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1 Inleiding
Hieronder volgt het jaarverslag over 2012, het jaar van de verhuizing naar de nieuwe atletiekbaan,
en van de Olympische Spelen waaraan PH-lid Erik Cadee deelnam.
Het Algemeen Bestuur
In 2012 heeft er een verandering plaatsgevonden in de samenstelling van het Algemeen Bestuur:
Marian de Haan trad tot het bestuur toe als algemeen lid, met als portefeuille trim en de ontwikkeling
van recreatieve sport binnen PH.
Het bestuur is erg blij met de vele vrijwilligers en de commissies, die er samen voor gezorgd hebben
dat de vereniging prima gepresteerd heeft. In de turnzaal en op de nieuwe accommodatie zijn weer
geslaagde trainingen, wedstrijden en evenementen gerealiseerd.
De nieuwe accommodatie heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. Zowel de exploitatie als de
kwaliteit van de baan hebben voor aardig wat hoofdbrekens gezorgd. De gemeente wenste de
exploitatie op afstand te zetten, terwijl de vereniging niet voor onoverzienbare risico’s wilde komen te
staan. Dat heeft geresulteerd in een meerjarenonderhoudsplanning van maar liefst 50 jaar, met daarin
harde afspraken over ieders financiële bijdrage, en een stichting die de exploitatie voor haar rekening
ging nemen. De kwaliteit van de baan was in eerste instantie niet goed. Daardoor konden er geen
wedstrijden worden georganiseerd, iets waar we ons erg op verheugd hadden. Ver in de tweede helft
van het jaar is het dan eindelijk helemaal goed gekomen, en kunnen we spreken van een echte TOPlaag.
De inspanningen van de vereniging en de gemeente hebben geleid tot een succesvolle aanvraag voor
een subsidie van de provincie. Een mooi resultaat voor de vereniging, waarmee bijvoorbeeld de
toplaag op de indoorbaan kon worden gerealiseerd. Toch waren we niet helemaal tevreden: er was
ook een aanvraag ingediend om de turntrainings-voorziening zoals die voorzien is bij de nieuwe school,
extra inhoud te geven. Die aanvraag heeft het niet gehaald. Inmiddels zijn we betrokken bij de
planning van de school, en zullen we daar onze invloed waar mogelijk gaan aanwenden om de
geplande turntrainingsfaciliteit te realiseren. De realisatie van de school is voorzien half 2014.
Deze inspanningen zijn niet ongemerkt gebleven: de Atletiekunie heeft Prins Hendrik aangewezen als
regionaal talentencentrum voor Oost Brabant. Dat zal in 2013 opgestart gaan worden. Daarnaast is
een aanvraag ingediend bij de provincie om een field lab te realiseren. Die aanvraag is inmiddels
goedgekeurd, en zal de komende tijd nader ingevuld gaan worden. Met dit alles staan Prins Hendrik,
de accommodatie en Vught stevig op de kaart.
Sportief hebben we een prima jaar achter de rug. Hier verdient vooral één sporter de aandacht:
2012 was het jaar van discuswerper Erik Cadee. Met een persoonlijk record van 67,30 meter en een
10e plaats tijdens de Olympische Spelen heeft hij een fantastisch jaar achter de rug. Sporters als
Erik zijn een voorbeeld voor onze jeugd, en stimuleren de aandacht voor de atletieksport. We zijn
dan ook erg blij dat hij lid is van onze vereniging.
De activiteiten buiten de vereniging zijn ook voortgezet. Daarvan vooral aandacht voor de uitbreiding
van de looptechniektrainingen, en de opstart van ons beweegprogramma “Van sjokken naar joggen”.
Hiermee worden mensen met een beperking gestimuleerd om (meer) te gaan bewegen onder
deskundige begeleiding. Belangrijk is ook de rol die de vereniging heeft gespeeld in de komst van de
combinatiefunctionarissen in Vught. Prins Hendrik was vorig jaar door de gemeente als kwartiermaker
aangesteld. Dat werd bijzonder positief ontvangen, en de gemeente heeft vervolgens onze kandidaten
als combinatiefunctionaris aangesteld.
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2 Verslagen van besturen
Jaarverslag Atletiek, Trim, Wandelen en Nordic Walking 2012
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van het Atletiek en Trim Bestuur en de commissies, die zij
vertegenwoordigt. Na een kort algemeen stuk over zaken die het ATB in 2012 bezig hielden, volgen
de jaarverslagen van respectievelijk de baanatletiek, de trimafdeling, de jeugdatletiek en de
wedstrijd organisatie commissie.
Het jaar 2012 heeft voor het atletiek en trim in het teken gestaan van de verhuizing naar de nieuwe
accommodatie. In mei is op verzoek van de gemeente verhuisd, terwijl de aannemers nog bezig
waren.
De officiële opening liet helaas op zich wachten, omdat de demping van de baan niet aan de eisen
voldeed. Het heeft bijna 9 maanden met periodieke metingen geduurd, voordat aannemer en
onderaannemer het besluit genomen hebben nog een extra laag op de toplaag aan te brengen. Dit is
in augustus gebeurd, waarna nog de belijning moest worden aangebracht. De baan en alle
installaties zijn vervolgens gekeurd en alles is goedgekeurd.
Behalve de clubkampioenschappen konden wij in het eerste seizoen van gebruikmaking van de
accommodatie dus nog geen baanwedstrijden houden. Maar als trainingsaccommodatie is de nieuwe
baan duidelijk een verbetering ten opzichte van de oude (in de laatste jaren).
Geen officiële baanwedstrijd, maar wel een groot atletiekfestijn was de Nationale Jeugd Atletiek Dag
die op 24 juni 2012 in Vught gehouden is. Alle voorwaarden voor een groots festijn waren
voorhanden, behalve het weer. De hele dag regen en kou.
Een enthousiast organisatiecomité onder leiding van Foppe Weijer met inzet van veel ouders,
enthousiaste trimmers, trainers en atleten is een uitstekend programma georganiseerd. Jammer dat
het jurycorps, begeleiders en atleten de hele dag in de regen bezig zijn geweest.
De NJAD (125 teams uit het gehele land, 488 kinderen in totaal) was ook een goede oefening in
pupillenwedstrijden nieuwe stijl, het hogere tempo waarin de atletieknummers worden uitgevoerd
was met die regen wel heel gunstig.
Een onderwerp dat steeds aandacht behoeft, is het trainersbestand. Prins Hendrik kan zich gelukkig
prijzen dat er een vast kern is van specialisatietrainers bij de baanatletiek, bij de wegatletiek en de
trim. Maar er is altijd krapte. Er moet steeds geïmproviseerd worden. Met name de versnippering bij
de jeugdatletiek baart zorgen. Tot tevredenheid stemt dat er meer trainersopleidingen gevolgd
worden.
De plannen om meer specialisatietrainingen voor de jeugd te geven, vorderen. Voor MILA gaan de
plannen iets verder dan voor de andere baanatletiekonderdelen. Er is gestart met trainingen, die ook
voor regio-atleten zijn opengesteld en er zijn samenwerkingsverbanden met De Keien (Uden) en AV
Oss in ontwikkeling.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 mei 2012 werden de verkiezing tot sportman en
sportvrouw 2011 bekendgemaakt: Robbert Jan Jansen en Melissa Boekelman!
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Atletiek en Trim Bestuur (ATB)
In 2012 is een vertegenwoordiger van de wedstrijd organisatie commissie toegetreden tot het ATB
en heeft de trimafdeling een nieuwe voorzitter gekregen. Het bestuur kan nog nieuwe bestuursleden
gebruiken: een vertegenwoordiger baanatletiek en een penningmeester.
In 2012 bestond het Atletiek en Trim Bestuur uit de volgende personen:








Frans Kortbeek – voorzitter (en vertegenwoordiger baanatletiek)
Elles de Graaff – secretaris (en vertegenwoordiger baanatletiek)
Ottie Thiers / Peter Peeters – voorzitter trimafdeling
Rob Verheij – voorzitter Jeugdatletiek
Jos van Limpt – vertegenwoordiger wedstrijd organisatie commissie
vacant – vertegenwoordiger baanatletiek
vacant – penningmeester

Subsidie provincie Brabant
In 2012 heeft de provincie de subsidieaanvraag van de gemeente Vught met betrekking tot de
accommodatie van Prins Hendrik atletiek gehonoreerd en die van gymnastiek niet.
Het was een aanvraag in het kader van het Sportplan Brabant 2016, waarbij atletiek het voordeel
heeft gehad de steun van de Atletiekunie voor de vestiging van een regionaal trainingscentrum voor
atleten van ongeveer 15 – 19 jaar, terwijl bij gymnastiek FlikFlak officieel de regiofunctie vervult.
Door de bijdrage van de provincie kunnen een aantal extra’s gerealiseerd worden, waarbij de
vergroting en de inrichting van de krachtruimte en de vloer en de inrichting van de indoorhal de
belangrijkste zijn.
In november is de toplaag in de indoorhal gelegd, de springbak met zand gevuld en de polsstokmat
van buiten naar binnen gehaald. Daarmee kon de hal in gebruik genomen worden. De eerste
ervaringen zijn, ondanks dat de hal smal is, zeer positief.
De subsidie is verstrekt omdat Prins Hendrik zich kandidaat heeft gesteld voor een regionaal
trainingscentrum (RTC) voor de oostelijke helft van Brabant (Sprint Breda heeft zich voor de
westelijke helft gemeld). Voorbereidende besprekingen zijn in 2012 gestart. Start van het
trainingscentrum, inmiddels Regionaal Talentencentrum genoemd door de Atletiekunie, is gepland
voor september 2013.
De Atletiekunie en NOC*NSF streven naar zo’n 8 RTC’s voor atletiek in Nederland. De in die RTC’s
werkende trainers zullen veel meer dan nu in de samenwerking met de bondscoaches werken aan
talentontwikkeling. Wij hebben een aantal trainers die aan de eisen van de Atletiekunie voldoen.
Voor hen levert het meer mogelijkheden op, voor Prins Hendrik mogelijkheden van een betere
structuur en van een betere benutting van baan en indoorhal.
Wij zijn de provincie zeer dankbaar voor de subsidie. Wij hebben nu tijdens en na de verhuizing
gelijk grote stappen kunnen zetten. Op eigen kracht had het veel langer geduurd voordat wij geld
genoeg zouden hebben voor een vloer en installaties in de indoorhal. Nu zullen wij als Prins Hendrik
de aspiraties waar moeten maken!
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Baanatletiek
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste prestaties:
Nederlands Kampioenschap 2012 outdoor
M Sen.competitieploeg
Erik Cadee
Thomas Kortbeek
Lars Timmerman
Simon Vroemen
Janneke Oosterink
Melissa Boekelman
Olaf van den Bergh

