Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging

Jaarverslag 2016

Index
Pag. 2:
Pag. 3 en 4:
Pag. 5:
Pag. 6:
Pag. 7:
Pag. 8 - 10:
Pag. 11 - 12:
Pag. 13 - 14:
Pag. 15:
Pag. 16 - 33:
Pag. 34 - 38:
Pag. 39:

Index
Welkom / Datum oprichting
Agenda ALV
Samenstelling hoofdbestuur / secretariaat / erevoorzitters / ereleden /
leden van verdienste
Aantal leden / Per afdeling
Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2016
Notulen ALV 11-05-2016
Notulen ALV 09-11-2016
Jaarverslag van de secretaris
Verslagen afdelingsbesturen en commissies
Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016
Notities

2

Hoofdbestuur

mei 2017

Beste lezer,
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van de NNPV over het
verenigingsjaar 2016 aan te bieden.
Dit jaarverslag zal in de algemene ledenvergadering van 31 mei 2017 a.s. worden behandeld.
Met vriendelijke groet,
Namens het NNPV Bestuur
van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging
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NATIONALE-NEDERLANDEN PERSONEELSVERENIGING

Opgericht

: 07 januari 1970

Ingeschreven in het Handelsregister onder no: 40409079.

Jaarverslag 2016
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Agenda algemene ledenvergadering
Te houden op woensdag 31 mei 2017 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 9 november 2016
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 31-12-2016
aftredend in:
Voorzitter

: T.J. Runderkamp

2017

Vicevoorzitter

: vacant

Secretaris

: A.P. Diemer

2019

Penningmeester

: L. den Boer (aftredend op verzoek in 2017)
M. Mol

2018
2019

Commissaris

: C.A. Ansink

2018

Ledenadministratie:
P.Th.M. Vorst
E. Roosenburg-Schuitema
Erevoorzitters:
F.L. van Geest
J.A. Kerkhof †

A. van der Waal

Ereleden:
L. den Boer
E.A. Elias
C. van Geest-Nijenhuis
J.B.M. Geurtsen
Th. Groenewege
I.C. Leussink

J. Kapaan
M.J. Koppenhol
J.M. Schut-van de Pol
J. Straus
M.G. Vroegop
L. Zoetbrood

Leden van verdienste:
J. van Aurich
H. de Bruijn
M.A. de Bruin
W.C.J. Combé
J.P.A.M. Cosijn
G. Davans
F. Elderson
J. van der Ende
M.N.E. Harteloh
A. Heijsteeg
H.M. Hofstra
R. Hondong
R. Koenen
A. de Lange
J.H.T.M. van der Linden
R. van der Munnik

F. Onverzaagt-Voogd
A.S.C. Pronk
H. Roepers
J.E. Ruben
C.M. Rutjens
R. Schuilenburg
A.J. Snel
W.J. Stegeman †
J.A. Terlaak
E. Tuurenhout
M. Vergay
J.A. Verweij
L.M. Vonk
Y.P. de Wit
H.D. Wustenveld
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Aantal leden
Erevoorzitters
Ereleden
Leden van Verdienste
Algemene Leden

01-01-2016

31-12-2016

3
12
28
4100

3
12
30
3637 (mei 2017)

79
52
48
13
420
73
281
31
950
199
18
25
16
38
4
135

75
52
42
9
396
opgeheven 01-01-2017
261
27
897
176
15
20
10
33
opgeheven 01-01-2017
115

Per afdeling
Arnhem
Badminton Ede
Bridge
Conditietraining
Excursie
Fietsen
Golf
Hengelsport Ede
MCC
Runners
Snooker
Squash
Squash Ede
Tafeltennis
Tafeltennis Ede
Tennis
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2016
AFDELINGEN:
Arnhem
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen
Badminton Ede
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

Bridge
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Conditietraining
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

Excursie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen
Fietsen
Voorzitter
Secretaris/Redacteur
Penningmeester
Commissarissen

: M. Bergers
: B. Stevering
: W. Evers
: M. van Schaik

: P. van Gogh
: K. Maassen
: N. van ‘t Hull
: G. Davans
: F. Tan
: J. Deuning

: R.C.W. Borst
: R.J. Harms
: F.M. van Mansvelt

: H. Sluijters
: H. Prins
: H. Prins
: R.M. Kruit
: J.A. Pijper

: vacant, waarnemend J. van Aurich
: vacant, waarnemend J. van Aurich
: J. van Aurich
: H.F. Hochsteger

: J.A. Verweij
: J. Engelsman
: R. Koenen
: J. Henneken
: D. Hus

Golf
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: M. Alblas
: W. van der Plas
: J. Noordijk

Hengelsport Ede
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: R. van den Berg
: vacant
: G. Nap
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MCC
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Internetsite beheerder
Commissarissen

: M.A. de Bruin
: J. van der Ende
: Th. van Houwelingen
: H. Eradus
: H. Roepers

Runners
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdcommissaris
Commissaris Ledenadministratie

: J. Leissner
: vacant
: P. Bergman
: vacant
: F.A. van Namen

Snooker
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: M. van Oostenrijk
: J. Smeets
: O. Nutzel

Squash
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: A.C.J. Besseling
: H. van den Heuvel
: H. van den Heuvel

Squash Ede
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: D.A. Hoff
: vacant
: J. Seuninga

Tafeltennis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

: F. Ulrich
: J.A. Buitendijk
: J.J. Scheffers
: P. Bakker
: J.P.A.M. Cosijn

Tafeltennis Ede
Voorzitter/Secretaris
Penningmeester

: N. Edelenbosch
: vacant

Tennis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: W.L. Le Grand
: R. Penning
: A. Verbeek
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COMMISSIES:
Activiteitencommissie HP/DP
Den haag en Rotterdam
Voorzitter
Bingo Commissie
Voorzitter
Commissieleden

Commissie Ede
Voorzitter
Commissieleden

Kaartjes Commissie
Voorzitter
Commissieleden
Sint Nicolaas commissie NN
Voorzitter
Commissieleden

