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Hoofdbestuur mei 2021 
 
Beste lezer, 
 
Het doet ons genoegen u hierbij een exemplaar van het jaarverslag van de NNPV over het 
verenigingsjaar 2020 aan te bieden. 
Dit jaarverslag zal in de digitale algemene ledenvergadering van 26 mei 2021 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 woensdag 26 mei 2021. 
 
Aanvang: 17:30 uur 
 
 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

 

 2. Ingekomen stukken 

 

 3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 9 december 2020 

 

 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 31-12-2020 
 
  aftredend in: 
 
Voorzitter : vacant   
 
Vicevoorzitter : vacant 
 
Secretaris : A.P. Diemer  2022 
 
Penningmeester : J.G.M. Lansbergen   2023 
 
Ledenadministratie: 
 
P.Th.M. Vorst 
 
Erevoorzitters: 
 

F.L. van Geest  

 
Ereleden: 
 

A.Berendsen 
I. den Boer-Lanser 

I.C. Leussink 
L.H. Oorsprong 

J.E.F. Deuning J.M. Schut-van de Pol 

C. van Geest-Nijenhuis A. Stegeman 

J.B.M. Geurtsen J. Straus 

W.A.H. Hofs 
J. Kapaan 

J. Verweij 
M.G. Vroegop 

M.J. Koppenhol L.A. Willemsen 

M. Lagerwaard 
F.H.A. Legand 

L. Zoetbrood 

  

Leden van verdienste: 
 

J. van Aurich F. Onverzaagt-Voogd 

H. de Bruijn A.S.C. Pronk † 

M.A. de Bruin H. Roepers 

W.C.J. Combé J.E. Ruben 

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

G. Davans R. Schuilenburg 

F. Elderson A.J. Snel 

J. van der Ende J.A. Terlaak 

M.N.E. Harteloh E. Tuurenhout 

A. Heijsteeg J.A. Verweij 

H.M. Hofstra L.M. Vonk 

R. Hondong Y.P. de Wit 

R. Koenen H.D. Wustenveld 

A. de Lange  

J.H.T.M. van der Linden  

R. van der Munnik  
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Aantal leden    01-01-2020         31-12-2020 

   

Erevoorzitters 1 1 

Ereleden  14 19 

Leden van Verdienste 29 28 

Algemene Leden 3064 3001 

   

Per afdeling   

   

Arnhem 43 160 

Badminton Ede 45 39 

Conditietraining 11 9 

Golf 314 316 

Hengelsport Ede 25 23 

MCC 643 601 

Runners 128 118 

Snooker 13 13 

Squash 13 12 

Squash Ede 6 5 

Tafeltennis 27 27 

Tennis 86 86 
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Samenstelling afdelingsbesturen en commissies per 31-12-2020 
 
AFDELINGEN: 
 
Arnhem 
Voorzitter : M. van Ooijen 
Secretaris : M. Bergers 
Penningmeester : W. Evers 
Commissarissen : A. Engelsma 
 
Badminton Ede 
Voorzitter : P. van Gogh 
Secretaris : F. Tan 
Penningmeester : N. van ‘t Hull 
Commissarissen : G. Davans 
 : J. Deuning 
 
Conditietraining 
Voorzitter : H. Sluijters 
Secretaris : H.K. Pijpers 
Penningmeester : H.K. Pijpers 
 
Golf 
Voorzitter : M. van Oostenrijk 
Secretaris : W. van der Plas 
Penningmeester : J. Noordijk 
Commissarissen : R. Perdon (activiteitencommissie) 
 : F. Koers (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 
Technisch beheer : J.J. Eradus 
Commissaris : H. Roepers 
 
Runners 
Voorzitter : vacant 
Secretaris : R. Poliste 
Penningmeester : R. Holling 
Wedstrijdcommissaris : R.J. van der Hoek 
Commissaris Ledenadministratie : vacant 
Commissaris Regio Oost : vacant 
Internetsite beheerder : H. Buitendijk 
Uitdelen Startnummers : R. Schrik 
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Snooker 
Voorzitter : vacant 
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 
Commissieleden : S. Aabouz 
 
Bingo Commissie 
Voorzitter : J.P. Douwes Dekker 
Commissieleden : M. Speijer 
 : P. Vorst 
 : J. Vorst 
 : S. Vorst 
 : J. Beekenbroek 
 
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 27-05-2020 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 27 mei 2020 bladzijde 1 van 3 

vergaderlocatie Skype vergadering 

van Arnò Diemer telefoon 06-13673306 
 

aanwezig Totaal 8 leden (waarvan alle online deelnemen), inclusief hoofdbestuur; J. Lansbergen, 

J.J. Scheffers, P. van Gogh, H. Buitendijk, T. Runderkamp, R. Perdon, N. van 't Hull en 

A.P. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 3 leden welke online wilde deelnemen.  

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

Welkom aan aanwezigen. Bijzondere tijden, alle aanwezige personen nemen online deel. 
- Arno Diemer opent de vergadering. 
- Pand in Ede is gesloten, we hadden deze vergadering eigenlijk in Rotterdam 

gepland. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken bij secretaris zijn; verslagen van onderafdelingen voor het NNPV 
jaarverslag 2019, verslag van de kascommissie en 1 ontvangen afmelding voor deze 
vergadering. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 02-12-2019 
Geen op- en aanmerkingen. Notulen zijn akkoord met dank aan de maker. 

 

   

4. Jaarverslag van secretaris 
Verslag is doorgenomen. Veel dank voor het aanleveren van de stukjes van de 
onderafdelingen en dank voor het doorlezen van het verslag. 
 
Na de eerste verzending aan de NNPV leden nog een aantal kleine aanpassingen. In het 
bestuur van de afdeling Arnhem, van Monique Bergers het verslag van de afdeling Arnhem 
ontvangen en Tom Runderkamp heeft na het doornemen een aantal goede tekstuele 
aanpassingen doorgegeven, ook dank daarvoor. 

 

   

5. Jaarverslag van de penningmeester 
Jan neemt ons mee door het financieel jaarverslag. 
Dit jaar afgesloten met een tekort van € 13.500,00 maar dit is minder dan het begrote 
tekort. Door afname van het aantal leden zijn de afdelingslasten minder. 
Toch zijn er een aantal mooie activiteiten geweest zoals de kaartjesactie, de F1 en de 
weekendreis naar Londen.  
De lotto/toto bijdrage is gestopt, wel een eenmalig bedrag ontvangen. 
De bankkosten van de incasso's zijn fors afgenomen. 
 
Jan zal op verzoek van Pierre van Gogh, de onderafdelingen hierop blijven attenderen. 
Er blijken nog steeds toch zo'n tweeduizend leden een maandbetaling te hebben. 
Voor de sponsorgelden zijn er door een aantal afdelingen (bijv. badminton en runners) een 
mooi tenue aangeschaft. 
 
Voor de begroting van 2020 die ook in het jaarverslag zit staat het jubileum begroot 
op € 50.000,00 de werkelijke uitgaven zullen hoger gaan worden, dit hebben we in overleg 
bewust gedaan om alle NNPV leden een mooi feest aan te kunnen bieden. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 27 mei 2020 bladzijde 2 van 3 
 

 

6. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie heeft 2 maart 2020 de stukken gecontroleerd. 
Complimenten aan de afdeling penningmeesters, graag volgend jaar weer op deze wijze 
aanleveren. 
 
