
Secretarieel jaarverslag B13 2020-2021 ALV 
Met dit secretarieel jaarverslag wil ik terugblikken op een bijzonder jaar dat Pegasus heeft 
meegemaakt en in het bijzonder B13. 
Ik had werkelijk geen idee waar ik aan begonnen was en met wie ik samen een bestuur zou doen, dus 
vond ik de zoommeeting best spannend. Zat je op je studentenkamer met een masker op je hoofd 
voor een scherm.. Ik zag gelukkig bekende gezichten van B12, maar kwam pas na een tijdje achter 
dat er iemand anders ook in het gesprek zat met een masker maar niks zei. Het kwartje viel weer van 
18 hoog en besefte me dat dat mijn medebestuurslid moest zijn. Dat was Matthijs. Daarna kwam 
iemand met een raar paardenmasker. Dat bleek Olaf te zijn. Met zijn fancy gamersheadset. En als 
laatste kwam onze voorzitter Femke (fashionably late en was ook nog een zoomnoob (gelukkig heeft 
ze zich dit jaar als zoomqueen bewezen). Dit was het prille begin van B13. 
 
Op 10 augustus was het zover: het overdrachtsweekend. Daar zat je dan met 3 toch wel vreemden in 
een auto. Gelukkig werd het ijs snel gebroken met de opdrachten die we moesten doen. We hadden 
zowat alle hoeken van Nederland gezien toen we uiteindelijk in semi België terecht kwamen (de 
thuisbasis van Nick). We kwamen pas rond kwart voor 9 aan en waren uitgehongerd en hadden zin in 
pils, maar helaas was B12 daar om stroef te doen. Dit mislukte na de eerste 2 seconden toen Nick en 
Thijme als een soort Aladdin het huisje uitkwamen met hun stroeve gezichten en wij vol in de lach 
schoten. 
Voordat we lekker konden eten moesten we nog stroeve dingen doen (lang leve die verdomde 
glijbaan die voor iedereen te krap was (ja zelfs voor mij). 
In de avond was er nog een dropping. Nadat we geblinddoekt de gevaarlijke autorit van Nick hadden 
overleefd (ik denk dat ze in België niet aan autorijlessen doen), werden we afzonderlijk gedropt in een 
best wel shady buurt. Na een uur rondgehuppeld te hebben kwamen we elkaar gelukkig weer tegen. 
Terwijl we terug naar het huisje liepen moesten we een lied voor B12 maken. Hier hebben we 
uiteindelijk veel te lang over gedaan, maar zo ontdekte we onze schrijfskills en was het lied B12( 
BTwaaluv) ontstaan. Ook die avond had ik weer laten zien dat ik de overlevelqueen ben en eindigde 
voor Femke, Matthijs en Olaf de avond ook in een waas. 
 
Daarna begon het serieuze werk: de OWee. Waar we nieuwe zieltjes moesten werven. Dit jaar was 
het grotendeels online en hadden we online Q&A’s, een aantal video’s opgenomen en een echte 
livestreamtraining. Daarnaast stonden we elke dag op de infomarkt en hadden we voor het eerst 
demo’s in X3 gedaan. Het werven van nieuwe leden ging ons iets te goed af en moesten we een 
historische ledenstop invoeren. Met 163 leden was dit dan ook wel echt nodig. 
 
Vrij snel werden we in het diepe gegooid en moesten we serieuze dingen gaan fixen, want Corrie 
(corona) was niet bepaald onze BFF dit jaar. Gelukkig waren we er snel uit en hebben we onze 
befaamde inschrijfsysteem ontwikkeld. De leden keken hier heel kritisch naar. Er waren natuurlijk wel 
veel voors- en tegens (zo lijkt nu iedereen op de inschrijfpagina van de website een crimineel), maar 
gelukkig hebben wij dit systeem kunnen laten werken. Weliswaar handmatig maar het was het waard. 
 
Na de eerste training ontstond gelijk het idee om afkortingen te gebruiken, want we vonden Matthijs 
zijn naam te lang. Zo ontstond het geweldige duo Loes (Milou) en Kel (Femke) en hieruit volgde Mattie 
(Matthijs) en Bollie (Olaf). Onze innertokkies. 
 
Helaas werkte Corrie niet echt mee. We zaten dit jaar echt in een knipperlicht relatie. Het wel trainen, 
dan weer niet, dan toch weer wel maar met 20 man, of met groepjes van 4, oh nee toch 2. X moest 
ook nog even wennen aan de situatie en communicatie hierover ging stroef tot onze grote frustratie. 
Maar dit ging gedurende het jaar steeds beter. En dan hebben we het nog niet eens over ons 
zorgenkindje de airtrack gehad. Daar ga ik maar geen woorden meer aan vuil maken. 
 
Gedurende dit jaar moesten wij dus letterlijk en figuurlijk zeer flexibel zijn met de wisselende 
maatregelen vanuit de overheid en X. En moesten we creatief zijn. Zo hebben we met prachtige 
scrunchies getraind, werkte we voor het eerst met vaste groepen, de whiteboard en vast doordraaien. 
Ook de trainers moesten dit jaar onwijs flexibel zijn en creatief. Wij zijn ontzettend blij met onze 
trainers dit jaar en hoe ze toch elke keer weer met volle moed in de zaal, voor de camera of op het 
veld stonden. En daarbij hebben we wel veel externe trainingen gedaan in allerlei mooie plekken (Den 
Haag, Naaldwijk, Berkel, Voorburg, Zwijndrecht). 



