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Hoofdbestuur mei 2018 
 
Beste lezer, 
 
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van de NNPV over het 
verenigingsjaar 2017 aan te bieden. 
Dit jaarverslag zal in de algemene ledenvergadering van 24 mei 2018 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 2017 
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Agenda algemene ledenvergadering 
 
Te houden op donderdag 24 mei 2018 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 2017 

 

 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 31-12-2017 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter : vacant   
 
Vicevoorzitter : C.A. Ansink  2018 
 
Secretaris : A.P. Diemer  2019 
 
Penningmeester : J.G.M. Lansbergen   2020 
Commissaris penningen : M. Mol 
Commissaris penningen : L. den Boer 
 
Ledenadministratie: 
 
P.Th.M. Vorst 
 
Erevoorzitters: 
 

F.L. van Geest A. van der Waal 

 
Ereleden: 
 

L. den Boer J. Kapaan 

E.A. Elias M.J. Koppenhol 

C. van Geest-Nijenhuis J.M. Schut-van de Pol 

J.B.M. Geurtsen J. Straus 

Th. Groenewege M.G. Vroegop 

I.C. Leussink L. Zoetbrood 

  

Leden van verdienste: 
 

J. van Aurich F. Onverzaagt-Voogd 

H. de Bruijn A.S.C. Pronk  

M.A. de Bruin H. Roepers 

W.C.J. Combé J.E. Ruben 

J.P.A.M. Cosijn C.M. Rutjens  

G. Davans R. Schuilenburg 

F. Elderson A.J. Snel 

J. van der Ende J.A. Terlaak 

M.N.E. Harteloh E. Tuurenhout 

A. Heijsteeg M. Vergay 

H.M. Hofstra J.A. Verweij 

R. Hondong L.M. Vonk 

R. Koenen Y.P. de Wit 

A. de Lange H.D. Wustenveld 

J.H.T.M. van der Linden  

R. van der Munnik  
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Aantal leden    01-01-2017         31-12-2017 

   

Erevoorzitters 3 2 

Ereleden  12 12 

Leden van Verdienste 30 30 

Algemene Leden 3637 (05-2017)           3488 (02-2018) 

   

Per afdeling   

   

Arnhem 75 64 

Badminton Ede 52 43 

Bridge 42 34 

Conditietraining 9 10 

Excursie 396 opgeheven 01-01-2018 

Golf 261 269 

Hengelsport Ede 27 26 

MCC 897 806 

Runners 176 148 

Snooker 15 13 

Squash 20 16 

Squash Ede 10 9 

Tafeltennis 33 31 

Tennis 115 87 
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2017 
 
AFDELINGEN: 
 
Arnhem 
Voorzitter : M. van Schaik 
Secretaris : B. Stevering 
Penningmeester : W. Evers 
Commissarissen : M. Bergers 
 
Badminton Ede 
Voorzitter : P. van Gogh 
Secretaris : F. Tan 
Penningmeester : N. van ‘t Hull 
Commissarissen : G. Davans 
 : J. Deuning 
 
Bridge 
Voorzitter : R.C.W. Borst 
Secretaris : R.J. Harms 
Penningmeester : F.M. van Mansvelt 
 
Conditietraining 
Voorzitter : H. Sluijters 
Secretaris : H.K. Pijpers 
Penningmeester : H.K. Pijpers 
 
Excursie 
Voorzitter : vacant, waarnemend J. van Aurich 
Secretaris : vacant, waarnemend J. van Aurich 
Penningmeester : J. van Aurich 
Commissarissen : H.F. Hochsteger 
 
Golf 
Voorzitter : M. Alblas 
Secretaris : W. van der Plas 
Penningmeester : J. Noordijk 
 
Hengelsport Ede 
Voorzitter : R. van den Berg 
Secretaris  : vacant 
Penningmeester : G. Nap 
 
MCC 
Voorzitter : M.A. de Bruin 
Secretaris : J. van der Ende 
Penningmeester : Th. van Houwelingen 
Internetsite beheerder : H. Eradus 
Commissaris : H. Roepers 
 
Runners 

Voorzitter : vacant 
Secretaris : R. Poliste 
Penningmeester : R. Holling 
Wedstrijdcommissaris : R. van der Hoek 
 : R. Schrik 
Commissaris Ledenadministratie : F. van den Born 
Internetsite beheerder : H. Buitendijk
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Snooker 
Voorzitter : M. van Oostenrijk 
Secretaris  : J. Smeets 
Penningmeester : O. Nutzel 
 
Squash 
Voorzitter : A.C.J. Besseling 
Secretaris : P. van Driel 
Penningmeester : P. van Driel 
 
Squash Ede 
Voorzitter : D.A. Hoff 
Secretaris : vacant 
Penningmeester : J. Seuninga 
 
Tafeltennis 
Voorzitter : P. Bakker a.i. 
Secretaris  : J.A. Buitendijk 
Penningmeester : J.J. Scheffers 
Commissarissen : J.P.A.M. Cosijn 
 
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. Daniels-van Boxtel 
 
Bingo Commissie 
Voorzitter : J.P. Douwes Dekker 
Commissieleden : M. Speijer 
 : P. Vorst 
 : J. Vorst 
 : S. Vorst 
 : J. Beekenbroek 
 
Commissie Ede 
Voorzitter : C.A. Ansink 
Commissieleden : R. Hondong 
 : A.P. Diemer 
 
Kaartjes Commissie 
Voorzitter : J.P. Douwes Dekker 
Commissieleden : M. Bakker 
 
Sint Nicolaas commissie NN 
Voorzitter : C.A. Ansink 
Commissieleden : R. Hondong 
 : M. Bergers 
 : W. Evers 
 : A.P. Diemer 
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Notulen ALV 31-05-2017 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 31 mei 2017 bladzijde 1 van 2 
vergaderlocatie DP vergaderzaal 4 

van Arnò Diemer telefoon 06-13673306 
 

aanwezig Totaal 18 leden, inclusief hoofdbestuur; T. Runderkamp (voorzitter), L. den Boer, 

M. Mol-Rutten, C.A. Ansink, P. Vorst, H. van Aurich, A. van Aurich, J. Scheffers, 

R.C.W. Borst, J. Douwes Dekker, H. Buitendijk, A. van der Waal,  J. Sluijter, R. Poliste, 

J.M.M. Daniels-van Boxtel, J. van der Ende, R.J. Harms en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 13 met kennisgeving  

agendapunt Verslag  
1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:28) 

- Tom Runderkamp opent de vergadering. Welkom allemaal, bedankt voor jullie 
komst. 

- De voorzitter geeft nogmaals aan dat hij net als een aantal andere collega’s 
boventallig is geworden, ook Maddy Mol heeft een andere baan aangenomen. 
We blijven een mooie vereniging. Josee heeft samen met Nanda als commissie 
HP/DP nieuwe activiteiten aangeboden, ook op deze locaties zijn er genoeg 
ontwikkelingen. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
De ingebrachte documenten; documenten voor het jaarverslag 2016 en de gebruikelijke 
afmeldingen voor deze ALV, verder geen ingekomen stukken. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 9-11-2016 
Geen op- en aanmerkingen. Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. Jaarverslag van secretaris 
Tom neemt het jaarverslag door. Verder geen op- en aanmerkingen. 