: J. Daniels-van Boxtel

: J.P. Douwes Dekker
: M. Speijer
P. Vorst
J. Vorst
S. Vorst
J. Beekenbroek

: vacant
: C.A. Ansink
: R. Hondong
: A.P. Diemer

: J.P. Douwes Dekker
: M. Bakker

: vacant
: C.A. Ansink
: R. Hondong
: M. Bergers
: W. Evers
: A.P. Diemer
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Notulen ALV 11-05-2016

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging
vergadering
vergaderdatum
vergaderlocatie
van
aanwezig

Algemene ledenvergadering NNPV
11 mei 2016
DP vergaderzaal 4
Arnò Diemer

bladzijde

1 van 2

telefoon

0318-663234

Totaal 17 leden, inclusief hoofdbestuur; T. Runderkamp (voorzitter), L. den Boer,
M. Mol-Rutten, P. Vorst, H. van Aurich, A. van Aurich, J. Scheffers, R.C.W. Borst,
J. Douwes Dekker, J. Noordijk, J. Engelsman, R. Harms, H. Buitendijk, H. Timman,
A. van der Waal, K. Kerkhof en A. Diemer (secretaris)
12 met kennisgeving en M. Wekker-Bergers (openbaarvervoer probleem)

afwezig
agendapunt Verslag

1.

Opening en mededelingen door de voorzitter (17:31)
- Tom Runderkamp opent de vergadering. Welkom allemaal, bedankt voor jullie
komst.
- We “staan” stil bij het plotselinge overlijden op 30 april van Willem Stegeman, onze
vicevoorzitter van de NNPV.
- Vandaag is het ook exact een jaar geleden dat Hans Evers ons ontvallen is.

2.

Ingekomen stukken
De ingebrachte documenten; verslag kascommissie, documenten voor het jaarverslag
2015 en de gebruikelijke afmeldingen voor deze ALV, verder geen ingekomen stukken.

3.

Notulen algemene ledenvergadering 12-11-2015
Geen op- en aanmerkingen. Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker.

4.

Jaarverslag van secretaris
Tom neemt het jaarverslag door. Het blijft lastig om activiteiten te vinden en organiseren
dat de meerderheid van onze leden aanspreekt. Verder geen op- en aanmerkingen.

5.

Jaarverslag van de penningmeester
Tom ligt de financiële cijfers toe aan de leden. Leo heeft verder geen aanvullingen.
Verder geen vragen.
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend, met dank aan de maker.
Applaus!

6.

Verslag van de kascommissie
E.e.a. voorgelezen door Tom. 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
Decharge is verleend voor het jaarverslag van de penningmeester, de secretaris en over
het verslag van de kascommissie.

8.

Benoeming nieuwe leden kascommissie
In deze vergadering zijn geen gegadigden om deel te nemen in de opnieuw te vormen
kascommissie voor 2016. Het hoofdbestuur zal een oproep doen.
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging
vergadering
vergaderdatum

Algemene ledenvergadering NNPV
11 mei 2016

bladzijde

2 van 2

9.

Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV
Er is al kort bij de financiële situatie stil gestaan met de bespreking van het jaarverslag.
2016 wordt het jaar van opbouw. Nieuwe tools voor leden- en financiële administratie.

10.

(Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur
Er zijn volmachten gebruikt, voor het benoemen van leden van verdienste.
Het hoofdbestuur heeft eind december tijdens het afscheid van Yvonne en Carolien de
beide dames tot lid van verdienste benoemd.

11.

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

12.

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

13.

Verkiezing hoofdbestuursleden
Arno Diemer wordt opnieuw verkozen tot lid van het hoofdbestuur. Applaus!
We hebben een nieuwe penningmeester Maddy Mol. Applaus!
Koos vindt het erg fijn om te horen dat er weer nieuw (jong) bloed gevonden is.
Hans van Aurich wil graag een toevoeging maken dat hij blij is dat de NNPV op deze wijze
“gewoon” doorgaat. Spreekt ok de waardering uit over het werk wat wordt verzet.
Huidige samenstelling hoofdbestuur
Tom Runderkamp, aftredend in 2017
Vacant, vicevoorzitter
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2016 - herkiesbaar
Leo den Boer, Penningmeester a.i., aftredend in 2018 (op verzoek in 2016)
Leo geeft aan dat het in de loop van het jaar 2017 zal worden.
Sandra Ansink, lid, aftredend in 2018

14.

Rondvraag
Koos Kerkhof heeft een theorie over de vermelding van de dames als lid van
verdienste in het jaarverslag 2015. De secretaris heeft niet voor vermelding gekozen omdat
dan het verrassingseffect voor de dames dan weg was.
Over kleding staat iets in de vorige notulen, is daar meer over bekend? Ja, hier zijn
we mee bezig, maar niet op de korte termijn, eerst zoals je ook leest de administratie op
orde. De runners zijn hier al verder mee gevorderd hier kunnen straks de andere afdeling
evt. bij aanhaken. Onze voorkeur gaat ook uit naar een eenheid in de kleding.
Koos Kerkhof wil ook nog het vertrouwen in de toekomst van de NNPV uitspreken,
hij is verheugd te zien dat er nieuwe “jonge” bestuursleden bereid zijn gevonden om de
taken die voor een vereniging nodig zijn op zich te nemen.

15.

Sluiting (18:51). Tom sluit de vergadering, bedankt en wel thuis.
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Notulen ALV 9-11-2016

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging
vergadering
vergaderdatum
vergaderlocatie
van
aanwezig

Algemene ledenvergadering NNPV
9 november 2016
VPT Tapas-café E.01.03
Arnò Diemer

bladzijde

1 van 2

telefoon

0318-663234

Totaal 16 leden, inclusief hoofdbestuur; T. Runderkamp (voorzitter), M. Mol-Rutten,
L. den Boer, C.A. Ansink, J. van Aurich, A. van Aurich, J.J. Scheffers, H. Buitendijk,
G. Nap, R. van den Berg, P. van Gogh, A.M. Brand, W. van der Plas, B. Hondong-Atzei,
A. Stegeman en A. Diemer (secretaris)
4 met kennisgeving

afwezig
agendapunt Verslag

1.

