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Hoofdbestuur juni 2019 
 
Beste lezer, 
 
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van de NNPV over het 
verenigingsjaar 2018 aan te bieden. 
Dit jaarverslag zal in de algemene ledenvergadering van 3 juni 2019 a.s. worden behandeld. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het NNPV Bestuur 
van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging 
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Agenda algemene ledenvergadering 
 
Te houden op maandag 3 juni 2019 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 8 november 2018 

 

 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 31-12-2018 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter : vacant   
 
Vicevoorzitter : C.A. Ansink  2021 
 
Secretaris : A.P. Diemer  2022 
 
Penningmeester : J.G.M. Lansbergen   2020 
Commissaris penningen : L. den Boer † 
 
Ledenadministratie: 
 
P.Th.M. Vorst 
 
Erevoorzitters: 
 

F.L. van Geest A. van der Waal † 

 
Ereleden: 
 

L. den Boer †  M. Lagerwaard 

I. den Boer-Lanser I.C. Leussink 

J.E.F. Deuning F.H.A. Legand 

E.A. Elias J.M. Schut-van de Pol 

C. van Geest-Nijenhuis A. Stegeman 

J.B.M. Geurtsen J. Straus 

Th. Groenewege M.G. Vroegop 

J. Kapaan L. Zoetbrood 

M.J. Koppenhol  

  

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    01-01-2018         31-12-2018 

   

Erevoorzitters 2 2 

Ereleden  12 16 

Leden van Verdienste 30 29 

Algemene Leden 3488 (02-2018) 3203 (13-01-2019) 

   

Per afdeling   

   

Arnhem 64 53 

Badminton Ede 43 41 

Bridge 34 33 

Conditietraining 10 10 

Golf 269 274 

Hengelsport Ede 26 25 

MCC 806 710 

Runners 148 128 

Snooker 13 14 

Squash 16 13 

Squash Ede 9 6 

Tafeltennis 31 29 

Tennis 87 85 
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2018 
 
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 
 
Golf 
Voorzitter : M. Alblas 
Secretaris : W. van der Plas 
Penningmeester : J. Noordijk 
Commissarissen : R. Perdon (activiteitencommissie) 
 : O. Sparreboom (baancommissie) 
 
Hengelsport Ede 
Voorzitter : R. van den Berg 
Secretaris  : vacant 
Penningmeester : G. Nap 
 
MCC 
Voorzitter : M.A. de Bruin 
Secretaris : J. van der Ende 
Penningmeester : M.A. de Bruin 
Internetsite beheerder : H. Eradus 
Commissaris : H. Roepers 
 
Runners 
Voorzitter : vacant 
Secretaris : R. Poliste 
Penningmeester : R. Holling 
Wedstrijdcommissaris : R.J. van der Hoek 
Commissaris Ledenadministratie : vacant 
Commissaris Regio Ede : vacant 
Internetsite beheerder : H. Buitendijk 
Uitdelen Startnummers : R. Schrik 
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Snooker 
Voorzitter : M. van Oostenrijk 
Secretaris  : J. Smeets 
Penningmeester : O. Nützel 
 
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 : T. Tromp 
Secretaris  : J.A. Buitendijk 
Penningmeester : J.J. Scheffers 
Commissarissen : J.P.A.M. Cosijn 
 : P. Bakker 
 
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 
 : W. Evers 
 : A.P. Diemer 
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Notulen ALV 24-05-2018 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 24 mei 2018 bladzijde 1 van 2 

vergaderlocatie DP vergaderzaal 6 

van Arnò Diemer telefoon 06-13673306 
 

aanwezig Totaal 14 leden, inclusief hoofdbestuur; C.A. Ansink (vicevoorzitter), J. Lansbergen, 

L. den Boer †, M. Mol-Rutten, P. Vorst, J. Scheffers, J. Douwes Dekker, A. van der Waal, 

R. v.d. Hoek, R. Poliste, T. Runderkamp, P. Holling, J. Noordijk en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 2 met kennisgeving  

agendapunt Verslag  
1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:37) 

Welkom aan alle aanwezigen. 
- Sandra Ansink opent de vergadering. 

Monique Bergers heeft vorig jaar de vergadering geleid met het oog op haar nieuwe 
voorzittersrol, helaas krijgt ze geen toestemming van haar leidinggevende om voorzitter te 
worden. Er is dus nog steeds dringend uitbreiding van het hoofdbestuur nodig. 
Na een wervingsactie hebben we nog drie aanmeldingen ontvangen. Waarvan één een 
hele serieuze kandidaat was voor het voorzitterschap. We hebben helaas bericht 
ontvangen dat hij het voorzitterschap van de NNPV (vooralsnog) niet op zich kan nemen. 
We doen wat we kunnen, maar we hebben niet de mogelijkheden om alles te doen wat we 
eigenlijk willen. Natuurlijk houden we NNPV draaiende, het is tenslotte nog steeds een 
actieve vereniging (incl. onderafdelingen) 

 

   

2. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken bij secretaris zijn; een paar goede aanvullingen op het verzonden 
concept NNPV jaarverslag 2017 en natuurlijk de ontvangen afmeldingen voor deze 
vergadering. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 9-11-2017 
Geen op- en aanmerkingen. Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker. 

 

   

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

 

   

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Jan licht de financiële cijfers toe aan de leden. Sinds 01 januari onze nieuwe 
penningmeester, het was zijn eerste jaarverslag, met hulp van Leo opgesteld, dank 
daarvoor. We hebben eigenlijk een goed jaar gehad. Nog wel een tekort, maar acceptabel 
gezien de dalende inkomsten c.q. ledenaantal van tegenwoordig. 

 

   

6. Verslag van de kascommissie 
We hebben dit jaar een kritische controle gehad. De kascommissie heeft 16 april 2018 de 
stukken gecontroleerd. De kascontrolecommissie stelt de algemene ledenvergadering voor 
het hoofdbestuur decharge te verlenen.  
De genoemde punten zijn met de afdeling penningmeesters opgenomen. 
Gevraagd is om een standaard methode aan te houden voor het aanleveren van de cijfers. 
Er wordt aangegeven om de nummering van het afschrift van de bank aan te houden. 
Deze staat niet meer op het afschrift. Jan; het gaat er eigenlijk om dat boekingen makkelijk 
door de kascommissie terug gevonden kunnen worden. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 24 mei 2018 bladzijde 2 van 2 
 

 

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 is het nog niet aan de orde, we zullen dit punt later opnemen voor 
gegadigden om deel te nemen in de nieuw te vormen kascommissie voor 2018. 
Twee kandidaten mogen dit jaar nogmaals de controle doen, het hoofdbestuur zal een 
oproep doen voor een derde kandidaat. 