 

   

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Maddy ligt de financiële cijfers toe aan de leden. Er is een kleine meevaller dit komt uit de 
evenementen die in 2016 minder, door de omstandigheden, werden georganiseerd. 
Wel hebben we nadeel van de vele leden die toch opzeggen. 
- Aan ledenwerving doen we wel veel, vooral in Ede daar mag/kan het nog. Het is natuurlijk 
wel zo dat ook wij krimpen net als de organisatie. 
- Een flyer is toch z.s.m. gewenst om toch ook eens in HP/DP uit te gaan delen. 
Verder geen vragen. 
 
Goedkeuring door de algemene ledenvergadering is verleend, met dank aan de maker. 

 

   

6. Verslag van de kascommissie 
We hebben de kascommissie na een oproep compleet gekregen. De secretaris leest het 
gehele verslag voor. 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. Applaus! 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 31 mei 2017 bladzijde 2 van 2 
 

   

8. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
In deze vergadering is het nog niet aan de orde, we zullen dit punt later opnemen voor 
gegadigden om deel te nemen in de opnieuw te vormen kascommissie voor 2017. 
Het hoofdbestuur zal een oproep doen. 
 

 

9. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
Er is zeker toekomst, in juni zal bijvoorbeeld de kaartjes actie weer worden opgestart. 

 

   

10. (Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur 
Er zijn dit jaar geen volmachten gebruikt. We vragen een nieuwe volmacht, deze wordt 
gegeven door de algemene ledenvergadering. 

 

   

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

 

   

12. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Sandra Ansink heeft aangegeven om de rol van voorzitter te vervullen van de commissies  
Ede en Sinterklaas. 

 

   

13. Verkiezing hoofdbestuursleden 
Huidige samenstelling hoofdbestuur 
Tom Runderkamp, voorzitter, aftredend in 2017 stelt zich herkiesbaar en is voorzitter tot en 
met 14 augustus 2017. Applaus! 
Vacant, vicevoorzitter 
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2019. 
Maddy Mol, penningmeester, aftredend in 2019. 
Leo den Boer, penningmeester, 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. 
 
Tom legt de situatie uit herkiesbaar of niet. 
Is er al zicht op vervanging? Na de oproep hebben we drie reacties ontvangen, hierover 
zijn we nu met de betreffende personen in overleg. 

 

   

14. Rondvraag 
- Hans van Aurich van de afdeling excursie heeft al een aantal keren aangegeven om het 
besluit te nemen met deze afdeling te stoppen. Meerdere oproepen om een nieuw bestuur 
te vormen hebben tot niets geleid. Deze afdeling stopt per 31-12-2017. 
- Voor de kerstmarkt gaan we weer een samenwerking opzoeken met elkaar. Met de 
wensen kunnen we zeker ook rekening houden. 

 

   

15. Sluiting (18:24). Tom sluit de vergadering, bedankt en wel thuis.  
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Notulen ALV 9-11-2017 (concept) 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 9 november 2017 bladzijde 1 van 2 
vergaderlocatie VPT vergaderzaal (hondenhok) 

van Arnò Diemer telefoon 06-13673306 
 

aanwezig Totaal 8 leden, inclusief hoofdbestuur; M. Bergers (voorzitter a.i.), M. Mol “belt in” 

(penningmeester), J. Lansbergen, G. Nap, R. van den Berg, P. van Gogh, N. van ‘t Hull en 

A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 10 met kennisgeving  

   
agendapunt Verslag  
1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:30) 

- Monique Bergers opent de vergadering. Welkom allemaal. 
- Monique wil na overleg in het hoofdbestuur graag voorzitter a.i. worden. De rol 

voor wat betreft een definitieve benoeming willen we in de loop van 2018 gaan 
bekijken dit met het oog op eventuele samenvoeging met Delta Lloyd. Monique 
stelt zich voor.  

- Maddy Mol wil graag haar werkzaamheden afbouwen i.v.m. een nieuwe fulltime 
baan en mantelzorg voor haar moeder. Een nieuwe penningmeester heeft ze al 
bereid gevonden Jan Lansbergen. 

- Leo den Boer onze penningmeester heeft afgelopen tijd veel lichamelijke 
problemen, het gaat op dit moment de goede kant op maar hij zal toch steeds 
minder voor de NNPV kunnen doen. 

- Jan Lansbergen stelt zich even voor, hij heeft bij NN gewerkt bij diverse 
onderdelen en is nu met pensioen. Hij heeft zin in deze nieuwe uitdaging. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
De gebruikelijke afmeldingen voor deze vergadering. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 31-05-2017 
In punt 8 staat de kascommissie voor het jaar 2016 dit moet 2017 zijn ook nog een aantal 
tekstuele aanpassingen. E.e.a. is gecorrigeerd. 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 
- Jan Lansbergen wil graag onze nieuwe penningmeester worden, applaus! 
- Sandra Ansink “ja” heeft gezegd om de taak van vicevoorzitter te vervullen. 

 

   

6. (verslag) Verkiezing leden onderafdelingen en commissies 
- De afdeling Squash heeft een nieuwe penningmeester: Paul van Driel. 
- Ferry Tan is secretaris geworden bij onze afdeling badminton. 
- De afdeling Arnhem heeft een nieuwe voorzitter: Mieke van Schaik. 

 

   

7. Benoeming ereleden en leden van verdienste 
Er zijn geen verkozen leden voor deze vergadering. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 9 november 2017 bladzijde 2 van 2 
 

   

8. (verslag) Benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Er zijn geen verkozen leden voor deze vergadering. 
 

 

9. Toekomstperspectief NNPV 
Over de fusie met Delta Lloyd, we hebben contact gehad met hun personeelsvereniging. 
Het is eerst een agendapunt in de OR. We willen dit eerst als bestuur afwachten zodat we 
dit op een juiste manier gaan insteken. 
De organisatorische en financiële verschillen tussen beide verenigingen zijn groot hier 
gaan we dus zorgvuldig mee om. 

 

   

10. Vaststellen begroting 2018 
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 
Aan de leden worden de voorstellen contributie, die in de begroting staan, voorgelegd 
Voor de afdeling tennis en de afdeling tafeltennis zijn de contributies veranderd. 
- Afdeling tennis wordt € 6,00 per maand. 
- Afdeling tafeltennis wordt € 7,00 per maand. 
De contributies zijn aangenomen door de algemene vergadering. 

