen (CCP en 
Rotterdam) goed bezocht. 

 Dordrecht City Run ter vervanging van de traditionele familiedag goed ontvangen. 

 6 Edese loopjes hebben in totaal slechts 14 deelnemers getrokken, waarvan er 7 uit de regio 
Rotterdam/Den Haag kwamen 

 

 
Dordrecht City Run 

 

 
Dordrecht City Run 

 

Samenwerking 
Het sponsorschap van NN (CpC en Rotterdam) heeft ons geen windeieren gelegd. 
Niet alleen pakte de initiatieven gunstig uit voor onze financiën ook konden onze leden en hun familie 
profiteren van de diverse faciliteiten rondom deze grote loopevenementen. 
Contacten binnen de organisatie met H&S, Branding, Marketing etc. zijn goed. 
 
Met sportieve groet, 
Juri Leissner   (Voorzitter) Peter Bergman   (Penningmeester) 
Jelle Bolte   (Secretaris) Danielle Hemink  (Wedstrijd secretaris) 
Franny van Namen  (Ledenadministratie) 
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Squash 
 
Vanwege de perikelen rondom het voortbestaan de NNPV, leek het erop dat na ruim 33 jaar de afdeling 
Squash zou ophouden te bestaan. Gelukkig kunnen we wat anders melden. NNPV Squash (Den Haag) 
blijft ook in 2016 doorgaan. Maar als je naar het huidige aantal leden kijkt zijn we wel een relatief kleine 
afdeling met een ledenstand die blijft hangen rond de 25 squashleden (zeker als je bedenkt dat in de 
hoogtij dagen, medio 90-er jaren, er dat ruim 250 waren). 
 
Een groot aantal van hen zijn regelmatig te zien op de squashbanen van Wellness & Racket Centre 
Westvliet te Den Haag. Mede door de vrije manier van reserveren en dus geen vaste banen/tijden meer, 
is in het algemeen de onderlinge band tussen de squashleden teruggelopen. Gelukkig zijn er nog steeds 
vaste groepjes spelers, die elkaar weten te vinden / elkaar opzoeken om elkaar sportief ut te dagen. 
 
In Rotterdam hebben we al 5 jaar geen banen meer, omdat de animo van de op die locatie werkenden 
leden gestopt is. We zullen het dus niet meer hebben over de Rotterdamse-tak tenzij er weer een opbloei 
komt. 
 
Ten gevolge van deze geringe afdelingsomvang, de manier van invulling van het lidmaatschap en een 
aantal andere factoren zijn competities en toernooien naar de achtergrond verdwenen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Hennie van den Heuvel 
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Tafeltennis 

 

Speellocatie 
In onze ALV is besloten, dat de speellocatie van tafeltennisvereniging Scyedam in Schiedam tot minstens 
2020 ook onze speellocatie zal zijn. Dit i.v.m. ons gedwongen vertrek uit de sportzaal aan het Weena. 
 
Leden 
In 2015 werden wij geschokt door het overlijden van onze oud-voorzitter Wim Bakker. 
Wim heeft heel veel voor de vereniging betekend en hij was niet voor niets jarenlang erelid van de NNPV. 
Als eerbetoon aan Wim is het door hem geschreven boek over de geschiedenis van onze 
tafeltennisvereniging opgenomen binnen onze website. 
 

- 3 Leden hebben hun lidmaatschap opgezegd vanwege de wijziging van speellocatie. 
- 1 Lid zegde op wegens emigratie. Verder was er 1 opzegging wegens vertrek bij NN. 

 
Het aantal leden is eind 2015: 35 (eind 2014: 41); hiervan zijn er 29 geregistreerd bij de NTTB, waarvan 
22 als competitiespeler en 7 als recreant. 
 
Competitie 
Er werd in het voorjaar met 12 teams aan de competitie deelgenomen. 

- 5 Teams degradeerden naar een lagere klasse. 
- 3 Teams hebben in het najaar het verloren terrein heroverd. 