 

   

9. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
Het is voor ons eigenlijk op dit moment ook een vraagteken, we zijn met drie bestuursleden 
waarbij Jan ondersteuning krijgt van Leo en Maddy. We hebben al kennis gemaakt met de 
nieuwe PV's, Hoe NN en de OR naar deze nieuwe vorm kijkt is nog niet besproken we 
wachten dit nog steeds af. Wel mogen inmiddels de onderafdelingen ook leden van de 
andere PV's toelaten. 
Ook de nieuwe digitale omgeving van onze PV staat nu op een laag pitje we hebben er 
gewoonweg geen tijd voor. We houden op dit moment de vereniging "gewoon" draaiende, 
deze dingen blijven op dit moment liggen, we doen wat we kunnen, maar meer ook niet. 

 

   

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. Deze volmacht wordt afgegeven voor de 
benoeming. 

 

   

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

 

   

12. (Verslag) benoeming voorzitters van commissies door het hoofdbestuur 
Voor deze vergadering zijn geen benoemingen. 

 

   

13. Verkiezing hoofdbestuursleden 
Huidige samenstelling hoofdbestuur 
Vacant, voorzitter, 
Sandra Ansink, vicevoorzitter, aftredend in 2018 - herkiesbaar 
Jan Lansbergen, penningmeester, aftredend in 2020. 
Leo den Boer †, commissaris penningen, aftredend in 2018 (op verzoek in 2017) 
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2019. 

 

   

14. Rondvraag 
- Hoe maken we bekend dat de DL collega's ook lid mogen worden, we hebben dit niet 
actief gecommuniceerd. Ze worden ook lid van de NNPV en de onderafdeling. 
Wel maken we ze herkenbaar in onze administratie. 
Het blijkt dat onder nieuwe medewerkers de NNPV niet bekend is, in HP is er bijvoorbeeld 
een prikbord, kunnen we wat ophangen? Jazeker, voel je vrij. 

- De kleding voor de Runners kan natuurlijk worden aan geschaft. 
- Een correctie op het jaarverslag op pagina 15. 
- Een mededeling van afdeling golf, ze zijn ook bezig met kleding. 

 

   

15. Sluiting (18:15). Sandra sluit de vergadering, bedankt en wel thuis.  
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Notulen ALV 8-11-2018 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 8 november 2018 bladzijde 1 van 2 

vergaderlocatie VPT vergaderzaal (Tapascafé) 

van Arnò Diemer telefoon 06-13673306 
 

aanwezig Totaal 8 leden, inclusief hoofdbestuur; S. Ansink (vicevoorzitter), J. Lansbergen 

(penningmeester), R. Brand, J. van Bussel, G. Nap, R. van den Berg, J. Noordijk “belt in” 

en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 8 met kennisgeving  

   
agendapunt Verslag  
1. Opening en mededelingen door de voorzitter (17:34) 

- Sandra Ansink opent de vergadering. Welkom allemaal. 
 

   

2. Ingekomen stukken 
De gebruikelijke afmeldingen voor deze vergadering. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 24-05-2018 
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 
Huidige samenstelling hoofdbestuur is zeer beperkt, we zitten nog steeds zonder 
voorzitter. Hopelijk komen uit de samenvoegingen met andere labels, Delta Lloyd of Ohra. 
De afgelopen twee jaar hebben we 3 nieuwe bestuursleden gehad, maar deze hebben om 
persoonlijke redenen de bestuursfunctie beëindigd. 
Voorzitter, vacant 
Sandra Ansink, vicevoorzitter, aftredend in 2021  
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2019 - herkiesbaar 
Jan Lansbergen, penningmeester, aftredend in 2020 
 
- Arno Diemer, wil graag onze secretaris blijven, applaus! 

 

   

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

 

   

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

 

   

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 Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 8 november 2018 bladzijde 2 van 2 
 

   

9. Toekomstperspectief NNPV 
Het is lastig tegenwoordig om nieuwe dingen te organiseren, de vaste activiteiten gaan nog 
redelijk goed. Wat de toekomst brengen gaat weten we nog niet. Ook met de organisatie 
van het sinterklaasfeest, op verzoek van de directie, zijn we druk. 
 
Vraag Joke Noordijk; Is er al zicht op enige fusieplannen en dan vooral met de 
personeelsverenigingen; Nee, eigenlijk nog steeds niet het is erg stil vanuit OR en directie 
hierover. 

 

   

10. Vaststellen begroting 2019 
Aan de leden wordt de begroting voorgelegd. Jan licht deze nog even toe. 
De kosten voor betalingsverkeer zijn sterk gestegen, we hebben eventueel het idee 
opgevat om in een NNPV Info te vragen om een jaarincasso i.p.v. per maand. (elke 
incasso kost € 0,11) 
Door de vergadering wordt de begroting aangenomen. 

 

   

11. Vaststellen contributie en afdelingsbijdragen 
Aan de leden worden de voorstellen contributie, die in de begroting staan, voorgelegd. 
Voor een aantal afdelingen zijn de contributies veranderd. 
- Afdeling Golf wordt € 16,00 per maand. (was € 15,00) Joke; dit door de BTW verhoging  
- Afdeling MCC wordt € 1,50 per maand. (was € 1,25) 
- Afdeling Runners wordt € 1,50 per maand. (was € 3,00) 
- Afdeling Snooker wordt € 12,50 per maand. (was € 12,00) 
- Afdeling Squash wordt € 14,00 per maand. (was € 12,50) 
- Afdeling tafeltennis wordt € 7,50 per maand. (was € 7,00) 
- Afdeling Squash Ede wordt € 18,50 per maand. (was € 17,50) 
De contributies zijn aangenomen door de algemene vergadering. 
 
Arno, zal de contributies in januari 2019 aanpassen. 

 

   

12. Rondvraag 
- Ruud van den Berg en Joke Noordijk haakt aan, ze bedanken de bestuursleden voor de 
geleverde inspanningen dit jaar. 
- Ria Brand vraagt om nu de incassokosten te verlagen; Jan zal zeker z.s.m. aan alle 
penningmeesters van de onderafdelingen een mail verzenden. 

 

   

13. Sluiting (18:09) 
Sandra sluit de vergadering, bedankt en wel thuis. 

 

 
 

 Notities 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Ons ontvallen leden 
Voordat we de aandacht verleggen naar de NNPV-activiteiten van 2018 staan we hierbij met respect stil 
bij het overlijden van onze NNPV-leden. 
 