 

   

12. Rondvraag 
Pierre van Gogh: Is het een optie om de VR en ALV op dezelfde dag te houden? 
We zullen dit bespreken in het hoofdbestuur, maar dit is eigenlijk niet mogelijk. In de 
verenigingsraad worden onderwerpen besproken die eventueel aanpassingen inhouden 
voor begroting of contributie. Het hoofdbestuur heeft voor verwerking daarvan dan de tijd 
nodig om deze daarna definitief voor te leggen in de algemene ledenvergadering. 

 

   

13. Sluiting (17:56) 
Monique sluit de vergadering, bedankt en wel thuis. 

 

 
 

 Notities 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Het jaar 2017! 
Onze voorzitter in het hoofdbestuur van de NNPV; Tom Runderkamp moest halverwege 2017 ons door 
boventalligheid verlaten. 
 
Onze penningmeester is een nieuw gezicht, Jan Lansbergen is bereid gevonden om deze belangrijke 
taak op zich te nemen. Maddy Mol en natuurlijk Leo den Boer zullen hem nog op de achtergrond blijven 
ondersteunen. 
 
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 3500 en dat zijn zo’n 200 leden minder dan in 2017. 
 
De afdeling Excursie is op eigen verzoek gestopt. 
 
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep: 

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

 Bingo’s in DP en VPT; 

 Schaaktoernooi; 

 F1 Grand Prix Spa/Francorchamps. 
 

 
 

Ook weer diverse interessante workshops: zoals de creaworkshop, kerstworkshop en kookworkshop. 
Diverse activiteiten zoals korting 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 2017 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 2018 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 

 
 

 

 

 Begin januari organiseerden wij een nieuwjaarsbijeenkomst met champagne 
en lekkere hapjes. Gezellig met alle collega’s proosten op het nieuwe jaar ! 

 
 
 

 Winterweekend Winterberg 24 t/m 26 januari. 
 
 

 Draisinetocht 1 juli. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Disneyland Paris 15 juli. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Holland Casino 27 oktober. 
 

 En aan het eind van 2017 verblijdden wij alle leden met een zeer gewaardeerd kerstpakket ! 
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Badminton Ede 
 
Nadat in 2016 de reguliere speelavond is verplaatst van de woensdag naar de donderdagavond is men 
inmiddels weer gewend aan de nieuwe speelavond en ook aan de gerenoveerde zaal. Vooral de nieuwe 
led-verlichting en andere vloer is voor badmintonners even wennen. 
Daarnaast heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan en georganiseerd. 
Onderstaand volgt een kort verslag. 
 
Nieuwjaarstoernooi 
Op donderdag 12 en 19 januari 2017 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
Dit keer voor het eerst op twee donderdagavonden. In totaal hebben 28 koppels (11 gemengd dubbels en 
17 heren dubbels) meegedaan en waren afkomstig van 8 verenigingen. 
Vanuit onze vereniging hebben 14 koppels meegedaan. 
In totaal heeft onze vereniging 4 prijzen (in totaal waren er 10) in de wacht gesleept. 
 

 

 
Dit toernooi kwam weer mede tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers/leden en 
EHBO’er Peter van Zalm. 
Foto impressie eerste speelavond : https://myalbum.com/album/jWBHVPiqW5vD 
Foto impressie tweede speelavond: https://myalbum.com/album/kzVFeXTCCILh 

 
Lentekriebels toernooi 

Op zaterdag 18 maart 2017 is door 3 
koppels (Nova Hendriksen & Anton vd 
Bovenkamp, Carla Pleune & Danny vd 
Bovenkamp en Natascha Pol & Pierre van 
Gogh) deelgenomen aan het Lentekriebels 
Mix toernooi in Renswoude wat voor de 10

e
 

keer werd georganiseerd.  
Nova & Anton bereikten de finale maar 
helaas konden zij deze niet winnend 
afsluiten. Met een keurige 2

e
 plaats hadden 

ze in ieder geval een mooie prijs in de 
wacht gesleept. 
Voor mooie herinneringen aan dit toernooi 
hierbij de foto’s: 
https://myalbum.com/album/eFnBY40WOw0b 

https://myalbum.com/album/jWBHVPiqW5vD
https://myalbum.com/album/kzVFeXTCCILh
https://myalbum.com/album/eFnBY40WOw0b
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Fytalis Open Recreanten Toernooi  
Op zondag 12 maart 2017 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 Nicole van ’t Hull, Lisette Hartgerink, Jeffrey Herben en Pierre 

van Gogh. Er lag wel enige druk op het neerzetten van een goed 
resultaat omdat de vorige 2 keren was gewonnen en we de 
wisselbeker na opnieuw winst definitief mee naar huis mochten 
nemen. 
Helaas liep het allemaal iets anders dan we gedacht hadden 
omdat Nicole in haar eerste mix-partij al tegen een zweepslag 
opliep waardoor verder spelen niet meer mogelijk was. 
Gelukkig was Natascha Pol bereid om in te vallen maar door het 
uitvallen was een plek in de winnaarspoule niet meer mogelijk. 
De wedstrijden in de middag werden uiteindelijk gewonnen 
waardoor wel een 1

e
 plaats in de C-poule werd behaald. 

Leuk was ook dat er zoveel toeschouwers de 
moeite hebben genomen om even te komen 
kijken en de deelnemers aan te moedigen. 
Bijgaand een foto impressie: 
https://myalbum.com/album/ebkmFjhEPHuf 
 
 
 
 
 
 
 
Onderlinge toernooi & speelavonden 
Op 30 maart, 4 mei, 8 juni, 28 september, 2 november en 7 december werd er een onderlinge 
speelavond georganiseerd. Deze onderlinge speelavonden staan garant voor gezelligheid, ontspanning 
en ook nog zeer goed bezet (gemiddeld 20 leden). 
Bijgaand per speelavond de links naar de foto-impressies: 
30 maart https://myalbum.com/album/b6Vqa61uvl0a 

4 mei  Geen foto’s van gemaakt 
8 juni  https://myalbum.com/album/kc3ZFdDTzx8f 

28 september https://myalbum.com/album/aaNlXbzmzAgl 

2 november https://myalbum.com/album/oL19xe3ihfdJ 

7 december https://myalbum.com/album/pH4xuxudrt1e 
 
Uitwisseling met S.v. Renswouw 
De onderlinge speelavond op 30 maart 2017 was gecombineerd met de uitwisseling van S.v. Renswouw 
en was ontzettend goed bezet. Vanuit Renswoude hadden 6 leden de moeite genomen om af te reizen 

naar Ede. Alle 6 de velden werden daardoor optimaal benut en 
daarnaast moesten nog per speelronde 8 deelnemers op de bank 
plaatsnemen. De meeste deelnemers vonden dit geen probleem 
omdat er dan ook nog even tijd was om te socializen. In totaal 
werden 5 speelrondes van 12 minuten gespeeld met na de 3e 
ronde even een momentje van rust.  
Bijgaande link naar de foto’s van deze avond: 
https://myalbum.com/album/b6Vqa61uvl0a 

 
 

https://myalbum.com/album/ebkmFjhEPHuf
https://myalbum.com/album/b6Vqa61uvl0a
https://myalbum.com/album/kc3ZFdDTzx8f
https://myalbum.com/album/aaNlXbzmzAgl
https://myalbum.com/album/oL19xe3ihfdJ
https://myalbum.com/album/pH4xuxudrt1e
https://myalbum.com/album/b6Vqa61uvl0a
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35 jarig bestaan Badminton 
Op 1 september 2017 bestond onze vereniging 35 jaar! 
Het feestje, waarvoor maandelijks een gedeelte van de contributie wordt gereserveerd, voor het 35-jarig 
bestaan werd gevierd op deze dag met een avondje bowlen en/of midgetgolven. 