Er werd in het najaar met 12 teams aan de competitie deelgenomen. 
- Maar liefst 3 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 1e team, dat nu (wederom) 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 (ook voor leden van Scyedam), winnaar Ton Tromp. 

 Clubkampioenschappen (clubkampioen werd Emie v Bodegom) 

 Plankentoernooi (ook voor leden van Scyedam), gewonnen door 2 spelers van Scyedam 

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

 Theo Koenders kersttoernooi. (als altijd in aanwezigheid van de familie Koenders) 

 Het oliebollentoernooi werd dit jaar wederom door onze gastheren van Scyedam georganiseerd 
en er waren meerdere verenigingen uitgenodigd. 

 
Festiviteiten 
Er zijn, in Zoetermeer, twee biljartavonden georganiseerd. 
 
Ledenvergadering 
Op de donderdag 15 oktober 2015 gehouden ALV werd besloten om de speellocatie in Schiedam de 
komende 5 jaar aan te houden. Verder werd besloten tot een voor competitiespelers verplichte maar 
afkoopbare bardienst. 
 
Communicatie 
Actueel nieuws werd via e-mail en via de site bekend gemaakt. 
Maandelijks vinden ca. 200 unieke bezoekers gemiddeld 4 keer onze site. 
85% Van de bezoekers komt uit Nederland. Liefst 10% komt uit Oekraïne, Duitsland of USA. 
Meest geraadpleegd document was de speelmatrix (voorjaar). 
Het meest bekeken werd de pagina met het actuele nieuws. 
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Tafeltennis Ede 
 
Bedrijfscompetitie tafeltennisteam Ede 
Nationale-Nederlanden heeft in Ede een tafeltennisteam, dat bedrijfscompetitie speelt in Veenendaal. 
In 2015 heeft het team bestaan uit: Luc Hooghwerff, Niek Edelenbosch (beide Nationale-Nederlanden) en 
Joop Spijker (niet werkzaam voor Nationale-Nederlanden). 
Aad van Aalst (oud RVS-er) heeft vanwege fysieke ongemakken zijn ‘batje’ begin van het jaar aan de 
wilgen gehangen. 
 
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 2015 speelde ons team in de B-poule. Dat is de middelste qua sterkte. In het voorjaar eindigden we 
onderin en in het najaar in de middenmoot. Hoogtepunt van het jaar was dat Joop Spijker in het najaar de 
procenten-cup van de B-poule won. Dat is de beker voor de speler met de hoogste individuele score, een 
primeur voor Joop. 
 

We zijn geïnteresseerd in een of meer mensen die ons team willen versterken. 
Belangstelling? 

Neem dan contact op! 
Het is een gezellig team en een leuke sport! 

 
Niek Edelenbosch 
tel (0318-6)62879 
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen: 
 

Snooker 

Squash Ede 

Volleybal 
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Actviteitencommissie HP/DP 
 

Begin 2015 is een aanvang gemaakt met het organiseren van het Jubileumfeest van de NNPV voor alle 
leden en hun inwonende gezinsleden. Na het bestuderen, overleggen en aanpassen van de offerte, werd 
voor “De Efteling” te Kaatsheuvel gekozen. Vooraf werd een poll gepubliceerd om een betere inschatting 
te kunnen maken van het aantal deelnemers en de voorkeurs dag (zaterdag/zondag). Hierop ontvingen 
we 1132 reacties waaruit bleek dat 3037 personen het Jubileumfeest wilden bijwonen en dat de voorkeur 
voornamelijk naar de zaterdag uitging. Het echte werk kon beginnen. Een beperkte opsomming hiervan: 
vaststellen datum (12 september 2015), offertes opvragen en beoordelen, inventariseren wensen 
hoofdbestuur, budget onderhandelingen, onderhandelingen met de Efteling over invulling programma, 
diner en kosten, een flyer met concept programma opstellen, bepalen hoe de inschrijving te laten 
verlopen, een website inrichten, inschrijvingen bijhouden (aantal inschrijvingen, onderverdeling in 
leeftijden kinderen, dieetwensen e.d.), verzekeringen afsluiten, opstellen Q&A, artiesten contracteren en 
play list band beoordelen, polsbandjes ontwerpen, vrijwilligers regelen, e-tickets ontwerpen, kassa’s 
Efteling beheren (distribueren van e-tickets, Efteling geld en polsbandjes). En tussendoor veel tijd 
besteden aan het afhandelen van email van leden en leveranciers Het was een enorme klus, maar 
bijzonder leuk om een dergelijk feest te mogen organiseren! Uiteindelijk zijn er 2398 aanmeldingen 
binnen gekomen en zijn er door de Efteling op de feestdag  2230 NNPV-gasten geregistreerd. 
 