We verloren onze penningmeester L. den Boer, ook overleed ons lid van verdienste M. Vergay. 
Verder gaan onze gedachten uit naar de overige in 2018 overleden NNPV-leden. 
 
Het jaar 2018! 
 
Dit jaar de gebruikelijke afdelingsactiviteiten geweest. Door de ontwikkelingen binnen het bedrijf van NN 
heeft een aantal leden ons wederom moeten verlaten. Aantal leden is ongeveer 3250 en dat zijn zo’n 400 
leden minder dan in 2017. 
 
De penningmeester heeft op peildatum 1-1-2019 gekeken wat de leeftijdsopbouw is van onze leden. 
In onderstaande sheet staan de aantallen per leeftijd en geeft het volgende beeld: 
 

 
 
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep: 

• 13 Afdelingen met hun diverse en nog steeds goed bezochte activiteiten; 

• Bingo’s in DP en VPT; 

• Schaaktoernooi; 
 

Ook weer diverse interessante workshops. 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 veel en veel meer…… 
 
Het Sinterklaasfeest was ook in 2018 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 2019 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 
 

Op 1 januari 2018 zijn we gestart met 43 betalende leden en 2 ereleden. Helaas blijft het ledenaantal 
langzaam dalen en hadden we op 31 december 2018 nog maar 39 betalende leden. 
Voor 2019 is het daarom nodig dat we nieuwe leden gaan werven. 
Daarnaast heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan en georganiseerd. 
Onderstaand volgt een kort verslag. 
 

Nieuwjaarstoernooi 
 

Op donderdag 11 en 18 januari 2018 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. In totaal 
deden er 29 koppels (15 gemengd dubbel en 14 heren dubbel) mee van 6 verschillende 
badmintonverenigingen. 
Vanuit onze vereniging hebben 13 koppels meegedaan en in totaal heeft onze vereniging 4 prijzen 
(1 eerste en 3 tweede plaatsen) in de wacht gesleept. 
 

 
 

Naast dat het 2 gezellige avonden waren, zijn er ook leuke en spannende partijen gespeeld. Vooral op de 
tweede speelavond waren de koppels aan elkaar gewaagd. 
Dit toernooi kwam weer mede tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers/leden en 
natuurlijk ook dank aan alle supporters. 
Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/Le3nzOUiuMVN 
 

Lentekriebels toernooi 
 

Op 10 maart 2018 hebben we met 4 koppels deelgenomen aan het Lentekriebels toernooi gespeeld in 
Renswouw. 

Bij de aankomst moest, zoals gebruikelijk, al gelijk opgegeven worden of 
men tijdens de lunch een kroket of frikandel wilde hebben. Na de 
aanmelding en het openingswoord werd begonnen met het toernooi 
waarbij de koppels in de verschillende poules waren ingedeeld. Op 
grond van de resultaten van de ochtend weden de koppels voor de 
middag in nieuwe poules ingedeeld waarbij alleen Nicole & Pierre zich 
plaatsten voor de finale poule. Na de lunch konden de koppels zich 
opnieuw gaan bewijzen en proberen 

een plekje in de halve finale af te dwingen. Voor de koppels Joyce & 
Rob van Elden en Nicole van ’t Hull & Pierre van Gogh bleek dit 

echter een onoverkomelijke brug 
en kon men zich na de 
poulewedstrijden gaan omkleden 
en douchen. Alleen de koppels 
Natascha Pol & Ferry Tan Nova 
Hendriksen & Anton v.d. 
Bovenkamp behaalden de halve finale. Helaas moesten beide koppels 
daar, ondanks de aanmoedigingen van de overige deelnemers, hun 
supporters, ook hun meerdere erkennen in hun tegenstanders.  

Helaas dit jaar dus weer geen prijswinnaars maar ondanks dit hebben de deelnemers een hele sportieve 
en gezellig dag gehad. 
Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/WCpw3CfXtXx1 

https://myalbum.com/album/Le3nzOUiuMVN
https://myalbum.com/album/WCpw3CfXtXx1
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Fytalis Open Recreanten Toernooi 2018 
 

Zondag 4 februari 2018 hebben we met 2 teams 
deelgenomen aan het KORT 2018 toernooi. Dit toernooi 
werd in Wageningen georganiseerd door BC Kantjils. 
Wij deden dit jaar met 2 teams mee. In het 2e team speelden 
Nova Hendriksen, Anton v.d. Bovenkamp, Joyce van Elden 
en Jeffrey Herben en in het 1e team speelden Natascha Pol, 
Ferry Tan, Nicole van ’t Hull en Pierre van Gogh. 
 

Zoals gebruikelijk kwamen de teams ’s ochtends uit in een 
bepaalde poule en afhankelijk van het aantal winstpunten 
werd je voor de middag (na de lunch en gezamenlijke foto) opnieuw ingedeeld. De teams die in poule A 
werden ingedeeld streden uiteindelijk voor de fel begeerde wisselbeker. 
Voor het 2e team was dit helaas niet het geval maar ons 1e team had zich deze keer (vorig jaar werd deze 
door de blessure van Nicole niet gehaald) wel voor deze poule geplaatst. 
 

Het 2e team speelde in de middag de sterren van de hemel wat 
resulteerde in een 1e plaats in hun poule. 
 
Het 1e team was in een spannende strijd verwikkeld met het 
team van S.v. Renswouw en uiteindelijk gaf de laatste wedstrijd 
(dames dubbel) de doorslag en werden ze 1e in de poule (wel 
met hetzelfde aantal punten als S.v. Renswouw maar met een 
veel beter doelgemiddelde). 
Zo kon onverwachts de 
wisselbeker weer mee naar 
Ede worden genomen. 

