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Het jaaroverzicht van D.S.T.  Pegasus 

Het vierde jaar van D.S.T Pegasus is al weer achter de rug. Het was er een van nieuwe en oude 
tradities, nieuwe en oude leden, maar bovenal, heel veel gezelligheid!  
 
Leden 
Toen het vierde bestuur begon met hun jaar, was het ledenaantal 44. Op het einde van het 
collegejaar 2011/2012 was het ledenaantal 71. Dit is een groei van 27 leden en dus 62 procent. Ons 
eerst gestelde doel was om 60 leden te hebben in december 2011 . Dit doel hebben we dus zeker 
bereikt. Van die 71 leden hebben we 31 vrouwen en 40 mannen. Dit zijn veel vrouwen naar Delftse 
begrippen maar veel mannen voor een turnvereniging. Je mag dus stellen dat Pegasus in beide 
opzichten een unieke vereniging is. Door de grote groei van het aantal leden hebben we een extra 
trainingsuur kunnen regelen. Op dinsdag trainen de beginners en de gevorderden nu apart.  
Afgelopen jaar waren er 18 leden betrokken in commissies en nu zijn er samen 8 leden die in het 
oude en nieuwe bestuur zitten.  
 
Trainers 
We waren dit jaar begonnen met een vaste trainer namelijk Peter Timmermans. Het groeiende 
ledenaantal en het extra trainingsuur zorgden er echter voor dat hij wel wat hulp kon gebruiken. 
Rick en Jimmy kwamen als geroepen en werden tot sportkaarttrainers ge kroond. Deze twee sterke 
mannen zijn prima turners en heel behulpzame trainers. Samen met Peter vormen ze een sterk 
team waar we trots op kunnen zijn. Een gestructureerde training met veel hulp blijkt nog steeds in 
trek bij Pegasusers en potentiele leden. We hopen daarom dat we aankomend jaar deze trainers 
kunnen behouden. Door zes-wekelijkse evaluatiegesprekken krijgen ze feedback van het bestuur die 
dan de leden vertegenwoordigen.  
 
Commissies  
Er zijn afgelopen jaar twee nieuwe commissies opgericht. De materialencommissie ‘CoMa’, 
bestaande uit Rian, Roel en Jochem zorgen voor het vervangen, repareren en uitzoeken van 
toestellen en dergelijke. Hun eerste pronkstuk was de vernieuwde pegadoos.  
Ten tweede is er een activiteitencommissie opgericht. Hij luistert naar de naam ‘FACEPLANT’ en 
bestaat uit Mark en Lisanne. Het doel van de commissie is om niet -turngerelateerde activiteiten te 
organiseren buiten de evenementen die het bestuur organiseert.  
De Pageturner en de GraphiCie zijn uitgebreid en hebben als grootste verwezelijking de supermooie 
almanak die voor het eerst is uitgebracht. Het heeft hen bloed zweet en tranen gekost, maar het 
resultaat mag er zeker zijn! Ook zorgden ze dit jaar voor het vernieuwde promomateriaal.  
Verder is er die FoCo, de KasCo, de WebCie en de BaCo die zorgen voor respectievelijk de foto’s, de 
financiën, de website en het ondersteunen van het bestuur.  
 
Activiteiten en tradities  
We begonnen het jaar met natuurlijk de OWee, georganiseerd door het derde en het vierde 
bestuur. Het kraampje op de infomarkt en de mensen in de groene shirts trokken voldoende 
aandacht om onze naam bekend te maken onder de nullen. De airtumbling op de spo rtdag zorgde 
ervoor dat iedereen besefte dat turnen meer is dan wat meisjes en jongens in strakke pakjes. Veel 
mensen vonden het vet om mee te springen of om toe te kijken naar de trucjes van onze leden. We 
eindigden met een lange interesselijst en heel wat nieuwe leden. Missie geslaagd!  
Vervolgens openden we het nieuwe seizoen met een nieuwe traditie: de begroening. Het werd een 
gezellige avond waar de focus op het betrekken van de nieuwe leden bij de verenging lag.  
Dit jaar werd op donderdag de maandelijkse borrel gehouden in de Ruif, die inmiddels onze vaste 
stamkroeg is geworden. Ook werd het borrelen dit jaar niet tot een keer per maand beperkt.  
Op 8 oktober was er de Pegaparty want Peggy was 3 jaar geworden. Leuke cadeautjes zoals een 
valkuil en heel wat alcoholische drankjes zorgden voor een geslaagde pyjamaparty!  
Pegaklaas kwam langs bij Thomas’ huis op 7 december, samen met Penniepiet en Secripiet. Het 
resultaat van de Skittles vodka en het ruilspelletje is te zien op de legendarische foto’s. 