Opening en mededelingen door de voorzitter (17:38)
- Tom Runderkamp opent de vergadering. Welkom allemaal.
- In het bijzonder Anna Stegeman in een later agendapunt het hoe en waarom van
haar aanwezigheid.
- Een aantal onderafdelingen stopt in 2017 dit zijn;
 Toerfietsen
 Tafeltennis Ede
In 2017 zal met Hans van Aurich van de onderafdeling excursie van gedachten
worden gewisseld worden over het hoe en wat nu verder.

2.

Ingekomen stukken
De gebruikelijke afmeldingen.

3.

Notulen algemene ledenvergadering 11-05-2016
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
Er zijn geen verkozen leden voor deze vergadering..

6.

(verslag) Verkiezing leden onderafdelingen en commissies
Er zijn geen verkozen leden voor deze vergadering.

7.

Benoeming ereleden en leden van verdienste
Voor deze vergadering hebben we wijlen Willem Stegeman, vicevoorzitter en voorzitter
commissie Ede, postuum als lid van verdienste benoemd. Dit wordt met applaus door de
vergadering bevestigd. Anna krijgt een bos bloemen overhandigd. Zij is nu kosteloos lid
van de NNPV.

8.

(verslag) Benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur
Er zijn geen verkozen leden voor deze vergadering.
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging
vergadering
vergaderdatum

Algemene ledenvergadering NNPV
9 november 2016

bladzijde

2 van 2

9.

Toekomstperspectief NNPV
Er zijn geen hele grote verrassingen, het is lastig geweest, ook met de twee boventallig
geworden dames. Een nieuwe programma voor de ledenadministratie. Ook een nieuwe
penningmeester. Paula en Elma die zijn gaan helpen met de ledenadministratie. In de
activiteiten commissie DP/HP is er een persoon boventallig geworden, ook hier blijven we
wel bezig met activiteiten. Het blijft schipperen met tijd en mogelijkheden.
Voor Ede ligt de focus nu op de Sinterklaasviering, kerstbingo en de kerstmarkt samen met
de afdeling excursie. Voor 2017 zullen we zeker wel weer verder de standaard dingen
gaan oppakken.
Voor de kascommissie worden ook nog steeds twee leden gezocht. Tom zal hier een
oproep voor doen.
Ook met sportkleding zijn we bezig. De runners zijn al bezig, dit blijkt een enorm traject te
zijn met passen en meten, hier kunnen de onderafdelingen die de behoefte hebben ook op
aanhaken. Tom zal met Jose Daniels van Boxtel samen een inventarisatie voor doen.
Is er aan te geven of er een budget is per lid? Hier hebben de afdelingen graag meer
duidelijkheid over. Ook kan eventueel worden aangegeven of er een aantal vaste
kledingstukken kunnen worden aangegeven.
Het blijft een tendens dat het aantal leden daalt, de activiteiten worden constanter bezocht
de vaste items blijven wel goed bezocht, bingo en kerstworkshop bijvoorbeeld.
Het is lastig om de mensen te bereiken in de panden DP/HP wordt het gedoogd om de
werknemers te bereiken door het gebruik van affiches voor de activiteiten.

10.

Vaststellen begroting 2017
Aan de leden wordt de begroting voorgelegd.
Een opmerking uit de vergadering: “het ziet er goed uit”
Door de vergadering wordt deze aangenomen.

11.

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

12.

Rondvraag
- De Afdeling Arnhem Wat is dat voor een club?
- De is een onder afdeling die vooral uit collega’s van de betreffende vestiging
bestaat, deze zijn verhuisd naar Ede.
- Alle de groeten van Carolien Rutjens.
- De dagtocht naar Münster, je wordt in het centrum afgezet, wel moet je dan op de
afgesproken tijdstip weer op die plek zijn. Hans gaat achter meer info aan, een
folder en plattegrond ed. 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.

13.

Sluiting (18:33)
Tom sluit de vergadering, bedankt en wel thuis.
Notities
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Jaarverslag van de secretaris
Het jaar 2016!
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 2016 staan we hierbij met respect stil
bij het overlijden van een aantal NNPV-leden. Onze Vice-voorzitter W.J. Stegeman, ook overleed ouderevoorzitter J.A. Kerkhof en de overige in 2016 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 3700 en dat zijn zo’n 500 leden minder dan in 2015.
De afdelingen fietsen en tafeltennis Ede zijn op eigen verzoek gestopt.
Wel een activiteitencommissie HP/DP opgestart.
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep:
 Bingo’s in DP en VPT;
 Shirt-by-Hand (maatwerk overhemden)
 Toegangskaartjes Keukenhof;
 Schaaktoernooi
 14 Afdelingen met hun diverse en nog steeds goed bezochte activiteiten;
Ook weer diverse interessante workshops: zoals de voorjaarsworkshop, wijnproeven, kerstworkshop en
Valentijnsdag taarten decoreren. Diverse activiteiten zoals korting op museumbezoeken en theater,
bezoeken aan een buitenlandse kerstmarkt en de jaarlijkse attractieparken kaartjesverkoop met hoge
kortingen. Verder natuurlijk de bingo’s met totaal honderden liefhebbers en mooie prijzen. En niet te
vergeten weer de cursussen Spaans, voor beginners en gevorderden.
En veel en veel meer……
Het Sinterklaasfeest was ook in 2016 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 2017 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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Badminton Ede
Het afgelopen jaar kreeg de NNPV Badminton van gemeente Ede te horen dat de reguliere speelavond
van de woensdagavond werd verplaatst naar de donderdagavond. Helaas moesten hierdoor een aantal
leden hun lidmaatschap beëindigen.
Daarnaast heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan en georganiseerd.
Onderstaand volgt een kort verslag.
Nieuwjaarstoernooi
Op woensdag 20 en maandag 27 januari 2016 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd.
Dit jaar hebben we van 11 verenigingen uit Ede en omstreken inschrijvingen ontvangen.
In totaal deden er 37 koppels mee (21 Gemengd Dubbel en 16 Heren Dubbel) en werden er op de twee
avonden in totaal 152 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.myalbum.com/album/IX7xBBrjvdvv
Foto impressie van de tweede speelavond: http://myalbum.com/album/xNBp9SfL6PcI
Lentekriebels toernooi
Op zaterdag 5 maart 2016 is door 1 koppel
(Henriette David & Pierre van Gogh)
deelgenomen aan het Lentekriebels Mix
toernooi in Renswoude.
Rolf le Doux speelde samen met
Christianne Geerdes van Renswouw.
Helaas geen finale plaats maar wel een
gezellig toernooi en natuurlijk de
traditionele gezamenlijke lunch.

