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Het jaaroverzicht van D.S.T Pegasus 

 
Dit is het tweede jaar geweest van het bestaan van D.S.T. Pegasus. We hebben onze eerste verjaardag gevierd, 
nieuwe leden hebben zich aangemeld en we trainen in een nieuwe zaal met meer trainingsuren.  
 
Leden 
D.S.T. Pegasus leden aantal zit op dit moment op 34 leden.  
13 daarvan zijn leden welke het eerste jaar ook al lid waren van D.S.T. Pegasus (2008/2009) en kent nu 13 oud -
leden.  
Daarnaast hebben 21 nieuwe leden zich aangemeld. Dit betekend een groei van 65 %. In het ambitie plan was een 
groei opgenomen van 25%, ofwel 30 leden, en dat hebben we dan ook ruimschoots bereikt. Hierdoor hebben we 
het tweede trainingsuur ook kunnen behouden tijdens het gehele sportjaar.  
 
De meeste nieuwe leden hebben zich aangemeld in de eerste 3 maanden van het sportjaar. Er zijn 17 nieuwe leden 
lid geworden in de eerste helft van het sportjaar, nog 4 in het tweede deel van het jaar.  
De verhouding heren en dames 15 heren tegen over 20 dames, maar het aantal heren aanwezig in de z aal is nog 
steeds iets om trots op te zijn binnen de turnwereld. Bovendien zijn  de heren ze gemiddeld vaker aanwezig. 
Daarnaast zijn nu 12 leden betrokken met het bestuur of commissies van D.S.T. Pegasus, dan is het nieuwe bestuur 
nog niet mee gerekend.  Gemiddeld zijn er 13 tot 18 leden aanwezig in de zaal tijdens de trainingen.  
Het leden aantal zou nog meer kunnen oplopen indien er volgend jaar weer een vaste trainer is. Toch blijkt 20 
leden in de zaal wel een maximale bezetting.  
 
Trainer 
Doordat er dit jaar twee trainingen per week worden gegeven is er voor gekozen een springuur in te voeren. 
Thomas Schotte nam hier op de dinsdagavond verantwoordelijkheid over. Op de donderdag avonden werd de  
verantwoordelijkheid verdeeld door Bianca Willems en Elke  Miedema. Ze gaven om de beurt thema train ingen of 
gerichte toestel trainingen. Toch bleven we op zoek naar een trainer tijdens deze uren.  
 
Voor het laatste deel van het jaar hebben we een ‘echte’ trainer kunnen vinden. Bas Overtoom komt elke dinsdag 
training geven. Hij neemt de verantwoordelijkheid en geeft aan wat mensen kunnen doen. Daarnaast geeft hij 
natuurlijk kracht- en spanningstraining en een beetje lenigheid. Helaas kan hij volgend jaar niet meer training 
geven in verband met tijdgebrek aan zijn kant. We zijn heel blij met zijn toevoeging aan D.S.T. Pegasus en vinden 
we het heel jammer dat hij het volgende jaar niet kan blijven.  
 
Uit een enquête welke is ingevuld door een groot aantal leden bleek dat de meer ervaren turners een trainer 
belangrijk vinden, maar niet direct iemand die structuur brengt in de training door rondes aan te geven. De minder 
ervaren turners hebben hier juist wel behoefte aan. Voor hen is dan ook een ander soort training gewenst met 
meer structuur en iemand die ze direct aan stuurt. Dit is voor ons een belangrijke motivatie om door te blijven 
zoeken naar een goede verantwoordelijke / trainer tijdens trainingen, voor de donderdagen en voor aankomend 
jaar. We hebben dit gedaan door posters op te hangen en contact te zoeken met andere verenigingen binnen Delft.  
 
Commissies 
Afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe commissies opgezet. De eerste commissie  is de WebCie, de beheerder van de 
website van de vereniging.  
Daarnaast is de NSKCie op gezet. Deze is in eerste instantie opgezet om te kijken of Delft een NSK kan organiseren. 
Maar na het binnen halen van het NSK van 2011 gaat deze commissie ook het NSK verder organiseren. Ze zijn 
verantwoordelijk voor de wedstrijdplanning en sponsorwerving.  
De PageTurner was vorig jaar al een feit , maar nu is er ook een commissie aan verbonden die de 
verantwoordelijkheid in handen neemt. Nog steeds zal Elke Miedema hier een deel van uitmaken, maar nu doet ze 
het samen met 3 andere leden. Eind mei is dan ook de 3 e Page Turner uitgekomen.  
De CasCo is een commissie die bestaand uit oude pen ningmeesters en heeft als taak de kas en de penningmeester 
te controleren en helpen.  
 
Activiteiten 
Afgelopen jaar zijn er weer verschillende activiteiten georganiseerd door D.S.T. Pegasus. Het jaar is natuurlijk 
begonnen met de OWee georganiseerd door zowel het bestuur van 08/09 als 09/10. Hier hebben we op de 
informatie dag gestaan en tijdens de sportdag een airtumbling neer gelegd ter promotie van het turnen in Delft.  