“Hierbij verklaart de kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. M. Mol en de heren 
R. van Ewijk en M. Boeijmeer, dat zij op 2 maart 2020 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 2020 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 2019 t/m 31 
december 2019.”  

 

 

7. Decharge van de penningmeester en de overige leden van het hoofdbestuur 
De Algemene Vergadering van Leden heeft de penningmeester en de overige leden van 
het hoofdbestuur decharge verleend voor het boekjaar van 1 januari 2019 tot en met 
31 december 2019. 

 

   

8. Benoeming nieuwe leden kascommissie 
Eén van de huidige leden mag volgend jaar nogmaals de controle doen, het hoofdbestuur 
heeft nog 3 kandidaten op de reservelijst staan.  

 

   

9. Financiële situatie en toekomstperspectief NNPV 
Het 50-jarig jubileum van de NNPV was eigenlijk rond maar het coronavirus gooide roet in 
het eten voor de viering hiervan in mei. Josée Daniels-van Boxtel heeft aangegeven dat de 
gemaakte afspraken zo weer op te pakken zijn. Het wordt nu evt. 31 oktober 2020, 
afwachten maar. 
 
De afdeling Arnhem is samen gegaan met de PV OHRA en zijn nu een NNPV afdeling met 
ca. 140 nieuwe NNPV leden. Marcel van Ooijen is de voorzitter van de nieuwe afdeling 
NNPV Arnhem. 
 
Rudy Perdon wil nog weten of deze PV ook onderafdelingen of verenigingen had. 
Nee, de PV OHRA had geen andere onderafdelingen  

 

   

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 
Voor deze vergadering zijn geen benoemingen. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 27 mei 2020 bladzijde 3 van 3 
 

   

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 – niet herkiesbaar 
Jan Lansbergen, penningmeester, aftredend in 2023. 
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2022. 

 

   

14. Rondvraag 
- Jan Scheffers, is er al zicht op een eventuele nieuwe voorzitter? 

Nee, helaas dat niet. 

 

   

15. Sluiting (17:56) 
Arno bedankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng. Ging geweldig op deze wijze, TOP! 
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Notulen ALV 09-12-2020 

 

Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 9 december 2020 bladzijde 1 van 3 

vergaderlocatie Skype vergadering 

van Arnò Diemer telefoon 06-13673306 
 

aanwezig Totaal 6 leden, inclusief hoofdbestuur; J. Lansbergen (penningmeester), W. Evers, 

J. van Nuland, P. van Gogh, O. Nützel, B. Mulders en A. Diemer (secretaris) 

 

afwezig 2 leden welke online wilde deelnemen  

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

Arno Diemer opent de vergadering. Welkom allemaal. 
- Tijdens de ALV van de afdeling Golf op 19 september is Marcel van Oostenrijk 

verkozen tot voorzitter van de afdeling Golf. Per diezelfde datum stopt hij als 
voorzitter van de afdeling Snooker. De afdeling Snooker gaat op zoek onder de 
leden naar een nieuwe voorzitter. Jos Smeets en Otto Nutzel nemen uiteraard de 
honneurs tijdelijk waar. Otto geeft aan dat het tegenwoordig lastig is maar dat ze 
nog steeds zoekende zijn naar een voorzitter. 

- De volgende online vergaderingen zullen niet meer via skype kunnen omdat deze 
applicatie er bij Nationale-Nederlanden uit gaat. We zullen dan Microsoft Teams 
gaan gebruiken. 

 

   

2. Ingekomen stukken 
Vraag van de heer Berry Mulders: betreft het onderwerp van agendapunt 10. 
“Vaststellen begroting 2021” De vraag zal bij dit agendapunt worden besproken. 

 

   

3. Notulen algemene ledenvergadering 27-05-2020 
1 tekstuele aanpassing van Wilbert Evers. 
Verder geen op- en aanmerkingen. 
Notulen vergadering akkoord. 

 

   

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

 

   

5. (verslag) Verkiezing leden hoofdbestuur 
Huidige samenstelling hoofdbestuur. 
Voorzitter, vacant 
Vicevoorzitter, vacant 
Arno Diemer, secretaris, aftredend in 2022 
Jan Lansbergen, penningmeester, aftredend in 2023 

 

   

6. (verslag) Verkiezing leden onderafdelingen en commissies 
Er zijn geen verkozen leden 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 9 december 2020 bladzijde 2 van 3 
 

   

9. Toekomstperspectief NNPV 
Het is afwachten in deze periode. Wel dit jaar natuurlijk de mooie aanbiedingen van de 
NNPV kaartjescommissie gehad en de NNPV heeft een nieuwe ledenvoordeel winkel 
gelanceerd, "Corporate Benefits". 
Ook online heeft de afdeling NNPV Arnhem de laatste tijd veel activiteiten georganiseerd. 
Zoals; online bier/wijn proeven, pubquiz en bingo's 
Het zou mooi zijn als we weer eens een "onlife" bingo in Arnhem kunnen organiseren. 

 

   

10. Vaststellen begroting 2020 
Jan licht de begroting voor 2021 toe. Ondanks de afname van het aantal leden zullen de 
begrote inkomsten aan contributie ongeveer hetzelfde blijven. De afdelingsuitgaven nemen 
iets toe. Rente inkomsten zijn opnieuw verlaagd. Kosten betalingsverkeer nemen af, omdat 
er minder maand betalers zijn. Er zijn 600 maandbetalers aangeschreven. 
Bijkomend effect was ook dat er ’n aantal “slapende” leden hebben opgezegd. 
  
Voor het lustrum hebben we € 135.000,00 begroot, dit betekent wel dat er een tekort is 
begroot van € 160.000,00. Toch meent het bestuur dat we dit 50 jarig jubileum niet zomaar 
voorbij mogen laten gaan. We willen op 12 juni 2021 ons jubileum alsnog vieren. 
Nu maar hopen dat Corona niet opnieuw spelbreker is.  
 
Berry Mulders heeft ’n vraag over de verhouding contributie, uitgaven en de jaarlijkse van 
de NNPV te ontvangen subsidie bij de verschillende afdelingen. 
De begrote uitgaven zouden eigenlijk niet veel hoger moeten zijn dan de door de afdeling 
ontvangen contributies. 
 
Jan legt uit dat iedere afdeling ’n contributie reserve heeft. Deze is in het verleden 
opgebouwd door de ontvangen contributie en subsidie van NN. Daarnaast krijgt iedere 
afdeling subsidie van de NNPV. De hoogte van de subsidie voor een afdeling is het laagste 
bedrag van; “50% van de uitgaven” of "maximaal € 60,00 per afdelings lid". 
Het verschil tussen de ”bestedingen minus de te ontvangen subsidie” en de opgebrachte 
afdelings contributie beïnvloed de contributie reserve van de afdeling. 
Wanneer deze reserve te laag dreigt te worden dan zal er ’n voorstel tot contributie 
verhoging worden gedaan. De afdeling heeft op deze manier zelf invloed op de hoogte van 
de contributie. 
 