 

Het was weer een super geslaagd toernooi. 
Leuk was ook dat er zoveel toeschouwers de moeite hebben genomen 
om even te komen kijken en de deelnemers aan te moedigen. 
Volgend jaar zal de wisselbeker opnieuw verdedigd moeten worden. 
Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/L0bcjIIlv5LD 
 

Onderlinge toernooi & speelavonden 
 

Op 22 februari, 29 maart, 3 mei, 7 juni, 11 oktober en 22 november werd er een onderlinge speelavond 
georganiseerd. Deze onderlinge speelavonden staan garant voor gezelligheid, ontspanning en ook nog 
zeer goed bezet (gemiddeld 20 leden). 
Doel van deze onderlinge speelavonden is om de saamhorigheid te vergroten. 
Bijgaand per speelavond de links naar de foto-impressies: 
22 februari https://myalbum.com/album/bK3z3oJV0PMR 
29 maart https://myalbum.com/album/9x4aoATRzFfA 
3 mei  https://myalbum.com/album/IwJx8Pzii2YG 
7 juni  https://myalbum.com/album/kg6pmKXFS67T 
11 oktober https://myalbum.com/album/tHvSWTmx1agF 
22 november https://myalbum.com/album/maM2XkMhKhnP 
 

Specifieke training voor deelnemers aan toernooien 
 

John Titaley heeft voor toernooi deelnemers een 3-tal specifieke trainingen gegeven. 
In totaal hebben 8 leden hieraan deelgenomen. 
Elke avond werd er op een ander badminton element getraind. 
De deelnemers hebben behoorlijk wat tips en trucs te horen 
gekregen en zullen dit nu in de praktijk moeten gaan brengen. 
Bijgaand de links naar de foto’s: 
donderdag 17 mei: https://myalbum.com/album/58BnZPKu2Ack 
donderdag 24 mei: https://myalbum.com/album/Ff5Kg9M71YNN 
donderdag 31 mei: https://myalbum.com/album/ahzeT1WfjEeV 

https://myalbum.com/album/L0bcjIIlv5LD
https://myalbum.com/album/bK3z3oJV0PMR
https://myalbum.com/album/9x4aoATRzFfA
https://myalbum.com/album/IwJx8Pzii2YG
https://myalbum.com/album/kg6pmKXFS67T
https://myalbum.com/album/tHvSWTmx1agF
https://myalbum.com/album/maM2XkMhKhnP
https://myalbum.com/album/58BnZPKu2Ack
https://myalbum.com/album/Ff5Kg9M71YNN
https://myalbum.com/album/ahzeT1WfjEeV
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‘Veens Open’ recreatief badminton toernooi 
 

Op zaterdagmorgen 26 mei 2018 was er in Veenendaal het Veens 
Open recreatief badminton toernooi. Hier werd vanuit NN met 2 mix-
koppels (Natascha Pol & Jeffrey Herben en Nicole van ’t Hull & 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 & Jeffrey verloren helaas 2 wedstrijden in hun poule en 
werden helaas uitgeschakeld voor de finale. Nicole & Pierre  hadden 
zware partijen maar kwamen uiteindelijk wel in de finale terecht. 

Helaas waren de tegenstanders in de finale net iets te sterk 
waardoor een 2e plaats een feit was. Leuk detail was nog dat 
in de poule-wedstrijden nog tegen een oude bekende Malissa 
Willemsz gespeeld moest worden. 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/2xyetxrjFQY9 
 
Badminton Apeldoorns Recreanten Toernooi (BART) 
 

Op 2 juni 2018 hebben we met een mix team van Barneveld (John 
Timmerman en Amy Berkhof) en Nationale-Nederlanden (Natascha Pol 
en Jeffrey Herben) mee gedaan aan het BART 2018. 
In de ochtend moesten 3 rondes gespeeld worden en op grond van de 
resultaten werd je voor de middag in nieuwe poule ingedeeld. Na de 
lunch werden er weer 3 rondes gespeeld en in de laatste ronde moest 
men aantreden tegen oude bekenden uit Renswouw. Helaas is men op 
doelsaldo verslagen en werd een mooie 2e plaats behaald. 
Bijgaand de link naar de foto’s: 
https://myalbum.com/album/1bCvYRL8YCNf 
 
 

 

Kiekendief mixtoernooi 
 

Op zaterdag 24 November 2018 werd in Lelystad het Kiekendief mix-toernooi georganiseerd. Hieraan 
werd met 3 mix-koppels deelgenomen. De deelnemers waren Nova Hendriksen-Joike Runtulalo (mix-
koppel van Bc Netwerk en NN ☺), Natascha Pol-Jeffrey Herben en Nicole van ’t Hull-Pierre van Gogh. 
Na het inslaan en het welkomstwoord ging iedereen van start. Er werden hele wedstrijden gespeeld in 
een recreanten- en een competitiepoule. Alle drie de koppels waren ingedeeld in 3 verschillende poules 
in de competitieklasse en moesten in de ochtend al een groot aantal wedstrijden spelen. Er werd 
gespeeld om 2 gewonnen sets wat inhield dat er ook nog vaak een derde set gespeeld moest worden. 
 

 

https://myalbum.com/album/2xyetxrjFQY9
https://myalbum.com/album/1bCvYRL8YCNf
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Nova en Joike werden 1e in hun poule en werden in de winnaarspoule ingedeeld. Nicole en Pierre 
werden 2e in hun poule en werden in de poule geplaatst waar om de 2e plek gestreden moest worden. 
Ook Natascha en Jeffrey behaalden genoeg punten om in de poule terecht te komen waarbij gestreden 
moest worden om de 2e plek. 
In de poule waar onze 2 NN-teams speelden voor de 2e plek waren Nicole en Pierre uiteindelijk te sterk 
voor iedereen en werden dus netjes 1e. 
Nova en Joike waren in winnaarspoule ook te sterk voor iedereen en werden de uiteindelijke overall 
winnaar wat natuurlijk voor dit gelegenheidsduo een enorme prestatie is! Een mooi resultaat dus waar 2 
NN teams met de prijzen huiswaarts keerden. 
De gezellig en sportieve dag werd nog afgesloten met een heerlijk diner bij het Italiaanse restaurant 
Sorrento in Lelystad. 
Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/vWAp3wCDTCqU 
 

Gezellig etentje met badminton 
 

Naast het badmintonnen is de vereniging ook op ander vlak nog actief. 
Op vrijdag 8 juni zijn we (inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie) 
met 10 (ex)leden wezen eten bij de wok in Elst. 
Dit etentje wordt elk jaar georganiseerd door Rene Butteling. 
Bijgaand de link naar de foto’s: 
https://myalbum.com/album/YQk6HncNSm72 
 

Training 
 

In 2018 hebben Guus Davans of Ferry Tan eens per 2 weken training gegeven. 
Dit zal in 2019 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 via een afgeschermde pagina. 
 

Contributie 
 

De contributie voor zowel NNPV als Badminton is in 2018 gelijk gebleven aan 2017 
(respectievelijk € 2,- en € 9,- per maand). 
 

