
Secretarieel jaarverslag 2017 
Ik zit hier nu met B11, maar mijn tijd in het bestuur van Pegasus begon natuurlijk in B10. Van start 

gegaan op 3 februari 2017, en wat was het een jaar. Met een overvloed aan trainingen, externe 

trainingen, wedstrijden en activiteiten voelde het soms als rennen, vliegen, springen, vallen, opstaan 

en weer doorgaan, maar ik had het voor geen goud (groen!) willen missen.  

De bestuursperiode begon eigenlijk meteen al met NSTC2 in Eindhoven, waar maar liefst 30 leden 

naartoe gingen. Maar het hoogtepunt was natuurlijk de Magic Mike dans om onze geliefde Peggy 

terug te krijgen. Ik vond het geweldig om te zien dat zoveel mensen zo enthousiast meededen.  

Ook het NSK springen was een succes, waar Pegasus werd vertegenwoordigd door 4 teams. Vlak 

daarna stond het PeGala al voor de deur, waar 25 koppels een avond lang gefeest hebben.  

Verder vond ik het leuk om te zien dat er buiten het bestuur en de commissies ook van alles 

georganiseerd werd. Zo was er een Wijn&Wiskey proeverij en hebben een aantal leden de benen uit 

hun lijf gelopen/gezopen tijdens de Batavierenrace.  

Ook het Pegaweekend mocht dit jaar natuurlijk niet ontbreken, het mooiste weekend van je leven. 

Met z’n allen gingen we terug naar de middeleeuwen, verkleed als ridders, draken, prinsessen en 

hofnarren. Na veel hilarische spelletjes werd er bij het kampvuur flink gezopen, en hebben we zelfs 

een eigen Pegaschild gemaakt. De weekendCie heeft wederom een geweldig weekend neergezet, 

wat vast en zeker de geschiedenisboeken van Pegasus in zal gaan.  

Time flies when you’re having fun, en voordat ik het doorhad was het alweer zomervakantie.  

Maar zelfs in de vakantie werd er niet stilgezeten door de leden van Pegasus. Er stond namelijk een 

super epische Pegasurf vakantie gepland. Alhoewel het weer niet altijd meezat, hebben we met z’n 

allen toch heel wat uren op een surfboard doorgebracht, en zijn er veel onvergetelijke verhalen 

gecreëerd. Giggidy.  

Helaas komt aan al het goede een eind en stond het nieuwe studie jaar al voor de deur. Maar dat 

betekende ook een nieuw bestuur. Jochem, Karen en Rogier werden afgelost door Lennert, Jordi en 

Karin en zo ontstond op 6 september 2017 B11, de stroefheid zelf.  

Het jaar begon met 33 uitschrijvingen, maar daar zijn inmiddels 38 nieuwe inschrijvingen 

bijgekomen, waarvan een groot deel regelmatig naar de trainingen komt, of zelfs plaats heeft 

genomen in een commissie. Dit is mede dankzij de fantastische inzet van de IntrodukCie dit jaar. Het 

was weer een mooi weekend met leuke activiteiten, wat in het teken stond van integratie en 

natuurlijk ook een beetje escalatie. We mochten tijdens het introdukCie weekend maar liefst 20 

nieuwe leden begroenen, waaronder onze eigen voorzitter Lennert, die vast en zeker heeft genoten 

van de stroeve sessie verzorgd door Bas A. en Geertje. Ik wil al deze enthousiaste leden graag 

bedanken voor hun hulp bij het realiseren vaan een belangrijk doel van B11: nieuwe leden actief 

maken en houden. Onze vereniging is vanaf heden goed voor zo’n 120 leden, waarvan 90 

sportkaartleden. 

In september ging ook de nieuwe FACEPLANT van start, die zichzelf presenteerden als de OLF, de 

oude lullen FACEPLANT, met als doel om minstens één keer per maand een activiteit te organiseren. 

En dat gebeurde. Zij organiseerde voor elk wat wils, soms groot, zoals de pub crawl, en soms klein, 

zoals een filmavondje, maar altijd supergezellig. Hulde voor deze ervaren leden die zich het 

afgelopen half jaar zo ingezet hebben voor de gezelligheid binnen Pegasus!  



Maar niet alles in september was prettig, zo moesten we afscheid nemen van onze geliefde trainer 

Bas O. Dankzij Jochems initiatief en inzet hebben we een aantal fantastische cadeaus voor hem 

kunnen kopen, en hebben we met het bestuur een Bas bedank dag georganiseerd. Gelukkig hebben 

we ook weer een nieuwe trainers kunnen vinden, Olaf, die sinds dit jaar van sportkaarttrainer naar 

hoofdtrainer gepromoveerd is, Stephanie, die dit jaar nieuw was bij Pegasus en ons helaas ook al 

weer heeft verlaten, en natuurlijk Lieke, onze huidige trainster op dinsdag. Daarnaast hebben we ook 

twee nieuwe sportkaarttrainers erbij, Jan en Sanne. Samen met Rick, Lisanne, Geertje en Bas A. 

hebben zij de trainingen verzorgd. Dank aan alle trainers voor het realiseren van nog een doel van 

B11: de vereniging naar een hoger niveau tillen. Ik heb zelf het afgelopen jaar veel nieuwe turnskills 

geleerd, en ik weet zeker dat ik niet de enige ben.  

Afgelopen half jaar was er natuurlijk ook nog de sponsorfietstocht, de Pegaparty, Pegaklaas en het 

NSTB weekend. Dit laatste was voor het bestuur de ideale gelegenheid om te integreren, en we 

hebben dan ook kennis gemaakt met veel besturen en leden van andere studenten turn 

verenigingen. Ook wil ik NSTC1 in Maastricht even noemen, hier hebben 23 leden namens Pegasus 

een wedstrijd geturnd, en zij mochten maar liefst 24 medailles in ontvangst nemen. Deze ongekende 

prestatie is natuurlijk een applausje waard! 

Maar nu is het toch echt tijd voor mij en Flora om het bestuur te verlaten. Als laatste wil ik graag alle 

leden en mijn bestuursgenootjes bedanken voor de geweldige tijd die ik in het bestuur van Pegasus 

mocht plaatsnemen. Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, er waren ups en downs, maar toch heb 

ik erg van mijn bestuursjaar genoten, heb ik veel geleerd, en hopelijk ook mijn steentje bijgedragen 

aan de vereniging. Als allerlaatste wil ik bestuur 11.2 heel veel succes, plezier en schrobbelèr wensen 

in hun bestuurs(half)jaar. Moge er nog veel voorspoedige jaren voor Pegasus in het verschiet liggen! 
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