Een volgend hoogtepunt van dit jaar was zonder meer het Groene Feest . Het eerste open feest dat 
Pegasus, samen met de andere groene sportverenigingen heeft georganiseerd werd gelijk een groot 
succes. Niemand zal ooit de vele glow -in-the-dark gadgets vergeten die het publiek had verzameld 
om helemaal uit z’n dak te gaan op de beats van onder andere Sandeep.  
Enkele weken later was het tijd voor het jaarlijkse Pegala, dit jaar in het Congregatiegebouw. Een 
hoop mensen kwamen met hun dates in hun mooiste verschijning genieten van een vijfgangendiner. 
Na wat spannende en hete momenten in de keuken van Jimmy kwam het eten ook  werkelijk op tafel 
en werd het onder het genot van een of meerdere glaasjes wijn opgegeten.  
Ten slotte was er het driedaagse Pegaweekend die plaatsvond op xxxx juni. We fietsten naar 
Hellevoetsluis waar we een legertent en een groene partytent voor de bar becue opstelden. De 
eerste avond werd gevuld met een dropping en een kampvuur op het strand. Voor de volgende dag 
waren er heel wat leuke activiteiten voorbereid en ’s avonds was het tijd voor de  ietwat uit de hand 
gelopen Piemelbingo en een kroegentocht. Zondag gingen we met ons brakke hoofd paintballen in 
de duinen en ons klaarmaken voor de tocht huiswaarts. Wat een heerlijk weekendje was dat zeg!  
Naast deze leuke niet-turngerelateerde activiteiten hadden we natuurlijk ook de vaste afspraken op 
het NSTC1, het NSTC2, het NSK en het NSK springen. Op deze vier wedstrijden hebben we samen 
maar liefst 18 gouden, 7 zilveren en 15 bronzen medailles gehaald. Verder hebben we ook 
geprobeerd om maandelijks een externe training te organiseren in grote turnhallen zoals Alphen-
aan-de-Rijn, Zwijndrecht en Den Haag.  
 
Bestuurszaken 
 
Ten slotte wil ik graag wat over onze eigen ervaringen vertellen. Het begon allemaal wat onzeker. 
Niemand van ons had eerder in het bestuur gezeten en enkel Charlotte was al langer dan een jaar 
lid van Pegasus. Wel hadden we er heel erg veel zin in. Mark b egon wat zenuwachtig stamelend aan 
zijn eerste speech. Nu staat hij daar, uitgegroeid als een zelfzekere voorzitter die alles onder 
controle heeft en plezier gevonden heeft in het toespreken van zijn vereniging. Charlotte heeft 
altijd het overzicht behouden. Behalve haar taken als penningmeester dacht ze altijd tijdig aan de 
details die de rest alweer vergeten was. Luc was een stroom van wilde ideeën. Niets is te gek voor 
deze drukke, vrolijke jongen. Ik heb vooral heel erg genoten van dit jaar. Ik kan niet  blijer zijn met 
mijn bestuursgenootjes. Door hun heb ik nooit  opgezien tegen nog een vergadering, nog een 
mailtje en nog eens even dingen doen die echt nu moeten gebeuren.  
 
Wat heb ik ervan geleerd? Ik leerde verantwoordelijkheid nemen, geen dingen uitst ellen, plannen 
en omgaan met allerlei soorten mensen. Ik denk dat we trots dit jaar mogen afronden want we 
hebben samen heel wat bereikt. En als je dan een complimentje van de leden krijgt over een 
activiteit of een extra trainingsuur waar je veel tijd en moeite ingestopt hebt, dan weet je weer 
waarvoor je het doet. Daardoor hielden we het vol en kregen we elke keer weer de moed om 
onszelf te overtreffen. Daarom wil ik ook jullie, de fantastische leden, bedanken.  
 
Ooit zei Mark tegen mij: ‘De vereniging begint een beetje te voelen als je eigen kindje’. En dat is 
een perfecte omschrijving van hoe ik me ook voel. Ik denk dat ik namens het hele bestuur kan 
zeggen dat we blij, een beetje verdrietig maar vooral heel voldaan dit jaar af kunnen sluiten. Alle 
onzekerheden over het jaar 2012-2013 verdwijnen als we kijken naar onze opvolgers. Ik ben er 
zeker van dat zei ons kunnen overtreffen en dat zullen ze doen ook. Ik ben benieuwd wat jullie dit 
jaar voor ons in petto hebben maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.  
 
En zo neem ik met opgeheven hoofd en met een dankbaar hart afscheid van mijn bestuurstaken.  
Met gevleugelde groet,  
Emilie 
 


