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Het einde van het bestuursjaar van bestuur acht zit er al weer bijna op. Met dit secretarieel jaarverslag 

wil ik terugblikken op alle hoogte en soms ook dieptepunten van het achtste levensjaar van D.S.T. 

Pegasus.  Ook dit jaar is er binnen Pegasus weer veel gebeurd, niet alleen in de vorm van activiteiten en 

trainingen maar ook achter de schermen was het een druk jaar voor het vijfkoppige bestuur. 

Tijdens seizoen 2015-2016 zijn er maar liefst 37 Pegasus leden bijgekomen. Een aantal van deze leden 

zijn ook meteen actief geworden in commissies. Een lid, Geertje, is zelfs meteen als sportkaarttrainer 

aan de slag gegaan. Afgelopen jaar zaten er eerstejaarsleden in de WeekendCie, WedCie en in de 

Faceplant. Ook zijn een aantal enthousiaste eerstejaars mee geweest naar wedstrijden en zelfs 

meegegaan met een heuse Pegasurfvakantie. 

Helaas heb ik aan het eind van het seizoen ook veel uitschrijvingen ontvangen. Gelukkig zijn er tijdens de 

OWEE veel leden geweest die hebben geholpen met het uitdelen van flyers . Ook hebben ze aankomend 

eerstejaars studenten overgehaald om een keer te komen kijken bij Pegasus. Er stonden maar liefst 120 

namen op de interesselijst en al veel van deze mensen zijn bij de open trainingen geweest. Op dit 

moment hebben we zelfs al 23 inschrijvingen! 

Afgelopen jaar hadden we 3 trainingsavonden. Nieuw was de training op maandag in plaats van 

vrijdagavond. Tijdens de maandagtrainingen gaf Rick vol enthousiasme les en deelde zelfs stickers uit. 

Ondanks het late tijdstip is de maandag training dit jaar druk bezocht.  

De dinsdag- en donderdagtraining werden wederom gegeven door Bas, die elke keer weer een nieuwe 

opstelling bedacht voor in de zaal. Op donderdag gaf Lisanne speciale thematrainingen in de kleine zaal 

en werd de basis voor onder andere de flikflak en overslag aangeleerd. 

Donderdag 8 oktober vond op de verjaardag van Peggy de drukst bezette training van het jaar plaats, 

maar liefst 32 leden waren aanwezig tijdens deze training. 

Helaas hebben we afgelopen jaar ook een aantal kleine tegenslagen gehad met betrekking tot de 

trainingen. Zo werden de stalen ringen afgekeurd en ook de airtumbling kon lange tijd niet gebruikt 

worden. We hebben lang gezocht naar vervangende ringen en mede dankzij een tip tijdens een ALV 

hebben we nieuwe ringen kunnen aanschaffen met sponsoring van StuD. Ook de airtumbling is 

gerepareerd. Komend jaar kan er dus weer hard getraind worden aan de ringen en op de airtumbling. 

Ook dit jaar hebben wij Pegasussers niet stil gezeten, naast trainen stonden er ook andere activiteiten 

op het programma. De eerste door ons georganiseerde activiteit was de begroening en de daarop 

volgende Pegaparty. Tijdens deze activiteit hebben we meteen onze voorzitter van een mooi groen 

kleurtje voorzien! Tijdens Pegaklaas werden de rollen omgedraaid en werd ik als Pegapiet groen 

geschminkt. Ook het Pegala dat dit jaar bij de Wijnhaven werd gehouden was een succes. 

 

Niet alleen B8 heeft activiteiten georganiseerd, ook onze commissies hebben zich ingezet om leuke 

activiteiten neer te zetten. Zo gingen we hard in onze Mariokart tijdens de PegaCup, zochten we als 

Pegapiraten naar schatten tijdens het Pegaweekend en gingen we terug in de tijd naar al onze favoriete 



tv programma’s van vroeger tijdens de Funastics. Tussen als deze grote activiteiten door zorgde de 

Faceplant ervoor dat we ons niet hoefden te vervelen, er werd namelijk ook nog geboulderd, wijn en 

whisky gedronken, gebowld, film gekeken en gebarbecued. Van al deze activiteiten heeft de SekCie 

verslag gedaan in de Pagetur(n)er. 

We willen deze en al onze andere commissies bedanken voor hun inzet, zonder onze commissies 

hadden we al deze leuke activiteiten niet kunnen realiseren.  

Om weer even terug te gaan naar het turnen, ook tijdens de wedstrijden waren veel Pegasussers 

aanwezig. Dit jaar wonnen we in totaal 10 gouden, 5 zilveren en 3 bronzen medailles. Maar niet alleen 

tijdens de wedstrijden werd er goed gescoord. Hoewel het aantal deelnemers aan de wedstrijd af en toe 

een beetje tegen viel, waren er altijd genoeg Pegasussers aanwezig om anderen aan te moedigen en los 

te gaan tijdens de feestjes. Tijdens de wedstrijden is er ook veel gebrast, zo hebben wij de vlag van 

Euroturn mee naar huis genomen, is onze vlag in Nijmegen en Maastricht in beland en is Peggy op 

vakantie geweest naar Suriname. 

Ongeveer een jaar geleden tijdens de wissel ALV hebben we onze ambities voor het jaar 2015-2016 

gepresenteerd. Onze ambities waren: een actieve vereniging achterlaten, wedstrijddeelname stimuleren 

door voorbeeld oefeningen te maken, kleding bestellen via de site, klein materiaal aanschaffen, 

beginners bij de vereniging betrekken, nieuwe Pegapakjes ontwerpen, integratie met zuster- en 

groeneverenigingen en externe trainingen organiseren. Veel van deze ambities hebben we dit jaar 

waargemaakt, zo zijn er voorbeeldoefeningen gemaakt, kan je kleding bestellen op de site en hebben 

we gewichten, springtouwen en een balkmatje aangeschaft. Ook lopen er al 9 dames rond in het nieuwe 

Pegapakje en zijn er 6 externe trainingen georganiseerd. Tijdens het NSTB-weekend was goed te merken 

dat dankzij de bezoeken aan andere studententurnverenigingen en de feestjes die samen met onze 

zusjes zijn gevierd, de ambitie om te integreren met zusterverenigingen ook waargemaakt is.  

Dit was een korte samenvatting van wat er allemaal in seizoen 2015-2016 is gebeurd. Wij hebben als 

bestuur dit jaar ons best gedaan om alles in goede banen te leiden. We hebben dit met plezier gedaan 

en hopen dat Jochem, Roel, Karen en Emma dit de komende tijd met net zoveel plezier en enthousiasme 

gaan doen. 

Met gevleugelde groeten, 

Secretaris der D.S.T. Pegasus 

Kristel Bronsvoort 

 


