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Hoofdbestuur

mei 2020

Beste lezer,
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van de NNPV over het
verenigingsjaar 2019 aan te bieden.
Dit jaarverslag zal in de digitale algemene ledenvergadering van 27 mei 2020 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 2019
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Agenda algemene ledenvergadering
Te houden op woensdag 27 mei 2020.
Aanvang: 17:30 uur
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 2 december 2019
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 31-12-2019
aftredend in:
Voorzitter

: vacant

Vicevoorzitter

: C.A. Ansink

2021

Secretaris

: A.P. Diemer

2022

Penningmeester

: J.G.M. Lansbergen

2023

Ledenadministratie:
P.Th.M. Vorst
Erevoorzitters:
F.L. van Geest
A. van der Waal †
Ereleden:
I. den Boer-Lanser
J.E.F. Deuning
E.A. Elias †
C. van Geest-Nijenhuis
J.B.M. Geurtsen
Th. Groenewege †
J. Kapaan
M.J. Koppenhol

M. Lagerwaard
I.C. Leussink
F.H.A. Legand
J.M. Schut-van de Pol
A. Stegeman
J. Straus
M.G. Vroegop
L. Zoetbrood

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

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

01-01-2019

31-12-2019

2
16
29
3203

1
14
29
3064

64
43
33
10
269
26
806
148
13
16
9
31
87

43
45
opgeheven 01-07-2019
11
314
25
643
128
13
13
6
27
86

Per afdeling
Arnhem
Badminton Ede
Bridge
Conditietraining
Golf
Hengelsport Ede
MCC
Runners
Snooker
Squash
Squash Ede
Tafeltennis
Tennis
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2019
AFDELINGEN:
Arnhem
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen
Badminton Ede
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

Conditietraining
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Golf
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

: M. van Schaik
: vacant
: W. Evers
: M. Bergers

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

: H. Sluijters
: H.K. Pijpers
: H.K. Pijpers

: M. Alblas
: W. van der Plas
: J. Noordijk
: R. Perdon (activiteitencommissie)
: F. Koers (baancommissie)

Hengelsport Ede
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: R. van den Berg
: vacant
: G. Nap

MCC
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technisch beheer
Commissaris

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

Runners
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdcommissaris
Commissaris Ledenadministratie
Commissaris Regio Ede
Internetsite beheerder
Uitdelen Startnummers

: vacant
: R. Poliste
: R. Holling
: R.J. van der Hoek
: vacant
: vacant
: H. Buitendijk
: R. Schrik
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Snooker
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

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

Squash
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: A.C.J. Besseling
: P. van Driel
: P. van Driel

Squash Ede
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

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

Tafeltennis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissarissen

Tennis
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: T. Tromp
: J.A. Buitendijk
: J.J. Scheffers
: J.P.A.M. Cosijn
: P. Bakker

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

Commissie Ede
Voorzitter
Commissieleden

Kaartjes Commissie
Voorzitter
Commissieleden
Sint Nicolaas commissie NN
Voorzitter
Commissieleden

: J. Daniels-van Boxtel
: S. Aabouz

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

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

: J.P. Douwes Dekker
: M. Bakker

: C.A. Ansink
: R. Hondong
: W. Evers
: A.P. Diemer
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Notulen ALV 03-06-2019

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging
vergadering
vergaderdatum
vergaderlocatie
van
aanwezig

Algemene ledenvergadering NNPV
3 juni 2019
DP vergaderzaal 4
Arnò Diemer

bladzijde

1 van 2

telefoon

06-13673306

Totaal 9 leden, inclusief hoofdbestuur; C.A. Ansink (vicevoorzitter), J. Lansbergen,
J. Scheffers, J. Douwes Dekker, J. Noordijk, M. de Bruin, R. Harms, H. Buitendijk en
A. Diemer (secretaris)
4 met kennisgeving

afwezig
agendapunt Verslag

1.

Opening en mededelingen door de voorzitter (17:36)
Sandra Ansink opent de vergadering, welkom aan alle aanwezigen.
- Staan even stil bij de eerste vergadering zonder Leo den Boer;
ook onze erevoorzitter Arie van der Waal is 8 mei 2019 overleden
- Privacy statement op onze NNPV site gezet met dank aan Jan.
- Zicht-medewerkers mogen sinds 14 maart ook lid worden van de NNPV.
- Locatie Ede gaat in 2020 dicht, we verhuizen naar het pand in Arnhem van OHRA

2.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken bij secretaris zijn; de aanvullingen op het verzonden concept NNPV
jaarverslag 2018, verslag van de kascommissie en natuurlijk de ontvangen afmeldingen
voor deze vergadering.

3.

Notulen algemene ledenvergadering 08-11-2018
Geen op- en aanmerkingen. Notulen vergadering akkoord met dank aan de maker.

4.

Jaarverslag van secretaris
Arno neemt het jaarverslag door. Veel dank voor het doornemen van het jaarverslag.
Verder geen op- en aanmerkingen.

5.

Jaarverslag van de penningmeester
Het opstellen van het financiële jaarverslag was, voor het eerst zonder de ondersteuning
van Leo den Boer, best wel een lastige klus. Jan licht de financiële cijfers toe aan de leden.
Dit jaar afgesloten met een klein tekort. Door afname van het aantal leden zijn de
afdelingslasten minder. Ook al is de kaartjesactie succesvol geweest wordt er minder
uitgegeven aan evenementen. Hoewel het aantal leden best wel hard terugloopt, zijn we
nog steeds een gezonde vereniging.

6.

Verslag van de kascommissie
De kascommissie heeft 21 maart 2019 de stukken gecontroleerd.
Ze waren goed te spreken hoe de stukken dit jaar zijn aangeleverd.
“Hierbij verklaart de kascontrolecommissie, bestaande uit de dames C.M. Hoogweg,
C. Sugrim en de heer R. van Ewijk, dat zij op 21 maart 2019 de algemene boekhouding en
de boekhoudingen van de afdelingen van de NNPV hebben gecontroleerd en in orde
bevonden.
Wij willen als kascontrolecommissie onze waardering uitspreken voor het vele goede werk
dat in het afgelopen boekjaar door de diverse penningmeesters is verricht. En spreken
hierbij tevens de verwachting uit dat het boekjaar 2019 op dezelfde wijze aangeleverd
wordt. Wij adviseren de Algemene Vergadering van Leden de penningmeesters en de
overige leden van het hoofdbestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 1 januari 2018
t/m 31 december 2018.”
11

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging
vergadering
vergaderdatum

Algemene ledenvergadering NNPV
3 juni 2019

bladzijde

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
Twee van de huidige leden mogen volgend jaar nogmaals de controle doen, het
hoofdbestuur zal een derde kandidaat benaderen die op de reservelijst staat.