NK teams Assen
NK Sen outdoor 2012
NK Sen outdoor 2012
NK Sen outdoor 2012
NK Sen outdoor 2012
NK Sen outdoor 2012
NK Sen outdoor 2012
NK Junioren A outdoor 2012

2e plaats
Discuswerpen, 1e
400m horden, 1e
speerwerpen, 3e
3000m steeple, 1e
polsstokhoog, 3e
Kogelstoten, 1e
400m,
400m1e

105pnt
63.14m
50.97s
72.56m
8:51.67min
3.80m
17.00m
49.06s

Vier nationale kampioenen, drie deelnemers aan de Europese Kampioenschappen (Erik Cadee,
Robbert-Jan Jansen en Bram Peters), maar één atleet steekt er duidelijk boven uit:

Erik Cadée
Discuswerper Erik Cadee: 2e op de World Indoor Throwing, 1e op de European Cup Winter
Throwing, 67,30 meter bij de Flynth Recordwedstrijden in Hoorn, een 10e plaats bij de Europese
Kampioenschappen, een 4e en een 6e plaats op Diamond League Meeting in Londen en Lausanne,
winnaar Nationale Baancircuit en als top, deelnemer Olympische Spelen: 10e! Op het Europees
kampioenschap in 2012 (maar) één atleet van Prins Hendrik: Erik Cadée werd 10e (met last van een
blessure).
Nederlands Kampioenschap Masters 2012 outdoor
M Masters comp.ploeg
Iris Waanders
Iris Waanders
Helen Boelens
Co Neijzen
Michiel Otten
Michiel Otten
Marjon de Kok

Finale
NK Masters outdoor V35 2012
NK Masters outdoor V35 2012
NK Masters outdoor V45 2012
NK Masters outdoor M45 2012
NK Masters outdoor M40 2012
NK cross M40 november 2012
NK cross V35 november 2012

2e plaats
7879pnt
verspringen, 2e
4.57m
hinkstapspringen, 1e 10.58m
hinkstapspringen, 1e 9.36m
100m, 3e
12.11s
5000m, 1e
15.43.08min
7500m, 3e
25:56min
5600m, 2e
22:17min

Europees Kampioenschap Masters 2012 - Zittau
V55-60
Hinkstapspringen, 1e 9.95m
Janine Kortbeek
Janine Kortbeek
Janine Kortbeek

V55-60
V55-60

verspringen, 2e
hoogspringen, 3e

4.37m
1.38m

Wegatletiek
Hieronder valt met name de Lange Afstand Groep.
Ook dit jaar werd nationaal en internationaal aan een groot aantal wedstrijden deelgenomen (ca.
30). Naast alle bekende Nederlandse evenementen en een afvaardiging van de groep naar New
York, waar de marathon helaas afgelast werd, hebben leden van Prins Hendrik bijvoorbeeld
deelgenomen aan de Trail des Fantomes, de Berlijn marathon en de Hachenberger Loewenlauf,
daarbij weer sterk het sociale karakter van de groep tonend.
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Jaarverslag Wedstrijd Organisatie Commissie
Begin 2011 zijn een aantal enthousiaste mensen op verzoek van het ATB bestuur en via de
vrijwilligerscommissie bij elkaar gekomen om de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) weer
nieuw leven in te blazen. De verwachting was dat wij in 2012 weer een waardig baanatletiek
programma zouden kunnen uit voeren. U weet allemaal hoe het gelopen is. Door vertraging en late
goedkeuring van de baan is daar niet zoveel van terecht gekomen. Maar ondanks dat hebben de
leden van de WOC niet stil gezeten en ontstond er een groep mensen die samen de schouders willen
zetten onder de planning, coördinatie en uitvoering van atletiekwedstrijden.
Samenstelling WOC
Ab Osendorp,

communicatie en informatievoorziening

Anne-Mieke van de Bruggen

secretariaat

Bert Huizinga

wedstrijdplanning en externe communicatie

Henny Oldenhave

juryzaken

Tim van Eeten

verkeersregelaars

Jos van Limpt

coördinatie

De opzet van de WOC is bedoeld om te zorgen dat Prins Hendrik weer een volwaardig
wedstrijdprogramma uitvoert op de nieuwe accommodatie. Hierbij wordt intensief samengewerkt
met bestaande organisatiegroepen. Tevens willen wij veel energie steken in het opnieuw
ontwikkelen van een sterk jurycorps en andere officials. Zowel kwantitatief als kwalitatief is dat de
afgelopen jaren afgenomen en wij willen beleid ontwikkelen om weer meer deskundige juryleden en
ook zeker weer een aantal deskundige officials, wedstrijdleiders, scheidsrechters, starters, speakers
en materiaaldeskundigen, binnen de vereniging te krijgen. Dit is absolute noodzaak om een
volwaardig wedstrijdprogramma te kunnen uitvoeren. Verder hebben wij het afgelopen jaar veel
energie gestoken in communicatie, zowel intern als extern. Het is duidelijk geworden dat ook dit een
zorgpunt is. DE WOC ondervond onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden binnen de
vereniging en met name de wijze waarop informatie op de website geplaatst moet worden liet veel
te wensen over, evenals de wijze waarop belangstellenden informatie op de website kunnen vinden.
Afgelopen jaar is de WOC betrokken geweest bij de organisatie van de scholenwedstrijd op 16
september, de clubkampioenschappen en de indoorwedstrijd op 18 november. Overigens de laatste
indoorwedstrijd in deze vorm omdat dit evenement erg duur is en weinig deelname van met name
PH leden had. Verder is afgelopen jaar op zeer succesvolle manier de Nationale Jeugd Atletiek Dag
georganiseerd op 24 juni. Ondanks het slechte weer was het een prachtig evenement wat mogelijk
gemaakt werd door een aparte commissie en veel vrijwilligers. Op 1 april werd de sisterrun
uitgevoerd vanaf de nieuwe baan. In januari, februari en maart werd de Road to Rotterdam
succesvol georganiseerd o.l.v. Maria Dooyenburg. Dat konden wij niet zeggen van de Lunettencross
2012 want die moest worden afgelast door extreem slechte weersomstandigheden. Op 7 oktober
vond de succesvolle Meijerijloop plaats met een record aantal deelnemers en op 26 december werd
de Kangoeroeloop georganiseerd vanaf de nieuwe accommodatie.
Voor 2013 is een volledig wedstrijdprogramma gepland en het WOC hoopt dat daarmee Prins
Hendrik als organisator weer op de kaart komt. Verder hoopt de WOC dat met name onze eigen
leden, zowel wedstrijdatleten als trimmers massaal zullen deelnemen aan onze eigen evenementen.
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Jaarverslag Trimafdeling (Trim/Nordic walking/Wandelen)
1. Samenstelling Trimcommissie
Wie

functie

aandachtspunten

Peter Peeters

voorzitter

Loek van der Staak

trainerscoördinator

Josefien van Galen

Coördinator PR

Ans van Brunschot

evenementen coördinatie

Marjan de Haan

Secretariaat, evenementen
organisatie

Jan Wouters

wandelen/nordic walking

Algemeen contactpersoon
Vertegenwoordigt de Trimafdeling
in het Atletiek en Trim Bestuur
Onderhoudt contacten met
trainers
Zorgt voor voldoende trainers
Zorgt dat trainers goed
gekwalificeerd zijn
Verzorgt PR trimafdeling:
clubblad, website en regionale
pers
Heeft de leiding bij de organisatie
evenementen
Bereidt vergaderingen voor,
notuleert
Verzorgt met evenementen
coördinator de organisatie van
evenementen
Leidt de afdeling Nordic walking
en Wandelen
Vertegenwoordigt deze in
Trimcommissie

2. Evaluatie doelstellingen 2012
Doelstellingen
Werven van nieuwe
kandidaten voor de cursus
Looptrainer 2 (LT2)

Acties
Cursus Nieuwe stijl
aangeboden door eigen
trainers

Beter inzetten van trainers
LT2

Actief beleid gevoerd om alle
trainers in te zetten

Meer LT2 trainers naar
cursus Looptrainer 3

Aanspreken, stimuleren,
motiveren

Bijscholing trainers

2 bijscholingen
georganiseerd:
blessurepreventie en EHBSO
Geen actie op ondernomen

Betaalbare 1 op 1
coaching trainers
Minimaal 3
beginnersgroepen
(Start2Move) starten

Betere afstemming
trainers t.b.v.
doorstroming, met name
van belang in S2M, groep
1 en groep 2

Aantrekkelijk aanbod:
behalve training ook loopinfo
en afsluitend evenement.
Posters, flyers,
krantenberichtjes.
Stimulering, in sommige
groepen kwartaalplanningen

Behaald
4 nieuwe trainers opgeleid:
Janke de Vries, Bart van
Leerdam, Adri van de Ven, Paul
van Zwieten.
Meeste trainers zijn inmiddels
als zodanig actief. Blijft
aandachtspunt.
Maria Dooyenburg heeft
certificaat gehaald, Wim
Hogentoren begint in januari
2013 aan cursus.
Grote deelname, enthousiaste
ontvangst.

