
 
 
Secretarieel Jaarverslag D.S.T. Pegasus 2010/2011 
Het jaaroverzicht van D.S.T Pegasus 

 
Dit was al weer het 3

e
 jaar van het bestaan van D.S.T. Pegasus. Een jaar vol nieuwe activiteiten en tradities, het jaar 

van het NSK en het jaar van het eerste halve lustrum. 
 
Leden 
D.S.T. Pegasus heeft aan het eind van het collegejaar 2010/2011 het aantal van 44 leden bereikt, waarvan er 25 al 
lid waren in een vorig collegejaar.  Er hebben zich dus 19 nieuwe leden bij ons gevoegd, een groei van 76%!  Ons 
doel van 35 leden per december 2010 is ruimschoots bereikt.  Door deze immense groei werd het concept 
beginners- en gevorderdentraining bedacht. Door de groep op donderdag te splitsen in beginners en gevorderden 
werd er meer doelgericht getraind en was er minder chaos.  
Momenteel zitten er 15 leden in een commissie en er zijn 8 bestuurs- of aankomend bestuursleden actief en de 
ratio vrouwen/mannen is van 20/15 gegroeid naar 22/22. We verwachten aankomend jaar een grote groei door te 
maken doordat we een vaste trainer hebben kunnen vinden. 
 
Trainer 
Dit jaar hebben we in de tweede helft van het jaar een nieuwe trainer  kunnen vinden: Peter Timmermans. Hij 
verzorgt samen met Bas Overtoom de trainingen op dinsdag en donderdag. Peter is er vooral voor de beginnende 
dames maar kan af en toe ook een tip aan anderen geven. Peter geeft ook de warming-up en krachttraining aan het 
begin van de training en zorgt dat de zaal zo opgebouwd wordt dat iedereen zijn ei kwijt kan. Bas studeert dit jaar 
af en is sporadisch aanwezig.  
Uit één van de enquêtes is gebleken dat vooral de beginners veel profijt hebben van een gestructureerde training 
en iemand die ze tips geeft. De gevorderden trainen liever op eigen gelegenheid. We zijn erg blij een vaste trainer 
te hebben gevonden en we hopen dat Peter aankomend jaar training zal blijven geven.  
 
Commissies 
Afgelopen jaar is er een nieuwe commissie opgezet, de Bestuurs Adviserende Commissie, ofwel BaCo. Deze 
commissie geeft advies aan het bestuur over het maken van belangrijke beslissingen en het oplossen van 
vraagstukken. 
De NSKCie onder leiding van Jochem Kempe heeft dit jaar het NSK Meerkamp in Delft georganiseerd. Dankzij de 
inzet en vastberadenheid van deze commissie is het NSK  een groot succes geworden.  
De PageTurner is dit jaar overgegaan van een papieren uitgave naar een digitale uitgave. Op de website worden nu 
regelmatig berichten van de PT gepost waarin je kan lezen hoe het met de vereniging gaat.  
Dat brengt me op de WebCie. De website van D.S.T. Pegasus is uitgegroeid tot een prachtmedi um waar dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt. Misschien nog niet zoveel als zou kunnen maar desalniettemin erkennen we de kracht 
ervan. Op de site valt alles te lezen over het ontstaan van D.S.T. Pegasus, je kan er foto’s bekijken, je kan de 
activiteiten in de agenda zien en wanneer je inlogt kan je comments achterlaten op de geposte berichten.  
Verder zijn er nog de FoCo, de GraphiCie en de KasCo die zorgen voor  respectievelijk de foto’s, de logo’s, de 
posters, de flyers de stickers en de f inanciën. 
 
Activiteiten en tradities 
Afgelopen jaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd door D.S.T. Pegasus. Het jaar is begonnen met 
de organisatie van de OWee’10, door het 2

e
 en 3

e
 bestuur. Op de infomarkt stonden we met een versierde kraam 

en promofilm. Leden hebben geflyerd en lieten hun mooiste handstanden en splits (of splitten) zien. Op de 
sportdag hadden we een airtumbling op het hockeyveld liggen waar veel mensen op af kwamen.   
Op de eerste dinsdag van de maand (te onthouden door de sirene d ie afgaat op de 1

e
 maandag van de maand) 

hebben we de maandelijkse borrel geïntroduceerd. Elke maand gingen we naar een andere kroeg zodat we aan het 
eind van het jaar een stamkroeg konden kiezen. We zijn onder andere in de Ruif, de Beierd, de Doerak en Café 28 
geweest maar zijn tot nu toe nog niet geslaagd.  
Op 10 december kwam Pegaklaas langs op EduP 242, met cadeautjes en een dobbelsteen. Na veel limo-jenever 
vertrok hij weer om dronken op zijn vliegende paard naar Spanje terug te vliegen.  
Het NSTC1 vond plaats in Rotterdam waar we met 1 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen medaille naar huis gingen. Op 
het NSTC2 in Enschede gingen we met 1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille naar huis. Het NSK Meerkamp in 
onze thuisbasis Delft sloten we af met een whopping aantal van 1 gouden, 5 zilveren en 2 bronzen medailles en 
last but not least het NSK Springen in Groningen waar we op de individuele wedstrijd 1 zilveren en 1 bronzen 
medaille wonnen en bij het groepsspringen helaas niets. Dat brengt de medaillestand op: 3 gouden, 9 zilveren en 5 
bronzen medailles. 