9.

Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV
De toekomst blijft een beetje onduidelijk en afwachten, zeker met de aankomende
verhuizing van de locatie Ede naar Arnhem. Er is inmiddels contact geweest met de PV
Ohra en ze zullen zich gaan beraden wat ze in de toekomst willen, de uitkomst hiervan is
bepalend over hoe nu verder.

2 van 2

Sandra heeft nu de voorzittersrol van zowel het hoofdbestuur NNPV, activiteitencommissie
Ede en de Sinterklaascommissie. Met name de rol van voorzitter hoofdbestuur is hetgeen
ze graag wil overdragen aan een ander. Dit is niet iets wat zij ambieert. Het is een dermate
belangrijke rol, dat ze vindt dat dit niet door haar op een goede manier vervuld kan worden.
Het is ook hier afwachten of er wellicht iemand van de PV Ohra deze rol zou kunnen
vervullen.
De NNPV bestaat in 2020, 50 jaar hier willen we zeker aandacht aan besteden.
Hoe moeten we nog bepalen. Voor de onderafdelingen zijn er geen bijzondere acties die
vanuit het hoofdbestuur worden georganiseerd.
10.

(Verslag) gebruik volmachten door het hoofdbestuur
We hebben dit jaar onze volmacht gebruikt. We vragen een nieuwe volmacht.
Deze wordt gegeven door de algemene ledenvergadering.

11.

Benoeming ereleden en leden van verdienste
We hebben in december 2018 de weduwe van Leo den Boer, Irma den Boer-Lanser als
erelid benoemd van onze vereniging.

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 2021.
Jan Lansbergen, penningmeester, aftredend in 2020.
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2022.

14.

Rondvraag
- Hoe staat het met het contact met Delta Lloyd.
Er is geen verder contact geweest met de PV van Delta Lloyd na de eerste kennismaking.
We zullen de mail, over de aanvulling van het hoofdbestuur, die naar de leden is gezonden
ook aan onze contact personen bij de andere pv's zenden.

15.

Sluiting (17:58). Sandra sluit de vergadering, bedankt en wel thuis.
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Notulen ALV 02-12-2019

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging
vergadering
vergaderdatum
vergaderlocatie
van
aanwezig

Algemene ledenvergadering NNPV
2 december 2019
VPT vergaderzaal E.01.74 (Tapascafé)
Arnò Diemer

bladzijde

1 van 2

telefoon

06-13673306

Totaal 14 leden, inclusief hoofdbestuur; S. Ansink (vicevoorzitter), J. Lansbergen
(penningmeester), H. van Aurich, A. van Aurich-van Veen, P. van Gogh, R. Hondong,
B. Hondong-Atzei, F. van Geest, T. Weerman, W. Evers, G. Nap, R. van den Berg,
P. van Driel “belt in” en A. Diemer (secretaris)
8 met kennisgeving

afwezig

agendapunt Verslag

1.

Opening en mededelingen door de voorzitter (17:33)
Sandra Ansink opent de vergadering. Welkom allemaal.
Mededeling:
- de heer T. Groenewege, ons erelid, is op 27 juni 2019 overleden.
- de heer E. Elias, ook erelid, is op 21 augustus 2019 overleden.

2.

Ingekomen stukken
De gebruikelijke afmeldingen voor deze vergadering.

3.

Notulen algemene ledenvergadering 03-06-2019
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
nieuwe bestuursleden.
Voorzitter, vacant
Sandra Ansink, vicevoorzitter, aftredend in 2021 – niet herkiesbaar
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2022
Jan Lansbergen, penningmeester, aftredend in 2020 – herkiesbaar
Door de algemene ledenvergadering is Jan weer voor de volgende termijn herkozen tot
penningmeester

6.

(verslag) Verkiezing leden onderafdelingen en commissies
Voor de commissie HP/DP hebben we een Sara Aabouz. We zijn blij dat deze commissie
onder leiding van Josee Daniels-van Boxtel een goede aanvulling heeft gekregen.

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
vergaderdatum

Algemene ledenvergadering NNPV
2 december 2019

bladzijde

2 van 2

9.

Toekomstperspectief NNPV
Vandaag voorafgaand aan deze vergadering met Monique Bergers gesproken. Dit is de
commissaris van de huidige afdeling Arnhem, ook Wilbert is nu penningmeester van de
huidige afdeling Arnhem en legt e.e.a. uit. Marcel van Ooijen voorzitter PV Ohra is
vandaag terug van vakantie en hebben we hebben hem hierover nog niet gesproken.
Het idee is nu dat PV Ohra samengaat met de huidige afdeling Arnhem onder de
vernieuwde afdeling NNPV Arnhem.
We zijn/blijven benieuwd wat de toekomst brengen zal.

10.

Vaststellen begroting 2020
Aan de leden wordt de begroting voorgelegd. Jan licht deze nog even toe.
Begroting wordt besproken door Jan. Hij geeft aan dat we dit jaar weer minder leden
hebben, zo zijn ook de begrote inkomsten lager. Voor de afdelingen squash en tafeltennis
zal de contributie in overleg met de penningmeesters stijgen.
- Squash per 01-01-2020 naar € 18,00 p/m (was € 14,00)
- Tafeltennis per 01-01-2020 naar € 8,00 p/m (was € 7,50).
Bij de uitgaves zien we wel veranderingen, algemene kosten zijn hetzelfde gebleven, de
kosten voor incasso dalen. Aan alle penningmeesters het verzoek om alert te blijven op de
incassofrequenties van onze NNPV leden. Voor het lustrum blijft e.e.a. lastig te begroten,
omdat we nog niet zeker weten wat we gaan doen, ook de onderafdelingen mogen
hiervoor hun voorstel indienen. Felix heeft een vraag over de begroting. Kan je me
uitleggen waar het verschil tussen de hoge kosten per lid in zit. Jan geeft aan dat dit te
maken heeft met aantal leden die lid zijn van deze afdelingen t.o.v. de begroting.
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 Squash wordt € 18,00 per maand. (was € 14,00)
- Afdeling tafeltennis wordt € 8,00 per maand. (was € 7,50)
De contributies zijn aangenomen door de algemene vergadering.
Jan, zal de contributies in januari 2020 aanpassen.

12.

Rondvraag
- Barbara wil weten of ze de "gewone" NNPV Info per mail blijft ontvangen. Jazeker!
- Sandra wil als laatst iedereen van de commissie Ede bedanken.

13.

