
 
Secretarieel half jaarverslag B9 

 
 

Daar zitten we dan. Aan het einde van het eerste bestuur van Pegasus dat een half jaar onze 
vereniging heeft gediend. En wat is er een hoop gebeurd het afgelopen half jaar. 
De Nederlander Ben Feringa wint de Nobelprijs Scheikunde voor onderzoek naar moleculaire 
nanomachines, het Oekraïneverdrag is definitief genegeerd door kabinet Rutte, Fidel Castro is 
overleden, Hillary Clinton verloor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en B9 leidde Pegasus in de 
sterkste ledenstijging in 1 maand sinds het bestaan van de vereniging. 
 
Daar waar voor de OWEE er zorgen waren over het grote aantal leden dat hun lidmaatschap had 
opgezegd, zo overvloedig stroomden de inschrijvingen binnen. Tijdens de OWEE zetten veel leden 
zich in om mensen te vertellen hoe leuk Pegasus is en een recordaantal van 39 mensen is lid 
geworden in het afgelopen half jaar. Mede door een geweldige “Introductie” georganiseerd door de 
IntrodukCie en de commissie interesse borrel hebben we ook veel nieuwe leden weten te 
enthousiasmeren voor een commissie. Daarmee is eigenlijk het grootste doel van B9 gehaald: Zorgen 
dat de vereniging veel nieuwe, actieve leden aantrekt zodat er verjonging plaatsvind en het gat wat 
door de oud-leden wordt achtergelaten wordt opgevuld. Het huidige leden aantal staat op 107. 
 
Maar natuurlijk was dit niet het enige wat afgelopen half jaar gebeurde. Pegaklaas kwam weer op 
bezoek, samen met Groene Piet. Zij zijn zelfs naar Rotterdam gereisd om daar met de vriendjes van 
Euroturn feest te vieren.  
 
Met Euroturn hielden we weer maandelijk externe trainingen in Zwijndrecht. Hierdoor konden we 
ons goed voorbereiden op NSTC1. NSTC1 was een groots succes met maar liefst drie gouden 
medailles! Ook hier weerspiegelt het feit dat van de 19 Pegasusdeelnemers er 10 nog geen half jaar 
lid waren, het succes van de ledenwerving aan het begin van het jaar. De overige verenigingen zagen 
groen van jaloezie.  
 
De Funastics werden bezocht door 14 deelnemers en met 30 inschrijvingen voor NSTC 2 behoort 
Pegasus weer tot de best vertegenwoordigde verenigingen. 
 
De trainingen werden begeleid door het vaste hoofdtrainerstrio Bas Overtoom, Lisanne en Rick, met 
charmante assistentie van Geertje en nieuwkomers Olaf en Bas Ackermans, die als trainer niet meer 
groen achter de oren zijn. Wekelijks verzorgen zij trainingen die gevarieerd en leuk zijn. Zwarte 
Pieten training van Rick, extra turnkracht van Bas en eindeloos geduld voor het maken van 
vloeroefeningen van Lisanne zorgen dat iedereen met veel plezier kan turnen. Wat een helden zijn 
het ook! 
 
De Faceplant verzorgde een fantastische paintball avond. Waarvoor hulde! In spanning wachten wij 
af wat de tweede helft van het jaar gaat brengen, maar zeker is dat er gewerkt wordt aan een Magic 



Mike dans om Peggy terug te winnen. Arme Peggy moeten we al bijna 4 maanden missen wegens 
onoplettendheid van Karin en eerder Natalia. Foei! De hele vereniging ergerde zich groen en geel, 
maar voornamelijk groen. De vlag hebben we gelukkig wel weer in bezit door het bezoek van 
Pegaklaas aan Rotterdam. Wij hadden de vlag van Saturnus gestolen en zo zie je maar, het gras is niet 
altijd groener bij de buren. 
Extra plus kudo’s gaan ook uit naar de SekCie voor onder andere het regelen van outfits en het 
uitbrengen van het “Groene boekje.” Met samengeknepen billen wachten we af of de tweede 
kalender er bij deze SekCie gaat komen, maar de berichten zijn goed, alle stoplichten staan op groen! 
 
Zo vloog dit half jaar voorbij en neemt B10 het stokje nu over. Met nog altijd Jochem als voorman en 
Karen die er voor zorgt dat het koren niet groen gegeten wordt. Met Rogier, Marije en Flora nieuw er 
bij, durft niemand ons groen op het lijf te vallen. B10 veel succes, ik heb er het volste vertrouwen in 
dat jullie Pegasus nog epischer gaan maken dan dat het nu al is!  
B9, ontzettend bedankt voor de mooie en gezellige momenten! Ik vond het een eer om met jullie 
bestuur te zijn. Daarom sluit ik af met woorden van een groot leider. Pegasus is great…no really, we 
are the best.. and we’re gonna be HUGE!! 
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