Bestuur 
 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2019: 
Voorzitter:  Pierre van Gogh 
Secretaris:  Ferry Tan 
Penningmeester: Nicole van ’t Hull 
Ondersteuning:  Jos Deuning 
Trainers:  Guus Davans & Ferry Tan 
 
Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland: 
 

• Nieuwjaarstoernooi op donderdag 10 en 17 januari 2019 

• Diverse onderlinge speelavonden:  
28 februari, 11 april, 23 mei en 4 juli 2019 
Voor tweede helft 2019 zijn de data nog niet bekend 

• Specifieke training voor deelnemers aan toernooien 

• Fytalis Open Recreanten Toernooi 2019 in Wageningen op zondag 3 februari 2019 

• Lentekriebels toernooi in SV Renswouw op zaterdag 30 maart 2019 

• Veens Open mix toernooi in Veenendaal op 18 mei 2019 

• Invitatie teamtoernooi in Almere op 25 mei 2019 

• BART Apeldoorn Open mix toernooi op zaterdag 15 juni 2019 

• Landelijk Recreatie Team Toernooi 13 oktober 2019 

• Kiekendief mix toernooi voor recreanten (november)  

• Etentje met leden (eigen bijdrage, juni 2019) 

https://myalbum.com/album/vWAp3wCDTCqU
https://myalbum.com/album/YQk6HncNSm72
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Golf 
 
2018 liet zich kenmerken door een uitstekend golfjaar, het weer is over het algemeen uitstekend 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 de stijging van 2017 van het ledenaantal kunnen voortzetten (o.a. door leden van 
Delta Lloyd) en we zijn met ca. 15 leden verder gegroeid tot 294 (+5,3%). 
De financiën in 2018 zijn prima op orde gebleven. De beslissing om afscheid te nemen van een 4-tal 
kaarten (2 of Burggolf en 2 op Hitland) heeft financiële voordelen opgeleverd en het aantal 
speelmomenten is desondanks toegenomen. 
In 2018 zijn er op al onze kaarten wederom iets meer rondjes gespeeld in vergelijking met 2017. 
De door de activiteitencommissie georganiseerde golfevenementen laten een groei zien in deelnemers.  
 

De golfactiviteiten werd afgetrapt met het Kouwe Klauwen Toernooi; 
Gewonnen door Mathieu Segers, met Linda Oosterhuis als 2e en Elsemieke Petri als 3e. 
Het golfjaar wordt, zoals gebruikelijk, gedomineerd door de NNPV Tour met een 10-tal wedstrijden. 
Overall winnaar is Hans de Melker, zilver voor Rudy Perdon en brons voor Philip Rietmeyer. 
De Spanje reis (6 golfdagen, 7 rondes). 
Gewonnen door Linda Oosterhuis, Niels Kuiper zilver en Romana de Keijzer brons. 
In 2018 is de Winter knock-out niet gespeeld, maar bij de Zomer knock-out ging naar de winst naar 
Willem Dekker (Willem Zelisse 2e). In 2018 heeft Mike Mallee (strokeplay) zijn clubkampioenschap 
behouden en Willem Zelisse is clubkampioen geworden in de stableford competitie. 
De jaarlijkse koppelcompetitie is dit jaar nog niet gewonnen, want de finale is helaas nog niet gespeeld. 
Het nazomerfeest in Wuppertal is gewonnen door Jeannette Bouma. 
Tenslotte het flagship-tournament met dit jaar een record aantal deelnemers: 72. 
De NNPV golfdag is gewonnen door het team bestaande uit Angelique Moerman, Marianne Proost, 
Vincent en Frank Schuman. 
Het jaar werd afgesloten met het commissietournooi op Hitland, met wederom een overwinning voor 
Hans de Melker. 
De Fantasy Tour is dit jaar een prooi geworden voor Rudy Perdon. 
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 2019. 
 

Met betrekking tot het baangebruik kunnen we een aantal conclusies trekken: 
✓ Het aantal gespeelde rondjes is gestegen van 2.761 naar 3.019 (9,3%) 
✓ Bentwoud blijft het populairst, maar haar aandeel is wederom licht gedaald (43% van het aantal 

gespeelde rondjes) 
✓ Oude Maas blijft (met 11% van het aantal gespeelde rondjes) achter bij de andere banen, maar wordt 

wel populairder. 
✓ Hitland laat een lichte daling zien (2% minder rondjes) 
✓ Het aandeel 9 holes is verder gestegen, van 27% naar 31%. 
✓ Gebruik Rijswijkse is mooi gestegen t.o.v. voorgaand jaar. 
 

Voor 2019 is er wel een aantal wijzigingen. Allereerst is baancommissie lid Ruud van Hof gestopt en zijn 
taken zijn overgenomen door Hans de Melker. Daarnaast heeft golfbaan Bentwoud een andere visie over 
de samenwerking, namelijk een forse stijging van de tarieven. Als gevolg daarvan heeft het bestuur 
besloten te stoppen op Bentwoud en deze te vervangen door golfbaan Cromstrijen en golfbaan Liemeer. 
 

Voor 2019 heeft de activiteitencommissie al weer de gebruikelijke voorbereidingen genomen en alle 
evenementen komen in dit jaar weer terug. 
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Hengelsport Ede 
 
De vereniging heeft nog 26 leden, 1 minder dan in 2017. 
De meesten hiervan vissen al 25 jaar of langer met de competitie mee. 
 
Opnieuw hebben we een mooie competitie gevist. De vangsten waren beter dan een jaar eerder. 
Er werd maar liefst 413 kg vis gevangen. In 2017 was dat 274 kg. Dus een enorme toename. 
Zijn we beter gaan vissen of ….. 
 
De competitie over twaalf wedstrijden was spannend. Henk van Eldik stond tot aan de laatste wedstrijd 
bovenaan. Alleen als Ruud van den Berg de laatste wedstrijd zou winnen, zou hij kampioen worden. 
En het gebeurde inderdaad. Ruud werd kampioen. 
Kanjerkoning werd Ferry Tan. Hij ving de grootste vis, in de Hoge Vaart, een brasem van 63 cm. 
 

 
                      Tussen het riet, in een prachtige natuur, wat wil een visser nog meer. 
 
Natuurlijk zijn we ook weer een weekend naar de Kikkert in Friesland geweest. Genieten was het met een 
grote G . Mooi weer, goede vangsten, prachtige natuur. 
 

  
3 zwanen die langs vlogen. Een geweldig gezicht. Hier poseert Gerrit Nap met een prachtige Winde. 
 
Traditioneel sloten we het seizoen af met een ochtendje forelvissen in Ommeren. 
 
Het was weer genieten !!!!!. Op naar 2019! 
 