Rond 20:00 uur was het bowlen en midgetgolven afgelopen en kon 
men plaats nemen in een speciaal voor ons ingerichte ruimte waar 
het warme/koude buffet inmiddels was opgesteld. 
Voordat men zich op het buffet kon 
storten werden eerst nog even de 
trainers en bestuursleden in het 
zonnetje gezet. Zonder de inzet van 
deze vrijwilligers wordt het als 

vereniging lastig om te kunnen blijven bestaan. Hierna werd het startsein 
gegeven en konden de aanwezigen zich overgeven aan al het lekkers. 

 
Nadat het warme/koude buffet was 
opgeruimd werd het dessert op een mooie 
schaal met sterretjes binnengebracht. 
De aanwezigen moesten echter nog even 
wachten omdat Nicole het nodig vond om ook 
de voorzitter in het zonnetje te zetten. 
Na vele mooie en lovende woorden en een 
applaus van de aanwezigen kon een 
‘verlegen’ voorzitter als eerste van het dessert 
gaan genieten. We gaan ons nu opmaken 
voor het 40-jarig bestaan in 2022. 
 

Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/P9HJRXnS1EQg 

 
Oosterbeek Open 
Op 8 oktober 2017 werd voor de 14

e
 keer het Oosterbeek Open georganiseerd door de BC Oosterbeek. 

We hebben met 4 koppels deelgenomen aan dit toernooi. 
In Gemengd Dubbel speelde Natascha Pol samen met Ferry Tan & Nicole van ’t Hull samen met Pierre 
van Gogh. In de Heren Dubbel werd deelgenomen door Harry & Jeffrey Herben en Danny & Anton vd 
Bovenkamp (mix van Renswouw & NN). 

Het aantal inschrijvingen was niet heel erg 
groot waardoor het lastig was om een goed 
wedstrijdschema te maken. Helaas sloeg het 
noodlot bij Danny toe waardoor er een 
wedstrijd verloren ging. Voor de volgende 2 
wedstrijden werden, met Ferry als vervanger 
voor Danny, gewonnen waardoor er toch 
nog een tweede plaats werd behaald. Bij de 
mix-poule maakten de NN koppels 
(Nicole/Pierre en Natascha/Ferry) uit wie er 
eerste en tweede werd. Nicole en Pierre 
werden uiteindelijk 1

e
. Al met al was het 

weer een super gezellig toernooi en sportief 
gezien helemaal. 3 van de 4 prijzen werden 
mee terug genomen naar Ede. 
 

Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/39GyIdJr10FL 

https://myalbum.com/album/P9HJRXnS1EQg
https://myalbum.com/album/39GyIdJr10FL
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‘Veens Open’ recreatief badminton toernooi 
Op zaterdagmorgen 20 mei 2017 was er in Veenendaal het Veens Open recreatief badminton toernooi. 

Hier werd vanuit NN met 2 mix-koppels (Nova Hendriksen/Anton vd 
Bovenkamp & Natascha Pol/Pierre van Gogh) aan deelgenomen. 
In het ochtendprogramma moesten beide koppels 4 poulewedstrijden spelen 
tegen tegenstanders van verschillende sterktes. Deze werden met wisselend 
succes afgesloten. Na het ochtendprogramma was er even rust en kon de 
lunch gezamenlijk genuttigd worden in het (sport)café. 
In het middagprogramma zijn de koppels dus meer ingedeeld op hun eigen 
sterkte. Natascha & Pierre werden helaas uitgeschakeld voor de finale. Nova 
& Anton waren duidelijk sterker dan hun pouletegenstanders waardoor ze de 
finale in de B-categorie mochten spelen. Dit werd wel een leuke en 
spannende wedstrijd die gelukkig ook winnend werd afgesloten. Al met al 
weer een gezellig en sportief toernooi zoals te zien is op onderstaande foto. 
 

Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/TBhKgqNIZS5V 

 

 
Kiekendief mixtoernooi 
Op 26 november 2017 werd met 4 koppels deelgenomen aan het Kiekendief mixtoernooi in Lelystad. 
Na het inslaan en het welkomstwoord ging iedereen van start. Er werden hele wedstrijden gespeeld in 
een recreanten- en een competitiepoule. Alle NN-koppels speelden in de recreantenpoule. 
Na vele spannende potten is het eindresultaat dat zowel Jeffrey &Lisette als Danny & Nicole met de 1e 
prijs in hun poule naar huis konden gegaan. 
Anton & Nova hebben alles gegeven en ook Ferry & Natascha hebben op hun tandvlees nog kunnen 
laten zien wat ze waard zijn door de laatste pot glorieus te winnen maar helaas leverde dit geen prijs op. 
Na afloop van het toernooi heeft men nog een heerlijk diner gehad bij de plaatselijke Italiaan. 
 
Gezellig etentje met badminton 

Naast het badmintonnen 
is de vereniging ook op 
ander vlak nog actief. 
Op vrijdag 16 juni zijn we 
(inmiddels een jaarlijks 
terugkerende traditie) met 
18 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: https://myalbum.com/album/q7ZRWvp8PYCn 

 
Training 
In 2017 hebben Guus Davans of Ferry Tan eens per 2 weken training gegeven. 
Dit zal in 2018 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. 

https://myalbum.com/album/TBhKgqNIZS5V
https://myalbum.com/album/q7ZRWvp8PYCn
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Ledenbestand 
Ondanks de wijziging qua speelavond is het aantal leden bijna gelijk gebleven. 
Op 1 januari 2018 hebben we in totaal nog 45 leden waarvan 2 ere-leden. 
 
Contributie 
De contributie voor zowel NNPV als Badminton is in 2018 gelijk gebleven aan 2017 (respectievelijk 2,- en 
9,- euro per maand). 
 
Bestuur 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2018: 
 
Ondersteuning:     Jos Deuning 
Trainers:     Guus Davans & Ferry Tan 
Penningmeester:  Nicole van ’t Hull  
Secretaris:      Ferry Tan ** 
Voorzitter:      Pierre van Gogh 
** Ferry Tan heeft per 1 maart 2017 Karin 
Maassen opgevolgd als secretaris welke rol zij 
sinds 2001 vervulde. 
 
Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland: 
 

 Nieuwjaarstoernooi op donderdag 11 en 18 januari 2018 
 

 Diverse onderlinge speelavonden:  
23 februari, 30 maart, 4 mei en 8 juni 2018 
Voor tweede helft 2017 zijn de data nog niet bekend 

 

 Specifieke training voor deelnemers aan toernooien 
 

 Fytalis Open Recreanten Toernooi 2018 in Wageningen op zondag 4 februari 2018 
 

 Lentekriebels toernooi in SV Renswouw op zaterdag 10 maart 2018 
 

 A+B Mix toernooi in Nijkerk op 17 maart 2018 
 

 DROS Apeldoorn Open mix toernooi op zaterdag 2 juni 2018 
 

 Oosterbeek open badminton toernooi voor recreanten (oktober) 
 

 Kiekendief mix toernooi voor recreanten (november) 
 

 Etentje met leden (eigen bijdrage, juni 2018) 
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Bridge 
 
De afdeling Bridge, die alleen nog in den Haag actief is, organiseerde in 2017: 
 
een 4-tallen HBBB competitie op basis van Butlertelling 
een Parentoernooi 
een Onderlinge Competitie 
een Paasdrive en 
een Kerstdrive. 
 
Bij deze laatste activiteit mochten we een 3 -tal paren ontvangen uit het voormalige Rotterdamse 
gebeuren. 
 
Na 1-1-2018 werd ons niet meer de faciliteit geboden om te bridgen in de Haagsche Poort. 
Na deze datum moesten we een andere locatie zoeken. 
Met behulp van de voorzitter van de HBBB hebben we gratis onderdak gevonden in het Sportcentrum 
Mariahoeve. 
Voor de tennissers een overbekend adres. 
 

  



23 

 

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 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 

Het jaar 2017 is het laatste jaar voor de Afdeling Excursie. 

Per 1 januari 2018 is ze opgeheven. 

 

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 2017 

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 2017 

 

Zes daagse Elzas en Vogezen 

De reis naar de Elzas en Vogezen van 8 tot en met 13 mei 2017 kon geen doorgang vinden. Ondanks de 

enorme ledenkorting waren er te weinig aanmeldingen. 

 

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 2018 

Voor 2018 is wederom de Dutch Snowtime Week in Val Thorens in de planning. Het aantal aanmeldingen 

is al weer boven verwachting. 

Bestuurssamenstelling 2017 

Voorzitter: Waarnemend Hans van Aurich. 

Secretaris: Waarnemend Hans van Aurich. 

Penningmeester en reisorganisatie: Hans van Aurich 

Commissaris Wintersport: Hans Hochsteger 
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Golf 
 
2017 liet zich kenmerken door een uitstekend golfjaar, het weer is over het algemeen prima geweest en 
we hebben op onze evenementen meer deelnemers kunnen verwelkomen. 
 
Het bestuur, 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 (Oscar Sparreboom). 
 
De afdeling golf heeft een verdere daling van het ledenaantal kunnen voorkomen en we zijn met ca. 15 
leden weer gegroeid tot 280. 
Om de financiën op orde te houden is besloten om van een 4-tal kaart afscheid te nemen en daarmee de 
kosten per gespeeld rondje verder omlaag te brengen. 
In 2017 zijn er op al onze kaarten iets meer rondjes gespeeld in vergelijking met de 2016. 
De door de activiteitencommissie georganiseerde golfevenementen laten een groei zien in deelnemers. 
 
De golfactiviteiten: 
- De aftrap met het Kouwe Klauwen Toernooi, gewonnen door Marcel Mientjes, met Rudy Perdon 

als 2
e
 en Piet Vermaak als 3

e
. 

- Het golfjaar wordt, zoals gebruikelijk, gedomineerd door de NNPV Tour met een 10-tal 
wedstrijden. Overall winnaar is Romana de Keijzer geworden, met zilver voor Hans de Melker en 
brons voor Marcel Mientjes. 

- De Spanje reis (6 golfdagen) is gewonnen door Alfons Finkers, met Marcel Mientjes op zilver en 
Marcel van Oostenrijk op brons. 

-  De Winter knock-out is een prooi geworden voor Marcel van Oostenrijk (Romana de Keijzer 2
e
 

- De Zomer knock-out ging naar Jaap Lolkema (Jolanda Willemsen 2
e
). 

- In 2017 zijn Mike Mallee (strokeplay) en Justin Verhoog (stableford) clubkampioen geworden. 
- De jaarlijkse koppelcompetitie is dit jaar gewonnen door Romana de Keijzer & Alphons Finkers 

die de winnaars van 2016 (Rudy Perdon & Marc Alblas) in de finale versloegen. 
- Het nazomerfeest in St. Omer is gewonnen door Linda Oosterhuis. 
- Tenslotte het flagship-tournament: de NNPV golfdag is gewonnen door het team bestaande uit 

Marcel van Oostenrijk, Marianne Proost, Henny Hasert & Richard van Ewijk. 
- Het jaar werd afgesloten met het commissietournooi op Burggolf Zoetermeer. 
 
Twee eervolle vermeldingen willen we noemen: een hole-in-one voor Angelique Moerman en maar liefst 
4 birdies in 1 ronde door Linda Oosterhuis. 
 
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 2018. 
 
Met betrekking tot het baangebruik kunnen we een aantal conclusies trekken: 
 Het aantal gespeelde rondjes is gestegen van 2.694 naar 2.761 (+2,5%) 
 Bentwoud blijft populair, maar haar aandeel is licht gedaald (44% 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 is verder gestegen, van 26% naar 27% 
 Gebruik Rijswijkse is mooi gestegen t.o.v. voorgaand jaar 
 
Voor 2018 heeft de activiteitencommissie al weer de gebruikelijke voorbereidingen genomen en alle 
evenementen komen in dit jaar weer terug. Dit jaar zal grotendeels in het teken staan van het 2

e
 lustrum 

(10 jarig bestaan) van de NNPV Tour, waarbij we terug gaan naar een groot aantal historische banen van 
de afgelopen 10 jaar. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjajdGv2tzQAhWC3iwKHaFDDjgQjRwIBw&url=http://www.shutterstock.com/pic-9528619/stock-photo-golf-cartoon-series-number.html&psig=AFQjCNFwAfWfSUeu2l3WruafAdnSCCeKmA&ust=1481015243767537
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Hengelsport Ede 
 

De vereniging heeft nog 27 leden, maar met een ‘harde’ kern. De meesten hiervan vissen al 25 jaar of 
langer met de competitie mee. 
 

Opnieuw hebben we een mooie competitie gevist. De vangsten waren overigens wel wisselend. Op 
sommige plekken waar we voorgaande jaren prima vis wisten te vangen, viel het nu tegen. Een positieve 
uitschieter was de 1

e
 dag bij de Kikkert in Friesland. In totaal werd toen 150 kg gevangen. Henk van Eldik 

ving die dag ruim 37 kg. Nadat de vissen gewogen waren, werden ze weer ongeschonden terug gezet.   
 