We zijn ook met een stel leden naar Schevengen geweest om samen te eten en wat te gaan drinken aan het begin 
van het nieuwe sportjaar.  
8 oktober hebben we de eerste verjaardag van D.S.T. Pegasus gevierd met de nieuwe en oude leden. Vlak na de 
officiële wissel zijn we met een stel vertrokken naar het NSTC1 in Groningen. Daar haalde we 6 medailles binnen 
waarvan 5 gouden.  
Dit jaar hebben we ook voor het eerst Sinterklaas gevierd; met een dobbelspelletje, cadeaus, speculaas, 
pepernoten, bier en wijn is het een geslaagde avond geworden. Helaas is het  geplande Kerst diner niet doorgegaan, 
door gebrek aan tijd aan de kant van het bestuur. Misschien volgend jaar een kerst diner commissie?  
13 februari was het tweede NSTC, in Nijmegen, werkte een elftal leden zich in het zweet voor de individuele 
prijzen. Twee van hen slaagden erin om als winnaar terug te keren naar Delft. Jochem Kempe was de beste op 
niveau 3, Bianca Willems werd eerste op niveau 4.  
Vlak erna is een tumbling training georganiseerd voor zowel leden als vri enden van leden. Dit om de 
naambekendheid te verbeteren binnen Delft, maar natuurlijk ook omdat het gewoon heel leuk is. Hierna is ook een 
enquête afgenomen onder de leden om de tevredenheid te pijlen.  
17 April heeft het NSK plaats gevonden dit jaar in Utrecht en hier deden 7 studenten a an mee. Dit keer zijn alle 
mannen in de prijzen gevallen; één maal goud, één maal zilver en één maal brons.  
De laatste activiteit van het dit bestuursjaar was het D.S.T. Pegasus weekeinde eind mei. We zijn met 9 leden naar 
Zandvoort geweest, we hebben geturnd in Haarlem en zijn in Zandvoor uit geweest.  
We kunnen concluderen dat het aantal activiteiten is toegenomen en met het installeren van een Activiteiten 
commissie zal dit nog meer gaan toenemen.  
 
Bestuurszaken 
Tot slot wil ik ook nog even wat licht werpen op wat het 2e bestuur van D.S.T. Pegasus dit jaar heeft gedaan en 
bereikt. We wisten niet helemaal precies waar we aan begonnen in oktober 2009, maar we hebben vaak met veel 
plezier gewest om D.S.T. Pegasus te verbeteren. Het is nog een nieuwe vereniging en het structureren is dan ook 
een belangrijk onderdeel geweest van dit bestuur. Het opzetten van commissies  om meer mogelijk te maken 
binnen D.S.T. Pegasus heeft ons tijd gekost, maar zal komende besturen tijd schelen en heeft er voor gezo rgd dat 
we het NSK 2011 mogen organiseren. Niet alleen is het handig voor het bestuur, het is ook een goede manier om 
leden betrokken te houden binnen de vereniging en natuurlijk elkaar beter te leren kennen.  
 
Het is op de meeste vlakken is het binnen het bestuur go ed verlopen. Toch zijn er soms ook wel wat problemen 
geweest en dan zakte het enthousiasme ook een beetje weg. He t bestuur bleek toch meer tijd te kosten voor de 
bestuursleden dan waar ze op hadden gerekend. Voorla naast de al drukke levens was dit niet altijd ideaal. Het 
bleek dan ook niet goed te zijn bestuursleden te hebben welke ernaast ook drukke programma’s heb ben met ofwel 
hun studie ofwel andere besturen en sporten.  
Daar zijn we weer boven op gekomen en de laatste maanden liep alles dan ook weer soepel.  
 
We proberden 1 keer per 3 weken wel te vergaderen en hebben bijna dagelijks contact via de mail. We hebbe n 
afgelopen jaar 3 ALV ’s gehad en de opkomst was ook goed. Op de ALV van 5 Maart waren 8 leden aanwezig en  
bestuursleden.  
 
We zijn die ALV ook begonnen met een goede leden specificatie te maken waar op de laa tste ALV van dit jaar over 
gestemd zal worden. Dit is belangrijk voor een groeiende club om problemen met leden in de toekomst te 
voorkomen. Hier is vooral gelet op het toelaten van niet -studenten. D.S.T. Pegasus is een studenten turnvereniging 
en dat moet het ook blijven.  
 
We hopen dat D.S.T. Pegasus uitgroeit tot een gezonde, gevleugelde, groeiende vereniging welke een goede naam 
heeft in Delft en binnen de turnsport in Nederland. We hopen dat volgend jaar het aantal train ingsuren uitgebreid 
kan worden en het aantal leden blijft groeien.  
 
Ik kijk met plezier terug op een kort jaar van bestuur en vind het leuk te zien dat onze ambities van dit jaar zijn 
gehaald. Toch zou het leuk zijn volgend jaar ook een kerstdiner te hebben en misschien een eerstejaars commissie.  
 
De basis was natuurlijk al in het eerste jaar gelegd, daarvoor wil ik ook nogmaals het eerste bestuur bedanken. Wij 
hebben geprobeerd hun werk door te zetten en hier aan toe te voegen. Ik denk dat dat gelukt is, hoewel er nog 
veel moet gebeuren.  
 
Gevleugelde groet,  
Elke Miedema 
Secretaris D.S.T. Pegasus ‘09/’10  
 