3 x S2M georganiseerd:
Jan. 62 deelnemers, 34 leden
Apr. 39 deelnemers, 16 leden
Okt. 52 deelnemers, 21 leden
Afstemming verbetert, is nog
niet optimaal
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3. Doelstellingen voor 2013
Aanleiding
1.Wens tot 2 trainers per
groep
2.Vergrijzing trainers
3.Mogelijkheid hebben om
meer doelgroepen te
bedienen

Doel
Werven en opleiden
kandidaten Assistent
looptrainer 2 (ALT2) en
doorgroei van trainers
ALT2 naar LT2 en LT3

Kwaliteit trainers op peil
houden

Structurele bijscholing
trainers

Aantal trimmers bij PH op
peil houden

Aanwas nieuwe trimmers
garanderen

1.Onevenwichtigheid in de
grootte van groepen
2.Groot verschil in lopers
binnen groepen
(met name in onderbouw)

Doorstroming binnen
groepen in onderbouw
stimuleren

Vraag naar meer maatwerk
in trainingen

1.Trainen voor
evenementen aanbieden
2.Begeleiden van
buitenstaanders naar
evenementen

Niet optimale afstemming
Algemeen BestuurTrimafdeling
Geen zicht op in-en
uitstroomvan lopers

Uitwisseling en
samenwerking tussen
trainers bevorderen
Betere communicatie
bewerkstelligen. Zelf
regelmatig het gesprek
aangaan
Beter overzicht in- en
uitstroom leden
verkrijgen

acties
1.Doorgroei van trainers actief
stimuleren.
2.Actief zoekbeleid onder lopers
voor ALT2.
Er wordt een campagne gestart
met individuele gesprekken
Affiches e.d. met heldere
boodschap ter ondersteuning
1.Aanbod bijscholing verzorgen.
2. “train de trainer” principe gaan
invoeren
3. Onderzoek naar mogelijkheden
van 1 op 1 coaching van trainers
3 x Start2Move organiseren In
januari, april en oktober wordt
volgens zelfde principe als in
2012 weer de S2M georganiseerd.
Permanente evaluatie om
optimaal potentiële lopers
optimaal te bedienen
Zo mogelijk kwartaalplanningen
maken in groepen, zodat na elk
kwartaal lopers die eraan toe zijn
kunnen doorstromen naar
volgend niveau.
Binnen groepen actief
communiceren dat doorstromen
kan.
1.Binnen enkele trainingsgroepen
wordt in 2013 3x een speciale
training aangeboden voor
evenementen:
mei: Vestingloop (10 en 15 km),
sept: Ten miles (16 km)
nov: 7 Heuvelenloop (15 km)
2. Bas Nieuwland zal een aantal
medewerkers van Vivent
Thuiszorg gaan voorbereiden op
de verschillende afstanden van de
Vestingloop op 23 mei.
Organisatie van een trainersdag,
combinatie van praktisch en
nuttig element en gezelligheid
Goed doorspreken van plannen en
keuzes die de Trim betreffen en
de consequenties van bepaalde
keuzes overzien.
Overleg met ledenadministratie
t.b.v. beter inzicht.
Online inschrijfformulier op site
plaatsen.
Exit formulier opstellen en exit
gesprekken voeren.
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4. Evenementen
Deelname aan de eigen evenementen was groot, met uitzondering van de Coopertesten. De
deelname aan de “eigen” evenementen was als volgt:
04-03
31-03
23-06
15-12
02-09

Coopertest
Spaghettiloop
Vroege Vogel Loop
Krentenbroodloop
Coopertest

38 deelnemers
102 deelnemers
147 deelnemers
205 deelnemers
38 deelnemers

De Bitterballenloop is in 2012 niet meer georganiseerd, ook gezien de beperkte belangstelling de
afgelopen jaren. Ook de surpriseloop is daarom uit het evenementen aanbod geschrapt. Er is wel
een nieuw evenement bij gekomen: de Vroege Vogel Loop, die in 2012 voor het eerst is
georganiseerd. Deze was een groot succes, gezien het aantal deelnemers en het enthousiasme van
de deelnemers. Het gezellige en druk bezochte ontbijt na afloop was daar het bewijs van.
In 2013 zal er meer aandacht aan worden besteed aan aankondigingen en persberichten.
5. Start-to-Move
In 2012 (januari, april en oktober) zijn er weer 3 groepen van start gegaan voor beginnende lopers.
De cursussen werden na 12 weken afgesloten met deelname aan respectievelijk de Spaghettiloop,
de Vroege Vogelloop en de Kangoeroeloop. In totaal werd deelgenomen door 159 beginnende lopers
(68 in januari, 39 in april en 52 in oktober), waarvan 78 deelnemers zich als lid hebben aangemeld
(36, 16 en 26).
6. Assistent-LoopTrainer 2 (ALT2)
Afgelopen jaar heeft de Atletiekunie de opleiding ALT2 in het leven geroepen. Ook onze vereniging
heeft in 2012 deze interne opleiding verzorgd voor 4 leden van Prins Hendrik en 4 leden van de
Loopgroep Rosmalen. De opleiding werd gegeven door twee ervaren trainers t.w. Maria Dooyenburg
en Peter van den Eng. Zowel opleiders als deelnemers waren enthousiast over de vorm (kort en
krachtig, in huis) en inhoud (praktisch gericht) van de opleiding. Hiermee is het aantal actieve
trainers binnen de afdeling Trim op 45 gekomen.
7. Nordic Walking/ Wandelen
In het voorjaar en in het najaar werd een kennismakingscursus Nordic Walking gehouden. Het
aantal deelnemers was 35, waarvan er 20 mensen lid van PH zijn geworden. Het aantal leden is nog
steeds groeiende.
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Jaarverslag Jeugdatletiek
1. Samenstelling Jeugdatletiekcommissie
De jeugdatletiek wordt bestuurd door een commissie, die bestaat uit
 Voorzitter
Rob Verheij
 Secretaris
Monique Kuper
 Wedstrijdsecretaris
Roel Janssen
 Trainingscoördinator
Jeroen Leenders
2. Coördinatoren
Daarbij zijn er op de verschillende groepen een aantal coördinatoren werkzaam. Deze hebben als
taak om de communicatielijn tussen de groepen en de voorzitter zo kort mogelijk te houden.






Coördinator
Coördinator
Coördinator
Coördinator
Coördinator

junioren C
junioren D
pupillen A
pupillen B
pupillen C, mini

Joep Janssen
Henny van Broekhoven
Jasper Heesbeen
Judith de Leede
Rob Verheij

3. Evaluatie 2012
Eind januari 2013 bestond het ledenaantal, volgens de ledenadministratie, uit 176 jeugdleden,
waarvan 82 junioren en 94 pupillen. Een lichte stijging met vorig jaar. Buiten deze leden zijn er nog
een 20 tal kinderen in een proeftijd of nog niet geregistreerd. Deze kinderen trainen gedurende de
week op verschillende momenten verdeeld in 5 groepen. In het winterseizoen wordt er, door de
pupillen B, C en mini, gebruik gemaakt van de indoorbaan van Prins Hendrik. In het geheel zijn er
bij deze 5 groepen 28 trainers actief.
In het verleden zijn er afspraken gemaakt over 1 trainer op ongeveer 12 kinderen. Dit werkt nog
steeds goed en we zouden dit in de toekomst graag willen behouden.
Bij de pupillen is er een groot verloop van leden. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven.
Niet bij iedereen staat namelijk atletiek als eerste keuze.
Gelukkig is het aantal leden de afgelopen tijd sterk toegenomen. De nieuwe accommodatie en de
Olympische spelen hebben natuurlijk ook meegeholpen. Vooral de mini’s en pupillen C hebben een
flink aantal nieuwe leden.
Bij Prins Hendrik zijn al jaren veel atleten en trainers in beweging. De kwaliteit van training geven is
de laatste tijd sterk verbeterd. Het afgelopen jaar zijn er veel cursussen gevolgd om hieraan te
werken. Het slagen voor de JAT 2 en JAT 3 cursussen is hier het goede voorbeeld van. Volgend jaar
en in de verre toekomst zouden we deze lijn graag willen voortzetten, door nieuwe trainers stage
laten lopen en daarna de JAT 2 cursus aanbieden.
4. Prestaties 2012
Tijdens het NK indoor bij de C junioren meisjes won Elise Pelgrim begin 2012 het verspringen met
een afstand van 5.29m.
Individueel was er bij de junioren Meisjes C bovendien succes bij het verspringen buiten tijdens de
Nationale C Spelen. Elise werd daar 5 e, Nikki Jacobs werd 2e en Maureen Pelgrim sprong met een
afstand van 5.34m naar de 1e plaats.
Op de 4x80m waren de hiervoor genoemde C-meiden ook in 2012 de snelsten. Hun team werd
gecompleteerd door Roos Peeters en Eva Koenders.
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5. Doelstellingen 2013
De begeleiding van de trainers wordt het belangrijkste speerpunt van het volgende jaar. Het
jeugdplan moet hier invulling aan gaan geven. Er zijn leerdoelen en taken uitgezet per categorie om
de jeugd nog meer naar het gewenste resultaat te leiden. Door deze kwaliteitsverbetering kunnen er
meer kinderen op de juiste manier (richtlijnen Atletiek unie/ Prins Hendrik) trainen. Wanneer blijkt
dat kinderen zeer goede prestaties neerzetten bestaat er ook de mogelijkheid om extra trainingen te
volgen binnen de vereniging.
Buiten het begeleiden van de trainers in hun trainingen wil de commissie ook graag bijscholingen
verzorgen. Hoe zien wij deze bijscholingen:




JAT 2 en 3 cursussen voor nieuw ingestroomde trainers,
Bijscholing motorisch leren, positief coachen, en
Bijscholing op specifieke atletiek onderdelen.