Foto impressie van dit toernooi: http://myalbum.com/album/qCo28pnSihJi
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Fytalis Open Recreanten Toernooi
Op zondag 20 maart 2016 werd aan dit toernooi deelgenomen door 1 team van Nationale-Nederlanden.
Dit toernooi werd in Wageningen georganiseerd door badmintonvereniging BC Kantjils en er deden in
totaal 20 teams mee.
Het team bestond uit Lisette Hartgerink, Henriette DavidJansen, Jeffrey Herben en Pierre van Gogh. Vorig jaar werd
voor het eerst de wisselbeker veroverd en de verwachtingen
voor dit jaar waren dan ook zeer hoog.
Gelukkig kon ons team de druk aan en werd voor de tweede
keer de
wisselbeker in
ontvangst
genomen.
Het was weer een leuk, gezellig toernooi met sportief
gezien wederom weer een heel mooi resultaat en gelijk
de druk om de wisselbeker volgend jaar voor de derde
achtereen liggende keer te winnen.
Bijgaand een foto impressie van deze dag:
http://myalbum.com/album/gLqybqRf1Yv3
Uitwisseling met Exalto
Op maandag 9 mei zijn we met 7 deelnemers (Carla Pleune, Anton &
Danny vd Bovenkamp, Lisette Hartgerink, Willem Bleeker, Nova
Hendriksen en Pierre van Gogh) afgereisd naar Lunteren voor de
uitwisseling met de badminton vereniging Exalto. Van Exalto deden
17 leden mee en werden we elke ronde opnieuw ingedeeld.
Het werd een super leuke, gezellige en sportieve avond waarbij
fanatiek gespeeld werd maar ook veel gelachen is.

Bijgaand een foto impressie van deze avond: http://myalbum.com/album/W53dYmOMiYar
Zeewally Open Toernooi
Op zondag 22 mei 2016 hebben 6 leden (Nova Hendriksen & Anton vd Bovenkamp, Lisette Hartgerink &
Jeffrey Herben en Henriette David & Pierre van Gogh voor het eerst meegedaan aan het 2e Zeewally
Open Toernooi in Zeewolde.

Alle deelnemers hebben een leuke dag gehad en spannende partijen gespeeld. Na de prijsuitreiking
stond een lopend buffet klaar waar we ook heerlijk van hebben genoten.
Bijgaand wat foto’s van deze dag: http://myalbum.com/album/aZo2RMTLb4Y4
17

Onderlinge toernooi & speelavonden
Op 6 april, 29 juni, 29 september, 3 november en 8 december werd er een onderlinge speelavond
georganiseerd. Deze onderlinge speelavonden staan garant voor gezelligheid, ontspanning en ook nog
zeer goed bezet (gemiddeld 24 leden).
Bijgaand per speelavond de links naar de foto-impressies:
6 april
http://myalbum.com/album/BlqGMvtJ2vfr
29 juni
http://myalbum.com/album/58hODfg9UUl4
29 september
zijn geen foto’s van
3 november
https://myalbum.com/album/ofBSsBHnLq9N
8 december
https://myalbum.com/album/vFt2lDOKx0ia
Oosterbeek Open
Op zondag 9 oktober 2016 hebben we met 5
koppels gestreden op Oosterbeek Open 2016
(Babiche vd Most & Tom van Laar, Lisette
Hartgerink & Pierre van Gogh, Paul Buurman &
Ferry Tan, Harry & Jeffrey Herben en Freek vd
Pasch & Rob van Elden).

Alleen het koppel Freek vd Pasch & Rob van Elden wist een finale
plaats te halen en zelfs te winnen.
Bijgaand een foto-impressie van deze dag: https://myalbum.com/album/jUeBNxpZO5N5
Squashen in de vakantie
Tijdens de zomervakantie willen onze leden toch actief bezig zijn.
Daarom zijn er weer 2 squash avonden georganiseerd.
Op woensdag 16 juli en 10 augustus hebben we weer met een
aantal leden gesquasht bij Tesqua.
De deelnemers wisselden onderling van tegenstander en konden
ook nog een balletje tennis slaan. Na 2 uur lekker gespeeld te
hebben werd de avond aan de bar voortgezet,
Bijgaand de link naar paar foto’s:
http://myalbum.com/album/TYJbCrbzA451

Gezellig etentje met badminton
Naast het badmintonnen is de vereniging ook op ander vlak nog actief. Op donderdag 16 juni zijn we
(inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie) met 20 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://myalbum.com/album/dWtdfOgdxRVh
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Training
In 2016 hebben Guus Davans of Ferry Tan eens per 2 weken training gegeven.
Dit zal in 2017 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 het internet.
Ook wordt de informatie via Facebook gedeeld met de leden.
Ledenbestand
Ondanks de wijziging qua speelavond is het aantal leden bijna gelijk gebleven.
Op 1 januari 2017 hebben we in totaal nog 50 leden waarvan 2 ere-leden.
Contributie
De contributie voor zowel NNPV als Badminton is in 2017 gelijk gebleven aan 2016.
(respectievelijk € 2,00 en € 9,00 per maand).
Bestuur
Samenstelling bestuur per 1 januari 2017:
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 het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland:
 Nieuwjaarstoernooi op donderdag 12 en 19 januari 2017
 Diverse onderlinge speelavonden:
23 februari, 30 maart, 4 mei en 8 juni 2017
Voor tweede helft 2017 zijn de data nog niet bekend
 Fytalis Open Recreanten Toernooi 2016 in Wageningen op zondag 12 maart 2017
 Lentekriebels toernooi in SV Renswouw op zaterdag 18 maart 2017
 Uitwisseling met SV Renswouw (30 maart 2017)
 Uitwisseling met Putten (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 2017)
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Bridge
Activiteiten afdeling Bridge
De afdeling Bridge, die alleen nog in den Haag actief is, organiseerde in 2016:







een 4-tal HBBB competitie op basis van Butlertelling bestaande uit 10 speelavonden,
een parentoernooi bestaande uit 4 speelavonden,
een onderlinge competitie bestaande uit 13 speelavonden,
de Zomerbridge bestaande uit 9 speelavonden,
een Paasdrive en
een Kerstdrive.
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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 2016 is er geen verandering opgetreden in de bestuurssamenstelling.
Leden
Per 31-12-2016 bedroeg het aantal betalende leden 391 (was 420). De teruggang wordt voornamelijk
beïnvloed door het afgenomen personeelsbestand en overlijden. In relatie tot het afgenomen
personeelsbestand is het ledental percentueel minder gedaald. Er is een vaste kern van leden die
regelmatig reizen meemaakt.
Dagtochten in 2016
In 2016 is één dagtocht uitgevoerd. Het ging om de kerstdagtocht naar Münster met een overweldigend
aantal deelnemers. Dat was logisch want Excursie had het goedkoopste aanbod in de markt.
Reizen in 2016
Bezoek Mercedes
Van 19 tot en met 21 april was er het bezoek aan diverse musea van Daimler en Mercedes en aan het
assemblage centrum van Mercedes (personenauto’s).
Veel auto’s van oud tot nieuw. Verder konden we de spelersbus uit 1974 bewonderen.

Oude Mercedes in het Daimler museum in Ladenburg

Spelersbus uit 1974

Rigoletto
Van 10 tot en met 14 december is de kerstmarktcruise met de Rigoletto uitgevoerd.
Ook hier was Excursie de goedkoopste aanbieder.

Sisteract aan boord.

21

Skireizen in 2016
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 hadden we 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.
Planning 2017
Voor 2017 staan wederom Kaprun en de Dutch Snowtime Week in Val Thorens in de planning.
Bestuurssamenstelling 2016
Voorzitter: waarnemend Hans van Aurich (vacant)
Secretaris: waarnemend Hans van Aurich (vacant)
Penningmeester en reisorganisatie: Hans van Aurich (ontwikkeling)
Commissaris Wintersport en gediplomeerd skileraar: Hans Hochsteger
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Golf
Na het wat roerige 2015 kon het nieuwe bestuur van NNPV Golf zich weer richten op het belangrijkste
voor onze leden: de golf activiteiten.
Het bestuur, m.i.v. 1 januari 2016, bestaande uit Marc Alblas (vz), Joke Noordijk (€) en Willem van de
Plas (secr.) heeft 4 keer vergaderd, telkens in bijzijn van afvaardiging van de activiteitencommissie
(Rudy Perdon) en de baancommissie (eerst Ruud van Hof, later Oscar Sparreboom).
De afdeling golf heeft, als gevolg van een dalend personeelsaantal bij NN, te maken met een forse daling
van het ledenaantal van ruim 300 naar ca. 260.
Door het teruglopend ledenaantal zien wij ook de contributie opbrengsten teruglopen. In 2016 zijn er op al
onze kaarten iets minder rondjes gespeeld in vergelijking met de jaren 2014 & 2015.
De door de activiteitencommissie georganiseerde golfevenementen laten een groei zien in deelnemers.
Onze golfactiviteiten werden, zoals gebruikelijk, afgetrapt met het Kouweh Klauweh Toernooi, gewonnen
e
e
door Alfons Finkers, met Piet vermaak als 2 en Jeannette Bouma als 3 .
Het golfjaar wordt, zoals gebruikelijk, gedomineerd door de NNPV Tour met een 10-tal wedstrijden.
Overall winnaar is Joop Fiers geworden, met zilver voor Romana de Keijzer en brons voor Jan van Aalst.
De Spanje reis (6 golfdagen) is gewonnen door Marcel Mientjes, met Sjaak van Rutten op zilver en
Joke Noordijk op brons. Het Pinksterklassement (Eifel, 3 golfdagen) ging naar Ron Baan
e
e
met Romana de Keijzer en Joop Fiers als 2 en 3 .
e

De Winter knock-out is een prooi geworden voor Rudy Perdon (Frans Clasener 2 ) en de Zomer knocke
out ging naar Niels Kuiper (Romana de Keijzer 2 ). In 2016 zijn Ron Baan (strokeplay) en Joke Noordijk
(stableford) clubkampioen geworden. De jaarlijkse koppelcompetitie is dit jaar gewonnen door Rudy
Perdon & Marc Alblas die de gebroeders Van Oostenrijk in de finale versloegen.
Tenslotte het flagship-tournament: de NNPV golfdag is gewonnen door het team bestaande uit:
Romana de Keijzer, Sjaak van Rutten, Arnie Been & Henk van Dijk.
Het jaar werd afgesloten met het commissietournooi op Rhoon.
Hoewel slechts de prijswinnaars met naam zijn genoemd, willen wij alle deelnemende leden danken voor
het creëren van een super positieve golfomgeving waarbij er veel gelachen, gegeten, gedronken en
uitgedaagd werd en we hopen op minimaal dezelfde sportieve uitdagingen in 2017.
Met betrekking tot het baangebruik kunnen we een aantal conclusies trekken:
 Bentwoud is het populairst en haar aandeel groeit (47% van het aantal gespeelde rondjes)
 Oude Maas blijft (met 9% van het aantal gespeelde rondjes) ver achter bij de andere banen
 Het aandeel 9 holes stijgt in de afgelopen 3 jaar van 16% naar 26%
 Gebruik Rijswijkse is licht dalend t.o.v. voorgaande jaren
Voor 2017 heeft de activiteitencommissie al weer de gebruikelijke voorbereidingen genomen en alle
evenementen komen in dit jaar weer terug. Echter, in verband met de oprichting van de NNPV afdeling
e
Golf in 2002, zal er in 2017 een 3 lustrum toernooi zal worden georganiseerd. Deze is gepland op 8 juli
en zal op de Rijswijkse plaatsvinden.
Onze activiteiten zijn te volgen op facebook, de foto site en de maandelijkse nieuwsbrief.
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Hengelsport Ede
Na een turbulent 2015 zijn we in 2016 in een rustiger vis-en vaarwater terechtgekomen.
Het ledenaantal is op eenzelfde niveau gebleven.
Opnieuw hebben we een mooie competitie gevist. Voor het eerst zijn er ook 2 doordeweekse wedstrijden
gevist. Dat is erg goed bevallen. En dat doen we zeker in 2017 ook weer.
De competitie over twaalf wedstrijden was opnieuw spannend.
Uiteindelijk werd Ruud van den Berg kampioen.
Onder soms niet al te mooie weersomstandigheden werden de wedstrijden gevist.
Achter de paraplu was het dan nog wel uit te houden.