Algemene NNPV leden die geen lid zijn van ’n afdeling betalen dus mee aan de subsidie 
voor elke onderafdeling. Berry Mulders ziet graag dat de berekening van de subsidie voor 
de afdelingen, die al jaren lang hetzelfde is (uit de tijd dat de werkgever ook ‘veel’ bij droeg 
aan de NNPV) wordt besproken in de verenigingsraad. Zijn de rekenregels met het oog op 
de toekomst en de reserves van de NNPV hoofdvereniging nog wel up-to-date? 
 
Door de vergadering wordt de begroting aangenomen. 

 

   

11. Vaststellen contributie en afdelingsbijdragen 
Aan de leden wordt de contributie, die in de begroting staan, voorgelegd. 
Voor een aantal afdelingen zijn de contributies veranderd. 
- Afdeling MCC wordt € 2,00 per maand. (was € 1,50) 
- Afdeling Squash wordt € 30,00 per maand. (was € 18,00) 
- Afdeling Snooker wordt €8,00 per maand. (was €12,50) 
 
De contributies zijn aangenomen door de algemene vergadering. 
Jan, zal de contributies in januari 2021 aanpassen. 
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Nationale Nederlanden Personeelsvereniging 
 

vergadering Algemene ledenvergadering NNPV 

vergaderdatum 9 december 2020 bladzijde 3 van 3 
 

 

12. Rondvraag 
- Arno, bedankt nogmaals Berry voor zijn ingezonden vraag, het is goed om te weten dat 

er betrokken NNPV leden zijn. 
- Jan vraagt of de overige 1000 maandbetalers ook moeten worden aangeschreven met 

het risico dat er nog meer “slapende” leden opzeggen. 
De vergadering beslist dat je open kaart moet spelen en daarom iedereen moet 
aanschrijven. 

- Berry, wat zijn nu werkelijk de reserves en middelen, hoe zijn deze nu opgebouwd, is 
dit voor de toekomst nog te handhaven? 
Ook deze vragen zullen we meenemen in het overleg met de onderafdelingen in de 
aankomende verenigingsraad.  

 

   

13. Sluiting (18:30) 
Arno sluit de vergadering, bedankt ieder voor de aanwezigheid en inbreng. 

 

 
 

 Notities 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Ons ontvallen leden 
Voordat we de aandacht verleggen naar de NNPV-activiteiten van 2020 staan we hierbij met respect stil 
bij het overlijden van onze NNPV-leden. 
 
Ontvallen is ons lid van verdienste A.S.C. Pronk. 
Verder gaan onze gedachten uit naar de overige in 2020 overleden NNPV-leden. 
 
Het jaar 2020! 
 
Dit was een bijzonder jaar met weinig afdelingsactiviteiten. Door de ontwikkelingen binnen het bedrijf van 
NN heeft een aantal leden ons wederom moeten verlaten. Het gemiddeld aantal leden in 2020 was 3110 
en dat zijn zo’n 50 leden minder dan in 2019.   
 
Afgelopen jaar is er toch nog wel iets gedaan. Een greep: 

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

• Uitbreiding op het aantal golfbanen 

• Online proeverijen 

• Online Bingo’s 
 

De activiteiten zoals korting en de jaarlijkse attractieparken kaartjesverkoop met hoge kortingen. 
 
En veel en veel meer…… 
 
Het Sinterklaasfeest op locatie is in 2020 heeft i.v.m. de pandemie niet plaats gehad. 
Dit feest organiseert NNPV elk jaar op verzoek van de directie en bezorgt honderden kinderen en ouders 
een onvergetelijke dag. 
 
Hoe nu verder….  
Vanzelfsprekend gaat NNPV door met activiteiten die, gegeven de situatie en volgens de richtlijnen, nog 
wel kunnen worden georganiseerd. 
 
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 2021 "gewoon" 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 
 
 
 

Algemeen 
Het bestuur is in het verslagjaar 6 keer in vergadering bijeengekomen. De evenementencommissie is in 
het verslagjaar meerdere keren bijeengekomen om de activiteiten af te stemmen. 
Er is geen Algemene Ledenvergadering geweest.  
 
Statistische gegevens 
Aan het einde van het verslagjaar hadden we 158 leden.  
 
Verdeling: 

• 3 onbekend 

• 5 buitenlid/huisgenoot 

• 5 erelid NNPV Arnhem 

• 34 lid 

• 1 NNPV secretaris 

• 110 personeelslid OHRA 
 
 
Verslag 2020 evenementen 
 
Algemeen 
Door Corona is in 2020 minder georganiseerd dan voorgaande jaren. Gelukkig is de 
evenementencommissie creatief geweest om toch een aantal leuke activiteiten te organiseren. 
De evenementencommissie bestaat uit: Kim Gebhardt, Kristel Heidema, Anita Engelsma, Danny 
Pollmann en Brett Gaasbeek. Ze hebben ondersteuning gekregen van het bestuur; Wilbert Evers, 
Monique Bergers en Marcel van Ooijen. 
 
Online Pubquiz 
Op donderdag 7 mei 2020 was er een online Pubquiz, georganiseerd door NNPV Arnhem voor al haar 
leden én de overige ‘bewoners’ van het Ooyevaarsnest in Arnhem. 
 
In bijna 30 teams deden ongeveer 100 mensen mee en werden via een YouTube livestream er 8 rondes 
met vragen op ze afgevuurd. De volgende rondes waren er: Actueel, Algemeen, Audio 
(muziekfragmenten), Commercials (NN/DL/OHRA), Sport, App iconen, Afbeeldingen (koeken!!!) en een 
specifieke ronde over het Ooyevaarsnest! 
 
Klokslag 8 uur begon de Pubquiz en rond een uur of 10 was hij afgelopen. Door een snelle beoordeling 
van de inzendingen kon voor half 11 al de winnaar bekend worden gemaakt. 
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Online Bingo 
Voor het eerst organiseerde NNPV Arnhem een online bingo! Op donderdag 2 juli werd hij gehouden en 
er waren meer dan 80 aanmeldingen en deelnemers; het was een succes! 
 
Waar we in voorgaande jaren 2 bingo’s organiseerden in het Ooyevaarsnest, werd nu besloten om een 
online bingo te houden. Deze online bingo was voor leden én voor niet-leden en deze eerste keer kreeg 
iedereen die zich had aangemeld, 1 set van 4 bingokaarten thuisgestuurd mét een ‘bingo-dabber’ (stift). 
 
Klokslag 8 uur begonnen bingomaster Brett en co-host Danny met de bingo en rond half 11 was hij 
afgelopen. In die tijd waren er 4 rondes gespeeld en de nodige prijzen gewonnen door de deelnemers. Er 
was ook een prijs voor degene die de leukste en/of origineelste foto had ingestuurd. 
 
Hierbij tref je ook een aantal foto’s aan die hopelijk een goed beeld geven van de leuke sfeer die er 
heerste bij de collega’s thuis én in de chat bij de livestream op YouTube! 
 