De commissie jeugdatletiek kiest voor de komende jaren voor een gecontroleerde groei. Door de
kwaliteit van de trainingen hoog te houden en vooral de opbouw van de trainingen moeten we
kunnen bereiken dat Prins Hendrik de vereniging is waar je atletiek sport wilt gaan beoefenen. De
manier waarop er nu invulling aan de trainingen wordt gegeven willen we vast houden. Ook zouden
we graag zien dat de nieuw binnen gestroomde trainers zich kunnen ontwikkelen (cursussen JAT 2)
om zo gezamenlijk ons doel te bereiken.
De pupillen wedstrijden gaan hier zeker weer aan mee werken. Kinderen vinden het leuk om op
wedstrijd te gaan en vertellen dit ook aan hun vriendjes. Ook het komende jaar proberen we meer
kinderen enthousiast te maken voor wedstrijden.
Door middel van (tussentijdse) evaluaties willen we de communicatie binnen en buiten de
jeugdafdeling gezond houden. In het afgelopen jaar is dit goed ontvangen door de trainers en willen
dit uiteraard voortzetten.
Naar buiten toe is de PR in deze tijd onmisbaar. Kranten, websites, aanplakborden, enz. zijn
belangrijke middelen om te gebruiken. Hopelijk dat er met het WOC afspraken gemaakt kunnen
worden over hoe dit aangepakt kan worden. Wedstrijden en evenementen zijn dan ook van groot
belang voor de groei van het aantal leden
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Het Gymnastiekbestuur
In 2012 is de fusie tussen De Adelaar en de Prins Hendrik Gym afdeling geheel afgerond. Een van de
laatste handelingen was de overdracht van de Olmen en het vermogen van de Adelaar naar Prins
Hendrik. De Olmen blijft in gebruik als een vergaderlocatie en het zaaltje wordt gebruik voor o.a.
Dans en Ouder/Kind gym. Ook de historie van De Adelaar krijgt een belangrijke plaats binnen Prins
Hendrik. We zullen samen met D.A.C. zorgdragen voor een goed beheer van de vele historische
schatten in het goed geconserveerde archief van De Adelaar.
Bestuurstechnisch hebben we als Gymbestuur een aantal wijzigingen gehad in personele bezetting.
Door het werken met commissie hebben wij als bestuur ons vooral kunnen focussen op de
hoofdlijnen. Deze commissies hebben allemaal d.m.v. hun voorzitter, of een ander lid uit de
commissie, een vertegenwoordiging in het Gymbestuur. Operationele zaken, praktische
uitvoeringstaken, organisatorische werkzaamheden en de monitoring hiervan worden vanuit de
commissie gedaan. De toetsing en besluitvorming vanuit het Gymbestuur. De vier commissies zijn:
 de Technische Commissie, voor de wedstrijdselectie groepen,
 de Recreatie Commissie voor de recreatieve groepen,
 de Wedstrijd Commissie voor de organisatie van onderlinge-, competitie- en KNGU
wedstrijden en
 de Evenementen Commissie voor de organisatie van andersoortige evenementen.
Op sportief gebied was 2012 wederom een zeer succesvol jaar. Het lijkt er op of elk jaar meer
successen kent. We zijn nu bij zowel de Heren als Dames vertegenwoordigd in de 1 e t/m 3e divisie
en bij de dames ook nog in de drukke en belangrijke 4e divisie. We hebben weer vele
podiumplaatsen weten te behalen op zowel regionaal en nationaal niveau. De Dames hebben met
diverse teams ook nog de regionale competitie absoluut weten te domineren. Prins Hendrik staat in
Turnland duidelijk op de kaart.
De recreatiegroepen doen het over het algemeen zeer goed, met een enthousiast kader kunnen we
een breedspectrum van recreatieve activiteiten aanbieden voor alle leeftijden. De kleutergroepen
draaien op volle toeren en zijn nog steeds zeer succesvol, evenals de seniorengroepen voor de
Dames. We hebben het aantal uren Kleutergym en Ouder/Kind gym uitgebreid en we zijn begonnen
met een sportaanbod voor ex-(wedstrijd)turners op de vrijdagavond.
Mede door het brede aanbod en een aantal acties om hier meer bekendheid aan te geven, hebben
we in 2012 een ledengroei gehad van bijna 10%. Dit is opmerkelijk in een tijd waar veel
sportverenigingen te kampen hebben met een krimp in de ledenaantallen.
Ook in 2012 moesten we weer voor de trainingen van de wedstijdgroepen structureel uitwijken naar
zalen in Veldhoven, Best en Rosmalen. Het einde hiervan is echter in zicht. Het ontwerp van de
nieuwbouw van de Clustervoorziening Vught-Noord is eind 2012 gepresenteerd en goedgekeurd.
Onze trainingsaccommodatie maakt hierbij onderdeel uit van de sportzaal die bij het schoolcomplex
wordt gebouwd. De gelande oplevering van het geheel is medio 2014.

Jaar verslag Wedstrijd Commissie Turnen/Gymnastiek 2012.
De wedstrijd commissie afdeling gymnastiek turnen heeft in 2012 een drietal activiteiten
georganiseerd. Er was ook een samenwerking met de leden van de evenementenen recreatie commissie.
Regio toestel finale.
De eerste activiteit betrof de regio kampioenschappen toestelfinale heren.
Dit vond plaats in de Lidwinazaal op zaterdag 10 maart 2012.
Deze wedstrijd werd in samenwerking met de product groep turnen heren KNGU zuid georganiseerd.
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Een 125 tal turners van de verplichte oefenstof in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar streden
om de titels toestel regio kampioen Zuidoost Brabant per leeftijd en niveaus categorie.
Vanuit de afdeling Prins Hendrik was er een grote deelname, maar liefst 17 jonge turners.
De opzet was door ieders goed ervaren, een kleinere zaal voor deze jonge turners.
Voor vele was ook een eerste turnwedstrijd en met de keuze van de Lidwinazaal
was het massale van een grote zaal ( bijv. Martinihal ) ontweken.
Kleuter diploma gym dag
Op zondag 28 mei was er weer volgens traditie geworden de kleuter diploma gym dag.
Deze dag werd ondersteund door de recreatie en evenementen commissie.
De trainers hadden een parcours uit gezet met daarin voorkomend de onderdelen;
Rollen/Klimmen/Klauteren/Balanceren/Springen/Duikelen.
In 2 blokken van een uur waren alle 8 kleutergym groepen vertegenwoordigd.
De opkomst was wat minder dan verwacht.
Alle kleuters ontvingen een diploma met daarop een beoordeling van goed tot zeer goed
van de ondergaande proeven.
Club vaardigheid en club kampioenschappen
In het weekend van 10 en 11 december stonden de club vaardigheid en - kampioenschappen
gepland.
Voor het eerst sinds de fusie van De adelaar was het een heel gepuzzel om alle categorieën,
recreatie en wedstrijd turners dames/heren in een schema passend te krijgen.
We hadden in totaal 118 deelnemers van acro, recreatie en wedstrijd turners en turnsters te
beoordelen.
De recreatie afdelingen konden hun vaardigheden tonen en werden daarbij gejureerd op
goed/beter/best. Voor hen was er een gouden/zilveren of bronzen medaille te verdienen.
Turners en turnsters van de wedstrijdafdeling streden om de titel club kampioen 2012 allround.
De turners en turnsters van de vrije oefenstof ( 12 jaar en ouder ) namen in koppels van 2 dames
en een heer deel. Na samenvoeging van alle uitslagen kwamen zij tot een koppel club kampioen.
Vanuit de acrogymles waren 18 meisjes die deelnamen in koppels van 2 of 3 meisjes.
De nieuw opgerichte Kids Dance groep gaf in de grote middagpauze een demo van hun
aangeleerde dansjes.
Met medewerking van vele vrijwilligers uit alle afdelingen voor jurering, op en afbouw
en wedstrijd begeleiding kwamen we tot een geslaagd weekend.
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Verslagen van commissies vallend onder het Algemeen Bestuur
Clubbladcommissie
In 2012 is er niet zoveel veranderd ten opzichte van het jaar ervoor. De samenstelling van de
redactie is ongewijzigd en de samenwerking tussen de redactieleden verloopt goed. Er zijn acht
clubbladen uitgebracht, waarbij nummer 4 en 5 zijn gecombineerd tot één blad, (dit laatste in
verband met de beschikbaarheid van de vormgeefster.)
De redactie wordt gevormd door Ton de Kort, Iza Elderson, Annet van Esch (vormgeving), Bart van
Aalst (PH op wedstrijd) en Annemieke van Amerongen, die een nieuwe rubriek
“PH-stel je voor” verzorgt. Daarin worden PH-stellen, die beiden actief zijn voor Prins Hendrik onder
de aandacht gebracht. De fotografie komt grotendeels voor rekening van Jos Hoogerhoud. Op de
gekleurde cover proberen we de aandacht voor atletiek en gymnastiek eerlijk te verdelen. De vorig
jaar gestarte rubriek “Prins Heerlijk” waarin de PH-trimster en diëtiste Brenda Frunt reageert op de
ingezonden favoriete recepten van PH-leden is helaas weer gestopt omdat er weinig (lees: geen)
respons kwam van de leden. We blijven zoeken naar mogelijkheden het clubblad leuker en
leesbaarder te maken.
De aanvoer van kopij vanuit de verschillende geledingen van de vereniging verloopt over het
algemeen zonder problemen. Sinds 2010 is het clubblad ook digitaal te ontvangen en daar maken
inmiddels zo’n 100 leden gebruik van. De papieren versie geniet nog altijd de voorkeur.
De adressering en verzending van het clubblad geschiedt dankzij de inspanning van vrijwilligers. Ans
van Brunschot doet veel moeite om zoveel mogelijk clubbladen ter bezorging mee te geven aan de
leden die op woensdagochtend trainen om zo de verzendkosten te beperken.