In april zijn we wederom naar Lemmer geweest.
Altijd fijn om daar te zijn.

Ook hebben we weer een paar wedstrijden
in de Eem gevist. Zo mooi daar.

Traditioneel sloten we het seizoen af met een ochtendje forelvissen in Ommeren.
Ook dit jaar was het weer een hele leuke ochtend. ’s Morgens beginnen met een bakje koffie natuurlijk.

Het blijft fantastisch om deze sport te mogen beoefenen. Kicken!
bestuur HSV NN Ede
Gerrit Nap
Ruud van den Berg
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MCC
De club heeft momenteel iets meer dan 900 leden.
De MCC is dit jaar doorgegaan op de ingeslagen weg van het voorgaande jaar .
De activiteiten bestonden en bestaan in het uitbrengen van het maandelijkse blad “COMPUTER EASY“
met de bijbehorende cd en een aantal Specials.
Daarnaast geeft het bestuur antwoorden op de vragen van leden.
Zoals vorig jaar al ruimschoots toegelicht is het voor het bestuur helaas niet mogelijk om momenteel
andere zaken te regelen voor de leden
Mochten er nieuwe zaken op ons pad komen die de MCC kan oppakken met de beperkingen die ons zijn
opgelegd dan zullen wij die voortvarend beetpakken.
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

M.A.de Bruin
J. v.d. Ende
Th. van Houwelingen

Internetsite beheerder H. Eradus
Commissarissen
H. Roepers

25

Squash
Het NNPV-Squash woord voor 2016 is “Stabiel”
Het huidige aantal leden blijft de laatste jaren stabiel zo tussen de 20 en 25 squashleden.
De locatie waar gespeeld wordt is al jaren ongewijzigd, stabiel in het Haagse namelijk bij Wellness &
Racket Centre Westvliet.

En groot aantal leden zijn regelmatig te zien op de squashbanen van Westvliet.
Vaste groepjes spelers, die elkaar weten te vinden / elkaar opzoeken om elkaar sportief uit te dagen, om
onderling de krachten te meten en natuurlijk om hun conditie op pijl te houden.
Mede door de mogelijkheid van vrij reserveren bij RC Westvliet door de leden zelf (en dus geen vaste
banen/tijden) zijn de mogelijkheden op zelf te kiezen dagen en tijden om te squashen enorm vergroot.
Door de toch geringe afdelingsgrootte, de manier van invulling van het lidmaatschap en een aantal
andere factoren zijn competities en toernooien binnen NNPV Squashverband naar de achtergrond
verdwenen.
Toch verander er één stabiele factor van de afdeling Squash; de penningmeester!
Na 29 jaar deze taak op me genomen te hebben, draag ik die over naar een andere oude bekende
binnen onze afdeling; Paul van Driel.
Met sportieve groet,
Hennie van den Heuvel
Bestuursleden NNPV Afdeling Squash
Voorzitter:
Arthur Besseling
Secretaris & Penningmeester: Hennie van den Heuvel (tot febr. 2017)
Paul van Driel
(vanaf febr. 2017)
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Tafeltennis
Speellocatie
Wij spelen in Schiedam in de speellocatie van de tafeltennisvereniging Scyedam.
De samenwerking met Scyedam is uitermate goed te noemen, wat o.a. blijkt uit de deelname aan
wederzijdse toernooien en activiteiten.
Leden
In 2016 werden wij geschokt door het overlijden van ons lid Frans Schuijer op 52-jarige leeftijd.
Frans werd bijna 35 jaar geleden lid van eerst RVS (1985) en sinds 1995 van onze vereniging.
2 (niet meer actieve) leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Het aantal leden is eind 2016: 32 (eind 2015: 35); hiervan zijn er 28 geregistreerd bij de NTTB, waarvan
21 als competitiespeler en 7 als recreant.
Competitie
Er werd in het voorjaar 2016 met 10 teams aan de NTTB competitie deelgenomen, waarvan 7 aan de duo
competitie. 1 duo team degradeerde.
Er werd in het najaar 2016 eveneens met 10 teams aan de competitie deelgenomen.
Maar liefst 5 van de 7 duo teams slaagden erin om kampioen te worden.
e
Helaas degradeerde ons 1 team, dat nu de topklasse van de afdeling West, die de gehele provincie
Zuid-Holland beslaat, moest verlaten.
e
e
Ons 3 team degradeerde naar de 6 (laagste) klasse.
Toernooien
De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren:
- toernooi om de Cor van Roon trofee (ook voor leden van Scyedam), winnaar Hein Geeraets.
- clubkampioenschappen (clubkampioen werd Peter Bakker)
- plankentoernooi (ook voor leden van Scyedam), gewonnen door Peter Bakker
- toernooi van Marcel (ter nagedachtenis aan Marcel van Laarhoven), winnaar Emie van Bodegom
- Theo Koenders kersttoernooi
Overige activiteiten
Er zijn, in Zoetermeer, twee biljartavonden georganiseerd.
Ledenvergadering
Op donderdag 8 december 2016 werd de jaarlijkse ALV gehouden.
Communicatie
Actueel nieuws werd via e-mail en via de site bekend gemaakt.
Dagelijks vinden ca. 50 unieke bezoekers onze site.
49% van de bezoekers komt uit Nederland.
Meest geraadpleegd document was de speelmatrix.
Het meest bekeken werd de pagina met het actuele nieuws.