Bestuur HSV NN-Ede 
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Indoor / Conditietraining 
 

 
 
Voorzitter: Hans Sluijters (op de foto 2e van links) 
Secretaris/Penningmeester: Harmen Pijpers (rechts op de foto) 
 
Bovenstaand een deel van de groep (op de foto missen we Bert Bijl en Menno Sluijters) waarmee we het 
afgelopen jaar naar alle tevredenheid hebben mogen sporten in sporthal Oostervant. 
 
Er valt niet al te veel te vermelden. Het ledenaantal is dit jaar stabiel gebleven. 
We zouden graag wat uitbreiding van de groep willen, maar dat blijft moeilijk. 
 
Onze indooractiviteit vindt elke donderdagavond plaats en begint om 18:00 uur en eindigt om 19:00 uur. 
De “les” bestaat uit ongeveer een half uur loop- en grondoefeningen gevolgd door een partijtje volleybal. 
Na de “les” blijven zij die dat willen nog wat napraten in het restaurant van Oostervant. 
Dit wordt door ons de zogenaamde derde ronde genoemd en is volledig vrijwillig. 
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MCC 
 
De club heeft momenteel 717 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. 
Helaas is echter de uitgever van Computer Easy failliet gegaan. Reden voor het bestuur om snel een 
andere uitgever te zoeken. Dat is gelukt, sinds die tijd verstrekken wij aan onze leden maandelijks 
Tips &Trucs. Ook een prima periodiek over computers. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de nodige 
specials vertrekt. Inmiddels zijn wij in onderhandeling met de uitgever om te komen tot een uitgave van 
meerdere bladen waaruit door de leden er per lid één kan worden gekozen. Deze onderhandelingen 
lopen uitstekend en we hopen binnen afzienbare tijd deze af te ronden. 
 
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. 
 
Verder moeten wij melden dat onze penningmeester een andere werkgever heeft gevonden en in 
verband met vermeende belangenverstrengeling heeft hij het penningmeesterschap op moeten zeggen. 
Onze voorzitter heeft inmiddels deze taak erbij genomen. 
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Runners 
 

Hardloopkalender 2018 

Het bestuur van de NNPV Runners heeft voor 2018 een hardloopkalender samengesteld met 24 loopjes 

in de regio Den Haag/Rotterdam en 6 loopjes in de regio Ede. 

Hieronder zijn ook de 4 hardloopwedstrijden waarvan NN hoofdsponsor is opgenomen. 

Te weten de NN Halve van Egmond, NN CityPierCity, NN Rotterdam Marathon en NN 7 Heuvelenloop. 

 

In totaal namen er 253 leden deel aan de loopjes in de regio Den Haag/Rotterdam en 20 in de regio Ede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe hardloopkleding 

Eind 2018 hebben we onze leden weer nieuwe hardloopkleding aan kunnen bieden. Onze keuze is 

gevallen voor het kwalitatief goed bekend staande kledingmerk Craft. We hebben gekozen voor blauwe 

bovenkleding en zwarte broeken. De bovenkleding is bedrukt met een gecombineerd NN en NNPV 

Runners logo. Hierdoor zijn we bij de verschillende loopjes nog beter zichtbaar als NNPV Runners. 

 

Door te kiezen voor een andere manier van kledingverstrekking, hopen we nog beter aan ieders wens te 

voldoen op het gebied van maatvoering en kledingkeuze. Voor de levering van de kleding zijn we een 

samenwerking aangegaan met Lopers Company Delft. In deze hardloopwinkel zijn pas-sets in 

verschillende maten aanwezig en kan de kleding vooraf worden gepast. Lopers Company Delft plaatst de 

bestelling, zorgt voor de bedrukking en zorgt voor de aflevering van de kleding. Tot en met januari 2019 

ontvangen de leden ook nog eens 25% korting op de aanschaf van nieuwe hardloopschoenen. 

 

Leden die in een kalenderjaar minimaal aan 5 loopjes uit de NNPV Runners hardloopkalender hebben 

deelgenomen, komen in aanmerking voor een complete kledingset. Deze bestaat uit een shirt met korte 

mouw, windjack, shirt met lange mouw, fleecejack, singlet, lange tight en naar keuze korte broek 

of ¾ tight. De set is beschikbaar in dames- en herenuitvoering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden die niet aan het minimaal aantal van 5 loopjes hebben deelgenomen, krijgen in dit geval een het 

shirt met korte mouwen. 
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Bestuurssamenstelling 

In 2018 heeft Frits van den Born, die de ledenadministratie beheert, helaas ons bestuur moeten verlaten. 

Door het beëindigen van zijn werkzaamheden voor NN, was hij genoodzaakt ook zijn bestuurstaken voor 

de NNPV Runners neer te moeten leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

Plannen 2019 

Werving nieuwe leden….. 

Medio 2019 willen we bij onze NN collega's aandacht vragen voor de NNPV Runners met als doel leden 

te werven. Dit willen we doen door het uitdelen van flyers tijdens de NN loopjes, waar ook veel NN 

collega's aan deelnemen die nog geen lid zijn van de NNPV Runners. 

 

Bestuur 

We hopen in de loop van het jaar onze vacatures binnen het bestuur in te kunnen vullen. 
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Snooker 
 
De rode draad door het jaar heen is onze laddercompetitie. Hiervoor wordt iedereen regelmatig 
uitgedaagd om een serieuze Best-of-5 te spelen (of -3, -7, -9 etc. naar believen). Dat levert altijd min of 
meer spannende, maar in ieder geval genoeglijke, snooker-avonden op. Maar naast deze rode draad 
organiseren we ook nog enkele toernooien. 
 
Op zondag 18 februari  werd ons jaarlijkse open snookertoernooi gespeeld dat open staat voor alle 
NNPV-leden.  Om te kijken of er ook animo zou zijn voor een pooltoernooi kondigden we dit jaar aan dat 
poolspelers ook welkom waren, maar daarop kwam hoegenaamd geen respons. 
We beperkten ons dus tot het snookertoernooi met twee poules en een eindronde, wat dit jaar gewonnen 
werd door Nico van Veen. 
 
Eind juni speelden we de eindstrijd van de laddercompetitie. De drie hoogstgeplaatste en de speler met 
de meeste wedstrijden op zijn conto speelden nog een laatste halve finale en een finale wedstrijd. 
Ruud Heufke, tot dan al de nummer 1 van de ladder, bekrachtigde met een winnende finale dat hij 
onbetwist de sterkste was in seizoen 2017-2018. 
 