De competitie over twaalf wedstrijden werd overtuigend gewonnen door Gerrit Nap, hij wist 6 van 12 
wedstrijden te winnen. 
Kanjerkoning werd Willem van den Berg. Hij ving de grootste vis, een brasem van 59cm. 
 

Onder vaak mooie omstandigheden werden wedstrijden gevist. 
 

 Hier staan de meidoorns prachtig in bloei. 
 

Natuurlijk zijn we ook weer een weekend naar de Kikkert in Friesland geweest. 
Na een dagje aan de waterkant gaat een heerlijke maaltijd er wel in. 
 

 
 

Dit jaar hebben we ook, na een paar jaar van afwezigheid, een wedstrijd gevist in Ochten aan de 
Vluchthaven. 

 Hier Felix van Geest in actie. 
 

Traditioneel sloten we het seizoen af met een ochtendje forelvissen in Ommeren. 
 

Het was weer een mooi jaar aan de waterkant. Op naar 2018! 
Bestuur HSV NN Ede 
Gerrit Nap 
Ruud van den Berg 



26 

 

Indoor / Conditietraining 
 
Het afgelopen jaar was voor onze afdeling een enerverend jaar. 
 
Gelijk aan het begin van het jaar, op 10 januari 2017, overleed Koos Kerkhof en kort daarop, op 3 april 
2017, Jean van Aalen. Twee van onze trouwste leden en tevens de oudste leden van onze groep. 
We zullen ze missen en nog steeds worden ze, tijdens de “derde ronde” gememoreerd. 
 
De groep bestaat op dit moment uit 9 mensen en is dus niet erg groot. We zijn daarom druk bezig om 
mensen voor onze afdeling te vinden. Het is een gezellige groep heren (jong en oud), die zich 
bezighouden met een klein half uurtje conditietraining bestaande uit wat rondjes (hard)lopen gevolgd door 
wat oefeningen op de matjes of oefeningen die verband houden met het volleybal. Daarna is het tijd voor 
een half uur volleybal. Alles op een gemiddeld (laag) niveau. Het bezig zijn is bij ons nog altijd 
belangrijker dan de prestatie. Het sporten wordt (geheel vrijblijvend) afgesloten met de zogenaamde 
“derde ronde”. Dit houdt een gezellig samenzijn in onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Wij zijn dus naarstig op zoek naar mensen (man of vrouw) die het leuk vinden 1 avond in de week te 
komen sporten/bewegen. We sporten/bewegen op donderdag avond van 18:00 uur tot 19:00 uur in 
sportcomplex De Oostervant in Rotterdam. 
Kosten voor deze activiteit bedragen € 5,00 per maand en € 2,00 per maand lidmaatschap NNPV, waarbij 
de eerste “training” uiteraard  kosteloos kan worden bijgewoond (soort van proefles). 
Dus voor de kosten hoef je het niet te laten gezien de gezelligheid en sportiviteit die je er voor terugkrijgt. 
 
Mocht je zin hebben om een proefles te volgen neem dan contact op met Harmen Pijpers, mail naar 
Harmen.Pijpers@nn.group.com of mail naar Hans Sluijters hans107@caiway.nl. 
 

mailto:Harmen.Pijpers@nn.group.com
mailto:hans107@caiway.nl
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MCC 
 
De club heeft momenteel  820 leden. 
De MCC is dit jaar door  gegaan 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 jaren 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 beetpakken met de beperkingen die ons 
zijn opgelegd dan zullen wij die voortvarend beetpakken. 
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Runners 

 

Bestuurwijziging 

Begin 2016 heeft het bestuur van de NNPV Runners, op dat moment nog slechts bestaande uit voorzitter 

Juri Leissner en secretaris/penningmeester Peter Bergman, kenbaar gemaakt in 2017 te zullen stoppen 

met hun bestuurstaken. Een aantal leden van de NNPV Runners is bereid gevonden bestuurstaken en/of 

hand en spandiensten te willen verrichten. Na een aantal oriënterende gesprekken is er uiteindelijk een 

onderlinge taakverdeling tot stand gekomen. 

 

Hoewel er ook meerdere gesprekken zijn gevoerd met een beoogde en zeker ook serieuze kandidaat-

voorzitter, is deze functie uiteindelijk niet vervuld. De vacature van contactpersoon voor de regio Ede is, 

ondanks diverse oproepen onder de leden, helaas ook niet vervuld. 

 

Afscheid oude bestuur 

Op 8 oktober 2017, na afloop van de Kopjesloop in Delft, is informeel afscheid genomen van de twee 

aftredende bestuursleden. Ook werd Franny, partner van Peter Bergman, die formeel geen bestuurslid 

was maar jarenlang de ledenadministratie, website en het uitdelen van de startnummers voor haar 

rekening nam, hartelijk bedankt. Namens de NNPV Runners is een bos bloemen en een dinerbon 

overhandigd. De aftredende voorzitter nam daarbij de gelegenheid om symbolisch de voorzittershamer te 

overhandigen aan het nieuwe bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardloopkalender 2017 

De NNPV Runners heeft voor 2017 een hardloopkalender samengesteld met 20 loopjes in de regio Den 

Haag/Rotterdam en  

6 loopjes in de regio Ede. In totaal namen er 276 leden deel aan de loopjes in de regio Den 

Haag/Rotterdam en 12 in de regio Ede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website NNPV Runners 

Dankzij Hans Buitendijk, die ook de website van de NNPV Tafeltennis beheert, heeft de website van de 

NNPV Runners weer een frisse uitstraling met actuele informatie. 
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Plannen 2018 

 

Nieuwe leden 

Voor 2018 hopen we een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen uit de regio Amsterdam 

(voormalige Delta Lloyd) en Zwolle (ABN AMRO Verzekeringen). Onze 'zustervereniging' Delta Lloyd 

Running Team is per 1 januari 2018 opgeheven. Een aantal leden heeft al aangegeven, zodra  dit 

mogelijk is, de overstap naar de NNPV Runners te willen maken. 

 

Nieuwe hardloopkleding 

De huidige hardloopkleding, die de leden in bruikleen krijgen zodra aan minimaal 5 loopjes per jaar wordt 

deelgenomen, is aan vervanging toe. In 2018 hopen we een start te kunnen maken met de aanschaf van 

nieuwe kleding. 

 

Rob Poliste 

Secretaris NNPV Runners 
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Squash 
 
Het NNPV-Squash woord voor 2017 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. 
 

 
 
Een 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. 
Wel zijn er contacten met de squash competitieteams van Westvliet en wordt er regelmatig ook een 
balletje geslagen met een van de leden van het Westvliet competitieteam. 
 
Veel aanwas van nieuwe leden is er jammer genoeg niet, maar de leden die er zijn genieten in ieder 
geval met grote regelmaat van een lekker potje squash! 
 