Sluiting (18:03)
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 2019 staan we hierbij met respect stil
bij het overlijden van onze NNPV-leden.
Ons ontvallen zijn onze erevoorzitter A. van der Waal en de ereleden T. Groenewege en E. Elias.
Verder gaan onze gedachten uit naar de overige in 2019 overleden NNPV-leden.
Het jaar 2019!
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 3064 en dat zijn zo’n 140
leden minder dan in 2018.
Afgelopen jaar is er veel gedaan. Een greep:
• 13 Afdelingen met hun diverse en nog steeds goed bezochte activiteiten;
• De F1 van België Spa-Francorchamps
• Weekend Londen
• 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 laatste Sinterklaasfeest op locatie Ede was ook in 2019 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 verhuizing uit locatie Ede VPT naar Arnhem is dan nu echt een feit, 17 februari is Veluwepoort Ede
definitief gesloten. De NNPV commissie Ede is vanaf januari 2020 niet meer actief. We hebben het jaar
afgesloten met een drukbezochte kerstbingo. We kijken terug op mooie jaren met leuke activiteiten,
bedankt voor alles!
Hoe nu verder….
Vanzelfsprekend gaat NNPV door met activiteiten. 2020 Is zelfs een jubileumjaar we bestaan 50 jaar!
NNPV heeft al jaren een afdeling Arnhem, in de locatie Arnhem is de PV OHRA actief.
Deze 2 worden samengevoegd tot de een nieuwe afdeling NNPV Arnhem.
Anders als bij een commissie is het mogelijk om ook lid te worden van de afdeling NNPV Arnhem
voor € 12,00 per jaar. Als lid van de afdeling NNPV Arnhem betaal je dan nog minder voor een activiteit
dan een algemeen NNPV lid.
De gehele NNPV bedankt: Facility Management, Reproservice, HR Communicatie,
Merk- & Reputatiemanagement, HR Beleidsontwikkeling en vele anderen voor hun medewerking bij alles
wat wij organiseren. Bedankt!
We gaan in 2020 door met het doel van een personeelsvereniging: sporten, evenementen organiseren,
uitstapjes, workshops en voordeel aanbieden. In Rotterdam, Den Haag en Arnhem.
Arnò Diemer
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Arnhem
Wij trakteerden op 3 september alle collega's van NN Arnhem op heerlijke loempiaatjes tijdens
de after holiday-lunch.
Kortingskaartjes voor de Winter Efteling inclusief gratis parkeerkaart voor alle leden en hun kinderen.

En aan het eind van 2019 verblijden wij alle leden met een zeer gewaardeerd kerstpakket !

16

Badminton Ede
Op 1 januari 2019 zijn we gestart met 41 betalende leden en 3 ereleden. Het ledenaantal is dit jaar
lichtjes gestegen waardoor we op 31 december 2019 44 betalende leden hadden.
Daarnaast heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan en georganiseerd.
Onderstaand volgt een kort verslag.
Nieuwjaarstoernooi
Op donderdag 10 en 17 januari 2019 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd.
In totaal deden er 25 koppels (12 gemengd dubbel en 13 heren dubbel) mee van 6 verschillende
badmintonverenigingen.
Vanuit onze vereniging hebben 10 koppels meegedaan en in totaal heeft onze vereniging 3 prijzen
(2 eerste en 1 tweede plaats) in de wacht gesleept.

Dit jaar was het voor het eerst dat we op ons Nieuwjaar toernooi van start gingen met een nieuw
wedstrijdreglement. Voor een wedstrijd moesten nu 2 games gespeeld worden tot de 21 punten (de
eerste speelavond nog tot de 15). Bij een aantal deelnemers hebben wij deze nieuwe stijl gepolst en daar
hebben we alleen maar positieve geluiden van vernomen.
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.
Link naar de foto’s van de 1e speelavond:
https://myalbum.com/album/BcilYinApUY0
Link naar de foto’s van de 2e speelavond:
https://myalbum.com/album/k7f15hsWvUas
Lentekriebels toernooi
Op zaterdag 30 maart 2019 organiseerde SV Renswouw voor de 12e keer
het Lentekriebels mix toernooi in Renswoude. Hieraan werd met 3 duo’s aan
deelgenomen. Uit de poule-indeling (21 koppels totaal) blijkt dat ze alle drie
in een andere poule zijn ingedeeld. De ochtend sessie bestond voor iedereen
uit 6 partijen van 12 minuten. Er werden goede wedstrijden gespeeld wat
betekende dat iedereen na de pauze in de hoogste poule was ingedeeld,
samen met nog 3 andere koppels.
De finale werd gespeeld tussen Marja/Jelle (SV Renswouw) en
Nicole/Danny. Omdat eerder in de poule van hen werd verloren waren zij
extra gebrand om nu te winnen. En zo geschiedde: in 2 sets werden
Danny/Nicole de nieuwe kampioenen van het Lentekriebels toernooi 2019.
Bijgaand een paar foto’s van deze dag: https://myalbum.com/album/ZuTaEt66iCq7
17

Kantjils Open Recreanten Toernooi 2019
We hebben met 2 teams meegedaan aan het KORT teamtoernooi waarbij we de wisselbeker van vorig
jaar moesten verdedigen. Het 1e team behaalde een 1e plaats in de poule en het 2e team werd goeie 2e.
Voor de strijd om de wisselbeker (A-poule) plaatsen zich echter alleen de 4 beste nummers 1 (van in
totaal 6 poules) en dat was helaas niet het geval voor het 1e team.
Ze kwamen daardoor uit in de B-poule. Voor het 2e team was het zo dat zij bij de 2 beste nrs 2 behoorden
in de poule waardoor ook zij in de B-poule werden geplaatst.
Na de lunch werd dan ook de (onderlinge)strijd aangegaan. Voor het 1e team verliep de middag wat
stroever en werden de nodige punten verspeelt. De onderlinge wedstrijd tegen het 2 e team werd gelukkig
wel winnend afgesloten. Het 2e team had echter in de overige wedstrijden meer punten behaald en werd
daardoor 3e in de B-Poule.