27

Tafeltennis Ede
Bedrijfscompetitie tafeltennisteam Ede
Nationale-Nederlanden heeft tot eind 2016 in Ede een tafeltennisteam gehad, dat bedrijfscompetitie
speelde in Veenendaal. Het team heeft besloten per eind 2016 te stoppen.
In 2016 heeft het team bestaan uit: 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 2016 speelde ons team in de B-poule. Dat is de middelste qua sterkte.
Zowel in het voor- als in het najaar eindigden we als laatste en wonnen we de promotie –
degradatiewedstrijd waardoor we in de B-poule konden blijven. In het najaar wonnen we deze promotiedegradatiewedstrijd zelfs na matchpoints tegen te hebben gehad die degradatie zouden veroorzaken.
Maar van belang was dit eigenlijk niet meer, aangezien het team ermee op wilde houden na vermoedelijk
ruim 15 jaar bestaan te hebben. Een van ons vond het na 13 jaar wel mooi geweest en een ander gaat
stoppen met werken voor NN in 2017.
Wij hebben heel wat jaren met veel plezier gesport en danken de NNPV voor haar ondersteuning hierbij.
Niek Edelenbosch
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen:
Arnhem
Conditietraining
Runners
Snooker
Squash Ede
Tennis
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Actviteitencommissie HP/DP
Activiteiten commissie HP/DP heeft in 2016 niet veel kunnen organiseren i.v.m. persoonlijke
omstandigheden. Helaas zijn er nog altijd geen nieuwe vrijwilligers.
In januari vonden de Spaanse lessen (beginners en gevorderden) weer plaats.
René Moorman en Tom Runderkamp zijn zoveel mogelijk ingesprongen en hebben de workshops
Blokarten en Stipstijl georganiseerd. Helaas leverde deze workshops niet het gewenste minimum aantal
deelnemers op.
Per half juli 2016 vertrok René Moorman (i.v.m. boventalligheid).
e

In oktober kwam Shirt-by-Hand voor het 2 jaar in HP en DP en deze actie leverde goede respons op, er
zijn in totaal 94 shirts besteld.
De in 2015 geheel vernieuwde kerst workshop sloeg met 77 deelnemers goed aan.
In 2016 waren dat er zelfs 88. Hopelijk volgend jaar nog meer deelnemende leden!
Josée Daniels-van Boxtel,
Activiteiten commissie HP/DP van de NNPV
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Commissie Ede
Op 2016 kijken we met pijn in ons hart terug. Een dieptepunt, het plotselinge overlijden op 30 april van
onze zeer geliefde en gewaardeerde vriend Willem Stegeman, tevens voorzitter van deze commissie.
Op zijn uitvaart hebben we beloofd om door te gaan en dat doen we ook. Maar nu beseffen we ook wat
een berg goed werk Willem samen met ons verzette, energiek en met volle overgave. We missen hem.

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.
De voorjaarsworkshop…

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.
We sloten het jaar af met de kerstmarkt in Munster te bezoeken, georganiseerd in samenwerking met
onze NNPV afdeling excursie.

En nu 2017!
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Sint Nicolaas Commissie NN
Zaterdag 26 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 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 uit te delen met een chocoladeletter.
En toen de zaal in, steeds meer kinderen en ouders vulden de zaal, er was chips, suikerspin, limonade,
broodje worst … 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.
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Toen iedereen binnen was begon de show, een clown onderhield de kinderen en de ouders met spel,
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 de 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. 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.

Belangrijke personen: Hans Straus, Bardi Jacobs-van Dijk, 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 een goede indruk van deze dag:
2016 NN Sinterklaas Commissie
Sandra Ansink, Rene Hondong, Monique Bergers, Wilbert Evers en Arno Diemer
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2016
Het financieel verslag omvat:
1.
2.
3.

De balans per 31-12-2016
De staat van baten en lasten over 2016.
Een specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten en
de daaruit voortvloeiende contributiereserve.

Het boekjaar is afgesloten met een voordelig saldo van € 115, begroot was een tekort van € 42.330 .
Globaal ( in duizenden euro´s) de verschillen.
Onderdeel

Voordelig Nadelig

Contributie

16

Afdelingslasten

34

Bestuur

2

Evenementen

31

Afdelingen tlv algemeen

2

Jubilea

2

Rente

3

Te verrekenen contributie

18

Het voordelig saldo is toegevoegd aan de Vrije Reserve.
De achteruitgang van het aantal leden is bij veel afdelingen gecompenseerd door mindere uitgaven.
Ten laste van de Lottogelden zijn in 2016 geen betalingen gedaan.
De gestage achteruitgang van het aantal leden heeft zich ook in 2016 voortgezet (veel opzeggingen
wegens beëindigen dienstverband).
Gemiddeld aantal leden in 2010:
Gemiddeld aantal leden in 2011:
Gemiddeld aantal leden in 2012:
Gemiddeld aantal leden in 2013:
Gemiddeld aantal leden in 2014:
Gemiddeld aantal leden in 2015:
Gemiddeld aantal leden in 2016:

5038.
5833. (fusie met PV RVS)
5461. (-6,4%)
5017. (-8,1%)
4510. (-10,1%)
4188. (-7,1%)
3715 (-11%)

Aantal leden per 20-3-2017: 3662.
Namens het Hoofdbestuur,
Leo den Boer
Maddy Mol

Penningmeester
Penningmeester in opleiding
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BALANS NNPV 2016
Activa

Passiva

Bankrekeningen
Spaarrekeningen

31-12-2016 01-01-2016
€ 97.428,52 € 4.621,48 Vrije reserve
€ 396.350,56 € 481.400,00 Doel reserve
Reserve Lotto/Toto
Reserve Lustra
Reserve bijz. evenementen
Te verrekenen contributie
Saldo afdelingen

Saldo afdelingen
Debiteuren (Leden)
Nog te ontvangen

€
601,75 €
€ 13.903,27 €

1.304,25
7.512,38 Nog te betalen

Totaal

€ 508.284,20 € 494.838,11 Totaal

31-12-2016
€ 164.356,67
€ 100.000,00
€ 88.595,03
€ 10.000,00

01-01-2016
€ 164.241,04
€ 100.000,00
€ 86.150,00
€
-

€ 15.100,00
€ 104.185,74
€ 17.308,79

€ 15.100,00
€ 104.362,41
€ 11.771,56

€

13.213,10

€ 13.213,10

€ 508.284,20

€ 494.838,11

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2016 t/m 31-12-2016
Baten
Algemene contributie
Afdelingscontributie
Rente
Te verrekenen contributie
Lotto/Toto

