
Secretarieel halfjaar verslag 2017-2018 

Vanmiddag 17.03, een appje van Lennert. Anouk, is het secretarieel halfjaarverslag al af? Nee. Om 

17.11 (mooi 11) loop ik mijn kamer binnen. Een mooi tijdstip om te beginnen. Nog iets meer dan 2 

uur tot aan de ALV. Deze keer maar een secretarieel halfjaar verslag in plaats van een jaarverslag. 

B11 wilde graag van het halfjaarlijkse doorwisselsysteem af en daardoor werd ik gevraagd of ik niet 

voor een half jaartje hun bestuur wilde komen versterken. Voor mij kwam dit eigenlijk wel ideaal uit, 

aangezien ik het komend jaar druk ga krijgen met afstuderen. Op 7 maart nam ik plaats in B11.2.  

Het afgelopen half jaar is voorbij gevlogen. Met alle trainingen, externe trainingen, wedstrijden en 

activiteiten hoefde ik me nooit te vervelen.  

Een van de eerste activiteiten uit mijn bestuursperiode was het PeGala dat samen met Euroturn in 

Rotterdam werd gehouden. Dit was meteen een groot succes. Alle koppels zagen er prachtig uit.   

Kort daarna volgde de batavierenrace en het NSK meerkamp waar Pegasus ook allebei goed 

vertegenwoordigd was.  

Wat ook zeker niet ontbrak in het afgelopen half jaar waren alle brasacties. Regelmatig zijn we met 

het bestuur het hele land door gereisd om Peggy of de vlag terug te halen, of kwam er een andere 

vereniging bij ons lang. Op deze avonden werd er altijd goed geïntegreerd en gezopen. Zo mocht ik 

maar liefst 2x terug naar het oude vertrouwde Groningen om Peggy terug te halen. De eerste keer 

met een fantastische biercantus en de tweede keer werd er een Peggy hunt voor ons uitgezet.  

Ook alle commissies hebben hard gewerkt de afgelopen tijd. De FACEPLANT kwam met de meest 

originele activiteiten zoals schoonspringen en flierjeppen. Het Pegaweekend ging zelfs naar het 

buitenland en met de Uchimura Games werd een compleet nieuw wedstrijdconcept geïntroduceerd. 

Voor ik het wist was het alweer tijd voor de laatste activiteit van het jaar: de eindejaars BBQ en stond  

de zomervakantie voor de deur.  

Gelukkig was er ook in de vakantie genoeg Pegasus. Met een groep van maar liefst 23 man zijn we 

afgereisd naar Zarautz voor een onvergetelijke week surfen. En kort daarna volgde de OWee waarin 

het super leuk was om te zien hoeveel nieuwe leden er enthousiast waren over Pegasus. We deden 

voor het eerst mee aan de parade en dit leverde alleen maar positieve reacties op. Op het moment 

van schrijven staat het nieuwe ledenaantal al op 32 nieuwe inschrijvingen, tegenover ook precies 32 

uitschrijvingen van afgelopen seizoen. En dat terwijl het nieuwe seizoen pas 2 weken van start is 

gegaan. Gaat er dit jaar een ledenstop nodig zijn?  

Ik heb genoten van de tijd die ik van dit bestuur deel heb mogen uitmaken. Daarnaast wil ik alle 

trainers en sportkaart trainers bedanken voor hun goede inzet en enthousiasme het afgelopen half 

jaar. Nu is het inmiddels alweer tijd om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur. Ik wil BX 

heel veel succes wensen in hun bestuursjaar!  

Anouk van Beurden 