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 weer opnieuw behaald moeten worden.
Bijgaand de link naar de foto’s van deze dag: https://myalbum.com/album/sjaX0O7SZfJP
‘Veens Open’ recreatief badminton toernooi
Op zaterdag 18 mei 2019 werd door WSV Dragonder het
Veens Open mix-toernooi in Veenendaal georganiseerd.
Wij hebben daar aan deelgenomen met Lisette
Hartgerink & Jeffrey Herben en Natascha Pol & Pierre
van Gogh.
In het ochtend programma was er nog een mix qua
speelsterkte. Tussen de middag stond er een heerlijke
broodmaaltijd klaar welke buiten in het zonnetje heerlijk
werd genuttigd.
Beide teams hadden ’s middags een goeie prestatie neer
gezet waardoor ze de halve finale moesten spelen.
Helaas verspilden Natascha & Pierre op het laatst teveel
punten zodat ze de halve finale verloren. Lisette & Jeffrey
deden het gelukkig beter en in de finale waren ze te sterk
voor hun tegenstanders zodat zij in hun poule de eerste
prijs binnen wisten te halen.
Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/FNAFJ40wTNBm
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Invitatie teamtoernooi in Almere
Op zaterdag 25 mei 2019 organiseerde ABC’14 (Almeerse Badminton Club) voor de 11de keer het
Invitatie toernooi in Almere. Hieraan hebben we nu voor het eerst aan deelgenomen met 1 team.
In de ochtend werden alleen maar heren & dames dubbels gespeeld tegen 3 verschillende teams.
We moesten 2 sets spelen tot max 21 punten. Beide dubbels wonnen 2x en speelden 1x gelijk.
In de middag werden vervolgens de mix-wedstrijden gespeeld tegen 3 verschillende teams.
Ook hier werd er 2x gelijk gespeeld en de rest gewonnen. Dit resulteerde uiteindelijk in een finale plaats!
In de finale hoefde er maar 1 set gespeeld te worden zodat het belangrijk was om goed te starten.
Als eerste werd de herendubbel gespeeld. De tegenstanders
waren in de ochtend ook al verslagen en ook dit keer werd er
eenvoudig gewonnen zodat de eerste punten binnen waren.
Hierna volgde de damesdubbel en ook onze dames lieten de
tegenstanders zonder punten achter zo dat er nog maar 1 mixdubbel gewonnen moest worden. De eerste mix-dubbel werd
door Natascha en Pierre gespeeld. In een zinderend eindslot
werd helaas verloren met 20-21 zodat de druk op de laatste mix
van Lisette en Jeffrey kwam te liggen. Gelukkig konden ze hier
goed mee overweg en werd de laatste mix gewonnen en
daarmee de 1e plaats veilig gesteld.
We kunnen terug kijken op een gezellig en sportief toernooi.
Was leuk om weer tegen nieuwe tegenstanders en
verenigingen te kunnen spelen.
Bijgaand de link naar de foto’s van deze dag: https://myalbum.com/album/dnaUNSsKBkbp
Nieuwe NN badminton kleding voor deelnemers aan ‘toernooien’
Het nieuwe tenue voor de ‘toernooideelnemers’ is binnen en tijdens het BART 2019 in Apeldoorn hebben
de deelnemers dit ook al aan gehad.
De reacties van de deelnemers over de nieuwe kleding is heel positief.
Wij willen de NNPV dan ook hartelijk danken voor de subsidie die we hiervoor gekregen hebben.

Badminton Apeldoorns Recreanten Toernooi (BART)
Op zaterdag 15 juni 2019 organiseerde WSV Apeldoorn een
teamtoernooi. Dit jaar deden we hier aan mee met 1 team
bestaande uit Natascha Pol, Paul Buurman, Nicole van ’t Hull
en Pierre van Gogh. Er waren 7 teams ingeschreven waar we
allemaal tegen moesten spelen. Niet alle wedstrijden werden
gewonnen maar uiteindelijk werden wel de meeste punten door
ons team behaald waardoor de 1e plaats en een lekkere taart
een feit was.

Bijgaand de link naar de foto’s van deze dag: https://myalbum.com/album/cHv8GUpJ2dvt
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Mixed Recreanten Team Toernooi
Op zondag 13 oktober hebben we met team bestaande uit Natascha Pol,
Nicole van ’t Hull, Paul Buurman en Pierre van Gogh mee gedaan aan het
Mix Recreanten Team Toernooi in Almere.
De opzet van dit toernooi was weer
eens anders dan dat we gewend zijn.
Elke speelronde moest 1 mix-koppel
van ons team spelen tegen een ander
mix-koppel van een ander team.
Na deze speelronde moest het andere
mix-koppel van ons team op een ander
veld spelen tegen een ander mixkoppel van een nieuw team spelen.
Na 2 rondes had je ronde vrij en daarna herhaalde dit ritueel
zich. Zo speelde je dus op alle velden tegen heel veel andere
mix-koppels/teams.
Hierbij waren de niveau verschillen soms enorm groot maar
werd daar door de mix-koppels goed rekening mee gehouden.
Elke gewonnen wedstrijd leverde 3 punten op, een gelijkspel 2
punten en een verloren wedstrijd leverde ook nog 1 punt op.
Aan het einde van het toernooi werden alle behaalde punten bij
elkaar opgeteld en het team met het hoogste aantal punten werd
de winnaar.
Uiteindelijk bleken 3 teams 50 punten behaald te hebben en werden zij gezamenlijk 1e.
Ons team is met 44 punten uiteindelijk als 7e (van de 36) geëindigd.
In de middag konden we ook nog kijken in de Sporthal naar de finales van de Dutch Open waarbij we het
Nederlands mix-team de finale zagen winnen.
Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/YUVquZNCfCDp
Oosterbeek Open
Op zondag 3 november hebben we met 4 koppels (2 mix koppels en 2 heren dubbels) deelgenomen aan
het Oosterbeek Open ’19 in Doorwerth. Onze mix-koppels speelde prima en kwamen uiteindelijk in de
winnaarspoule terecht. Helaas werd de 1e plaats niet gehaald en werden Nicole en Pierre 2e door een iets
minder doelsaldo.
Bij de heren-dubbels hadden Jaap Klok
en Peter Pol in de ochtend wat punten
verspeeld waardoor ze in de laatste poule
werden ingedeeld. Dit bleek een prima
tactische keuze want in de middag werd
geen enkele wedstrijd meer verloren en
konden ze bij de prijsuitreiking de 1e prijs
van hun poule in ontvangst nemen. Harry
en Jeffrey Herben behaalden in hun poule
een 2e plaats doordat ze tegen hun
concurrent niet verder kwamen dan een
gelijkspel.

Bijgaand de link naar de foto’s van deze dag: https://myalbum.com/album/FYRvRgepRgpH
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Kiekendief Toernooi
Op zaterdag 23 november 2019 werd in Lelystad
deelgenomen aan een mixtoernooi met 2 koppels
(Lisette Hartgerink/Jeffrey Herben en Natascha
Pol/Pierre van Gogh).
Beide koppels kwamen, nadat ze in de ochtend
voldoende wedstrijden hadden gewonnen uit in
dezelfde poule. Daar waren de tegenstanders wat
sterker dan in de ochtend wat resulteerde in
spannende wedstrijden met veel 3-setters.
Uiteindelijk zijn Lisette en Jeffrey 2e geworden net
voor Natascha en Pierre.

