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Dit zou eigenlijk een jaarverslag moeten zijn, maar omdat we net het eerste 
levensjaar van deze vereniging achter de rug hebben begin ik iets eerder, daar waar 
het allemaal begonnen is.  
 
Het begon allemaal in mei 2008 toen wij als huidig bestuur voor het eerst bij elkaar 
kwamen. We waren allemaal dolenthousiast over het opzetten van een nieuwe 
vereniging en gingen dan ook hard aan de slag om er zoveel mogelijk uit te halen.  
Belangrijk was het hierbij natuurlijk om eerst te zorgen dat er geïnteresseerden 
waren want: zonder leden geen vereniging.  
Ik had daar al wat voorwerk voor gedaan om door heel Delft posters op te hangen 
en op deze manier ook een bestuur bij elkaar gevonden, maar alleen p osters was 
natuurlijk niet voldoende.  
 
Ongeveer een maand na onze eerste ontmoeting besloten we om een borrel te 
organiseren voor alle geïnteresseerden. Dit werd eind juni 2008 werkelijkheid en 
het was leuk om te zien hoeveel mensen er op afkwamen. Het was  een gezellige 
maar ook belangrijke eerste kennismaking, er is vooral druk gebrainstormd over een 
passende naam. 
 
We besloten al gauw dat er meer promotie moest komen en wat is een betere 
promotie dan op de OWee staan?! Tijdens de zomer zijn wij dan ook druk bezig 
geweest om voor de sportdag van de OWee een leuke activiteit te organiseren.  
Uiteindelijk besloten we een airtumbling neer te leggen. Dat leek ons een activiteit 
die erg toegankelijk maar vooral ook heel leuk was.  
Deze dag werd een groot succes, wat we ook vooral te danken hadden aan de leuke 
groep enthousiaste mensen die ons die dag hielpen.  
 
Toen werd het even heel spannend, hoeveel mensen die hun e -mailadres achter 
hadden gelaten zouden ook daadwerkelijk op komen dagen op de trainingen? En 
zouden de trainingen aan hun verwachtingen voldoen? We hadden immers nog niet 
eens een trainer kunnen vinden..  
Maar nog belangrijker: hoeveel mensen zouden er daadwerkelijk lid worden?  
 
Leden 
 
We hebben uiteindelijk een ledenaantal van 20 gehaald.  
Opvallend was hierbij het grote percentage jongens voor een turnvereniging. 
Namelijk 8 heren tegenover 12 dames.  
Wij waren erg blij met dit aantal aangezien dit er voor zorgde dat we vrijwel altijd 
in een goed gevulde zaal stonden te trainen.  
 
De meeste leden zijn aan het begin van het seizoen verkregen. Later in het jaar zijn 
hier nog een aantal bij gekomen.  
Een duidelijk probleem voor veel mensen was toch wel dat we geen trainer hadden. 
Hierdoor zijn er meerdere mensen uiteindelijk toch geen lid geworden of 
halverwege het seizoen afgehaakt.  
 
Als bestuur hebben we ons wel het gehele jaar ingezet om een trainer te vinden. 
We hebben hiervoor voornamelijk op internet geadverteerd, brieven rondgestuurd 



naar andere verenigingen, posters opgehangen en mensen persoonlijk b enaderd. 
Dit heeft ons opgeleverd dat wij een trainer hebben gevonden die incidenteel langs 
kon komen. De aanwezigheid van een trainer tijdens de trainingen werd door de 
leden als erg positief ervaren. En onder het motto, beter iets dan niets waren wij in 
ieder geval erg blij met deze ontwikkeling.  
Het is echter nog steeds een probleem dat we geen vaste trainer hebben en zonde 
dat we hierdoor minder leden hebben dan mogelijk zou zijn.  
 
Activiteiten 
 
Blij waren wij met het feit dat we naast de hoognodige taken als voorzitter, 
secretaris en penningmeester ook Witek Nawara hadden om de taak als 
commissaris activiteiten te vervullen.  
Op deze manier konden we ons behalve op de turnsport ook op leuke activiteiten 
binnen de vereniging concentreren.  
 