In september begon de nieuwe ladder in de omgekeerde volgorde van de vorige eindstand. 
Hierdoor moeten de sterke spelers zich weer omhoog vechten door de medeclubleden uit te dagen. 
 
Op 29 december sloten we het jaar af met een lekker oliebollentoernooi. Bij het nuttigen van een oliebol 
werden de eerste wedstrijden door loting samengesteld en daarna wisselden spelers na elke afgeronde 
frame. Het doel was om zoveel mogelijk frames te winnen dus snelheid was geboden: wie het eerst komt 
die het eerst maalt. (Dat gold trouwens ook voor de oliebollen…) Ron Melsen was door zijn snelheid de 
nummer twee op het nippertje te slim af en schreef dit toernooi op zijn naam. 
 
Dit nieuwe speelconcept bleek een welkome aanvulling op het ‘gewone’ toernooi en zullen we zeker in 
volgende jaren herhalen. 
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Squash 
 
Het NNPV-Squash woord voor 2018 is, evenals de afgelopen jaren, “Stabiel”. 
 
Het huidige aantal leden blijft de laatste jaren stabiel zo tussen de 10 en 15 squashleden. 
De locatie waar gespeeld wordt is al jaren ongewijzigd, stabiel in het Haagse namelijk bij Wellness & 
Racket Centre Westvliet. 
 

 
 
En groot aantal leden is 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 groot. 
 
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 deze Westvliet competitieteams. 
 
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! 
 
NNPV Squash hoopt uiteraard op een groei van het aantal leden, maar hoopt in ieder geval op het nog 
lang op dezelfde voet door kunnen gaan met het genieten van de mooie sport die squash is! 
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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 interne toernooien en de assistentie onzerzijds bij 

baraangelegenheden. 

 

Leden 

Eind januari is Gerard van der Poel na een kort ziekbed op 67-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 45 

jaar lid van onze afdeling. 1 (niet meer actief) lid is door NNPV geroyeerd wegens het niet nakomen van 

zijn financiële verplichtingen. 

Het aantal leden is eind 2018: 29 (eind 2017: 31); hiervan zijn er 25 geregistreerd bij de NTTB, waarvan 

20 als competitiespeler en 5 als recreant. 

 

Bestuur 

Ton Tromp is begin 2018 als adviseur aan het bestuur toegevoegd. Zijn aandachtsveld is met name de 

bar, de speelzaal en het speelmateriaal. 

Gedurende het jaar is er gezocht naar een definitieve invulling van het voorzitterschap, dat door Peter 

Bakker op ad interim basis werd vervuld. 

In de ALV eind 2018 werd Ton Tromp gekozen tot nieuwe voorzitter. 

 

Competitie 

Er werd in het voorjaar 2018 met 10 teams aan de NTTB competitie deelgenomen, waarvan 7 aan de duo 

competitie.  

Ons 1e team promoveerde naar de 2e klasse. Ons 3e team degradeerde naar de 6e klasse. 

Daarnaast promoveerden maar liefst 4 van de 7 duo teams. 

 

Er werd in het najaar 2018 eveneens met 10 teams aan de competitie deelgenomen. 

Het 1e team behaalde in de 2e klasse een verdienstelijke 3e plaats. 

2 van de 4 gepromoveerde duo teams wisten zich in de hogere klasse te handhaven.  

 

Toernooien 

De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren: 

  - het Nieuwjaarstoernooi (tevens nieuwjaarsreceptie, ook voor leden van Scyedam), 

 winnaars waren Stefan Pieters en Max Oppenheim (beiden Scyedam). 

  - clubkampioenschappen; Clubkampioen werd Hans Mol. 

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

     winnaars waren Cuma Kondu, Hans de Wit en Aat v.d. Berg 

  - het Kersttoernooi  

 

Overige activiteiten 

Er zijn, in Zoetermeer, twee biljartavonden georganiseerd.  

 

Ledenvergadering 

Op donderdag 6 december 2018 werd de jaarlijkse ALV gehouden. 

Hierin werd Ton Tromp benoemd tot voorzitter. 

 

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: 
 

Arnhem 

Bridge 

Squash Ede 

Tennis 
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Actviteitencommissie HP/DP 
 
Activiteiten commissie HP/DP heeft in 2018 niet veel kunnen organiseren i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden. Helaas zijn er nog altijd geen nieuwe vrijwilligers. 
 
Josée Daniels-van Boxtel, 
Activiteiten commissie HP/DP van de NNPV 
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Commissie Ede 
 
In 2018 
 
De bierproeverij die op de planning stond in november 2018 bij de Heidebrouwerij in Ede is helaas door 
te weinig belangstelling niet doorgegaan. 
 
Natuurlijk mocht 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. 

 
Dit jaar is er ook weer een voorjaarsworkshop en kerstworkshop geweest, georganiseerd in 
samenwerking met Bloembinderij Roel. Prachtige creaties zijn er gemaakt. 
 
De NNPV heeft ook korting gegeven op deelname aan activiteiten in ons bedrijfsrestaurant 'ZIN' in Ede. 
De keukenbrigade van het bedrijfsrestaurant ‘ZIN’, organiseerde deze workshops samen met patisserie 
van Woerekom uit Bennekom. 
 

- Valetijnstaart maken; 
- Chocolade voor Moederdag; 
- Taart maken voor Vaderdag. 

 
En nu 2019! 
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Sint Nicolaas Commissie NN 
 
Zaterdag 24 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 onderweg naar Ede. 
De cadeaus zijn gecontroleerd, de Sint heeft aan alle wensen voldaan. Alles is klaar! 
 

      
 

Als de eerste kinderen aan komen rijden zien ze langs de weg al 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, Op het einde van de show… de spanning liep op… en toen.. 
ja hoor daar was 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: 
 
Sint Nicolaas Commissie NN 
Sandra Ansink, Rene Hondong, Wilbert Evers en Arno Diemer 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2018 
 
Het financieel verslag omvat:  
 
1. De balans per 31-12-2018 
2. De staat van baten en lasten over 2018. 
3. Een specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten en 

de daaruit voortvloeiende contributiereserve. 
4. Begroting verenigingsjaar 2018 en 2019 
 
Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 2.174,21. 
Begroot was een tekort van € 19.818,82. Het nadelig saldo is in mindering gebracht op de vrije reserve. 
 
Globaal (in duizenden euro´s) de verschillen met de begroting. 
 