Bijgaand de link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/X2GPB9UhY6La
ARTT Alphen a/d Rijn
Op zaterdag 14 december 2019 werd in Alphen a/d Rijn een mixteamtoernooi georganiseerd.
Hieraan werd voor het eerst door NN aan deelgenomen. De teamleden waren Natascha Pol,
Paul Buurman, Danny vd Bovenkamp en Marloes.
Helaas is hier geen verslag van maar hebben de deelnemers zich prima vermaakt en zijn ze met de
eerste prijs naar huis vertrokken.
Onderlinge toernooi & speelavonden
Op 28 februari, 11 april, 23 mei en 19 september 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:
28 februari
https://myalbum.com/album/P0eHYwbTKllN
11 april
https://myalbum.com/album/apaI2Xb5361Q
23 mei
https://myalbum.com/album/BmotPAU4cNh8
19 september https://myalbum.com/album/KkU5jMFucQHh
Gezellig etentje met badminton
Naast het badmintonnen is de vereniging ook op ander vlak nog actief.
Op vrijdag 12 juli zijn we (inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie)
met 11 (ex)leden wezen eten bij de wok in Elst.
Dit etentje wordt elk jaar georganiseerd door Rene Butteling.
Training
In 2019 hebben Guus Davans of Ferry Tan wederom op verzoek training gegeven aan de diverse
(nieuwe) spelers. Dit zal in 2020 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 de NNPV als Badminton Ede is in 2019 gelijk gebleven aan 2018
(respectievelijk € 2,00 en € 9,00 per maand).
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Bestuur
Samenstelling bestuur per 1 januari 2020:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ondersteuning:
Trainers:

Pierre van Gogh
Ferry Tan
Nicole van ’t Hull
Jos Deuning
Guus Davans
Ferry Tan

Voor het komende jaar staan de volgende activiteiten gepland:
•

Nieuwjaarstoernooi op donderdag 9 en 16 januari 2020

•

Diverse onderlinge speelavonden:
5 maart, 9 april, 14 mei en 8 juni 2020
Voor tweede helft 2020 zijn de data nog niet bekend

•

Specifieke training voor deelnemers aan toernooien

•

Fytalis Open Recreanten Toernooi 2020

•

Lentekriebels toernooi in SV Renswouw

•

Veens Open mix toernooi in Veenendaal

•

Invitatie teamtoernooi in Almere

•

BART Apeldoorn Open mix toernooi

•

Landelijk Recreatie Team Toernooi in Lelystad

•

Algemeen Recreatie Team Toernooi in Alphen a/d Rijn

•

Kiekendief mix toernooi voor recreanten

•

Etentje met leden (eigen bijdrage, juni 2020)
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Bridge
De afdeling Bridge, die alleen nog in den Haag actief was, organiseerde in 2019:
-

een Onderlinge Competitie
een Paasdrive en
de slotdrive.

Aangezien het steeds moeilijker werd om voldoende deelnemers op te roepen heeft het bestuur besloten
om per 30 juni 2019 de afdeling Bridge te beëindigen.
Voorafgaande aan de slotdrive was er een afscheidsdiner op Sportcentrum Mariahoeve waarbij we ook
enkele deelnemers uit het voormalige Rotterdamse gebeuren mochten verwelkomen.

23

Golf
2019 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 3 keer
vergaderd, telkens in bijzijn van afvaardiging van de activiteitencommissie (Rudy Perdon) en de
baancommissie (Oscar Sparreboom).
De afdeling golf heeft de stijging van 2018 van het ledenaantal kunnen voortzetten (o.a. door buitenleden)
en we zijn met 23 leden verder gegroeid tot 317 (+7,8%). De financiën in 2019 zijn prima op orde
gebleven waardoor wij nog steeds een gezonde golf vereniging zijn. In 2019 zijn er op al onze kaarten
wederom meer rondjes gespeeld, ter vergelijking met 2018 een stijging van 10%.
De door de activiteitencommissie georganiseerde golfevenementen laten stabiliteit zien qua deelnemers
aantallen. De golfactiviteiten werden, zoals gebruikelijk, afgetrapt met het Kouwe Klauwen Toernooi,
gewonnen door Piet Vermaak, met Rudy Perdon als 2e en Romana de Keijzer als 3e.
Het golfjaar wordt, zoals gebruikelijk, gedomineerd door de NNPV Tour met een 10-tal wedstrijden.
Overall winnaar is Hans de Melker geworden (net als in 2018), met zilver voor Jeannette Bouma en brons
voor Joop Fiers. De 1e buitenland trip (Hemelvaart in Duitsland) is gewonnen door Rene Bouma.
De 2e buitenlandtrip (September, Duitsland) is gewonnen door Rudy Perdon.
In 2019 is de Winter knock-out weer eens van stal gehaald met Hans de Melker als winnaar (Fabio
Tolhuijzen 2e). Bij de Zomer knock-out ging de winst naar Niels Kuiper (Fabio Tolhuizen wederom 2e).
In 2019 is Willem Dekker clubkampioen (strokeplay) geworden en Philip Rietmeyer is clubkampioen
geworden in de stableford competitie.
De jaarlijkse koppelcompetitie is dit jaar gewonnen door Jeannette & Rene Bouma.
Tenslotte het flagship-tournament met dit jaar een mooi aantal deelnemers: met 67 golfers is Hitland
onveilig gemaakt inclusief een afsluiting met BBQ. Deze NNPV golfdag is gewonnen door het team
bestaande uit Erik Veldman, Hans Hasert, Nadine Donkers & Anja van Huuksloot.
Het jaar afgesloten met het commissietournooi op Burggolf, met een overwinning voor Marcel Mientjes.
De European Fantasy Tour is dit jaar prooi geworden voor Rudy Perdon, die in de laatste ronde toesloeg.
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 2020.
Met betrekking tot het baangebruik kunnen we een aantal conclusies trekken:
✓ Het aantal gespeelde rondjes is gestegen van 3.019 naar 3.333. (10,4%)
✓ Door de vervanging van Bentwoud (door Cromstrijen en Liemeer) zijn Bruggolf Zoetermeer en
De Rijswijkse de populairste banen geworden. (21% aantal rondjes)
✓ Oude Maas blijft (met 12% van het aantal gespeelde rondjes) achter bij de andere banen, maar wordt
wel steeds populairder.
✓ Alle banen laten een groei zien (variërend van 10% tot 62%) doordat we Bentwoud niet meer kunnen
bespelen.
✓ Het aandeel 9 holes is verder gestegen, van 31% naar 35%.
Voor 2020 zijn er wel een aantal wijzigingen. Allereerst zijn Rene Bouma en Kees vd Vlis gestopt als lid
van de activiteitencommissie. Jeannette Bouma is als lid gestart. Oscar Sparreboom heeft aangegeven
zijn taken in het bestuur te beëindigen, welke worden overgenomen door Frank Koers.
Voor 2020 heeft de activiteitencommissie al weer de gebruikelijke voorbereidingen genomen en alle
evenementen komen dit jaar weer terug en zullen enkele nieuwe evenementen worden geïntroduceerd.
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Hengelsport Ede
De vereniging heeft nog 25 leden, 1 minder dan in 2018.
De meesten leden zijn al lang lid en gaan ook mee met de wedstrijden.
De harde kern dus. Heel leuk dat je elkaar regelmatig aan de waterkant treft.
Opnieuw hebben we een mooie competitie gevist. Dit jaar voor het eerst een aantal wedstrijden
gehouden bij Kernhem in Ede. Dit water bevat heel veel (kleine) karper en voorn. Om gericht op deze
karpers te vissen vergde het toch wel wat aanpassing van voer en materiaal. Maar het was de moeite
zeker waard. Hier heeft Gerrit Nap een mooie karper gevangen bij Kernhem in Ede.