Ik dank het hoofdbestuur dan ook voor het grote vertrouwen dat zij in mij (Josée Daniels-van Boxtel) 
stelden. Het feest was een groot succes, gezien de vele positieve reacties van NNPV-leden en de 
persoonlijke ervaringen van het hoofdbestuur en organisatie. 

    
 

    
 

De organisatie van een dergelijk groot feest nam erg veel tijd in beslag. Als vrijwilliger doe je dit 
voornamelijk in vrije tijd. Er bleef niet veel tijd over om aan andere activiteiten te besteden. 
Er zijn in 2015 door de activiteitencommissie HP/DP workshops Ibiza armbandjes, taart decoreren en 
Kerst georganiseerd. 

       
 

Bovendien is de succesvolle kortingsactie voor kaarten voor ballet “het grootste Zwanenmeer ter wereld” 
opgezet en de actie “Shirt by hand”, waarbij men overhemden op maat kon laten maken. 
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Commissie Ede 
 
Op 2015 kunnen we terugkijken als een bijzonder succesvol jaar, alle aangeboden activiteiten zijn 
doorgegaan en ook allemaal heel erg goed bezocht. Een jaar op trots op te zijn. Wat is het toch een 
heerlijk gevoel als je ziet dat een personeelsvereniging nog echt wel leeft onder de collega's. 
De hoogtepunten van 2015 waren toch wel de 1

e
 Ladies Night VPT die we hebben georganiseerd en 

natuurlijk de Ballonvaart. 
 
Maar beginnen bij het begin, 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 geweldig. 
 
In maart zijn we weer met onze leden naar 
banketbakkerij Mekking in Bennekom 
geweest. Zoals altijd was er weer animo 
genoeg en zijn er prachtige paashuisjes 
gemaakt van chocolade. 

Dat er af en toe veel chocolade aan de vingers zat werd door de deelnemers niet 
erg gevonden. 
 
Ook hebben we in april weer een leuke crea avond georganiseerd voor 
enthousiaste leden. Onder de leiding van Bloembinderij Roel uit Ede werden er 
prachtige creaties gemaakt. Een gezellig avondje uit en aan het  
eind naar huis met een prachtige creatie. 
 

 
 
Natuurlijk mag op ons programma de familiebingo met Pasen en kerst niet ontbreken, veel leden 

maakten hier gebruik van met hun hele familie. De gebruikelijk zes speelronden en de 
speciale kinderronde zorgden weer voor een gezellige spanning. Er werd op deze 
avonden ook weer gezorgd voor de inwendige mens door onze collega's van de 
Facilitaire dienst. 

 
In mei hebben we een bijzondere proefavond georganiseerd bij de heidebrouwerij in Ede, op locatie 
werden deelnemers een aantal bieren voorgezet om te proeven, daarna was er natuurlijk ook 
gelegenheid om het echte Edese heidebiertje te proeven. 
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In juni was het dan zo ver, de eerste NNPV Ladies Night in VPT, een verwenavond voor onze vrouwelijke 
collega's, een avondvullend programma, van sushi maken, tot Gin Tonic proeven een heerlijke massage 
of make-up tips, een prachtige armband maken tot een mini workshop chocolade maken. Het was een 
super gezellige en geslaagde avond. 
 