Ieder jaar worden er binnen de studenten turnsport in Nederland in ieder geval 4 
wedstrijden georganiseerd. Het was goed om te zien dat er binnen onze kersverse 
vereniging veel interesse in deze wedstrijden was en er dan ook enthousiast werd 
meegedaan. Dit heeft er ook voor gezorgd dat we naar mijn gevoel gemakkelijk 
werden opgenomen binnen de andere verenigingen wat in ieder geval voor een 
hoop gezelligheid zorgde.  
De vereniging heeft veel medailles behaald. Op de NSTC1 waren dit een derde 
plaats voor Thomas Shotte op niveau heren 4. Een tweede plaats voor Thomas 
Schotte niveau heren 4 op zowel vloer als sprong en Daan Vermeij in niveau heren 
1. Carla Velraeds behaalde zelfs een eerste plaats in dames 3a.  
De tweede wedstrijd verliep minstens zo goed met een derde plaats op  vloer voor 
Fieke Beemster in niveau dames 4. Thomas Schotte behaalde een derde plaats op 
voltige in niveau heren 4. Een tweede plaats werd behaald door zowel Thomas 
Schotte in niveau heren 4 op vloer en rek als door Daan Vermeij in heren 1. Tot slot  
5 eerste plaatsen waarvan Thomas Schotte op heren 4 met de eer mag strijken om 
voor zowel Ringen, sprong als brug een eerste plaats te behalen. Fieke Beemster 
haalde deze eerste plek in dames 4 op de balk en Bianca Willems won de wedstrijd 
in niveau dames 3b. 
Tot slot het NSK. Daar gingen we met één medaille naar huis. Dit was wel een 
mooie gouden medaille, verdiend door Elke Miedema in nieveau dames 3b 
 
Ook zijn wij blij dat de NSTB ons aan het einde van afgelopen seizoen heeft laten 
weten dat wij lid mogen worden. Op deze manier blijkt dat wij serieus worden 
genomen als turnvereniging.  
 
Behalve de wedstrijden zijn wij ook naar externe trainingen geweest, waarvan een 
door onszelf georganiseerd. Verder is er aan het einde van het seizoen een geweldig 
weekend georganiseerd. Helaas waren er niet veel mensen die mee konden dat 
weekend, dus voor aankomend jaar is het te hopen dat er een weekend uitgekozen 
wordt waar meer mensen kunnen zodat het nòg gezelliger wordt.  
 
Behalve alle georganiseerde activiteiten waren er ook veel avonden die niet van te 
voren gepland waren waarbij er gewoon wat gedronken werd of een spontaan 
feestje was. Dit geeft blijk van een hechte groep mensen binnen de vereniging.  
 



Pageturner 
 
Afgelopen seizoen is ook de eerste versie van ons clubblad uitgekomen. Dit was een 
groot succes. Nu de opzet er is, is het de bedoeling om een 2 -jaarlijkse uitgave uit 
te brengen.  
Dit om het verenigingsgevoel nog extra te versterken. En het is leuk dat alle 
activiteiten e.d. vastgelegd worden op papier.  
Het uitbrengen van dit clubblad was mogelijk door inzet van de leden van afgelopen 
jaar, in het bijzonder Elke Miedema die als hoofdredactie fungeerde. Ik hoop dan 
ook dat dit aankomend jaar met succes wordt voortgezet.  
 
Bestuurszaken 
 
Tot slot wil ik het nog even hebben over de gang van zaken binnen het bestuur.  
Voor sommigen van ons was het de eerste keer dat we überhaupt in een bestuur 
zaten, laat staan dat een van ervaring had met het oprichten van een vereniging.  
Ik denk dat ik wel kan zeggen dat wij onze taken succesvol vervuld hebben. Dit komt 
vooral door het enthousiasme binnen het bestuur aangevuld met hard werken.  
 
Wij zijn zeer regelmatig bij elkaar gekomen voor een vergadering. Dit was 
gemiddeld eens in de 6 weken. Hierbij hadden wij altijd voldoende te bespreken en 
ook buiten de officiële vergaderingen raakten wij nooit uitgepraat en gepland.  
Wij hebben afgelopen seizoen maar één ALV gehad. Op deze ALV waren er maar vier 
leden aanwezig wat wel heel erg jammer was.  
 
Dit was zo jammer omdat wij als kleine en nieuwe vereniging juist heel veel input 
kunnen gebruiken waar we ook echt wat mee kunnen doen. Aan de andere kant 
denk ik dat dit misschien ook wel de reden was dat er weinig mensen aanwezig 
waren. Doordat wij zo open staan voor inbreng van de leden wordt dit vaak ook op 
informele wijze aan ons verteld en houden we de leden op die manier ook 
regelmatig op de hoogte over de gang van zaken binnen de vereniging.  
Hopelijk worden ALV’s in de toekomst beter bezocht. 
 
Al met al denk ik dat we een goed jaar achter de rug hebben. Wij hebben ons hard 
ingezet voor een tweede training dit seizoen. Dit is tot onze vreugde gelukt en het 
is super om te zien dat de vereniging nu al is gegroeid en de trainingen druk 
bezocht worden.  
Ik hoop dat wij een goede basis hebben gelegd voor het bestaan van D.S.T. Pegasus 
en verwacht dat het volgend jaar alleen nog maar beter zal worden!  
 
Met gevleugelde groeten, uw oud-secretaris, 
 
Denise Stoeller 