In 2019 hebben we weer heel goed gevangen. In totaal 460 kg. Vorig jaar was al goed met 413 kg.
De competitie over twaalf wedstrijden werd gewonnen door Ruud van den Berg. Gerrit Nap werd tweede
en Henk van Eldik derde.
Kanjerkoning werd Derk Glasbergen. Hij ving een brasem van 58 cm in ‘zijn ’Lemmer’.

Foto hierboven Ferry Tan met een mooie brasem.
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Natuurlijk zijn we ook weer, voor het 33e jaar op rij, een weekend naar de Kikkert in Friesland geweest.
De vangsten waren redelijk tot goed. Het weer viel helaas tegen, het was koud, veel wind en de nodige
neerslag. Ondanks het mindere weer kunnen we terugkijken op een geslaagd weekend.

Foto hierboven Ruud van den Berg met een prachtige zeelt, gevangen in de Eem.
Ook dit jaar sloten we af met een ochtend forelvissen. Deze keer niet in Ommeren, maar in Bergharen.
Het was weer een heel mooi seizoen 2019.
Bestuur HSV NN-Ede
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MCC
Onze club heeft momenteel 684 leden.
De MCC is op de ingeslagen weg doorgegaan. De activiteiten bestonden uit het uitbrengen van het
maandelijkse blad “Tips & Trucs “ en een aantal Specials.
Vorig jaar is aangegeven dat het bestuur met de uitgever tot overeenstemming wilde komen over een
keuzepakket voor onze leden.
Ons voorstel is geaccepteerd waardoor onze leden de keuze hebben gekregen uit 5 verschillende
bladen.
De organisatie bracht veel werk met zich mee maar het was de moeite waard.
Ruim 35 % van de leden wisselde van blad en ruim 80 % reageerde. De actie genereerde enige
opzeggingen maar ook weer nieuwe leden.
Wij verzorgen sinds begin 2019 vijf verschillende bladen en natuurlijk de specials voor onze leden.
Daarnaast geeft het bestuur antwoorden op de vragen van leden.
Er wordt steeds gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Door de beperkingen die ons zijn opgelegd en het
teruglopende aantal leden neemt het aantal mogelijkheden af.
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Runners
Hardloopkalender
In 2019 hebben we onze leden weer een hardloopkalender aan kunnen bieden met daarop in totaal 24
loopjes in de regio Den Haag/Rotterdam en 6 loopjes in de regio Ede/Arnhem.

Nieuwe hardloopkleding
We hebben heel veel positieve reacties ontvangen op onze nieuwe kledinglijn.
Zowel over het draagcomfort, de kwaliteit als de herkenbaarheid. Door het toepassen van een ‘eigen’
logo en de frisse blauwe kleur, zijn we nu goed herkenbaar tussen de vele andere lopers met de door NN
gesponsorde hardloopshirtjes.

Nieuwe website
Dankzij onze webmaster, Hans Buitendijk, beschikken we inmiddels over een nieuwe website. Hierop is
onze hardloopkalender te vinden inclusief de deelnemers en uitslagen van de verschillende loopjes.
De website is te vinden op: nnrunners.nnpv.nl
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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 17 maart werd ons jaarlijkse snookertoernooi gespeeld dat open staat voor alle NNPV-leden.
We speelden twee rondes in poules en daarna een finale, die dit jaar werd gewonnen door Mark Molier.
Tweede werd Ruud Heufke, rechts op de foto, en derde werd 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.
Ook deze wedstrijd werd door Mark Molier gewonnen, dus hij was duidelijk de sterkste speler van 2019.
In september begon de nieuwe ladder in de omgekeerde volgorde van de vorige eindstand.
Hierdoor moeten de sterke spelers zich weer omhoog vechten door 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 elk afgerond
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…) Alhoewel Mark Zoon erg dicht bij de
winst kwam trok toch Mark Molier weer aan het langste eind!
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Squash
Het NNPV-Squash woord voor 2019 is, evenals de afgelopen jaren, “Stabiel”.
Het huidige aantal leden blijft de laatste jaren stabiel zo tussen de 10 en 15 squashleden,
hoewel we in 2019 zowaar een nieuw lid hebben mogen verwelkomen.
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 een hoog niveau uitkomt - is goed te noemen, wat o.a. blijkt uit
deelname aan wederzijdse toernooien en de assistentie onzerzijds bij kantinezaken.
Leden
2 (al ruim 25 jaar niet meer actieve) leden hebben hun lidmaatschap helaas opgezegd.
Het aantal leden is eind 2019: 27 (begin 2019: 29); hiervan zijn er 25 geregistreerd bij de NTTB, waarvan
17 als competitiespeler en 8 als recreant.
Bestuur
In de ALV eind 2019 werd Jan Scheffers herkozen als penningmeester.
Competitie
Er werd in het voorjaar 2019 met slechts 8 teams aan de NTTB competitie deelgenomen.
2 Teams waren in een verkeerde regio ingedeeld, wat niet meer te herstellen was en dus moesten deze
teams teruggetrokken worden.
Van de 8 teams namen er 5 deel aan de duo competitie.
Ons 1e duo team degradeerde uit de 1e klasse.
Ons 2e duo team degradeerde uit de 2e klasse.
Ons 4e duo team promoveerde naar de 3e klasse.
Ons 5e duo team promoveerde naar de 6e klasse.
Ons 2e reguliere team degradeerde naar de 4e klasse.
Er werd in het najaar 2019 eveneens met 8 teams aan de competitie deelgenomen.
Het 2e team behaalde in de 4e klasse de 1e plaats en promoveerde naar de 3e klasse.
Ons 4e duo team promoveerde wederom, nu naar de 2e klasse. Een zeldzame prestatie.
Toernooien
De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren:
- Het nieuwjaarstoernooi (tevens nieuwjaarsreceptie, ook voor leden van Scyedam),
Winnaars Peter Bakker en Ivar Westerholt (Scyedam).
- Clubkampioenschappen: clubkampioen werd Emie van Bodegom. Hans de Wit won de B categorie.
- Het herdenkingstoernooi (ter nagedachtenis aan alle overleden leden),
Winnaars Emie van Bodegom en Ton Tromp.
- Het kersttoernooi.
Overige activiteiten
Er zijn, in Zoetermeer, twee biljartavonden georganiseerd.
Ledenvergadering
Op donderdag 12 december 2019 werd de jaarlijkse ALV gehouden.
Communicatie
Actueel nieuws werd via e-mail en de site bekend gemaakt.
Dagelijks vinden ca. 40 unieke bezoekers onze site.
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen:
Conditietraining
Squash Ede
Tennis
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Actviteitencommissie HP/DP
HIP schilderen
In 2019 startten we op 24 januari met de bijzonder leuke en succesvolle workshop HIP schilderen in DP.
Er zijn écht mooie schilderijen gemaakt! Deze workshop werd als uitstekend gewaardeerd onder de 17
deelnemers en het is zeker een optie om deze workshop nog eens aan te bieden.