 
 
Online Bierproeverij (23 oktober 2020) 
Bij de bierproeverij hadden zich 19 mensen aangemeld die allemaal met minimaal 1 bierpakketje (die 
thuis werd bezorgd) meededen. In samenwerking met hellobier.nl werden 4 verschillende biertjes 
geproefd en werd er veel informatie uitgewisseld over de bieren; qua bereiding en natuurlijk qua smaak. 
Ook waren er van tevoren tips gedeeld over lekkere hapjes die bij deze bieren pasten. 
 
Een bierproeverij hadden we nog niet eerder georganiseerd en al zeker niet online. Dat het online toch 
heel leuk was, is deze avond bewezen! 
 
Online Wijnproeverij (29 oktober 2020) 
Voor de wijnproeverij waren er 18 aanmeldingen. Hier werden 6 verschillende flesjes wijn afgeleverd en 
geproefd. Het ging om rosé, witte wijn, rode wijn en een port. Ook hier waren collega's lekker actief aan 
de slag gegaan om de voorgestelde 'bijgerechten' te maken om de smaak nog beter tot zijn recht te laten 
komen. Deze avond is met 'Goed glas wijn' georganiseerd en kan ook als 'zeer geslaagd' worden betiteld. 
 
Een wijnproeverij zat eerdere jaren ook in het programma maar toen gingen we nog 'gewoon' (?????) 
naar een wijnhandel om daar ter plekke te proeven. Ook hier is bewezen dat het ook via online kan. Een 
heel groot voordeel is dat je na het proeven niet meer naar huis hoeft te rijden!!! 
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Online Kerstbingo 
De laatste activiteit die dit jaar door NNPV Arnhem werd georganiseerd, was een kerstbingo. 
Deze werd op vrijdag 11 december gehouden en het was weer gezellig en een succes! 
 
Voor deze online bingo hadden we weer 'iedereen van NNPV Arnhem én iedereen uit het Ooyevaarsnest' 
uitgenodigd. Je kon dit keer zelf aangeven met hoeveel setjes bingokaarten (a 5 euro) je mee wilde 
spelen. Na de aanmeldingen hebben we de 'fysieke' kaarten mét een lekker chocolaatje aan de 
deelnemers gestuurd.  
 
Om 8 uur begonnen bingomaster Brett en co-host Danny met de bingo en rond half 11 was hij afgelopen. 
In die tijd waren er 4 rondes gespeeld en de nodige prijzen gewonnen door de deelnemers. Er was ook 
een prijs voor degene die de leukste en/of origineelste foto had ingestuurd. 
 
Hierbij tref je ook een aantal foto’s aan die hopelijk een goed beeld geven van de leuke sfeer die er 
heerste bij de collega’s thuis én in de chat bij de livestream op YouTube! 
 

 
 
Evenementen die niet plaats konden vinden: 
Sinterklaasfeest, Jeugddag, Visdag, Motorrit en Kerststukjes maken. 
 
Aanbiedingen 
Voor de PV Arnhem leden zijn er met een aantal partijen afspraken gemaakt voor diverse leuke kortingen 
en aanbiedingen. 
 

• CultuurWerkt!  

• Personeelsvoordeelwinkel 

• Squashcentrum Arnhem; dit was het laatste jaar dat we dit hebben gedaan. Het animo is de laatste 
jaren sterk teruggelopen en staat daarmee de bijdrage vanuit NNPV Arnhem niet meer in 
verhouding tot het aantal mensen dat nog squasht. 

 
Extra / Sinterklaasboekjes 
In november konden de leden aangeven dat ze interesse hadden in een Sinterklaasboekje om hun 
(klein)kinderen voor te lezen. Hier hebben ook een aantal (ongeveer 10) leden gebruik van gemaakt.  
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Extra / Eindejaar cadeau 
In december kregen de leden (incl. ereleden én collega’s die lid waren van PV Arnhem/PV OHRA) een 
bol.com bon aangeboden vanuit het bestuur. Daarbij konden ze aangeven of de bon naar henzelf of 
iemand anders gestuurd moest worden. Ook was er de mogelijkheid om een persoonlijke boodschap 
mee te geven als de bon naar een ander gestuurd moest worden. 
 
Wat reacties:  

• Mooi initiatief om iemand anders in het zonnetje te zetten met de bon. 

• Wat ontzettend leuk! Bedankt alvast! 

• Hartstikke leuke mail       Dank ook aan jou en de overige bestuursleden/vrijwilligers voor alle 

activiteiten, top! 

• Yo! Wat een leuke verrassing!         Dank alvast.      

• Als eerste.  Een geweldig idee om even de aandacht te vestigen op het lange bestaan van onze 
vereniging. Niet alleen wij waren maar ook jullie zijn de dragende kracht achter deze club. Ook 
voor jullie alle lof. Een mooi idee om ons een cadeaubon te schenken. Ik maak er dan ook graag 
gebruik van. 

• Heel hartelijk bedankt voor uw cadeaubon. Ga  een cd  kopen van zanger Danny Vera. Hij woont 
ook in Limburg. Een goeie roetsj toegewenst en tot in 2021. 
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Badminton Ede 
 

Op 1 januari 2020 zijn we gestart met 42 betalende leden en 2 ereleden en 1 lid van verdienste. 
Het ledenaantal is dit jaar weer lichtjes gedaald waardoor we op 31 december 2020 37 betalende leden 
hadden. 
 
Daarnaast heeft de NNPV Badminton weer aan diverse activiteiten meegedaan en georganiseerd.  
 
Door de Corona maatregelen werd dit echter een totaal ander badminton jaar dan wat we van te voren 
hadden gedacht. Veel activiteiten zijn daardoor niet door gegaan en ook de speelavonden zelf moesten 
regelmatig op een andere manier worden ingevuld of konden geen doorgang vinden. 
 
Onderstaand volgt een kort verslag van de activiteiten die nog wel door gegaan zijn. 
 
Nieuwjaarstoernooi 
 
Op donderdag 9 en 16 januari 2020 werd het traditionele Nieuwjaarstoernooi georganiseerd. 
In totaal deden er 22 koppels (6 gemengd dubbel en 16 heren dubbel) mee van 5 verschillende 
badmintonverenigingen.  
Vanuit onze vereniging hebben 12 koppels meegedaan en in totaal heeft onze vereniging 5 prijzen 
(2 eerste, 2 tweede en 1 derde plaats) 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: 
(made bij Nelleke Zijnstra) van beide avonden. 
Veel kijkplezier (neem er even de tijd voor): 
https://myalbum.com/album/hCBFEaJTVwGU 
 

https://myalbum.com/album/hCBFEaJTVwGU
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Kantjils Open Recreanten Toernooi 2019 
 
Op zondag 2 februari 2020 organiseerde BC de Kantjils alweer voor de 13e keer het gezellige team 
badminton toernooi KORT 2020 (Kantjils Open Recreanten Toernooi) in Wageningen. Dit jaar deed NN 
mee met 1 team bestaande uit Natascha Pol, Lisette Hartgerink, Paul Buurman en Ferry Tan. 
In de ochtend moest er tegen 3 teams een herendubbel, damesdubbel en 2 mix-partijen gespeeld 
worden. Van de 12 wedstrijden werd alleen 1 damesdubbel verloren. 
Na de lunch werden de teams opnieuw ingedeeld en was ons team in de sterkste poule ingedeeld 
waardoor het behalen van de wisselbeker 
weer tot de mogelijkheden behoorde.  
De tegenstand in de middag was duidelijk van 
een ander kaliber waardoor onze leden nog 
meer aan de bak moesten. Uiteindelijk zijn ook 
in de middag alle wedstrijden op 1 mix-dubbel 
wedstrijd na gewonnen waardoor de 
wisselbeker wederom mee naar Ede genomen 
kon worden. 
 