Sponsorcommissie
In 2012 werd aan sponsorinkomsten ruim € 20.000 opgehaald. Daarnaast zijn er de nodige
bijdragen van bedrijven in natura. Deze vinden voornamelijk plaats bij de evenementen, waarbij
gedacht kan worden aan gratis of tegen lage kosten levering van materialen en drank.
De verwachtingen aan het begin van het jaar waren nog hooggespannen doordat we erop rekenden
dat de openingsactiviteiten van de nieuwe baan extra sponsoren zou aantrekken. Helaas moest de
feestelijke opening noodgedwongen worden uitgesteld naar 2013. De afkeuring van de baan, in
eerste instantie, had ook als gevolg dat de Harry Schulting Games geen doorgang vonden en ook
dat scheelde sponsorinkomsten.
Wel werden in 2012 de eerste stappen gezet in de onderhandelingen met een nieuwe grote sponsor.
Bij het verschijnen van dit jaarverslag zal het contract inmiddels getekend zijn, waardoor een
belangrijke impuls wordt gegeven aan extra sponsorinkomsten.
De sponsorcommissie heeft inmiddels een totaal presentatie gemaakt van de sponsormogelijkheden
bij onze vereniging, waarmee de benadering met name van grotere bedrijven in de regio een meer
professionele uitstraling heeft gekregen.
Al met al mag verwacht worden dat de sponsorinkomsten in 2013 op een beduidend hoger niveau
zullen uitkomen dan in 2012 en dat in deze moeilijke economische tijden waarin ook veel van onze
trouwe sponsoren noodgedwongen hun sponsorbudgetten hebben moeten terugschroeven.
Sponsoren acquireren is belangrijk, maar zeker zo belangrijk is om hen aan de vereniging te
(blijven) binden. In overleg met het bestuur is besloten daar meer aandacht aan te besteden en zal
een aantal acties worden ondernomen waaronder op regelmatige basis sponsorbijeenkomsten.
Tot slot ook via het jaarverslag de volgende oproep: Prins Hendrik is een club van 2000 leden. Dat
moet toch een enorm arsenaal opleveren aan bedrijvencontacten. Leden hebben zelf een bedrijf of
werken bij een bedrijf dat toch ook baat kan hebben bij de vele mogelijkheden om via Prins Hendrik
hun naamsbekendheid te vergroten of producten onder de aandacht te brengen. Door uw contacten
door te spelen aan de sponsorcommissie draagt u bij aan de financiële gezondheid van uw
vereniging. Het netwerk van 2000 leden is toch enorm veel groter dan dat van de
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sponsorcommissie, bestuursleden en enkele leden van evenementencommissies, die zich nu
structureel dan wel incidenteel met sponsorwerving bezig houden.

Medische Commissie
In het jaar 2012, het jaar van de verhuizing van Prins Hendrik naar de nieuwe locatie in het
Stadhouderspark, is de Medische Commissie heel blij met de nieuwe medische ruimte op deze
atletiekaccommodatie, die er heel wat florissanter uitziet als de oude! In het begin van het nieuwe
jaar hebben Maria en Janine alvast de voorraad EHBO-spullen grondig geïnspecteerd, opgeruimd en
waar nodig aangevuld.
De MC heeft in het jaar 2012 6x vergaderd, er is een jaarplan opgesteld en de commissie is verrijkt
met een paar nieuwe leden.
De Medische Commissie bestaat nu uit de volgende leden:
- Maria Dooijenburg, fysiotherapeut
- Janine Kortbeek, fysiotherapeut
- Thomas Kortbeek, fysiotherapeut
- Eric van den Berg, podotherapeut
- Brenda Frunt, diëtiste en sportvoedingsdeskundige
- Kirsten Franken, jeugdarts
- Ad van Esch, arts en adviseur op de achtergrond
Sinds eind augustus mochten we 2 nieuwkomers verwelkomen:
- Bieneke Jansen, die onlangs met pensioen gegaan was als praktijkondersteuner in een
huisartsenpraktijk en die haar kwaliteiten nu gaat inzetten binnen de MC en ook als trainster
van de beweeggroep “ van Sjokken naar Joggen”.
- Michel Verzandvoort: met zijn kwaliteiten van EHBSO-er.
Brenda Frunt is ons in november helaas tijdelijk ontvallen vanwege een “sabbatical year” (waarin ze
een wereldreis gaat maken) na een enerverend jaar door de verhuizing van haar praktijk, drukte
met haar werk en daarnaast nog het verschijnen van haar boek “Goud op je bord”.
Ook Kirsten Franken heeft even een stapje teruggedaan met haar activiteiten binnen de MC, omdat
werk en gezin momenteel even té veel tijd van haar vergen.
De activiteiten van de MC:
1. consultatiefunctie: o.a. sportspreekuur op de baan, normaliter op donderdagavond vanaf ±
20.45 uur. Als tijden of locatie niet mogelijk zijn (b.v. voor jeugdige leden), dan kan men
altijd één van de Cie.-leden benaderen. Het schema van het sportspreekuur wordt
gepubliceerd op de website en we hebben een speciaal mailadres t.w.: medischevraag@ph.nl
2. preventieve functie: o.a. voorlichtingsbijeenkomsten
3. coördinatie medische activiteiten: o.a. EHBO bij sportevenementen
4. screenings turners
5. ontwikkelfunctie: nieuwe ontwikkelingen bijhouden en uitwerken op provinciaal en landelijk
niveau.
Jaarplan MC:
- nieuw schema sportspreekuur
- invullen van de EHBO-ondersteuning bij de diverse wedstrijden gedurende dit jaar
- organiseren van een avond over gedragsproblematiek bij jeugdigen: door Kirsten Franken en
Jeroen van der Meer (op 27-02-12 voor jeugdatletiektrainers en in mei/juni voor de
turntrainers).
- De MC is intensiever betrokken bij de begeleiding van de Start-to-Move-groepen met als
doel: een hoger percentage starters naar de “eindstreep” brengen en blijvend enthousiast
houden voor het (hard)lopen.
- Regelmatig een stukje over voeding in het clubblad, wat helaas even op een lager pitje komt
te staan vanwege het feit, dat Brenda tijdelijk afwezig is vanwege haar wereldreis.
- Nieuw calamiteitenplan gemaakt voor de accommodatie op de Sportlaan 1 (hangt naast de
deur in de medische ruimte).
- Er is een fotoshoot gemaakt van de MC voor herkenbaarheid op de website
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Planning cursus reanimatieherhaling op 26 en 30 maart en op 4 april 2012. Er zijn 7 nieuwe
trainers opgeleid en 26 mensen hebben de herhalingscursus gevolgd!
De tekst in het informatieboekje van de turnafdeling over de MC is aangepast.

D.A.C. (Documentatie Archief Centrum)
Om kort te zijn, verwijzen wij naar het jaarverslag 2011. Hierin leest u dat wij tot dan toe
opereerden onder de noemer “werkgroep Historisch Archief”. In 2011 bij de verhuizing naar de
nieuwe accommodatie hebben wij een omslag gemaakt; voortaan werken wij onder de noemer
“D.A.C.” (Documentatie-Archief-Centrum).
De informatiestroom op papier droogt op. Zijn plaats is ingenomen door de elektronische snelweg.
Essentieel om niets verloren te laten gaan voor de vereniging, is dat alles centraal wordt
gearchiveerd. Vandaar bij dezen de dringende oproep aan alle besturen, werkgroepen, commissies,
e.a., om er een vaste regel van te maken, één keer per jaar, als het Algemeen Bestuur oproept
stukken voor het jaarverslag aan te leveren, gelijk daarbij alle vergaderstukken, agenda’s,
verslagen, circulaires, diploma’s, posters, correspondentie, foto’s enz. enz. bij voorkeur geordend
door de secretaris aan te leveren. Wij roepen u op hiervan een vaste gewoonte te maken.
De werkgroep wacht op gereedkomen van de vaste vitrinekast in het clubhuis. Zodra mogelijk zal de
werkgroep deze aantrekkelijk en afwisselend inrichten.
U bent van harte welkom te participeren in ons D.A.C.
Contactpersonen van de werkgroep:
Maarten de Haas, maarten.de.haas@ziggo.nl
Joke Serraris, serraris@planet.nl
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4 Verslag ALV 17 december 2012
bericht van verhindering van:
Elles de Graaff
Janneke Schreuder (vrijwilligerscommissie)
Peter Peeters (opvolger Ottie Thiers)
Ans van Brunschot
Rien van Haperen

Ton de Kort
Jos van Limpt
Hans van Tulder
Jos Verhagen

1. Opening om 20.05 uur door voorzitter Rob Janssen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen: er is een brief van Geraldine Doggen. De vragen
in deze brief zullen als agendapunt 3a worden behandeld. Een speciaal welkom voor Marian
Boers, nieuw lid van verdienste, evenals Elsa van Rooij, die nu niet aanwezig kon zijn

3. Verslag vorige vergadering: er zijn geen opmerkingen en daarmee zijn de notulen

vastgesteld. Hein Deenik heeft wel een aantal vragen n.a.v. p. 5, aandachtspunt 3: hoe staat
het deze drie zaken?
antwoord: de subsidie die is aangevraagd is voor het atletiekdeel ontvangen door de
gemeente, maar helaas niet voor de afdeling gymnastiek: de KNGU ondersteunde deze
aanvraag onvoldoende: wij zijn geen regionaal talenten centrum en met Flikflak, dat wel heel
veel subsidie heeft gekregen, in de buurt als landelijk trainingscentrum, was het bijna
onvermijdelijk dat onze aanvraag gehonoreerd werd.
Wat betreft de detailafwerkingen: nog niet alles is opgelost, maar het heeft onze aandacht.
Een aantal zaken zijn door de bouwheer (=de gemeente) opgelost.
Wat betreft punt 3: er is oriëntatieverlichting aangelegd.