F1 Grand Prix
In het weekend van 1 september vond de F1 Grand Prix plaats in Spa Francorchamps. Er werd zowel
een dagtocht aangeboden als de mogelijkheid voor weekendverblijf op de nabij gelegen camping.
In totaal 38 aanmeldingen (beneden verwachting, gezien de aantallen van 2017 en de veelvuldige
verzoeken om dit nogmaals te organiseren).
De verwachtingen richting Max Verstappen waren hoog gespannen, helaas viel hij al na enkele
honderden meters uit na een aanraking met Raikkonen.
Londen
De reis naar Londen vond plaats gedurende het weekend van 29 november tot en met 1 december.
We (28 personen) vertrokken in de vroege ochtend met het vliegtuig naar vliegveld Luton. Daarna richting
het Holiday Inn London Kensington Forum hotel. De dagen waren naar eigen inzicht door te brengen en
dat is bijzonder goed gelukt! Londen was in geweldig mooie kerstsfeer, bijzonder druk en het weer was
prachtig, soms wel erg koud. De vertraging op de terugweg was een domper, maar iedereen keek terug
op een heel mooi weekend in Londen.

Kersttaarten versieren
Voor de kerstworkshop is deze keer gekozen voor het versieren van een kersttaart. Hiervoor is Arta la
Tarta ingeschakeld, die in 2015 ook al eens een mooie workshop voor ons verzorgde.
Het blijkt elk jaar moeilijker te worden om een kerstworkshop in DP te organiseren vanwege de
commerciële invulling van de decembermaand in DP. Daarom is voor Rotterdam gekozen om de
workshop te laten plaatsvinden bij Arta la Tarta, niet te ver van DP in het centrum van Rotterdam.
In HP kon de workshop wel georganiseerd worden. Er zijn héél mooie, leuke en lekkere kersttaarten mee
naar huis genomen. De deelnemers waren erg tevreden.
Op naar de organisatie van het Jubileumfeest 2020!
Josée Daniels-van Boxtel,
Activiteiten commissie NNPV HP/DP
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Commissie Ede
In 2019
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 waren de laatste bingo's op de locatie in Ede.
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.
2020 Hoe nu verder…. "niet"
De verhuizing uit locatie Ede VPT naar Arnhem is dan nu echt een feit, 17 februari 2020 is Veluwepoort
Ede definitief gesloten. De NNPV commissie Ede is vanaf januari 2020 niet meer actief. We hebben het
jaar afgesloten met een drukbezochte kerstbingo.

We kijken terug op mooie jaren met leuke activiteiten, bedankt voor alles!

Sandra Ansink, Rene Hondong en Arno Diemer

34

Sint Nicolaas Commissie NN
Zaterdag 23 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 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. Popcorn, 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 zelfs een verlichte discovloer en
er hingen al prachtige tekeningen die de kinderen hadden opgestuurd, allemaal speciaal voor de Sint.

De spanning liep op… en toen.. ja hoor daar was Sinterklaas met de pieten.

Nadat de cadeautjes uitgepakt waren gingen de kinderen en de ouders weer richting huis, vol met
indrukken en verhalen en heel tevreden. Het was weer een geweldig feest.

Belangrijke personen: Hans Straus, Bardi Jacobs-van Dijk, 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.
Sint Nicolaas Commissie NN; Sandra Ansink, Rene Hondong, Wilbert Evers en Arno Diemer
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2019
Het financieel verslag omvat:
1.
2.
3.
4.

De balans per 31-12-2019
De staat van baten en lasten over 2019.
Een specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten en
de daaruit voortvloeiende contributiereserve.
Begroting verenigingsjaar 2019 en 2020

Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 13.637,27.
Begroot was een tekort van € 17.353,00. Het nadelig saldo is in mindering gebracht op de vrije reserve.
Globaal (in duizenden euro´s) de verschillen met de begroting.
Onderdeel

Voordelig Nadelig

Lotto / Toto

4

Te verrekenen contributie
Afdelingslasten

15
13,5

Afdelingen tlv algemeen
Bestuur

1
0,5

Evenementen

3

Jubilea

0,5

Kosten betalingsverkeer

2

Ten laste van de Lotto/Toto reserve is er in 2019 voor een bedrag van ca. € 2.500,00 kleding aangeschaft
voor badminton. € 350,00 is besteed aan de aanschaf van nieuwe snookerballen en € 530,00 aan nieuw
materiaal voor de hengelsport. De lotto provisieregeling is per 18 december 2019 beëindigd.
Als afrondende regeling hebben we ’n bedrag van ca € 3.850,00 ontvangen. De lotto opbrengsten zijn
toegevoegd aan de reserve.
Ook in 2019 is het aantal leden verminderd. Dit heeft tot lagere uitgaven geleid bij de afdelingen.
De kaartjesactie is wederom succesvol geweest. Ook zijn er meer reisjes georganiseerd zoals de
Formule 1 in België en Londen.
Gemiddeld aantal leden in 2012:
Gemiddeld aantal leden in 2013:
Gemiddeld aantal leden in 2014:
Gemiddeld aantal leden in 2015:
Gemiddeld aantal leden in 2016:
Gemiddeld aantal leden in 2017:
Gemiddeld aantal leden in 2018:
Gemiddeld aantal leden in 2019:

5461. (-6,4%)
5017. (-8,1%)
4510. (-10,1%)
4188. (-7,1%)
3715. (-11,3%)
3562. (-4,1%)
3390. (-4,8%)
3160. (-6,8%)

Aantal leden per 01-01-2020: 3084, inclusief 41 leden van Ohra en 14 leden van voormalig Delta Lloyd.
Namens het Hoofdbestuur,
Jan Lansbergen