  
 

     
 
De ballonvaart was een hoogtepunt dit jaar, soms zit alles mee, we hadden geweldig weer, we starten 
vanaf een geweldige locatie kortom, het was een geweldige tocht. 
 

    
 

 
 
Eindelijk ging in september de activiteit op pad met de boswachter weer door, in samenwerking met onze 
(oud) collega Jan Kapaan zijn een aantal leden rondgeleid in een prachtig bosgebied rond Elspeet, 
inclusief een huifkartocht en heerlijke traditionele Gelderse hapjes en borreltjes, de middag werd 
afgesloten met een heerlijke maaltijd met als thema wild. 
 
In oktober 2015 was Halloween een thema, niet alleen hebben we een groot aantal leden kunnen 
voorzien van goedkope entree kaarten voor Walibi Halloween. 
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Ook organiseerde we in VPT een tweede taartworkshop met als thema Halloween. Het was ongelofelijk 
wat een gruwelijke taarten hier uit kwamen. 
 

   
 

De Kookworkshop ontbreekt dit jaar ook weer niet, het thema was Marokkaanse keuken en de workshop 
werd begeleid door Barbara Hondong en onze Marokkaanse collega Siham Badouri. Twee avonden was 
het vanaf 17:30 een Marokkaanse wereld in de keuken van VPT, op tonen van oosterse muziek en met 
een kopje Marokkaanse thee werd er een korte uitleg gegeven en ging iedereen aan het werk. Het 
resultaat was tongstrelend. 
 

     
 

       
 

We sloten het jaar af met een dagtocht naar Keulen, om de kerstmarkt te bezoeken. 
De geweldige Kerst bingo voor de hele familie. 
En de kerst Crea voor de echte liefhebbers. 
 

    
 

2015 een ongelofelijk jaar, heel veel deelname aan activiteiten, voor ons een motivatie om door te gaan. 
 

2016 wordt weer een geweldig jaar! 
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Sint Nicolaas Commissie NN 
 
Zaterdag 28 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 roze loper en voor de ingang staat een grote ballonnenboog met 
gekleurde ballonnen, de vlag van Nationale-Nederlanden 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 vrijwilligers met pieten naamkaartjes en rugzakjes uit te delen met een chocoladeletter. 
En toen de zaal in, steeds meer kinderen en ouders vulden de zaal, er was chips, suikerspin, limonade, 
hutselkoek … te veel om op te noemen, niet te vergeten was er een ballonnenclown en kon je een 
prachtige gezichts tattoo laten plaatsen het was een echte feestzaal met veel slingers en er hingen al 
prachtige tekeningen die de kinderen hadden opgestuurd, allemaal speciaal voor de Sint. 
 
Toen iedereen binnen was begon de Pieten Disco show, twee Pieten onderhielden de kinderen en de 
ouders met grappen en grollen, zang en dans. Alle kinderen dansten en sprongen en zongen hun keeltjes 
schor. En op het einde van de show… de spanning liep op… en toen.. ja hoor daar kwam Sinterklaas met 
wel 10 Pieten. 
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Sinterklaas zat in een heel apart voertuig, een stint, 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. 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. 
 

2015 NN Sinterklaas Commissie 
Sandra Ansink, Willem Stegeman †, Rene Hondong, Arno Diemer, Monique Wekker, Wilbert Evers 
 

Belangrijke personen: Vincent Blanken †, Gerrit Schoester, Ruud Lamers, alle medewerkers van VPT 
Facilitair en inwendige dienst. 
Alle vrijwilligers die dit feest mogelijk hebben gemaakt en niet te vergeten Sinterklaas en zijn Pieten. 
 