3a antwoorden op de brief van Geraldine Doggen:
zij vraagt m.b.t. de positie Stichting Accommodatie Prins Hendrik de Algemene
Ledenvergadering te informeren over onder meer:
- de doelstelling,
- de aard van de werkzaamheden,
- de positie en de vertegenwoordiging van de Vereniging Vughtse sportclub Prins Hendrik
in de Stichting,
- de risico’s voor de Vereniging Vughtse sportclub Prins Hendrik,
- het vaste aanspreekpunt,
- overige aandachtspunten.
Bij het begin van de onderhandelingen vroeg de gemeente of wij de totale accommodatie
niet in eigendom wilden hebben. Toen Rob Janssen naar consequenties hiervan vroeg,
kwam er geen antwoord, dus Heeft PH ervoor gekozen de situatie zoals aan de Koepelweg
te handhaven. Later kwam gemeente met dezelfde vraag en bovendien was er in die tijd net
een nieuw college dat als beleidspunt had om dit soort accommodaties op afstand te
exploiteren. PH wilde dat niet op zich nemen, maar er is nu een stichting die de
accommodatie voor ons beheert. Alleen de kantine is nog eigendom van PH. De stichting
huurt van de gemeente en verhuurt door aan PH. Daarmee is de exploitatie van de
accommodatie is op afstand gezet, wat het doel was van de gemeente, en wij hebben niets
van doen met de dagelijkse gang van zaken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat de
stichting doet. Die is onafhankelijk, ook al zitten er leden in met nauwe banden met onze
vereniging.
Voor de gemeente zijn de risico’s beperkt, evenals voor PH: na onderhandeldelingen met de
gemeente is het meerjarenonderhoudsplan (voor 50 jaar) tot stand gekomen. Elk half jaar
stort de gemeente een bedrag dat is vastgelegd. De hoofdaannemer heeft zich tot 15 jaar
garantie baan verplicht, dus het risico van een faillissement van de stichting is minimaal.

18

Jaarverslag 2012
Frans Kortbeek is het aanspreekpunt voor onderhoud richting stichting, voor financiën is
Ruurd het aanspreekpunt.
- Vraag van Geraldine: de stichting kan ook gaan verhuren, hoe zit het dan, hebben de
leden dan nog wel toegang tot de accommodatie? En hoe zit het met toezicht?
Antwoord: baan en accommodatie zouden meer gebruikt moeten worden dan op de
Koepel. Het regionaal talentencentrum zal de accommodatie 2 x per week gaan
gebruiken. Ook andere verenigingen zullen de accommodatie gaan gebruiken. Het nadeel
is dat de inkomsten van reclameborden en verhuur naar de stichting gaan. Maar als de
stichting goed draait, kan voor ons de huur omlaag.
- Jan Kloppenburg vraagt hoe het zit met het vaste bedrag dat de gemeente stort en
inflatie?
Rob: daar is rekening mee gehouden.
- Vraag wat als de kosten hoger blijken te zijn dan bedrag?
Ruurd: als de stichting financieel er beter voor staat hebben wij voordeel, want het is een
stichting zonder winstoogmerk, dus als zij winst maken, betalen wij minder huur.
Daarom proberen zij extra inkomsten te vergaren. Verhuur is volgens afspraak in
overleg met PH. Alle onkosten zijn benoemd, elke 4 - 5 jaar wordt er geëvalueerd. De
stichting draait op voor tegenvallers. In het verleden moesten wij met gemeente
(politiek) onderhandelen, nu is er een vastgelegde planning. Hockeyclub had deze
constructie graag gewild, maar het is hun nooit gelukt.
- Van wie is de stichting, wie zitten er in, en mogen zij winst maken?
Het is onduidelijk van wie de stichting is. de bestuursleden zijn: Hans vd Heijden, Berry
Debrauwer en Peter Konijnenburg, en zij zijn onafhankelijk. Er mogen geen
bestuursleden van PH in het bestuur van de stichting zitting nemen, omdat de stichting
onafhankelijk moet zijn. Deze mensen zitten in de stichting, omdat ze betrokken zijn en
de nodige kwaliteiten hebben.
Het doel van de stichting is exploitatie van de accommodatie, maar het primaire doel is
om aan PH gelegenheid tot sporten te geven.
- Er komt een beperking aan openstelling krachtruimte. Vergeleken bij het aantal leden
dat er gebruik van maakte op de koepel, dan is het nu een groter aantal, maar de
krachtruimte staat nog veel uren leeg.
- Wie controleert het bestuur van de stichting?
De gemeente en PH.

4.

Begroting en contributievoorstel
Ruurd Verdam geeft een toelichting: de inkomsten staan bovenaan zoals beloofd, want
wat niet binnenkomt, kun je niet uitgeven.
Wij hopen op meer inkomsten door een kleine toename van leden en een geringe
contributieverhoging. Het aantal jeugdleden van de afdeling atletiek is wat teruggelopen,
en daarom gaat de subsidie van de gemeente enigszins omlaag. De afgelopen periode
hebben we weinig wedstrijden kunnen organiseren, maar dat zal nu beter worden. De
Kangoeroeloop is belangrijk qua inkomsten. Met de opbrengsten van het clubhuis gaat
het goed. Bedragen zijn incl. btw. De kantine is btw-plichtig. 2012 is incl. btw, maar
2013 is exclusief. We hopen op een btw-neutrale situatie. De inkomsten van de verhuur
van de baan gaan naar de stichting. De inkomsten door verhuur van het clubhuis aan
SKON zijn ook lager begroot, want de verhuur valt waarschijnlijk terug. Inkomsten van
advertenties zijn ook voorzichtig begroot. Sponsoring: we verwachten sponsoring van de
Rabobank. Externe activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld de cursus bewegen voor
obesitaspatiënten, de cursus om ouderen aan het bewegen te krijgen.
Wat betreft de onkosten: kosten van trainers (cursussen) zijn voorzichtig begroot. De
verenigingsondersteuning wordt gecombineerd met combinatiefunctionarissen. Het
bedrag voor evenementen gaan we zeker halen. De zaalhuur is vooral voor gym: de
gemeente vraagt steeds hogere huurtarieven. De post voor de huur van de baan lijkt
verdubbeld, maar er zijn geen onderhoudskosten meer.
De post Diversen omvat secretariaat, bank, kopieerapparaat, representatie, etentjes voor
vrijwilligers, bloemen etc. Deze post moet ook goed worden bewaakt.
Wat betreft de aflossing van de lening: er was 2 ton gepland, maar dit is €115.000
geworden, dus we hoeven ook niet zoveel voor aflossing te reserveren.
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Vragen?
Jan Kloppenburg:
Er zijn clubjes die geld bij elkaar leggen voor etentjes, andere krijgen ze: waarom
schaffen we dat niet af?
Ruurd wil in lijn hiermee liever één gebeurtenis voor een grotere groep organiseren,
maar Frans wil de saamhorigheid van kleine groepjes bevorderen door voor hen iets te
organiseren.
Wie organiseert wat?
Als er iets georganiseerd moet worden, gaat de afdeling atletiek naar Frans, en gym naar
Rob Pietjouw. Ruurd betaalt.
Ottie: binnen de trimafdeling is de wildgroei van groepen al gesnoeid: één lijn voor alle
groepjes.
Jos Hoogerhoud: hoe zien onze reserves er uit?
De reserves die we hadden zijn grotendeels voor de nieuwbouw ingezet, maar via o.a. de
BTW teruggave, en de provinciale subsidie hebben we nog wel reserves. Ruurd wil dit los
zien van de begroting. Deze begroting toont geen grote risico’s, is realistisch.
Bieneke Jansen: sommige mensen die wat doen voor de vereniging hoeven geen
contributie te betalen, andere vrijwilligers betalen wel contributie: hoe zit dat?
Ruurd: mensen van buiten de vereniging heb je aan je kunnen binden door hen iets aan
te bieden voor het vrijwilligerswerk dat ze doen. Ze zijn lid gemaakt, ook omdat ze als
jurylid dan verzekerd zijn. Ook voor de trainers is de verzekering een belangrijk aspect.
Daarnaast zijn er nog enkele leden die dienst doen als verkeersregelaar e.d. en verder
ook geen diensten van de club afnemen.
Hein: kosten clubhuis zijn €52.000. Wat zijn die kosten?
Dit zijn kosten zoals inkoop kantine. Het betreft de kantine als bedrijf, niet het gebouw.
Hein wil kosten voor energie apart op de begroting zien. Ruurd legt uit dat je dan op de
speciale inloopavond vóór het jaaroverzicht moet komen, want dan worden die kosten
gespecificeerd.
Contributievoorstel: bij de onderste twee blokken is het percentage weggevallen.
De verhoging is min of meer gelijk aan de inflatiecorrectie, Iets hoger dan 3 % vanwege
de verbeterde accommodatie. Bij gym en turnen waar de percentages ontbreken is die
situatie ongeveer identiek.
Vraag aan de ALV: vinden jullie het goed dat hier en daar de percentages iets hoger zijn
dan inflatiecorrectie? Daarmee is de ALV akkoord.
- Geraldine Doggen vraagt wat de toeslag is, als je als gym lid gaat wandelen of
trimmen, en andersom; wat is de toeslag als je als atletiek lid gaat gymmen.
Ruurd: Deze bedragen moeten nog in een schema worden gezet, want het mag geen
verschil maken vanuit welke discipline je begint met een toeslag. In ieder geval is
hiervoor geen verhoging voorgesteld.
- Inschrijfgeld bedraagt €15: een trimmer krijgt een ID + een hesje, een wandelaar
krijgt dit niet. Hoe zit dat?
Dit zijn puur administratiekosten. Vergeleken met andere verenigingen is dit heel reëel.
Met de vraag aan de ALV om de begroting aan te nemen wordt unaniem ingestemd, het
contributievoorstel kent één tegenstemmer: Frans van Dun.