Toch is er één stabiele factor van de afdeling Squash veranderd: de penningmeester! 
Na 29 jaar (!) heeft Hennie van den Heuvel deze taak overgedragen. 
We bedanken hem voor zijn geweldige inzet! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Paul van Driel 
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Tafeltennis 

 

Speellocatie 

Wij spelen in Schiedam in de speellocatie van de tafeltennisvereniging Scyedam.  

De samenwerking met Scyedam – dat op het hoogste niveau uitkomt - is uitermate goed te noemen, wat 

o.a. blijkt uit de deelname aan wederzijdse toernooien en de assistentie onzerzijds bij de 3 in 2017 door 

Scyedam georganiseerde damesinterlands. 

 

Leden 

2 (niet meer actieve) leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Gelukkig konden we na jaren weer een 

nieuw lid verwelkomen. 

Het aantal leden is eind 2017: 31 (eind 2016: 32); hiervan zijn er 27 geregistreerd bij de NTTB, waarvan 

22 als competitiespeler en 5 als recreant. 

 

Bestuur 

Frank Ulrich is na 5 jaar gestopt als voorzitter, omdat hij naar België is verhuisd. 

Een nieuwe voorzitter is nog niet gevonden. Peter Bakker neemt deze functie voorlopig ad interim waar. 

 

Competitie 
Er werd in het voorjaar 2017 met 10 teams aan de NTTB competitie deelgenomen, waarvan 7 aan de duo 
competitie. Ons 3

e
 team promoveerde naar de 5

e
 klasse. 

De hoogste 3 duo teams degradeerden. 
 
In de zomer is door NNPV nieuwe kleding beschikbaar gesteld, waardoor wij in de najaarscompetitie uit 
konden komen met een nieuw tenue en een nieuw trainingspak. 
Er werd in het najaar 2017 eveneens met 10 teams aan de competitie deelgenomen. 
2 duo teams herwonnen het verloren gegane terrein en werden kampioen. 

Helaas degradeerden er ook 3 duo teams in de najaarscompetitie. 

 

Toernooien 

De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren: 

 

  - toernooi om de Cor van Roon trofee (ook voor leden van Scyedam),  

    winnaar Hans Poort (Scyedam). 

  - clubkampioenschappen (clubkampioen werd Jan Scheffers) 

  - het herdenkingstoernooi (ter nagedachtenis aan alle overleden leden),  

    winnaar George Chin A Fat. 

  - het Kersttoernooi  

 

Overige activiteiten 

Er zijn, in Zoetermeer, twee biljartavonden georganiseerd.  

 

Ledenvergadering 

Op donderdag 7 december 2017 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. 
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen: 
 

Snooker 

Squash Ede 

Tennis 
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Actviteitencommissie HP/DP 
 
Activiteiten commissie HP/DP heeft in 2017 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. 
 

Josée Daniels-van Boxtel, 
Activiteiten commissie HP/DP van de NNPV 
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Commissie Ede 
In 2017 
De creaworkshop en …. 

    
 

natuurlijk naar banketbakkerij Mekking. 
 

 
 

 
 

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. 

 

 
 
 
 
Ook hebben we in november     We sloten het jaar 
nog een kookworkshop     af met de kerstcrea, 
georganiseerd deze keer    georganiseerd in 
hebben we Italiaans gekookt.    samenwerking met 

Bloembinderij Roel. 
 

 
 

 
 
 
 

En nu 2018! 
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Sint Nicolaas Commissie NN 
 

Zaterdag 25 november, een spannende dag, Sinterklaas komt vandaag een bezoek brengen aan 
Nationale-Nederlanden. Veel vrijwilligers lopen al in het kantoorpand, het restaurant is prachtig versierd, 
er staan allerlei kraampjes uitgestald. De eerste kinderen al om het feest samen met de Sint te gaan 
vieren. De pieten zijn al binnen en Sinterklaas is na eerst in Rotterdam te zijn aangekomen, waar het 
feest niet is, toch nog onderweg met een helikopter naar Ede. 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 pieten en de eerste handjes zijn gevuld met snoepgoed . 
 

 
 
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 verassing. 
En toen de zaal in, steeds meer kinderen en ouders vullen de zaal. 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 goochelaar onderhield de kinderen en de ouders.  
Op het einde van de show… de spanning liep op… en toen.. ja hoor daar landde Sinterklaas op het dak 
van ons pand in Ede 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: 
Sint Nicolaas Commissie NN 
Sandra Ansink, Rene Hondong, Monique Bergers, Wilbert Evers en Arno Diemer 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2017 
 
Het financieel verslag omvat:  
 
1. De balans per 31-12-2017 
2. De staat van baten en lasten over 2017. 
3. Een specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten en 

de daaruit voortvloeiende contributiereserve. 
4. Begroting verenigingsjaar 2017 en 2018 
 
Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van  € 1.250,16. 
Begroot was een tekort van € 20.777,50. 
 
Globaal (in duizenden euro´s) de verschillen. 
 

Onderdeel Voordelig Nadelig 

Contributie  8 

Rente  6 

Te verrekenen contributie  10 

Afdelingslasten 14  

Afdelingen tlv algemeen 1  

Evenementen 25  

Jubilea 1,5  

 
Het nadelig saldo is in mindering gebracht op de Vrije Reserve. 
 
Het rente percentage op alle rekeningen is wederom omlaag gegaan. Dit  verklaart de mindere rente 
inkomsten. 
 
Ten laste van de Lotto/Toto reserve is er in 2017 voor een bedrag van ca. € 8.000,00 kleding aangeschaft 
voor tennis en tafeltennis. 
De lotto opbrengsten zijn toegevoegd aan de reserve. 
 
Ook in 2017 is het aantal leden verminderd i.v.m. opzeggingen wegens beëindigen dienstverband. 
De achteruitgang van het aantal leden is bij veel afdelingen gecompenseerd door lagere uitgaven. 
 
Gemiddeld aantal leden in 2011: 5833. 
Gemiddeld aantal leden in 2012: 5461. (-6,4%) 
Gemiddeld aantal leden in 2013: 5017. (-8,1%) 
Gemiddeld aantal leden in 2014:   4510. (-10,1%) 
Gemiddeld aantal leden in 2015:  4188. (-7,1%) 
Gemiddeld aantal leden in 2016:  3715. (-11,3%) 
Gemiddeld aantal leden in 2017:  3562. (-4,1%) 
 
Aantal leden per 20-3-2018: 3445. 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Leo den Boer en Jan Lansbergen Penningmeester 
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BALANS NNPV 2017 

Activa   Passiva 

 31-12-2017 01-01-2017  31-12-2017 01-01-2017 

Bankrekeningen €   30.616,06 €   97.428,52 Vrije reserve €  163.106,51  € 164.356,67  

Spaarrekeningen € 457.500,00 € 396.350,56 Doel reserve €  100.000,00  € 100.000,00  

     Reserve Lotto/Toto €    82.753,26  €   88.595,03   

     Reserve Lustra €    20.000,00   €   10.000,00 

         

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

   Te verrekenen contributie €    91.619,66  € 104.185,74 

Saldo afdelingen   Saldo afdelingen €    19.416,40 €   17.308,79 

      