De foto's geven echt een goede indruk van deze dag: 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2015 
 
Het financieel verslag omvat: 
 
1. De staat van baten en lasten over 2015. 
2. De balans per 31-12-2015. 
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 € 146.600,00, begroot was een tekort 
van € 50.000,00. 
 
Globaal ( in duizenden euro´s) de verschillen. 
 

Onderdeel Voordelig Nadelig 

Contributie  15 

Afdelingen 32 
 

Bestuur 3 
 

Evenementen 6 
 

Lustrumviering 
 

126 

Commissies 
 

1 

Afdelingen tlv algemeen 1  

Jubilea 2 
 

Rente 1 
 

Te verrekenen contributie  3 

 
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 2015 geen betalingen gedaan. 
 
Indien geen Efteling-jubileumfeest was gehouden, zou het boekjaar 2015 zijn afgesloten met € 20.600,00 
negatief op een begroot tekort van € 50.000,00. Het is dus duidelijk dat we, los van het jubileumfeest, 
voor 2015 binnen begroting (zouden) zijn gebleven. 
 
De gestage achteruitgang van het aantal leden heeft zich ook in 2015 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 (6,4% minder dan in het voorgaande jaar) 
Gemiddeld aantal leden in 2013: 5017 (-8,1%) 
Gemiddeld aantal leden in 2014: 4510 (-10,1%) 
Gemiddeld aantal leden in 2015: 4188 (-7,1%) 
Aantal leden per 1-3-2016:   4077 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Leo den Boer 
Penningmeester a.i. 
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BALANS NNPV 2015 

Activa   Passiva 

 31-12-2015 01-01-2015  31-12-2015 01-01-2015 

Bankrekeningen €     4.621,48 €     6.352,34 Vrije reserve €  164.241,04  € 310.900,00  

Spaarrekeningen € 481.400,00 € 703.000,00 Doel reserve €  100.000,00  € 100.000,00  

     Reserve Lotto/Toto €    86.150,00  €   83.500,00  

     Reserve Jubileum €          -  € 100.000,00  

         

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

   Te verrekenen contributie €  104.362,41  € 101.730,53  

Saldo afdelingen   Saldo afdelingen €    11.771,56 €        412,62 

      

Debiteuren (Leden) €     1.304,25 €          60,75       

Nog te ontvangen €     7.512,38 €     7.588,32 Nog te betalen €    13.213,10  €    5.358,26  

      

Totaal  € 494.838,11 € 717.001,41 Totaal  €  494.838,11 € 717.001,41 

      

      

      

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2015 t/m 31-12-2015 

                                      Baten               Lasten 

 Werkelijk Begroot        Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 100.534,25 103.200,00 Afdelingslasten 183.238,79  215.504,00  

Afdelingscontributie 117.878,85 129.597,00 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 2.035,73  3.500,00  

   Contributie t.l.v. Algemeen 1.356,00  1.996,00  
Rente 10.489,82 9.203,00 Bestuurskosten 2.323,92  5.000,00  

Afname contributiereserve  8.000,00 Diverse 4.121,50  5.000,00  

Lotto/Toto 2.657,45  Evenementen 44.002,45  50.000,00  

   Jubilea  612,84  3.000,00  

   Lustrumviering 126.314,64   

   Kosten betalingsverkeer 4.598,14  6.000,00  

   Onvoorzien 2.904,00  10.000,00  

   Reserve Lotto/Toto 2.650,00   

   Commissies 1.429,44   

   Te verrekenen contributie 2.631,88   

Nadelig saldo 146.658,96 50.000,00    

       

Totaal 378.219,33 300.000,00 Totaal 378.219,33 300.000,00 
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Specificatie per afdeling 
 

 2015  2015    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2015 31-12-2015 

         