5. Jaarplan over algemeen is de interesse voor atletiek aan het tanen, en daar willen we wat

aan doen:
- wedstrijden organiseren met een compact karakter: 2 uur per wedstijd,
- er wordt een Regionaal Talenten Centrum opgezet,
- kleuters die al op jonge leeftijd lid worden, moeten we binnen zien te houden.
- Het ondersteunen van leerkrachten is hierbij heel belangrijk. Combinatiefunctionarissen
moeten bruggen slaan tussen PH en de Vughtse samenleving. Wij zijn bezig met
besprekingen om te kijken of scholieren hetzij via SKON, hetzij rechtstreeks naar PH
komen om hier opgevangen te worden. Dit is nog maar een concept. Voor de
zomervakantie hadden wij de Vughtse Olympisch spelen van een aantal verschillende
sporten. Daarvoor kunnen combinatiefunctionarissen worden ingezet
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Ook het evenementenbeleid vraagt om een goed kader. Bovendien willen wij zorg dragen
voor een veilige sportvereniging: is het materiaal veilig, de omgeving, van de trainers die
met jeugd te maken hebben vragen wij een verklaring omtrent gedrag te overleggen. Wij
hebben vertrouwenscontactpersonen: Marian Piso en Ad van Esch

Ingelast punt geclaimd door Frans Kortbeek: Hij spreekt Ottie Thiers als volgt toe: “Ottie wilde
nooit voorzitter worden, maar toen haar voorganger ermee ophield wilde zij wel ad interim
voorzitten. Dit was een woelige periode: grote aanwas van trimleden, een tekort aan trainers, en
andere zaken die niet goed liepen. Zij gaf structuur, met behulp van Loek van der Staak. Nu heeft
zij het overgedragen aan Peter Peeters.” Als bedankje overhandigt Frans haar bloemen en een
cadeaubon.
Ottie’s reactie: “naarmate de trimcommissie zelfstandiger werd gaf Frans hen meer vertrouwen en
dat was goed.” Daar laat ze het bij.
6. Rondvraag
Hein wil 3 mannen complimenteren met hun fantastische inzet: Tonnie Dirks, Jan Wouters
en Jan Kloppenburg. Zij zorgen ervoor dat alles loopt.
Bieneke: wil aandacht voor site van PH, die is onvolledig.
Bieneke: het mededelingenbord in de Skon hoek is slecht zichtbaar.
Dat bord is niet van ons. Wij hebben een bord in de hal, verder is er weinig ruimte.
Rob Pietjouw: er wordt hard gewerkt aan de nieuwe site, die per 1 jan. waarschijnlijk in de
lucht gaat: de inhoud wordt globaal overgezet, maar zal makkelijker vindbaar zijn. Idealiter
moet elke afdeling een vertegenwoordiger hebben. Er worden vrijwilligers gezocht, en vooral
een web redacteur.
Rob Bravenboer: een veel gehoorde klacht is dat mensen zich aanbieden, maar geen
respons krijgen, daar moet de vrijwilligerscommissie aandacht aan schenken.
Mary van den Brand: wil de aandacht vestigen op de PIA-formulieren waarop iedereen
problemen, ideeën adviezen kan aangeven: zij krijgen altijd antwoord van Mary. Bovendien,
als er nieuwe leden zijn moeten zij niet worden afgescheept worden met “dat weet ik niet”.
Eric Elsrodt kan vanaf september niet op website inloggen. Na enig geharrewar blijkt dat je
alleen maar kunt inloggen als je web redacteur bent.
Rob Janssen voegt hieraan toe dat er nog geen forummogelijkheid is.
Geraldine Doggen vraagt of je kunt je doorlinken van de PH-site naar de
kangoeroeloopsite? Rob Pietjouw gaat het uitzoeken
Frans van Dun: buitensporten zoals wielrennen voetbal en atletiek, zijn ten dode
opgeschreven. Gym niet, want mensen die weersonafhankelijk sporten zullen in aantal
stijgen. Ook virtuele sporten zullen toenemen. Frans wil dat we daarop inspringen.
Rob Janssen vraagt hem of hij soms het jaarplan heeft gelezen, waarin dit soort zaken staan.
Doordat wij ons sterk gemaakt hebben voor de combinatiefunctionarissen kunnen we aan dit
soort zaken aandacht schenken. Behalve Jeroen Leenders zijn dat Mike Wiersema en
Valentine Kortbeek.
Rick van Peeren vraagt hoe het zit met de verdeling van de uren van de indoorhal?
Frans Kortbeek: er is op dit moment een eerste rooster gebaseerd op de trainingsuren van
junioren senioren en pupillen. Er zijn nog geen externe huurders. Bekeken wordt hoe dit
moet worden opgezet.
Vraag: Komt er ook nog een lijst van “vrije” uren waarop de ruimte open is? Frans: zo’n lijst
hangt op die muur, en ook hier komt zo’n bord te hangen. Je mag er alleen trainen na
afspraak, met een trainingsgroep.
Jan Kloppenburg wanneer is er geld voor een geluidsinstallatie De bedrading is er al.
Ruurd zal zoeken naar mogelijkheden.
Jan Kloppenburg: tijdens de verregende jeugdkampioenschappen zijn er mensen naar
voren geroepen, alleen Rob zelf niet, Rob werd vergeten, kreeg zelf geen bloemetje. Dat
vond Jan frustrerend en daarom wil hij bij dezen aan Rob een boeket aanbieden.

7. Sluiting 22.00 met een drankje van PH
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Financieel jaarverslag
Resultaat

Begroting

Resultaat Resultaat

2012

2012

2011

2010

291575
27118
43515
53861

307500
24000
31000
54000

282225
31327
37911
52805

246855
24216
32136
52036

2615

3500

3155

2905

764
8303
2370
3871
19663
6979
1568

2500
10000
1500
3000
12500
0
3000

3265
5292
5185
4585
12369
3182
6213

2285
1935
7065
3562
0
2714
9476

462202

452500

447514

385185

166657
3500
23461

150700
14100
22500

151916
13074
13998

125222
18992
10297

15465
225
33941
6716
6903
36882
33102
2500
14361
10307
48796
13500
2974
39887
3025

10000
10000
29900
2500
6000
38000
31000
3500
5000
4000
50000
12000
6000
32300
25000

8947
11395
33490
7472
6363
36827
39250
3000
7247
5984
49569
12081
0
41594
0

8686
12401
19291
11022
6046
33657
24529
1200
0
7200
45859
10997
0
43426
0

462202

452500

442207

378825

0

0

5307

6360

OPBRENGSTEN
Contributie
Gem subsidie
Wedstrijden/evenementen
Clubhuis
Advertenties clubblad
Verhuur atletiekbaan
Verhuur clubhuis
Sponsoring / Recl.borden
Grote clubaktie
Externe activiteiten
Rente
Diversen

KOSTEN
Trainingskosten
Overige kosten trainers
Verenigingsondersteuning
Huur accommodatie
Kosten atletiekbaan
Zaalhuur
Materialen
Afschrijving
Contributie bonden
Wedstrijden/evenementen
Topsportregeling
Externe activiteiten
Advieskosten
Clubhuis
Clubblad
Rentelasten
Diversen
Reserve aflossing Obligatie

Resultaat
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Balans per 31 december 2011
Activa
Clubhuis de Koepel

2.011 Passiva
P.M

2.011

Eigen vermogen

44.459

Duurzame materialen

25.713 Voorziening nieuwe accommodaties

Voorraad Kleding/ID Shoe

29.528 Obligatie leden

Vorderingen/Vooruitbetaald

35.854 Voorziening Onderhoud

Liquide middelen

150.000
99.250
15.895

289.077 Overige schulden

44.962

Stg Sportfonds/Fun2move
Voorziening Gymnastiek
Totaal

380.172

3.396
22.210

Totaal

380.172

Balans per 31 december 2012
Activa
Clubhuis
Duurzame materialen
Lening aan Stichting Accomm PH
Voorraad Kleding/ID Shoe

2.011 Passiva
P.M

2.011

Eigen vermogen

44.459

25.477 Res 2012
320.000 Reserve overdracht onr goed
31.761 Obligatie leden

3.025
220.000
115.000
5.000

Vorderingen/Vooruitbetaald

32.460 Voorziening Onderhoud

Liquide middelen

74.741 Voorziening Field lab
Overige schulden / Voorzieningen

Totaal

484.439

Specificatie kosten clubhuis:
Inkopen

Totaal

30.000
66.955
484.439

2012

2011

11534

15859

GWE

7336

9736

Vaste lasten

4259

4190

13581

11317

Telefoon

1538

1355

Verzekering

1089

2265

Overige kosten

4459

4847

Div onderhoud en inrichting

5000

Bar en schoonmaak

Specificatie kosten diversen:
Kosten representatie enz.
Gebruik kantine i.v.m. wedstr. vergaderingen
Administratie/kantoorart/drukwerk/porti
Jeugdcom
Advertentie
Adelaar overdracht / onderhoud Olmen
Kopieermachines
Bankkosten
Reiskosten
Verzekering
Div wedstrijdkosten Atletiek
Afboeking kleding
Overige kosten
Verhuiskosten

48796

49569

2012

2011

5555
1350
3554
-994
1198
1439
1332
1727
1089
3685
4420
1312
12232
39887
Per saldo kan een bedrag van 3052 worden toegevoegd aan de reserve t.b.v. aflossing obligatie.

