
Secretarieel jaarverslag D.S.T. Pegasus 

Het secretarieel jaarverslag geeft een soort samenvatting van wat er het afgelopen jaar is gebeurd. In 

het bijzonder wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om ook nog eens terug te blikken op alle 

hoogtepunten uit het zevende levensjaar van D.S.T. Pegasus. Want er is dit jaar weel veel gebeurd: er 

waren veel leuke activiteiten, nieuwe commissies, meer trainingsuren, een fantastisch gala en 

natuurlijk veel fantastische leden. Ook achter de schermen zijn plannen uitgewerkt in overleg met 
het sportcentrum over de finetuning en de nieuwe zaal.  

Dit jaar was er geen wachtlijst, waardoor iedereen die geïnteresseerd was zich in kon schrijven. 

Helaas konden we op de Owee niet buiten staan vanwege het slechte weer, maar gelukkig konden 

we binnen een plekje krijgen, waar toch heel wat geïnteresseerden de airtumbling hebben 

uitgeprobeerd. De nieuwe leden werden later op een geheime locatie begroend, om daarna de 

verjaardag van Peggy te vieren. Maar we hadden nog meer te vieren, want we hadden dit jaar voor 

het eerst meer dan honderd leden, op het hoogtepunt hadden we er zelfs honderdvijf. Dit kwam 

mooi samen in het thema Peggy’s 100 guilty pleasures.  Overigens leken de Pegasussers zich niet heel 
guilty te voelen, want het feestje ging goed los. 

En er waren nog meer leuke feestjes in dit jaar, met het Groenfeest, het Sportfeest, de feestjes na 

wedstrijden en de feestjes op CSR. Ook waren er veel activiteiten georganiseerd zoals de casino 

avond, boulderen, bowlen, een barbecue, skiën, het Pegaweekend, de StudCup en Pegaklaas. We 

konden onze turnhelden van dichtbij zien op de Fantastic Gymnastics, waar we zelf ook met veel 

enthousiasme werden ontvangen. En op het gala konden we stijlvol en in thema van Gare Du Nord 

genieten van zelfgetapte biertjes en een heerlijk diner. Al met al hebben we bewezen dat we nog 
meer zijn dan alleen een turnvereniging. 

Deze activiteiten en veel andere dingen waren niet mogelijk geweest zonder de inzet van onze 

commissies. Voor de activiteiten is dat vooral de FACEPLANT geweest die ze met veel enthousiasme 

heeft georganiseerd. De SEKCie heeft zichzelf overtroffen met het jaarboek in vijftig tinten groen. 

Ook de meer ondersteunende taken zijn belangrijk geweest: De CoMa heeft nieuwe klosjes 

gemonteerd, en heeft tegenwoordig ook de verantwoordelijkheid over de EHBO doos en de 

magnesium. De BaCo en de KasCo hebben advies gegeven aan het bestuur. De WebCie heeft de 

website up to date gehouden en het fotoboek geüpdatet. En er waren ook nieuwe commissies: de 

WedCie heeft voor het eerst een interne wedstrijd georganiseerd inclusief jury en feest. En de 

MaffioCie (of WeekendCie) heeft voor het eerst het Pegaweekend georganiseerd, waar iedereen het 
goed naar de zin had en waar het Maffiathema heel leuk gepresenteerd werd. 

Helaas was de wedstrijdopkomst dit jaar wat minder dan vorige jaren. Toch hebben we 2 gouden, 5 

zilveren en 5 bronzen medailles binnengehaald. Naast medailles hebben we ook de mascotte van 

SPLIT mee naar huis genomen, die daarna mee op vakantie is geweest naar Brussel, Parijs en 

Stockholm. Dit jaar waren we wel goed vertegenwoordigd op het NSTB weekend en de Funastics. 

Over de Funastics hebben we Marcel toch gelijk moeten geven, want ze waren heel leuk: De 

deelnemers konden rondraaien in een Röhnrad, stuiteren op het teeterboard, en er zijn ook gave 

foto’s gemaakt met een flitser en lange sluitertijden. Dit komt goed uit aangezien we in dit nieuwe 
jaar met Pegasus de Funastics gaan organiseren. 

Op het gebied van trainingen en trainers is er ook het nodige veranderd en blijven er dingen 

veranderen. Dit jaar was er voor het eerst de vrijdagtraining, met de nieuwe trainster Lisanne. 

Lisanne kennen we natuurlijk al als sportkaarttrainer en lid. Afgelopen jaar hadden we ook nog Rick 

en Jimmy als sportkaarttrainers. Rick is nu ook trainer geworden en Jimmy is helaas als 



sportkaarttrainer gestopt, waardoor we dit jaar aan de slag gaan met een volledig nieuw team van 

sportkaarttrainers. Ook de trainingstijden zijn voor dit jaar weer veranderd, met een training op 

maandag gegeven door Rick in plaats van op vrijdag en een begeleide  training op donderdag in de 

kleine zaal gegeven door Lisanne. Bas blijft gewoon training geven op dinsdag en donderdag, en we 

zien totaal geen reden om dat te veranderen. Alle trainers en sportkaarttrainers bedankt voor jullie 
inzet en tips, en succes in dit jaar! 

De veranderingen in de trainingstijden zijn sterk verbonden met het sportcentrum. Na soms heftige 

discussies is de Finetuning nu vastgesteld, waardoor het aantal trainingsuren voor Pegasus in de 

komende jaren duidelijk moet zijn. Ook voor de nieuwe zaal zijn grote stappen gezet. We hebben de 

tekeningen van de zaal al gezien en onze wensen doorgegeven. We verwachten nu dat we intern 

gaan en dat we daarbij vooruit gaan op het gebied van zaalgrootte, materiaal  en contact met de rest 

van de universiteit. Hierover zijn nog geen vaste afspraken gemaakt, dus dit is iets waar B8 nog 
verder mee aan de slag gaat. 

En bij alle andere bestuurstaken gaat B8 zo ook het stokje van ons overnemen. Daarom wil ik graag 

mijn bestuursgenootjes Jouke, Melissa en Mitchell nog een keer bedanken: bedankt voor al jullie 

inzet, inzicht en gezelligheid tijdens ons bestuursjaar. Hoewel niet alle beslissingen makkelijk waren 

hebben we veel voor elkaar gekregen. We hebben ons altijd geprobeerd verantwoordelijk op te 

stellen en ik denk dat we trots mogen zijn op de resultaten. Ten slotte wil ik graag bestuur 8 succes 

wensen: Olaf, Kristel, Kathalijne, Yuan en Corné, ik heb er het volste vertrouwen in dat onder jullie 
leiding Pegasus weer een mooi jaar tegemoet gaat. 

Dan sluit ik nu voor het laatst als secretaris van D.S.T. Pegasus af: 

Met gevleugelde groet, 

Dirk the Destroyer 

 