Onderdeel Voordelig Nadelig 

Contributie  5 

Rente  1,5 

Te verrekenen contributie  29,5 

Afdelingslasten 10,5  

Afdelingen tlv algemeen 1  

Bestuur 1,5  

Evenementen 38  

Jubilea 1,5  

Kosten betalingsverkeer  1,5 

 
Ten laste van de Lotto/Toto reserve is er in 2018 voor een bedrag van ca. € 2.500,00 kleding aangeschaft 
voor golf. De lotto opbrengsten zijn toegevoegd aan de reserve. 
 
Ook in 2018 is het aantal leden verminderd i.v.m. opzeggingen wegens beëindigen dienstverband of 
boventalligheid. Dit heeft tot lagere uitgaven geleid bij de afdelingen.  
De kaartjesactie is succesvol geweest. 
In totaliteit is echter wel veel minder uitgegeven aan evenementen. 
 
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%) 
Gemiddeld aantal leden in 2018:  3390. (-4,8%) 
 
Aantal leden per 01-01-2019: 3208. 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Jan Lansbergen Penningmeester 
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BALANS NNPV 2018 

Activa   Passiva 

 31-12-2018 01-01-2018  31-12-2018 01-01-2018 

Bankrekeningen €   43.724,28 €   30.616,06 Vrije reserve  €  163.106,51  

Spaarrekeningen € 406.556,00 € 457.500,00 Doel reserve  €  100.000,00  

    Reserve Lotto/Toto  €    82.753,26  

    Reserve Lustra  €    20.000,00   

        

   Reserve bijz. evenementen  €    15.100,00  

   Te verrekenen contributie  €    91.619,66  

Saldo afdelingen   Saldo afdelingen  €    19.416,40 

      

Debiteuren (Leden) €          88,00 €    897,75      

Nog te ontvangen €     6.580,81 € 7.569,52 Nog te betalen  €      4.587,50  

Vooruitbetaalde kosten €   48.347,42     

      

Totaal  € 505.306,50 € 496.583,33 Totaal   €  496.583,33 

      

      

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2018 t/m 31-12-2018 

                                      Baten               Lasten 

 Werkelijk Begroot        Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 81.382,00 85.800,00 Afdelingslasten 140.426,51  151.040,00  

Afdelingscontributie 88.877,00 89.694,00 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 269,50  1.500,00  

   Contributie t.l.v. Algemeen 1.602,00  1.400,00  
Rente 1.566,09 2.900,00 Bestuurskosten 1.503,72  3.000,00  

Te verrekenen contributie 1.574,17 31.027,18 Diverse 3.255,13  3.000,00  

Lotto/Toto 1.890,19 2.200,00 Evenementen 12.050,44  50.000,00  

   Jubilea - 1.500,00  

   Lustrum 10.000,00  10.000,00 

   Kosten betalingsverkeer 6.466,17  5.000,00  

   Onvoorzien - 5.000,00  

   Reserve Lotto/Toto 1.890,19   

       

Nadelig saldo 2.174,21 19.818,82 Voordelig saldo   

       

Totaal 177.463,66 231.440,00 Totaal 177.463,66 231.440,00 
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Specificatie per afdeling 
 

 2018  2018    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2018 31-12-2018 

         

Bridge 1.185,00 1.349,14  612,00       595,50   3.521,18 3.521,18 

Excursie  0,00       -3,00   1.383,64  

Golf 69.950,00 62.401,68  48.600,00   49.905,00   40.637,15 44.835,47 

Indoor trainen 1.720,00 1.446,50  600,00       590,00   1.790,16 1.523,66 

Tennis 14.000,00 12.649,77  6.624,00   6.376,00   28.988,33 27.844,56 

MCC 31.500,00 25.903,01  12.360,00   11.582,50   4.702,95 3.333,95 

Runners 12.000,00 10.829,58  5.796,00     5.043,00   4.033,34 3.661,55 

Snooker 3.270,00 3.226,20  1.872,00     1.922,00   897,22 393,85 

Squash 5.200,00 4.732,84  3.150,00     2.150,00   2.155,82 5,38 

Tafeltennis 4.300,00 3.984,07  2.520,00     2.366,00   -2.269,43 -2.197,50 

Badminton Ede 5.270,00 5.092,70  4.860,00     5.190,00   6.201,53 8.845,18 

Hengelsport Ede 2.390,00 2.312,27  972,00       927,00   -165,06 -394,19 

Squash Ede 3.085,00 2.948,86  1.890,00     1.522,00   -257,17 -1.248,53 

Arnhem 1.370,00 1.807,50  888,00       723,00   0,00 0,00 

         

Totalen 151.040,00 139.234,22  89.694,00 88.877,00  91.916,66 90.045,49 
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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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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2019 
 

Begroting inkomsten   Begroting uitgaven 

Contributie Aantal Per maand     Per lid 

Algemene contributie 3308  2,00  79.392,00         

Bridge 33  1,50  594,00   Bridge  1.150,00     34,85  

Golf (was € 15,00) 282  16,00  54.144,00   Golf 71.600,00  253,90  

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

Tennis 90  6,00  6.480,00   Tennis 13.000,00  144,44  

MCC (was € 1,25) 761  1,50  13.698,00   MCC 30.800,00   40,47  

Runners (was € 3,00) 138  1,50  2.484,00   Runners  6.050,00  43,84  

Snooker (was € 12,00) 13  14,00  2.184,00   Snooker 4.185,00  321,92  

Squash (was € 12,50) 15 14,00  2.520,00   Squash 5.790,00  386,00  

Tafeltennis (was € 7,00) 29  7,50  2.610,00   Tafeltennis 4.300,00  148,28  

Badminton-Ede 44  9,00  4.752,00   Badminton-Ede 5.592,00  127,10  

Hengelsport-Ede 26  3,00  936,00   Hengelsport-Ede  2.290,00  88,08  

Squash-Ede (was € 17,50) 6 18,50  1.332,00   Squash-Ede 2.806,00  467,67  

Arnhem  58  1,00  696,00   Arnhem 1.370,00  23,62  

                

          Afdelingsact. t.l.v. Algemeen 1.000,00   

          Contributie t.l.v. Algemeen 1.400,00   

          Kosten betalingsverkeer 6.500,00   

          Bestuurskosten 1.000,00   

          Diverse 4.000,00   

Lotto /Toto     2.000,00   Lustrum 10.000,00   

Rente     825,00   Evenementen 20.000,00   

Afname contributiereserve     7.627,50   Jubilea 500,00   

Tekort     17.353,00   Onvoorzien 5.000,00   

               

Totaal     200.053,50   Totaal 200.053,50   
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Notities 