6783
2000
3901
890
902
2684
1542
1530
-2265
5606
4000
9491
41594
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1. Overzicht van besturen, commissies en commissieleden per 31 december 2012
Algemeen Bestuur: functie + aandachtsgebied
Rob Janssen, voorzitter + structucrh.janssen@hetnet.nl
rele samenwerking
Truus Gehrels, secretaris + PR en
Ph.truusgehrels@home.nl
communicatie
Ruurd Verdam, penningmeester
verdam@home.nl
beleid + clubhuis
Gerard Kitslaar, penningmeester
kitslaar-j@home.nl
administratief
Frans Kortbeek, voorzitter ATB +
f.kortbeek@mac.com
accommodatiebeleid
Rob Pietjouw, voorzitter GB
rob@pietjouw.nl
Kees van Giessen lid + personeels- kees@vangiessen.net
beleid
Marian de Haan lid + vrijwilligers
marianron@hetnet.nl
en veilig sportbeleid
Atletiek- en Trimbestuur
Frans Kortbeek, voorzitter
Elles de Graaff, secretaris
vacature, penningmeester
Peter Peeters, voorzitter
trimcommissie
Rob Verheij, voorzitter JAC
Jos van Limpt vertegenwoordiger
Wedstrijd Organisatie Commissie

(073) 656 78 00
(073) 8509085
(073) 656 91 21
(073) 656 80 99
(073) 684 01 67
(073) 656 87 75
(073) 656 86 36

f.kortbeek@mac.com
ellesdegraaff@hetnet.nl

(073) 684 01 67
(0411) 64 48 74

peer.peeters@kpnmail.nl

073-6562557

rverheij@home.nl

073-5940564
073-6570417

j.vanlimpt@home.nl

vacature, vertegenwoordiger baanatletiek
Gymnastiekbestuur
Rob Pietjouw voorzitter
Hans Spoor Penningmeester
Marian Boers secretaris
Marcel van Mierlo accomm beheer
Mike Wiersema techn. commissie
Elsa van Rooij

rob@pietjouw.nl
h.spoor@home.nl
marian.boers@tiscali.nl
marcel.van.mierlo@kpnmail.nl
mike.wiersema@ph.nl
elsavanrooij@kpnmail.nl

evenementen/wedstrijdbeheer

Ledenadminsitratie Vughtse
sportclub Prins Hendrik
Kascommissie
Frans Gielen
Bart van Aalst
Kees Koenders
Trimcommissie
Peter Peeters voorzitter
Loek van der Staaktrainerscoördinator
Josefien van Galen coördinator PR
Ans van Brunschot

tonhoevenaars24@gmail.com

frans.gielen@planet.nl
bartvanaalst@home.nl
han@evako.com

peer.peeters@kpnmail.nl

(06)19 23 47 74
(06)13 96 42 28
(073)656 79 38

073-6562557

lvds-trim@home.nl
info@publishingconsultancy.eu
hebrun@versatel.nl

(073)614 29 81
(073)656 34 85

evenementencoördinatie
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Marian de Haan

marianron@hetnet.nl

secretariaat/evenementenorganisatie

Jan Wouters
Beheers commissie clubhuis
Lenny Kloppenburg
Jan Kloppenburg
Geraldine Doggen
Clubbladredactie
Bart van Aalst
Iza Elderson
Ton de Kort
Annet van Esch
Annemieke van Amerongen

ja.wouters@planet.nl
j.kloppenburg@planet.nl
j.kloppenburg@planet.nl
heinj-deenik@home.nl

(073)656 37 22
(073)656 37 22
(073)656 65 13

bartvanaalst@home.nl
i.elderson@xs4all.nl
ton.dekort@ziggo.nl
Annet.van.esch.@gmail.com

(0165)54 52 56
(073)656 92 31

AnnemiekevanAmerongen@gmail.com

Medische commissie

Janine Kortbeek
Thomas Kortbeek
Maria Dooyenburg
Kirsten Franken
Eric van den Berg
Brenda Frunt
Bieneke Jansen
Michel Verzandvoort
Ad van Esch

kortbeek@fysiocompany.nl
thomaskortbeek@fysiocompany.nl
maria.dooyenburg@home.nl
familie.franken@home.nl
info@podovision.nl
brenda@devoedingsacademie.nl
bienekejansen@home.nl
m.verzandvoort@home.nl

(073) 684 01 67
06-15318718
06-44536587
(073)6570733
(073)6570538
06-45300399
06-28092713
06-51388241

Sponsorcommissie
Berry Debrauwer
Geraldine Doggen

bdebrauwer@hotmail.com
heinj-deenik@home.nl

(073)521 64 0
(073)656 65 13

Documentatie Archief Centrum
Maarten de Haas
Joke Serraris-Verboord

maarten.de.haas@ziggo.nl
serraris@planet.nl

(073)656 25 34
(0162)52 09 63

Jeugdatletiekcommissie
Rob Verheij
Helma Jilesen
Monique Kuper
Marga v.d. Putten
Jeroen Leenders

rverheij@home.nl
h-jilesen@planet.nl
m.kuper@compaqnet.nl
av-ph@home.nl
jeroen.lndrs@gmail.com

Ledenadministratie atletiek/trim
Thea Goossens
phlid@home.nl
Wedstrijd Organisatie Commissie
Bert Huizinga (wedstrijdplanning
en externe communicatie)
Anne-Miek van der Bruggen
(wedstrijdsecr.)
Tim van Eeten (verkeersregelaars)
Henny Oldenhave (juryzaken)
Jos van Limpt (coördinatie)
Ab Osendarp (communicatie en
inforamtievoorziening)

(073)521 94 06
(073)641 97 06
(073)657 39 80

(073)656 44 13

WOC
Bert.huizinga@planet.nl;

(073)503 10 16

avdbruggen@planet.nl

(073)532 53 91

h.t.oldenhave@planet.nl
j.vanlimpt@home.nl
abosendarp@hetnet.nl

(073)551 76 01
(073)657 04 17
(073)521 56 63
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Organisatie Evenementen
Maria Dooyenburg (Road to R’dam)
Alfons Goossens (ET)
Luc Koning (Kangoeroeloop)
Berry Debrauwer (Meijerijloop)
Vrijwilligerscommissie
Pieter van der Heijden
Vacature

maria.dooyenburg@home.nl
Goossens@planet.nl
mudde.koning@hetnet.nl
bdebrauwer@hotmail.com

(073)656
(073)656
(073)656
(073)521

68
44
95
64

08
13
29
09

Pieter.van.der.Heijden@hotmail.com

Ledenadministratie gymnastiek
Ton Hoevenaars
Erik Boers

ph-gymledenadmin.hoevenaars@ziggo.nl

Wedstrijd Organisatie Groep Gymnastiek
Hans van Tulder
vantulder@home.nl
Hetty Joos
familiejoos@home.nl
Anja van Grinsven
v.grinsven@home.nl
Elsa van Rooij
elsavanrooij@planet.nl
(073)656 41 25
Hans Spoor
h.spoor@home.nl
Noël El-Sayed
noel@systemd.nl
Jolanda Vlaminckx
jolanda@ixcon.nl
Evenementen Commissie Gymnastiek
Wies Jansen Voorzitter
wiess.janssen@home.nl
Elsa van Rooij
elsavanrooij@kpnmail.nl
Noël El-Sayed
noel@systemd.nl
Sofie de Rouw
derouw@home.nl
Recreatie Commissie
Marian Boers Voorzitter
marian.boers@tiscali.nl
Trainers van de recreatieafdeling
Technische Commissie
Mike Wiersema Voorzitter /hoofdtrainer
Jeroen van Tulder hoofdtrainer
Bas Oerlemans trainer heren
Jolanda Vlaminckx trainster dames
Michelle Langstraat trainster dames
Wies Janssen trainster dames
Wedstrijd Commissie
Elsa van Rooij
Marian Boers
Anja van Grinsven
Hans van Tulder
Hetty Joos
Hans Spoor
Henriëtte Hoevenaars

(073)656 11 69

ph.adledenadmin@telfort.nl

(073)656 59 01
(073)656 78 76
(06)17 50 31
(073)657 80 44
(0411)60 21 04
(073)656 76 07

(073)656 43 22
073-656 41 25
06-30536596
073-657 28 18
06-12245076

mike.wiersema@ph.nl
jeroenvantulder@hotmail.com
Bas013@home.nl
jolanda@ixcon.nl
michelle.langstraat@live.nl

06-14045493
06-51889760

elsavanrooij@kpnmail.nl
Marian.boers@tiscali.nl
c.vangrinsven@telfort.nl
vantulder@home.nl
familiejoos@home.nl
h.spoor@home.nl
henriette.hoevenaars@ziggo.nl

06-30239860
06-12245076
06-55998434
06-21654076
06-53786577
06-40687940

06-2624875
06-41809659
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Erevoorzitter
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Erelid
W.Nijsten †
C.Spierings †
A.J.Tervoort †
F.van Amelsfoort †
W.van Lamoen †
J.C. Kroese †
J.W. Offermans †
W.J. van Laarschot † †
Toon Spoor †
Willem Boeren †
Tum van den Aker †
Harrie van Vessem
Ruud Schippers †
Jac Schotte †
Martien Boers
Piet Kleyne †
Tony Velthuis – Van Beers
Wim Govers
Cor Kroes – De Laat †
Tiny Louwhoff – Bergman
Gerard van Vessem
Cis Vermeulen
Henk Vermeulen †
Cor van Esch-Bouwens †
Klaas Jansen †
Jan Schulting †
Gerard van Vessem
Wim van Esch sr.
Frans van Run †
Jan van Geene †
Maarten de Haas
Harry Schulting
Ton van Geene
Harry Verkoeijen
Bert Huizinga
Joke Serraris – Verboord
Rien van Haperen
Ad Mulders †
Berry Debrauwer
Jos van Limpt
André de Jong
Cecile Witteveen
Theo Grob †
Ans van Brunschot
Frans Kortbeek
Rob Janssen

Lid van Verdienste (voor zover geen
erelid)
G. Jansen †
Antoon Vorstenbosch †
Gerard de Kort †
Leo van de Broek
Frans van der Steen
Theo Beks
Wim Bouwens †
Henk Megens †
Door Bekkers – Bouwens
Freek Jansen
Nel Bouwens-van Eyndhoven
Frans van Dun
Toon Ruys
Leni Ronde
Wim Duijnisveld
Hans Jansen
Kees Heesbeen
Monique de Wilt
Nel Wassenberg-Hendriks
Agnes van Geijn
Carolien Wellen
Jeroen Bronwasser
Marijke de Wilt-van de Vorst
Janine Kortbeek-van de Mortel
Thea Goossens-de Jong
Diny van de Akker
Robert van de Akker
Joost Rabou
Thomas Kortbeek
Jolanda Janssen
Hennie van Broekhoven-van Vessem
Myriam Heesbeen-Glandorff
Agnes de Jager-Cronenberg
Hans van Tulder
Hetty Joos
Fien Meyvaart
Henriette Hoevenaars
Ton Hoevenaars
Jeroen van Tulder
Mike Wiersema
Ton de Kort
Marian Vermeulen
Gerard Kitslaar
Melissa Boekelman
Erik Cadée
Robbert-Jan Jansen
Jan Kloppenburg
Len Kloppenburg
Marian Boers
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