Werkelijk
92.067,50
99.479,75
6.450,56
176,67
2.445,03

Lasten

Begroot
98.400,00 Afdelingslasten
109.692,00 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen
Contributie t.l.v. Algemeen
9.000,00 Bestuurskosten
18.327,96 Diverse
Evenementen
Jubilea
Lustrum
Kosten betalingsverkeer
Onvoorzien
Reserve Lotto/Toto
Voordelig saldo

Nadelig saldo
Totaal

Werkelijk
152.408,44
339,50
1.416,00
2.821,29
3.470,64
18.697,91
352,74
10.000,00
5.717,24
2.835,09
2.445,03

Begroot
186.950,00
2.000,00
1.300,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
2.500,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00

115,63

42.330,04
200.619,51

277.750,00 Totaal
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200.619,51

277.750,00

Specificatie per afdeling
2016
Uitgaven
Afdelingsnaam
Bridge
Excursie
Fietsen
Golf
Indoor trainen
Tennis
MCC
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Badminton Ede
Hengelsport Ede
Squash Ede
Tafeltennis Ede
Arnhem
Totalen

2016
Contributie

Contributie reserve

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

1.715,00
6.623,00
2.380,00
76.500,00
2.000,00
21.000,00
32.000,00
13.000,00
4.824,00
5.700,00
4.600,00
9.265,00
1.620,00
3.627,00
200,00
1.896,00

1.615,11
4.124,98
2.215,12
71.569,64
11.027,44
17.090,92
25.464,12
13.900,00
3.725,10
5.062,04
4.612,68
8.103,04
1.697,97
3.925,36
200,00
2.517,50

864,00
2.520,00
1.095,00
50.580,00
780,00
12.960,00
14.250,00
7.164,00
3.024,00
3.750,00
1.824,00
5.616,00
837,00
3.360,00
120,00
948,00

756,00
2.378,00
1.022,50
46.980,00
560,00
11.057,00
13.461,25
6.354,00
2.632,00
3.100,00
1.612,00
5.625,00
747,00
2.205,00
90,00
900,00

3.859,15
6.748,14
404,40
53.394,82
2.386,72
23.255,89
4.030,78
3.252,22
-892,58
4.120,45
-712,72
2.501,27
-38,06
933,55
-34,50
0,00

3.678,97
8.602,48
414,64
46.692,31
2.185,82
27.736,92
4.985,25
3.686,19
376,05
3.878,66
-1.677,72
3.370,54
-101,06
401,19
-44,50
0,00

186.950,00 183.238,79

109.692,00

99.479,75

103.209,53

104.185,74
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01-01-2016

31-12-2016

Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2016
Begroting inkomsten
Contributie
Aantal Per maand
Algemene contributie
4100
2,00
Bridge
48
1,50
Excursie
420
0,50
Fietsen
73
1,25
Golf
281
15,00
Conditietraining
13
5,00
Tennis
135
8,00
MCC
950
1,25
Runners
199
3,00
Snooker
18
14,00
Squash
25
12,50
Tafeltennis
38
4,00
Badminton-Ede
52
9,00
Hengelsport-Ede
31
2,25
Squash-Ede
16
17,50
Tafeltennis-Ede
4
2,50
Arnhem
79
1,00

Rente
Afname contributiereserve
Tekort

Totaal

Begroting uitgaven
Per lid
98.400,00
864,00
2.520,00
1.095,00
50.580,00
780,00
12.960,00
14.250,00
7.164,00
3.024,00
3.750,00
1.824,00
5.616,00
837,00
3.360,00
120,00
948,00

Bridge
Excursie
Fietsen
Golf
Conditietraining
Tennis
MCC
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Badminton-Ede
Hengelsport-Ede
Squash-Ede
Tafeltennis-Ede
Arnhem

1.715,00
6.623,00
2.380,00
76.500,00
2.000,00
21.000,00
32.000,00
13.000,00
4.824,00
5.700,00
4.600,00
9.265,00
1.620,00
3.627,00
200,00
1.896,00

9.000,00
18.327,96
42.330,04

Afdelingsact. t.l.v. Algemeen
Contributie t.l.v. Algemeen
Kosten betalingsverkeer
Bestuurskosten
Diverse
Lustrum
Evenementen
Jubilea
Onvoorzien

2.000,00
1.300,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
2.500,00
10.000,00

277.750,00

37

Totaal

277.750,00

36,00
16,00
33,00
272,00
154,00
156,00
34,00
65,00
268,00
228,00
121,00
178,00
52,00
227,00
50,00
24,00

Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2017
Begroting inkomsten
Contributie
Aantal Per maand
Algemene contributie
3850
2,00
Bridge
41
1,50
Golf
262
15,00
Conditietraining
11
5,00
Tennis
112
8,00
MCC
895
1,25
Runners
179
3,00
Snooker
15
12,00
Squash
21
12,50
Tafeltennis
33
6,00
Badminton-Ede
48
9,00
Hengelsport-Ede
28
3,00
Squash-Ede
10
17,50
Arnhem
74
1,00

Lotto /Toto
Rente
Afname contributiereserve
Tekort

Totaal

Begroting uitgaven
Per lid
92.400,00
738,00
47.160,00
660,00
10.752,00
13.425,00
6.444,00
2.160,00
3.150,00
2.376,00
5.184,00
1.008,00
2.100,00
888,00

Bridge
Golf
Conditietraining
Tennis
MCC
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Badminton-Ede
Hengelsport-Ede
Squash-Ede
Arnhem

1.590,00
73.200,00
1.660,00
16.500,00
31.500,00
12.000,00
3.060,00
5.200,00
4.600,00
6.000,00
2.320,00
3.370,00
1.896,00

2.200,00
9.000,00
22.873,50
20.777,50

Afdelingsact. t.l.v. Algemeen
Contributie t.l.v. Algemeen
Kosten betalingsverkeer
Bestuurskosten
Diverse
Lustrum
Evenementen
Jubilea
Onvoorzien

1.500,00
1.400,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
50.000,00
1.500,00
5.000,00

243.296,00
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Totaal

243.296,00

39,00
279,00
151,00
147,00
35,00
67,00
204,00
248,00
139,00
182,00
83,00
337,00
26,00

Notities
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