Echt oefenen voor de wedstrijden werden gedaan op de externe trainingen in Amersfoort, Leiden, Alphen a/d Rijn, 
Nijmegen en Enschede georganiseerd door zusterverenigingen of Pegasus zelf.  
Om halverwege het jaar de mooie sport turnen weer onder de aandacht te krijgen werd er op 15 en 17 februari 
open trainingen georganiseerd: een springtraining en een toesteltraining. In elke faculteit werden er posters 
opgehangen om de open trainingen te promoten en dat resulteerde in ruim 30 geïnteresseerden.  
Een nieuw ontstane traditie is het Pegala, ofwel het kerstdiner. Op 5 maart kwam iedereen in zijn mooiste jurk 
danwel pinguinpak naar de Bolk om te genieten van het Pega -welkomst-drankje Meloenlikeur-7-up met daarna een 
5-gangen diner verzorgd door Bianca, haar date Thomas, Jochem, zijn date Katinka en het 3

e
 bestuur. Uiteraard 

nam iedereen een date mee, op voorwaarde dat wanneer er een date binnen de vereniging meegebracht werd er 
wel bewezen moest worden dat het ook echt je date was, oftewel: zoenen!!  
Het eerste halve lustrum van Pegasus viel op vrijdag 8 april, een mooie datum om een feestje te geven! De 
Pegaparty vond plaats bij Nico thuis en werd gevierd met veel muziek, bier, wijn, chips en  een zelfgemaakte 
Pegataart. De volgende dag waren er de Funastics in Maastricht maar daar was iedereen te brak voor.  
De laatste activiteit van het bestuursjaar was het Pegaweekend op 10, 11 en 12 juni. Met ongeveer 15 leden 
vertrokken we naar Wintelre waar we ons tentje opzetten. Een tent van 30m

2
, gezellig druk dus. Op de zaterdag 

hebben we geturnd in de Vijfkamp in Eindhoven, hebben we heerlijk gebarbecued en zijn we ’s avonds de stad in 
gegaan waar we meerdere kroegen hebben bekeken. De volgende dag was het al weer tijd om naar huis te gaan.  
In de vakantie heeft het overdrachtsweekend plaatsgevonden waarin het inmiddels gevormde aankomend 4

e
 

bestuur ingeleid werd in het besturen van de vereniging. De statuten en reglementen werden doorgenomen en we 
hebben al onze kennis en tips overgedragen. De laatste activitei t waar het 3

e
 bestuur der D.S.T. Pegasus actief aan 

deel nam was de OWEE’11.  
Met de hulp van de leden van D.S.T. Pegasus hebben we vele leuke en nieuwe activiteiten neer kunnen zetten, dank  
jullie wel daarvoor. 
 
Bestuurszaken 
Tot slot wil ik vertellen over onze eigen ervaringen. Toen we voor het eerst hoorden dat we bestuur mochten doen 
wisten we nog niet helemaal wat dat precies inhield. Gaandeweg hebben we dit geleerd. Vaak hebben we vol 
plezier onze taak verricht, en soms met wat gemok. Besturen bleek vo or ons allemaal zwaarder dan verwacht, 
ineens heb je een voorbeeldfunctie en ben je verantwoordelijk voor de training van 40 mensen. Je moet van alles 
op de hoogte zijn zodat je altijd paraat bent om een antwoord te geven wanneer er iets aan je gevraagd wordt. Het 
bleek een zware maar heel leuke taak. Vooral wanneer je zag dat een activiteit goed ontvangen werd wist je weer 
waar je het voor deed. Om het aankomende bestuur goed beslagen ten ijs te laten komen hebben wij daarom ons 
uiterste best gedaan ze uit te leggen hoe wij alles hebben ervaren. 
 
We hebben veel nagedacht over de structuur op de training en er zijn verschillende aanpakken geprobeerd. Er is 
zelfs gepraat met Delft Parkour over een eventuele samenwerking. We hebben een keer samen getraind maar na 
het afnemen van een enquête en meerdere gesprekken met Delft Parkour bleek er van beide kanten weinig animo 
te zijn. 
 
We hebben dit jaar ook veel gefocussed op de communicatie naar en met de leden. Na de wissel -ALV van 2 juni 
hebben we 3 ALV’s gehad en we vergaderden elke 2 weken. De emails naar de leden zijn beperkt tot maximaal eens 
per week en minimaal eens per maand. Echter mailden we met elkaar elke dag wel over kleine dingetjes en punten 
waarvan ons te binnenschoot dat het in de Weekly Pega of Monthly Pega moest.  Ook de site is uitgegroeid tot een 
mooi medium. 
 
Met plezier en misschien een beetje weemoed kijk ik terug op een mooi jaar bij D.S.T. Pegasus. We hebb en bijna al 
onze gestelde doelen bereikt en veel geleerd over diplomatie, samenwerking en organ isatie. Ik wens het 
aankomend 4

e
 bestuur der D.S.T. Pegasus, Mark, Emilie, Charlotte en Luc heel veel plezier en geluk toe met het 

besturen van de mooiste vereniging van Delft: D.S.T. Pegasus.  
 
Voor de laatste maal teken ik met gevleugelde groet,  
Amber Balou Vos 
Secretaris der D.S.T. Pegasus ‘10/’11 


