
 

 

Secretarieel jaarverslag B12 2019/2020 
door Renske Verbeek

 
Dit hele avontuur begon allemaal op 8 mei 2019, ik stond om 20:00 stipt bij het standbeeld van 
Willem de Zwijger. Na een stevige vraagactie mocht ik doorlopen naar café de Oude Jan waar Lise, 
Thijme en Nick al aan een biertje zaten, dit was de eerste ontmoeting van B12. Na een super leuk en 
escalerend overdrachtsweekend, waar de nodige sangria shotjes genuttigd zijn, was het op 24 
september 2019 dan echt zo ver. Op de wissel ALV eindigde het jaar van BX en hebben wij, B12, het 
stokje dan echt overgenomen. 
 
Afgelopen jaar was een jaar dat niet snel vergeten zal worden, er is veel gebeurd, maar ook veel niet 
gebeurd. Maar laten we beginnen bij het begin.  
 
We zijn dit jaar begonnen met een geslaagd introductieweekend waar een hoop nieuwe leden te 
vinden waren. Dit was ook het weekend waar Pagina zich bij de onze mooie vereniging aan sloot en 
waar Nick heel de avond als Big Dick Nick rondliep met sangriapakken aan zijn been en arm getaped. 
Ook hebben veel nieuwe leden tijdens dit weekend de kleur groen nog meer weten te bewonderen 
en in hun hart gesloten. 
 
Naast de trainingen in X en externe trainingen hebben we naast turnen ook dit jaar van een hoop 
mooie activiteiten mogen genieten dankzij de Faceplant. Zo hebben we genoten van  een winterBBQ, 
een rollerskate avond, een röhnrad clinic en zijn we gaan bowlen, later in dit jaar kwamen daar ook 
nog een aantal leuke online spelletjesavonden en een online pubquiz bij.  
Ook iets leuks is dat we er in de collectie een nieuw Pega kledingstuk bij hebben met dank aan de 
ontwerpwedstrijd van de SekCie! 
 
De eerste wedstrijd van dit jaar was de NSTC1 en die vond plaats in Nijmegen met als thema 
Casinoavond. Dit was een wedstrijd waar veel Pegasussers bij waren. We hebben daar dan ook heel 
wat prijzen in de wacht gesleept. Maar als Pegasussers moesten we ons natuurlijk ook bewijzen op 
het feestje en dat is ons allemaal zeker gelukt! Al heb ik Thijme het grootste deel van de avond niet 
gezien.. 
 
Waar we nog meer goed gefeest hebben is op de iets wat verlate Pegaparty van dit jaar. Maar de 
datum mocht de pret niet drukken want iedereen had z’n beste dierenpakje aangetrokken en er is 
tot in de vroege uurtjes gefeest als een beest. 
 
In februari mochten we naar Rotterdam, waarvan we op dat moment nog niet wisten dat het de 
laatste wedstrijd van dit jaar zou zijn, daar mochten we onze mooiste springkunsten laten zien in het 
thema tropical apres ski. Hier hebben wij als bestuur met hulp van alle aanwezige Pegasussers een 
mooie en zeer professionele acro-act neergezet en hebben we een prachtig lied mogen zingen als 
tegenprestaties. Verder is ook deze dag natuurlijk afgesloten met een spetterend feest. 
 
Dan 12 maart 2020, de dag dat jammer genoeg, vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus, X 
zijn deuren sluit en wij onze geliefde zaal X3a niet meer kunnen gebruiken om heerlijk te kunnen 
turnen. Wat hebben we hiervan gebaald. Ook een hele hoop super leuke geplande activiteiten zagen 
we in vlammen opgaan. Zo werd het NSTC2 in Delft waar zo hard voor gewerkt was afgeblazen, ging 
het Pegaweekend niet door, konden we geen gala organiseren en waren er nog een hele hoop 
andere activiteiten die we zouden missen dit jaar.  
 



 

Gelukkig hebben we een aantal hele enthousiaste Pegasussers die initiatief hebben genomen om 
deze tijd toch actief door te kunnen brengen. Zo hebben we (of moet ik zeggen de meeste 
Pegasussers, want sorry Olaf ik lag op dinsdagavond meestal languit op de bank) elke week mee 
kunnen doen met online bootcamps van Olaf. Verder zijn we later ook begonnen met online kracht 
en lenigheidstrainingen via zoom van Rick en Sara. En Bas heeft toen het weer kon een aantal real life 
bootcamps in Delft gegeven. Ook de Faceplant heeft zoals eerder gezegd gezorgd voor een aantal 
leuke online activiteiten.  
 
Door de omstandigheden werden onze vergaderingen ineens ook online en konden wij als bestuur 
niet meer elke maandagavond in X gezellig maar ook serieus vergaderen in café X. Maar in het echt 
of online, de vergaderingen gingen door en er werd door ons volop gekeken naar oplossingen en 
mogelijkheden. Ook al was het van buitenaf niet altijd te zien en hebben we af en toe in de app wat 
‘vriendelijke hints’ gekregen om achter dingen aan te gaan en zijn er een aantal ‘vriendelijke 
opmerkingen’ gemaakt over de capabelheid van X, waren we daar vaak al druk mee bezig en hebben 
we ons dit jaar 100% ingezet om Pegasus goed draaiende te houden. Verder kwam Lise tijdens een 
vergadering ineens met het verontrustende nieuws dat we heel veel geld over zouden houden. Maar 
sorry hoor Lise, je had  1 taak dit jaar, zorgen dat we iets wat verlies zouden maken of dat minimaal 
quitte zouden spelen. Ik heb er zelfs nog aan proberen mee te helpen door een verkeerde bestelling 
van 2000 stickers te plaatsen, maar dat mocht blijkbaar ook niet baten. Gelukkig was de vakantie op 

Curaçao met B12 top, dus thanks Lise, nu staan we weer in de min toch?       
 
Net op het begin van de zomervakantie was er dan eindelijk, na een lange tijd radiostilte van X, goed 
nieuws en hebben we bijna heel de zomervakantie 2 keer per week kunnen trainen. Echter wel met 
een maximum capaciteit van 12 in de zaal maar dat was natuurlijk al veel meer dan voorheen kon 
dus daar waren wij enorm blij mee. Af en toe was de forms niet om precies 13:00 stipt open, maar 
ook B12 had ondertussen vakantie vandaar. Ook is er op het einde van de zomervakantie een 
geslaagde turndag met 2 trainingen en een eindBBQ georganiseerd om het trainingsseizoen 2020-
2021 weer goed te kunnen beginnen. 
 
Al met al is dit jaar helaas anders gelopen dan dat we van te voren in ons hoofd hadden omdat het 
coronavirus ineens op kwam duiken, maar ik ben super blij dat ik dit avontuur met de 3 toppers naast 
mij heb mogen meemaken. Ik wil heel graag zeggen dat ik ontzettend trots ben op ons en dat we het 
toch maar geflikt hebben dit jaar. En Pegasus is nog niet van ons af want B12 gaat komend jaar door 
als de CoronaCie! 