Penningmeester
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BALANS NNPV 2019
Activa

Passiva

Bankrekeningen
Spaarrekeningen

31-12-2019 01-01-2019
€ 52.590,70 € 43.724,28 Vrije reserve
€ 442.481,44 € 406.566,09 Doel reserve
Reserve Lotto/Toto
Reserve Lustra
Reserve bijz. evenementen
Te verrekenen contributie
Saldo afdelingen

Saldo afdelingen
Debiteuren (Leden)
Nog te ontvangen
Vooruitbetaalde kosten

€
€

51,50 €
88,00
1.848,23 € 6.580,81 Nog te betalen
€ 48.347,42

Totaal

€ 496.971,87 € 505.306,60 Totaal

31-12-2019
€ 147.295,03
€ 100.000,00
€ 84.624,77
€ 40.000,00

01-01-2019
€ 160.932,30
€ 100.000,00
€ 81.956,46
€ 30.000,00

€
€
€

15.100,00
98.079,16
9.444,07

€
€
€

15.100,00
90.045,49
25.464,85

€

2.428,84

€

1.807,50

€ 496.971,87

€ 505.306,60

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Baten
Algemene contributie
Afdelingscontributie
Rente
Lotto/Toto

Werkelijk
75.850,00
95.973,00
915,35
6.108,70

Te verrekenen contributies
Nadelig saldo
Totaal

13.637,27
192.484,32

Lasten

Begroot
79.392,00 Afdelingslasten
92.796,00 Afdelingsact. t.l.v. Algemeen
Contributie t.l.v. Algemeen
825,00 Bestuurskosten
Diverse
2.000,00 Evenementen
Jubilea
Lustrum
Kosten betalingsverkeer
Onvoorzien
Reserve Lotto/Toto
7.052,00 Te verrekenen contributies

Werkelijk
135.665,94
1.524,00
578,60
2.047,12
23.929,67
10.000,00
4.596,62
6.108,71
8.033,67

Begroot
150.018,00
1.000,00
1.400,00
1.000,00
4.000,00
20.000,00
500,00
10.000,00
6.500,00
5.000,00

192.484,32

199.418,00

17.353,00 Voordelig saldo
199.418,00 Totaal
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Specificatie per afdeling
2019
Uitgaven
Afdelingsnaam
Bridge
Golf
Conditietraining
Tennis
MCC
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Badminton-Ede
Hengelsport-Ede
Squash-Ede
Arnhem
Totalen

2019
Contributie

Contributie reserve

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

1.150,00
71.600,00
1.720,00
13.000,00
30.800,00
6.050,00
3.550,00
5.790,00
4.300,00
5.592,00
2.290,00
2.806,00
1.370,00

1.714,73
67.673,12
1.855,17
9.860,67
27.504,93
6.050,00
3.290,39
3.432,99
4.333,50
5.313,11
1.304,97
1.972,36
1.360,00

594,00
54.144,00
600,00
6.480,00
13.698,00
2.484,00
1.950,00
2.520,00
2.610,00
4.752,00
936,00
1.332,00
696,00

270,00
59.792,00
640,00
6.108,00
12.146,50
2.329,50
2.077,50
2.226,00
2.540,50
5.067,00
900,00
1.332,00
544,00

3.442,11
44.835,47
1.523,66
27.844,56
3.333,95
3.661,55
393,85
5,38
-2.197,50
8.845,18
-394,19
-1.248,53
0,00

0,00
55.699,35
948,49
29.022,23
1.727,99
2.966,05
11,96
-406,61
-2.296,83
11.255,63
679,79
-1.528,89
0,00

150.018,00 135.665,94

92.796,00

95.973,00

90.045,49

98.079,16
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01-01-2019

31-12-2019

Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2019
Begroting inkomsten
Contributie
Aantal Per maand
Algemene contributie
3308
2,00
Bridge
33
1,50
Golf (was € 15,00)
282
16,00
Conditietraining
10
5,00
Tennis
90
6,00
MCC (was € 1,25)
761
1,50
Runners (was € 3,00)
138
1,50
Snooker (was € 12,00)
13
12,50
Squash (was € 12,50)
15
14,00
Tafeltennis (was € 7,00)
29
7,50
Badminton-Ede
44
9,00
Hengelsport-Ede
26
3,00
Squash-Ede (was € 17,50)
6
18,50
Arnhem
58
1,00

Lotto /Toto
Rente
Afname contributiereserve
Tekort
Totaal

Begroting uitgaven
Per lid
79.392,00
594,00
54.144,00
600,00
6.480,00
13.698,00
2.484,00
1.950,00
2.520,00
2.610,00
4.752,00
936,00
1.332,00
696,00

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

1.150,00
71.600,00
1.720,00
13.000,00
30.800,00
6.050,00
4.185,00
5.790,00
4.300,00
5.592,00
2.290,00
2.806,00
1.370,00

2.000,00
825,00
7.627,50
17.353,00

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

1.000,00
1.400,00
6.500,00
1.000,00
4.000,00
10.000,00
20.000,00
500,00
5.000,00

200.053,50
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Totaal

200.053,50

34,85
253,90
172,00
144,44
40,47
43,84
321,92
386,00
148,28
127,10
88,08
467,67
23,62

Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2020
Begroting inkomsten
Contributie
Aantal Per maand
Algemene contributie
3090
2,00
Golf
317
16,00
Conditietraining
11
5,00
Tennis
85
6,00
MCC
662
1,50
Runners
129
1,50
Snooker
15
12,50
Squash (was € 14,00)
14
18,00
Tafeltennis (was € 7,50)
28
8,00
Badminton-Ede
44
9,00
Hengelsport-Ede
23
3,00
Squash-Ede
6
18,50
Arnhem
44
1,00

Lotto /Toto
Rente

Begroting uitgaven
Per lid
74.160,00
60.864,00
660,00
6.120,00
11.916,00
2.322,00
2.250,00
3.024,00
2.688,00
4.752,00
828,00
1.332,00
528,00

1.950,00
850,00

Tekort

66.911,36

Totaal

241.155,36
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Golf
Conditietraining
Tennis
MCC
Runners
Snooker
Squash
Tafeltennis
Badminton-Ede
Hengelsport-Ede
Squash-Ede
Arnhem

73.500,00
2.220,00
12.500,00
29.000,00
6.050,00
3.535,00
4.294,50
4.300,00
5.667,50
2.335,00
1.693,36
2.090,00

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

1.000,00
1.550,00
4.700,00
1.000,00
4.000,00
50.000,00
25.000,00
1.700,00
5.000,00

Totaal

241.155,36

231,86
201,82
147,06
43,81
46,90
235,67
306,75
153,57
128,81
102,39
282,23
47,50

Notities
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