Bridge 2.000,00 1.615,11  1.008,00       870,00   3.796,70 3.859,15 

Excursie 7.710,00 4.124,98  2.730,00     2.571,00   6.239,63 6.748,14 

Fietsen 2.470,00 2.215,12  1.200,00     1.125,00   386,96 404,40 

Filatelie 2.715,00 2.831,38  1.596,00     1.479,00   1.214,93 1.278,24 

Golf 76.500,00 71.569,64  56.700,00   51.195,00   56.704,46 53.394,82 

Indoor trainen 12.000,00 11.027,44  6.090,00     5.592,50   2.307,94 2.386,72 

Tennis 27.850,00 17.090,92  16.032,00   13.328,00   18.688,81 23.255,89 

MCC 32.000,00 25.464,12  15.480,00   14.483,75   2.279,09 4.030,78 

Runners 14.550,00 13.900,00  7.164,00     6.879,00   3.323,22 3.252,22 

Snooker 4.724,00 3.725,10  3.528,00     3.192,00   -1.499,48 -892,58 

Squash 6.000,00 5.062,04  3.900,00     3.725,00   3.967,49 4.120,45 

Tafeltennis 4.600,00 4.612,68  2.064,00     1.820,00   -195,04 -712,72 

Volleybal 4.350,00 3.556,39  1.224,00     1.262,85   1.449,93 -125,36 

Badminton Ede 9.475,00 8.103,04  5.616,00     5.634,00   1.840,31 2.501,27 

Hengelsport Ede 1.710,00 1.697,97  837,00       812,25   -1,33 -38,06 

Squash Ede 4.754,00 3.925,36  3.360,00     2.782,50   1.281,41 933,55 

Tafeltennis Ede 200,00 200,00  120,00       120,00   -54,50 -34,50 

Arnhem 1.896,00 2.517,50  948,00     1.007,00   0,00 0,00 

         

Totalen 215.504,00 183.238,79  129.597,00 117.878,85  101.730,53 104.362,41 
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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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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2016 
 

Begroting inkomsten 
 

Begroting uitgaven 

Contributie Aantal Per maand 
    

Per lid 

Algemene contributie 4100  2,00  98.400,00     

Bridge 48  1,50  864,00 
 

Bridge 1.715,00 36,00 

Excursie 420  0,50  2.520,00 
 

Excursie 6.623,00 16,00 

Fietsen 73  1,25  1.095,00 
 

Fietsen 2.380,00 33,00 

Golf 281  15,00  50.580,00 
 

Golf 76.500,00 272,00 

Conditietraining 13  5,00  780,00 
 

Conditietraining 2.000,00 154,00 

Tennis 135  8,00  12.960,00 
 

Tennis 21.000,00 156,00 

MCC 950  1,25  14.250,00 
 

MCC 32.000,00 34,00 

Runners 199  3,00  7.164,00 
 

Runners 13.000,00 65,00 

Snooker 18  14,00  3.024,00 
 

Snooker 4.824,00 268,00 

Squash 25  12,50  3.750,00 
 

Squash 5.700,00 228,00 

Tafeltennis 38  4,00  1.824,00 
 

Tafeltennis 4.600,00 121,00 

Badminton-Ede 52  9,00  5.616,00 
 

Badminton-Ede 9.265,00 178,00 

Hengelsport-Ede 31  2,25  837,00 
 

Hengelsport-Ede 1.620,00 52,00 

Squash-Ede 16  17,50  3.360,00 
 

Squash-Ede 3.627,00 227,00 

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 2.000,00 

     
 

Contributie t.l.v. Algemeen 1.300,00 
     

 
Kosten betalingsverkeer 5.000,00 

     
 

Bestuurskosten 5.000,00 
 

     
Diverse 5.000,00 

      Lustrum 10.000,00  

Rente   9.000,00 
 

Evenementen 50.000,00 
 Afname contributiereserve   18.327,96  Jubilea 2.500,00 
 Tekort   42.330,04  Onvoorzien 10.000,00  

    
        
    Totaal   277.750,00 
 

Totaal 277.750,00 
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Notities 