Debiteuren (Leden) €        897,75 €      601,75       

Nog te ontvangen €   7.569,52 € 13.903,37 Nog te betalen €      4.587,50  €    8.737,97  

      

Totaal  € 496.583,33 € 508.284,20 Totaal  €  496.583,33 € 508.284,20 

      

      

      

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2017 t/m 31-12-2017 

                                      Baten               Lasten 

 Werkelijk Begroot        Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 86.600,00 92.400,00 Afdelingslasten 148.187,30  162.896,00  

Afdelingscontributie 93.892,50 96.045,00 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 530,00  1.500,00  

   Contributie t.l.v. Algemeen 1.278,00  1.400,00  
Rente 3.115,77 9.000,00 Bestuurskosten 755,54  3.000,00  

Te verrekenen contributie 12.566,08 22.873,50 Diverse 5.390,19  3.000,00  

Lotto/Toto 2.206,39 2.200,00 Evenementen 24.406,00  50.000,00  

   Jubilea - 1.500,00  

   Lustrum 10.000,00  10.000,00 

   Kosten betalingsverkeer 6.877,48  5.000,00  

   Onvoorzien   5.000,00  

   Reserve Lotto/Toto 2.206,39   

       

   Voordelig saldo    

Nadelig saldo 1.250,16 20.777,50    

       

Totaal 199.630,90 243.296,00 Totaal 199.630,90 243.296,00 
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Specificatie per afdeling 
 

 2017  2017    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2017 31-12-2017 

         

Bridge 1.590,00 1.587,58  738,00       636,00   3.678,97 3.521,18 

Excursie  1.674,72       2.221,00    1.383,64 

Golf 73.200,00 69.475,16  47.160,00   47.565,00   46.692,31 40.637,15 

Indoor trainen 1.660,00 1.505,66  660,00       555,00   2.185,82 1.790,16 

Tennis 16.500,00 13.997,59  10.752,00   9.384,00   27.736,92 28.988,33 

MCC 31.500,00 25.525,61  13.425,00   12.480,50   4.985,25 4.702,95 

Runners 12.000,00 10.969,71  6.444,00     5.832,00   3.686,19 4.033,34 

Snooker 3.060,00 2.652,16  2.160,00     2.240,00   376,05 897,22 

Squash 5.200,00 4.732,84  3.150,00     2.150,00   3.878,66 2.155,82 

Tafeltennis 4.600,00 4.500,38  2.376,00     2.132,00   -1.677,72 -2.269,43 

Badminton Ede 6.000,00 4.556,03  5.184,00     5.109,00   3.370,54 6.201,53 

Hengelsport Ede 2.320,00 1.934,00  1.008,00       903,00   -101,06 -165,06 

Squash Ede 3.370,00 3.088,36  2.100,00     1.890,00   401,19 -257,17 

Arnhem 1.896,00 1.987,50  888,00       795,00   0,00 0,00 

         

Totalen 162.896,00 148.187,30  96.045,00 93.892,50  95.213,12 91.619,66 
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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2017 
 

Begroting inkomsten 
 

Begroting uitgaven 

Contributie Aantal Per maand 
    

Per lid 

Algemene contributie 3850  2,00  92.400,00     

Bridge 41  1,50  738,00 
 

Bridge 1.590,00 39,00 

Golf 262  15,00  47.160,00 
 

Golf 73.200,00 279,00 

Conditietraining 11  5,00  660,00 
 

Conditietraining 1.660,00 151,00 

Tennis 112  8,00  10.752,00 
 

Tennis 16.500,00 147,00 

MCC 895  1,25  13.425,00 
 

MCC 31.500,00 35,00 

Runners 179  3,00  6.444,00 
 

Runners 12.000,00 67,00 

Snooker 15  12,00  2.160,00 
 

Snooker 3.060,00 204,00 

Squash 21  12,50  3.150,00 
 

Squash 5.200,00 248,00 

Tafeltennis 33  6,00  2.376,00 
 

Tafeltennis 4.600,00 139,00 

Badminton-Ede 48  9,00  5.184,00 
 

Badminton-Ede 6.000,00 182,00 

Hengelsport-Ede 28  3,00  1.008,00 
 

Hengelsport-Ede 2.320,00 83,00 

Squash-Ede 10  17,50  2.100,00 
 

Squash-Ede 3.370,00 337,00 

Arnhem  74  1,00  888,00 
 

Arnhem 1.896,00 26,00 

    
  

  
     

 
Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 1.500,00 

     
 

Contributie t.l.v. Algemeen 1.400,00 
     

 
Kosten betalingsverkeer 5.000,00 

     
 

Bestuurskosten 3.000,00 
 

     
Diverse 3.000,00 

 Lotto/Toto   2.200,00  Lustrum 10.000,00  

Rente   9.000,00 
 

Evenementen 50.000,00 
 Afname contributiereserve   22.873,50  Jubilea 1.500,00 
 Tekort   20.777,50  Onvoorzien 5.000,00  

    
        
    Totaal   243.296,00 
 

Totaal 243.296,00 
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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2018 
 

Begroting inkomsten   Begroting uitgaven 

Contributie Aantal Per maand 
    

Per lid 

Algemene contributie 3575  2,00  85.800,00         

Bridge 34  1,50  612,00   Bridge 1.185,00     35,00 

Golf 270  15,00  48.600,00   Golf 65.950,00 244,00 

Conditietraining 10  5,00  600,00   Conditietraining 1.720,00 172,00 

Tennis 92  6,00  6.624,00   Tennis 14.000,00 152,00 

MCC 824  1,25  12.360,00   MCC 31.500,00 38,00 

Runners 161  3,00  5.796,00   Runners 12.000,00 75,00 

Snooker 13  12,00  1.872,00   Snooker 3.270,00 252,00 

Squash 14  12,50  2.100,00   Squash 5.000,00 357,00 

Tafeltennis 30  7,00 2.520,00   Tafeltennis 4.300,00 143,00 

Badminton-Ede 45  9,00  4.860,00   Badminton-Ede 5.270,00 176,00 

Hengelsport-Ede 27  3,00  972,00   Hengelsport-Ede 2.390,00 89,00 

Squash-Ede 9  17,50  1.890,00   Squash-Ede 3.085,00 343,00 

Arnhem  74  1,00  888,00   Arnhem 1.370,00 19,00 

                

          Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 1.500,00   

          Contributie t.l.v. Algemeen 1.400,00   

          Kosten betalingsverkeer 5.000,00   

          Bestuurskosten 3.000,00   

          Diverse 3.000,00   

Lotto /Toto     2.200,00   Lustrum 10.000,00   

Rente     2.900,00   Evenementen 50.000,00   

Afname contributiereserve     31.027,18   Jubilea 1.500,00   

Tekort     19.818,82   Onvoorzien 5.000,00   

 
              

                

Totaal     231.440,00   Totaal 231.440,00   
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Notities 