Het was weer een super geslaagd toernooi. 
De volgende keer zal de wisselbeker weer 
verdedigd moeten worden. 
Bijgaand de link naar de foto’s van deze dag: 
https://myalbum.com/album/BYQeDgVNykF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag Landelijk Recreanten Team Toernooi (Arnhem) 
 
Op zaterdag 7 maart 2020 werd voor de 28e keer het LRTT georganiseerd in Arnhem.  
We hebben hier voor het eerst aan deelgenomen met 1 team bestaande uit Natascha en Peter Pol, 
Nicole van ’t Hull en Tom Koetsier (invaller voor Jeffrey Herben). 
De opzet van dit toernooi is anders dan dat we gewend zijn. De wedstrijden duurden 11 minuten en er 
moesten zo’n 36 rondes gespeeld worden waarbij de ene keer een damesdubbel werd gespeeld, de 
andere keer herendubbel of een mix-dubbel. 
Voordeel is dus wel dat je tegen heel veel verschillende teams speelt en nadeel is dat er geen rekening 
gehouden wordt met de verschillende speelsterktes. 

 
Dit is een superleuk toernooi gebleken waar héél 
veel wordt gespeeld. Een aanrader voor iedereen 
van onze club, ongeacht het niveau dat je hebt! 
  
Uiteindelijk is ons team als 29ste geëindigd (van in 
totaal 72 teams).  
Via bijgaande link heb je nog indruk van dit 
toernooi: 
https://myalbum.com/album/GwmQahPaydoH  
 
 
 
 
 

 
 
 

https://myalbum.com/album/BYQeDgVNykF
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyalbum.com%2Falbum%2FGwmQahPaydoH&data=02%7C01%7Cpierre.van.gogh%40nn.nl%7C7bb3dd8f7bf04822665508d7c37c0597%7Cfed95e698d7343feaffba7d85ede36fb%7C1%7C0%7C637192809751508991&sdata=EZfSOh7PFZBszal12N7pdqUd1N4vpSYzfsltnsMVWlk%3D&reserved=0
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Verslag ‘Air-badmintonnen’ 
 
Op donderdag 23 juli 2020 zijn we met 4 leden (Lisette Hartgerink, Natascha Pol, Nicole van ’t Hull en 
Pierre van Gogh) afgereisd naar het Beach resort in Renswouw. 
Vanwege de Corona maatregelen was het namelijk wel toegestaan om buiten te sporten. S.v. Renswouw 
had daarom een Beach resort ingericht waarop Air-badminton gespeeld kon worden. 
Op het aangelegde Beach resort hebben de deelnemers lekker kunnen duiken naar de shuttles die extra 
snel waren. In het zand spelen was wel iets anders dan op de gladde zaalvloer en ook bleek het veel 
vermoeiender te zijn. Gelukkig beschikten de deelnemers over een uitstekende conditie waardoor er 
leuke rally’s ontstonden. 
 
Training 
 
In 2020 hebben Guus Davans of Ferry Tan wederom op verzoek training gegeven aan de diverse 
(nieuwe) spelers. Dit zal in 2021 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 2020 gelijk gebleven aan 2019 (respectievelijk 2,- en 
9,- euro per maand). 
 

Bestuur 
 
Samenstelling bestuur per 1 januari 2021:  
Voorzitter:  Pierre van Gogh 
Secretaris:  Ferry Tan 
Penningmeester: Nicole van ’t Hull 
Ondersteuning:  Jos Deuning 
Trainers: Guus Davans 

Ferry Tan 
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Golf 
 
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. 
 
De impact van het Covid-19 virus op ons dagelijks leven is enorm. Maar ook op onze geliefde sport had 
het veel invloed. In het begin van het jaar waren alle golfbanen gesloten. De deelnemers aan de NNPV 
Buitenlandreis maakten helaas van heel dichtbij de lockdown in Spanje mee.  
Wat was het daarom fijn dat spelen weer mogelijk werd met enige voorzorgsmaatregelen. 

Golf bleek een hele populaire manier om te ontspannen. Het was te merken hoe enorm iedereen er naar 

uit had gekeken. Al onze bedrijfskaarten werden op nagenoeg alle dagen van de week heel goed benut.  

Onze activiteitencommissie durfde het weer aan om onder strikte voorwaarden enkele toernooien en de 

knock-out competitie te organiseren. Heel bijzonder was de enorm geslaagde NNPV golfdag op golfbaan 

Westerpark in Zoetermeer. Door een uitstekende organisatie kon een record aantal deelnemers op een 

veilige manier genieten van een Texas scramble wedstrijd en een mooi buffet in de buitenlucht. 

 

Het was ook het moment waarop ik de voorzittershamer van Marc Alblas mocht overnemen. 

Marc nogmaals heel erg bedankt voor jouw inzet de afgelopen jaren.  

Ook het nieuwe jaar begint anders dan wij gewend zijn. 

Geen Kouwe Klauwentoernooi als start van het golfseizoen en nog maar met 2 mensen in een flight.   

 

Toch zit de baancommissie niet stil. Met een mooie uitbreiding van onze golfbanen kunnen we ook 

collega’s in de buurt van Amsterdam en in het Oosten van Nederland meer golfmogelijkheden bieden. 

 

Golf is één van de weinige sporten die nog steeds mogelijk is tijdens de Covid-19 periode. 

Ik hoop dat iedereen veel gebruik maakt van de mogelijkheden die onze vereniging biedt om eens te 

ontsnappen aan je huis. Nodig ook eens die collega of dat gezinslid uit die al veel te lang binnen zit en 

nodig toe is aan lekker ontspannen in de frisse lucht. Misschien ervaren zij wat wij al veel langer weten: 

golf is heerlijk om te doen. 

 

Ik wens iedereen namens het bestuur veel golfplezier toe maar bovenal een goede gezondheid toe. 

Hopelijk duurt het niet lang meer voordat we weer zonder beperkingen met elkaar kunnen golfen.  
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Hengelsport Ede 
 
Het jaar 2020 stond natuurlijk in het teken van de Corona pandemie.  
Alle wedstrijden en evenementen konden helaas niet doorgaan. 
We zouden voor het 34e jaar naar Friesland gaan voor ons visweekend. Helaas kon dit niet doorgaan. 
Voor de individuele visser was het wel mogelijk om naar de waterkant te gaan met inachtneming van de 
Coronaregels. Dat werd dan ook gedaan zo kon er toch nog een visje gevangen worden. 
 
Het enige ‘evenement’ wat wel kon plaatsvinden was de Algemene Ledenvergadering die op 28 januari 
gehouden werd. Deze vond voor de laatste keer plaats in het NN gebouw aan de Loevestein te Ede.  
 
De vereniging heeft nog 24 leden, 1 minder dan in 2019.  
Onderstaand een paar mooie foto’s van leden die in 2020 aan de waterkant zaten.   
 