En hebben we nieuwe sporten ontdekt (voetbal en volleybal) en bewezen we dat turners wel degelijk 
met ballen om kunnen gaan. 
Gezien we niet veel konden trainen was onze FACEPLANT zeer belangrijk dit jaar. Zij hebben veel 
online dingen, maar ook offline dingen georganiseerd. Zoals de bierproeverij, jumpsquare, 
tentamenlunches, cyclingdinner en de letterlijk in het water gevallen BBQ. 
 
B13 bleef ondanks dat er niet getraind werd druk bezig achter de schermen en werd er elke week 
vergaderd in het B13 clubhuis aka Bollie’s huis (met dank aan Jim). En kookte we altijd samen. Verder 
leerde we elkaar steeds beter kennen. Wat wij vooral gemeen hebben is onze humor, geen schaamte 
en zelfspot. Maar leerde we ook hele specifieke dingen weten over elkaar: zo heeft Kel magische 
krachten (iets met lampen oid), betaalt Mattie altijd alles zelf, ook zijn horloge (of toch niet?) en zijn de 
wortelen bij Bollie altijd lekker zoet.  
En na vrijwel elke vergadering sloten Bollie en Loes altijd af met een doppie Goldstrike (of 2). 
Daarnaast deden we elke week een date-update (ja jongens al onze en jullie geregel werd uitvoerig 

besproken 😉). 

 
In het begin van mijn secretarisbestaan kwam ik vrij snel achter dat de notulen niet altijd gelezen werd 
en bedacht ik elke week opdrachten voor de anderen die verstopt in de notulen stonden en daar stond 
natuurlijk een straf tegen als dit niet gedaan was. VO voor de vlechtjes van Femke, de gedichtjes van 
Olaf en de bijenfoto van Mattie. 
 
Tijdens Pegaklaas lieten wij onze rijmskills ook weer blijken waarbij elke lid een klein gedichtje van 
Pegaklaas kreeg. Deze zijn vooral geschreven tijdens een gezellig avondje met wat blauwe Hugo 
(want Hugo is stiekem best lekker) en leverde hilarische teksten op (wat rijmde er ook al weer op 
Protheus @Mattie?). Daarnaast ontstond vrij snel het idee om een B13 rap te maken: B13Baco. Dit 
idee was al op 22 mei 2020 ontstaan. En was deze na een paar gezellige avondjes in elkaar geflanst. 
 
Tijdens de lockdown zaten we in elkaars bubbel en hadden we soms escalatieavonden met onze 
geweldige foute B13 lijst en ontstond het fenomeen Bollieshot (die vaak als straf werd uitgedeeld). 
Ons motto: ‘Elke avond met B13 eindigt in een waas’. Dit was wel gebleken tijdens ons weekendje 
weg. Waarbij Femke iets te diep in de doppies had gekeken en de volgende dag daar wel spijt van 
had.  
 
X was dit jaar misschien wel stroever dan het stroefste bestuur (bestuur 8). Wanneer we van de 
overheid te horen kregen dat we weer mochten trainen, mochten we van X standaard pas 2 weken 
later trainen. Want X moest eerst met de coronacommissie overleggen. En aangezien Peter 31 weken 
vakantie heeft per jaar, was het besluit van X altijd vertraagd. 
Gelukkig mocht er steeds meer en hebben wij zelfs de eerste pilottraining gehad met het testen voor 
toegang. Toen stonden we opeens met 50 mensen in een zaal midden in coronatijd en hadden we op 
geef moment zelfs de eerste borrel bij Broeder Lazarus. Samen met Lacrosse hadden we daar een 
mooie borrel van gemaakt (die misschien iets meer uitliep op een feestje dan bedoeld was). 
 
Onze relatie met Corrie ging steeds beter en mochten we uiteindelijk weer gewoon binnen trainen. Wij 
zijn enorm blij dat de leden zich goed aan ons coronabeleid hebben gehouden en hierdoor zijn er 
binnen de vereniging geen besmettingen tijdens de activiteiten en trainingen geweest! Daar zijn wij 
super trots op. 
Daarnaast hebben we op 2 juli zelfs onze eerste fysieke ALV gehad. En konden we eindelijk onze 
bestuurskleding showen en onze rap voordragen. 
 
Naast alle hoogtepunten tijdens ons jaar hebben wij ook helaas een aantal dieptepunten gekend. 
Vooral op persoonlijk vlak heeft een ieder van ons wat te voorduren gehad, maar was het fijn om te 
merken dat we allemaal voor elkaar klaar stonden. Gelukkig is dit allemaal achter de schermen 
gebeurd en konden we elkaars taken oppakken en hebben onze leden hier nauwelijks iets van 
gemerkt. 
 
Uiteindelijk hebben deze hoogte- en dieptepunten ons dichter bij elkaar gebracht en is er echt een 
vriendschap ontstaan. Ik ben mega trots op wat we toch in dit moeilijke jaar als B13 hebben weten te 
bereiken! Vorig jaar hebben we tijdens de wissel ALV een belofte gedaan: we stoppen pas als Bollie 2 
bingopunten heeft en wij kunnen met een gerust hart stoppen want we hebben hem goed opgevoed. 
Hij heeft namelijk op de valreep nog een aantal bingopunten weten binnen te halen. 



Jullie zullen nog niet van Loes&Kel en Mattie&Bollie af zijn, want uit betrouwbare bronnen heb ik 
gehoord dat die komend jaar nog wel een pegafeestje zullen bijwonen. 
 
Ik wil B14 een heel mooi jaar toewensen met veel groen, baco, schrobbelèr, plezier, rieten en hopelijk 
kunnen wij nog een beetje meeliften met jullie met de dingen die wij gemist hebben. 
 
Milou Marks  
Secretaris der D.S.T. Pegasus 
B13 (2020-2021) 
 
Ps: wie had dat gedacht dat ik langdradiger zou zijn dan Koen! 

 