               
 
        Leo Klok met een prachtige zeelt. Gevangen in de Linge.      Henk van Eldik met een mooie karper gevangen in Ede. 
               

                           
 
                                   Willem van den Berg met een grote brasem. Gevangen in de Linge. 

 
Het was een heel bijzonder jaar. 

Hopelijk kunnen we in 2021 weer wat organiseren en is Corona onder controle. 
 

Bestuur HSV NN-Ede 
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MCC 
 
Onze club heeft momenteel 597 leden. 
 
De MCC is op de ingeslagen weg doorgegaan. 
De activiteiten bestonden uit het uitbrengen van 5 verschillende maandelijkse bladen waaruit onze leden 
kunnen kiezen en een aantal Specials. 
 
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 en daarbij hadden we ook natuurlijk nog te maken met het Corona virus. 
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Runners 
 
Hardloopkalender 

Door de coronamaatregelen zijn vanaf half maart 2020 de meeste hardloopwedstrijden afgelast of 

verplaatst naar 2021. Van alle loopjes die voor 2020 op onze hardloopkalender stonden, zijn er slechts 8 

doorgegaan. De CPC Loop op 8 maart 2020 was het laatste geplande loopje. In augustus 2020 heeft de 

organisatie van de Lansingerland Run twee keer een corona-proof hardloopwedstrijd georganiseerd. 

We hebben deze twee loopjes toegevoegd aan onze hardloopkalender. 

 

De loopjes waar in 2020 door NNPV Runners aan is deelgenomen zijn: 

 

     Datum Naam    Plaats   Aantal Runners 

1.  05-01-2020 Meerhorstloop   Stompwijk  22 

2.  12-01-2020 NN Egmond Halve Marathon Egmond aan Zee 8 

3.  19-01-2020  Halve Marathon Zoetermeer Zoetermeer  13 *) 

4.  08-02-2020  Februariloop   Bennekom  n.b. 

5.  09-02-2020  Noord-Aa Polderloop  Zoetermeer  10 

6.  16-02-2020 Lansingerland Run  Berkel en Rodenrijs 14 

7.  01-03-2020 Schiedamloop   Schiedam  5 

8.  08-03-2020 NN CityPierCity Loop  Den Haag  23 

9.  16-08-2020 Summer Run   Berkel en Rodenrijs 4 

10. 30-08-2020 Summer Run    Berkel en Rodenrijs 3 

 

*) Vermeldingswaardig is dat NNPV Runner. Peter Sliep, als derde is geëindigd binnen zijn 

leeftijdscategorie: Mannen 35 en overall elfde op de 21,1 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal leden 

We zijn het jaar gestart met 128 leden. Op 31 december 2020 hadden we 118 leden. 

 

Bestuur en assistenten 

De samenstelling van het bestuur en assistenten is in 2020 ongewijzigd gebleven. 
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Snooker 
 
Normaal gesproken is onze laddercompetitie de rode draad door het jaar heen, maar dat is het afgelopen 
jaar wel anders uitgepakt. 
Door alle maatregelen en dreigingen rondom Corona lag die ladder al vrij snel stil. 
Veel spelers vonden het niet prettig om in een afgesloten ruimte rond de tafel te gaan staan dus werden 
al geplande wedstrijden afgezegd en nieuwe maar mondjesmaat geregeld. 
Bij gedwongen sluiting van snookerhal Delta werd er natuurlijk helemaal niet meer gespeeld. 
We hebben daarom besloten de ladder niet af te ronden in de zomervakantie maar om die een jaar 
langer door te laten lopen. 
 
Geen spannende eindronde van de ladder dus. 
 
Dit jaar ook geen open kampioenschap en geen oliebollentoernooi. 
Ook de plannen voor een lustrum-uitje naar een snookertoernooi gingen de ijskast in. 
 
 

Dat is direct ook ons goede voornemen voor 2021: 
Zodra corona het toelaat alsnog een gezellige trip naar een toernooi organiseren. 

Goed om het wat verwaterde clubgevoel weer helemaal terug te krijgen! 
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Squash 
 
Net als voor vele NNPV-afdelingen was het jaar 2020 anders dan alle andere. 
Tot half maart was alles ‘zoals altijd’, er werd elke week fanatiek gesquashed en na afloop nog gezellig 
iets gedronken en/of gegeten bij ons vaste squashcentrum Westvliet in Den Haag. 
 
Toen kwam de lockdown en lag alles stil. 
Al vrij snel kwamen er vanuit het squashcentrum video’s van oefeningen om thuis je conditie op peil te 
houden, sommige heel algemeen, andere specifiek voor het squashen. 
 
Een paar weken later gingen we over op specifieke squashoefeningen en conditietraining op de 
parkeerplaats van het squashcentrum, onder begeleiding van Yasser, de squashtrainer van Westvliet. 
Een goed alternatief waarbij we in ieder geval een squashracket in handen hadden en aan onze conditie 
konden werken, ook al werd er geen squashbal geslagen. 
 
Op de parkeerplaats was het sowieso een gezellige drukte, ook de fitnesstoestellen en spinningfietsen 
van het sportcentrum waren daar naartoe verplaatst, in een grote tent. 
 
Gelukkig konden we na de versoepelingen toch weer squashen zoals het hoort, op de squashbaan dus, 
en kon er ook weer wat gedronken en gegeten worden. Douchen na afloop kon helaas niet. 
 
Het genieten van een drankje of hapje was helaas maar van korte duur, de regels werden weer strenger. 
En na een tijdje was ook een echte wedstrijd spelen op de baan verboden, alleen specifieke oefeningen 
waarbij 1,5 meter afstand te handhaven was, waren nog toegestaan. Een beetje surrogaat, maar beter 
dan niets. 
 
Met dat niets zijn wel helaas het jaar 2020 geëindigd en het jaar 2021 begonnen, als gevolg van de 
tweede lockdown. 
 
We hopen zo snel mogelijk weer terug te keren naar ‘normaal’, dus een lekker potje squashen, met een 
‘derde helft’ na afloop. 
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Tafeltennis 

 

Speellocatie 

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

I.v.m. COVID-19 is de locatie lange tijd gesloten geweest. 

De samenwerking met Scyedam – dat op een hoog niveau uitkomt - is goed te noemen. 

 

Leden 

Het aantal leden is ongewijzigd gebleven: 27  

Hiervan zijn er 25 geregistreerd bij de NTTB, waarvan 15 als competitiespeler en 10 als recreant. 

 

Bestuur 

In de (niet fysiek gehouden) ALV eind 2020 werd Ton Tromp herkozen als voorzitter. 

 

Competitie 

In het voorjaar van 2020 met 9 teams aan de NTTB competitie deelgenomen. 

Wegens COVID-19 werd de competitie tussentijds stilgelegd en gestopt, er was uiteindelijk geen 

promotie/degradatie. 

 

In het najaar van 2020 met slechts 7 teams aan de competitie deelgenomen. 

Een drietal spelers wilde wegens COVID-19 geen competitie spelen. 

Ook deze competitie werd halverwege wegens COVID-19 stilgelegd.  

 

Toernooien 

De jaarlijkse interne toernooien, die georganiseerd werden waren: 

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

Peter Dröge. 

- Clubkampioenschappen 

clubkampioen werd Emie van Bodegom en Aat v.d. Berg won in de B categorie. 

- Herdenkingstoernooi (ter nagedachtenis aan alle overleden leden), kon wegens COVID-19 geen 

doorgang vinden. 

- Kersttoernooi kon wegens COVID-19 geen doorgang vinden. 

 

Overige activiteiten 

Er zijn i.v.m. COVID-19 geen andere activiteiten georganiseerd. 

 

Ledenvergadering 

Op donderdag 3 december 2020 werd de jaarlijkse ALV via e-mail gehouden. 

 

Communicatie 

Actueel nieuws werd via e-mail en via 2 WhatsApp groepen verspreid. 

Onze site heeft daardoor meer de functie van een statisch naslagwerk gekregen. 
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Tennis 

 

Zeker ook voor NNPV Tennis was het een bijzonder 2020. 

 

Bij de KNLTB bestaan wij inmiddels alweer 50 jaar als officiële vereniging. 

 

Dit mooie jubileum hebben wij helaas nog niet met onze leden kunnen vieren. 

 

Het jaar begon goed met een gezellig dubbel-toernooi op de indoorbanen van De Rhijenhof in 

Wateringen, met vooraf een heerlijk buffet en na afloop nog wat hapjes en een drankje. 

 

Toch was het nog even spannend of dit evenement door zou gaan. Het was nl. op zaterdagavond 14 

maart. Dit bleek de laatste avond dat er binnen getennist mocht worden na de 1e corona-maatregelen. 

 

De voorjaarscompetitie, die normaalgesproken start in april, werd verplaatst naar het najaar. 

In september begonnen wij nog met 5 NNPV-teams aan de KNLTB competitie. Naast de corona-zorgen 

hadden we helaas deze weekenden regelmatig regen en niet het zo gewenste zonnetje op de zaterdagen 

en zondagen. Na 4 speelrondes werd de competitie afgebroken vanwege de toch weer verslechterende 

corona-situatie. Veel teams wilden ook niet meer, want de 3e helft (het drankje na afloop) was ook al niet 

meer toegestaan. 

 

Juist in deze tijd bleek tennis voor velen toch een geschikte sport. Wij zien dat het drukker is dan ooit op 

het tennispark, we altijd een baan moeten reserveren en dat je ook niet meer langer door kunt spelen, 

omdat doorgaans alle banen bezet zijn door de vele nieuwe leden op het park. 

 

Helaas vanwege de situatie dus geen verdere NNPV-activiteiten meer kunnen organiseren in 2020. 

 

Wél hebben een flink aantal leden weer via NNPV een winterkaart aangeschaft, zodat we ook in het 

winterseizoen lekker op de buitenbanen kunnen blijven doortennissen. 

 

 

Wat 2021 betreft, leuke plannen zijn er zeker! 

Laten we hopen dat de situatie in Nederland snel weer naar het normaal gaat! 
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Van de volgende afdelingen zijn geen verslagen ontvangen: 
 
Conditietraining 
Squash Ede 
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Actviteitencommissie HP/DP 

 
Helaas zijn er in 2020 geen activiteiten georganiseerd door de commissie HP/DP. 
 
Er hebben wel organisatieactiviteiten plaats gevonden m.b.t. het Jubileumfeest, die op een bepaald 
moment zijn gestaakt en uitgesteld i.v.m. Corona. 
Ook is bekeken of er iets rondom een (online) kerstworkshop georganiseerd kon worden, dit is helaas op 
niets uitgelopen, omdat de leveranciers niet met een passend voorstel konden doen. 
 
Voor 2021 staat de organisatie van het Jubileumfeest nog steeds op de agenda en is bekeken of de GP 
Zandvoort een optie is. De aangeboden pakketten zijn helaas te duur gebleken. 
 
Zodra de omstandigheden dit toelaten, zullen Sara Aabouz en ik er weer alles aan doen om leuke 
evenementen, workshops en misschien zelfs reisjes te gaan organiseren. 
 
Hopelijk kan het Jubileumfeest de aftrap zijn van een geweldig evenementenseizoen, maar dat is op dit 
moment helaas alleen nog een mooie droom. 
 
Josée Daniels-van Boxtel, 
Activiteiten commissie NNPV HP/DP 
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Sint Nicolaas Commissie NN 
 
 

Helaas geen Sint Nicolaas feest dit jaar. 
 

     

 
 

 
 
 

Sint Nicolaas Commissie NN; Sandra Ansink, Rene Hondong, Wilbert Evers en Arno Diemer. 
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Financieel verslag over het verenigingsjaar 2020 

 
Het financieel verslag omvat:  
 
1. De balans per 31-12-2020. 
2. De staat van baten en lasten over 2020. 
3. Een specificatie per afdeling van de begrote en werkelijke uitgaven en contributieontvangsten en 

de daaruit voortvloeiende contributiereserve. 
4. Begroting verenigingsjaar 2020 en 2021. 
 
Het boekjaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 43.930,68. 
Begroot was een tekort van € 66.911,36. 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  2 

Opheffen Ohra rekening 78  

Afdelingslasten 18  

Afdelingen tlv algemeen 1  

Bestuur 1  

Evenementen 13  

Kosten betalingsverkeer 0,5  

Te verrekenen contributie  93 

Onvoorzien 5  

 
De lotto provisieregeling is eind 2019 gestopt. 
Bij het opstellen van de begroting voor 2020 was dat nog niet bekend. 
De personeelsvereniging van Ohra is samengegaan met Arnhem. Het saldo van de Ohra rekening is 
toegevoegd aan de contributie reserve. De afdelingslasten zijn i.v.m. corona minder dan begroot. 
Hetzelfde geldt voor de evenementen. Naast de succesvolle kaartjesactie is er één bingoavond geweest.  
 
Ondanks een toename van ruim 100 “oud Ohra” leden is het aantal leden verminderd.  
 
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%) 
Gemiddeld aantal leden in 2019:  3160 (-6,8%) 
Gemiddeld aantal leden in 2020:  3110 (-1,5%) 
 
Aantal leden per 01-01-2021: 2892 
 
Namens het Hoofdbestuur, 
 
Jan Lansbergen Penningmeester 
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BALANS NNPV 2020 

Activa   Passiva 

 31-12-2020 01-01-2020  31-12-2020 01-01-2020 

Bankrekeningen €  168.233,66 €   52.590,70 Vrije reserve €     114.021,97 €  147.295,03  

Spaarrekeningen €  433 331,33 € 442.481,44 Doel reserve €     100.000,00 €  100.000,00  

    Reserve Lotto/Toto €       84.215,23 €    84.624,77  

    Reserve Lustra €       86.500,00 €    40.000,00   

         

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

   Te verrekenen contributie €     193.288,07 €    98.079,16  

Saldo afdelingen   Saldo afdelingen €         8.548,22 €      9.444,07 

      

Debiteuren (Leden) €         108,50 €          51,50       

Nog te ontvangen  €     1.848,23 Nog te betalen  €      2.428,84  

Vooruitbetaalde kosten      

      

Totaal  €  601.673,49 € 496.971,87 Totaal  €     601.673,49 €   496.971,87 

      

      

Staat van Baten en Lasten NNPV van 01-01-2020 t/m 31-12-2020 

                                      Baten               Lasten 

 Werkelijk Begroot        Werkelijk Begroot 

Algemene contributie 74 636,00  74 160,00  Afdelingslasten 129.496,79 147.205,36 

Afdelingscontributie 96 899,50  97 284,00  Afdelingsact. t.l.v. Algemeen - 1.000,00  

     Contributie t.l.v. Algemeen 1.539,00  1.550,00  
Rente 849,89  850,00  Bestuurskosten 194,81  1.000,00  

   Diverse 2.168,27  4.000,00  

Lotto/Toto  1.950,00 Evenementen 11.977,75  25.000,00  

   Jubilea - - 

   Lustrum 50.000,00  50.000,00 

   Kosten betalingsverkeer 3.950,27  4.700,00  

   Onvoorzien - 5.000,00  

   Reserve Lotto/Toto    

Opheffen Ohra rekening 78.219,73  Te verrekenen contributies 95.208,91 1.700,00 

       

Nadelig saldo 43.930,68 66.911,36 Voordelig saldo   

       

Totaal 294.535,80 241.155,36 Totaal 294.535,80 241.155,36 
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 Specificatie per afdeling 
 

 2020  2020    

 Uitgaven  Contributie  Contributie reserve 
Afdelingsnaam Begroot Werkelijk  Begroot Werkelijk  01-01-2020 31-12-2020 

         

1002 Snooker 3.535,00 2.821,39   2.250,00     2.037,50    11,96 43,07 

1009 Conditietraining 2.220,00 318,98   660,00       565,00    948,49 1.354,00 

1013 Tafeltennis 4.300,00 3.646,59   2.688,00     2.592,00    -2.296,83 -1.731,42 

1014 Tennis 12.500,00 10.639,73   6.120,00     6.282,00    29.022,23 29.899,50 

1026 Squash 4.294,50 4.617,58   3.024,00     2.628,00    -406,61 -1.666,19 

1027 MCC 29.000,00 25.398,55   11.916,00   11.281,50    1.727,99 310,22 

1029 Runners 6.050,00 2.068,47   2.322,00     2.235,00    2.966,05 4.166,82 

1040 Squash-Ede 1.693,36 1.270,02   1.332,00     1.276,50    -1.528,89 -1.177,41 

1041 Golf 73.500,00 65.982,38   60.864,00   60.688,00    55.699,35 69.369,97 

1044 Badminton-Ede 5.667,50 3.835,75   4.752,00     4.488,00    11.255,63 13.825,76 

1046 Hengelsport-Ede 2.355,00 1.923,54   828,00       861,00    679,79 579,02 

1132 Arnhem 13.170,00 7.487,61   528,00     1.965,00    0,00 78.314,73 

          

 Totalen 158.285,36 130.010,59   97.284,00 96.899,50   98.079,16 193.288,07 
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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2020 

 

Begroting inkomsten   Begroting uitgaven 

Contributie Aantal Per maand     Per lid 

Algemene contributie 3090  2,00  74.160,00         

Golf 317  16,00  60.864,00   Golf 73.500,00 231,86 

Conditietraining 11  5,00  660,00   Conditietraining 2.220,00 201,82 

Tennis 85  6,00  6.120,00   Tennis 12.500,00 147,06 

MCC 662  1,50  11.916,00   MCC 29.000,00 43,81 

Runners 129  1,50  2.322,00   Runners 6.050,00 46,90 

Snooker 15  12,50  2.250,00   Snooker 3.535,00 235,67 

Squash (was € 14,00) 14 18,00  3.024,00   Squash 4.294,50 306,75 

Tafeltennis (was € 7,50) 28  8,00  2.688,00   Tafeltennis 4.300,00 153,57 

Badminton-Ede 44  9,00  4.752,00   Badminton-Ede 5.667,50 128,81 

Hengelsport-Ede 23  3,00  828,00   Hengelsport-Ede 2.335,00 102,39 

Squash-Ede 6 18,50  1.332,00   Squash-Ede 1.693,36 282,23 

Arnhem  44  1,00  528,00   Arnhem 2.090,00 47,50 

                

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

          Contributie t.l.v. Algemeen 1.550,00   

          Kosten betalingsverkeer 4.700,00   

          Bestuurskosten 1.000,00   

          Diverse kosten 4.000,00   

Lotto /Toto     1.950,00   Lustrum 50.000,00   

Rente     850,00   Evenementen 25.000,00   

     Toename contributiereserve     1.700,00  
        Jubilea -   

Tekort     66.911,36   Onvoorzien 5.000,00   
              

Totaal     241.155,36   Totaal 241.155,36   
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Begroting NNPV voor het verenigingsjaar 2021 
 

Begroting inkomsten   Begroting uitgaven 

Contributie Aantal Per maand     

Algemene contributie 3022  2,00  72.528,00      

Snooker 13 8,00  1.248,00   Snooker 1.335,00 

Conditietraining 10  5,00  600,00   Conditietraining 895,00 

Tafeltennis 27  8,00  2.592,00   Tafeltennis 4.300,00 

Tennis 88  6,00  6.336,00   Tennis 15.000,00 

Squash 12 30,00  4.320,00   Squash 4.654,00 

MCC 615  2,00  14.760,00   MCC 29.000,00 

Runners 122  1,50  2.196,00   Runners 6.150,00 

Squash-Ede 5 18,50  1.110,00   Squash-Ede 1.395,00 

Golf 316  16,00  60.672,00   Golf 75.700,00 

Badminton-Ede 37  9,00  3.996,00   Badminton-Ede 5.635,00 

Hengelsport-Ede 22  3,00  792,00   Hengelsport-Ede 1.630,00 

Arnhem  153  1,00  1.836,00   Arnhem 13.270,00 

              

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

          Contributie t.l.v. Algemeen 1.450,00 

          Kosten betalingsverkeer 4.100,00 

          Bestuurskosten 500,00 

          Diverse kosten 2.000,00 

      Lustrum 135.000,00 

Rente     100,00   Evenementen 25.000,00 

     Toename contributiereserve       1.800,00 

Tekort     161.728,00   Onvoorzien 5.000,00 
            

Totaal     334.814,00   Totaal 334.814,00 
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Leeftijdsopbouw leden NNPV 
 
Leden met ’n geboortedatum in NNPV administratie 
 
Op 01-01-2019: 

Leeftijd 
Aantal leden per 

leeftijdsgroep 

<31 34 

31-35 70 

36-40 238 

41-45 339 

46-50 457 

51-55 474 

56-60 386 

61-65 233 

66-70 188 

71-75 206 

76-80 117 

81-85 94 

86-90 51 

>90 13 

 2900 
 

 

Op 01-01-2020 zag het plaatje er zo uit: 

Leeftijd Aantal leden per leeftijdsgroep 

<31 26 

31-35 56 

36-40 154 

41-45 274 

46-50 365 

51-55 446 

56-60 412 

61-65 279 

66-70 141 

71-75 210 

76-80 109 

81-85 78 

86-90 50 

>90 17 

 2617 
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Notities 


