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Met dit secretarieel jaarverslag wil ik terugblikken op het jaar dat Pegasus afgelopen jaar
heeft gehad, maar in het bijzonder ook het jaar dat B14 heeft gehad.

Het begon allemaal meer dan een jaar geleden toen Milou na een potje voetballen vroeg of
ik een bestuursjaar bij Pegasus zou overwegen. Met al twee bestuursjaren achter de rug en
het vooruitzicht dat ik binnenkort ging beginnen met werken, was dit natuurlijk niet het beste
plan. Maar ik zag het toch ook als een kans om als burger (bah) nog een beetje betrokken te
blijven in het studentenleven, en dat zag ik wel zitten.

Op 8 juni was de meevraagactie. Ik was echt super benieuwd wie mijn lotgenoten zouden
zijn, want je bestuursgenoten kunnen wel echt je bestuursjaar maken of breken. Al snel zag
ik Hugo lopen op de markt, waar ik lichtelijk verbaasd over was omdat ik eerder met Lieke
over alle mensen heen was gegaan die naar de interesseborrel waren gekomen, en daar zat
jij niet bij. Maar heel veel tijd om je beter te leren kennen had ik niet, want we moesten
individueel verder. Later op de avond kwam ik aan op de eindlocatie waar de rest van
toekomstig B14 al zat te wachten. Ik was blij om Lieke daar te zien, maar dat had ik ook wel
verwacht. Maar wie was die andere guy? Die had ik echt nog nooit gezien. Kennelijk heette
hij Thijs.

In de tijd daarna hadden we gelukkig genoeg tijd om elkaar beter te leren kennen en ons
klaar te stomen voor het overdrachtsweekend. In onze prachtig groen versierde
party-karaoke auto gingen we samen met Ali G op weg door Nederland. Het was echt een
weekend om niet meer te vergeten, en het beeldmateriaal liegt er ook niet om. Gelukkig
staan de potjes twister in ondergoed niet vastgelegd. Tijdens dit weekend was ook het begin
van Thijs en Milou duidelijk te zien. Thijs was dan nog wel bezet, maar je kan prima in
hetzelfde bed slapen als je je handjes thuis houdt, toch? Stroopwafels smaakten trouwens
nooit meer hetzelfde na dit weekend.

In oktober stond alweer het volgende weekend voor de deur: het IntroducieWeekend. Dit
was ook een memorabel moment, aangezien zowel Thijs, Hugo als ik nog niet begroend
waren. B13 mocht eerst ons dus nog even begroenen, maar zonder Femke erbij was de
stroeve bedoeling toch niet zo heel stroef. Wel heb ik geleerd om te shotten uit een shuttle
en een salamander na te doen. Of nouja, misschien moet ik nog werken aan mijn
salamander impressie.

Door het jaar heen zijn er nog een hoop andere leuke activiteiten georganiseerd. De
FACEPLANT ging bowlen, disco rollerskaten, er was een cocktailavond, een karaoke avond
en natuurlijk de tentamenlunches. Na het drie keer te hebben moeten verplaatsen door
corona, kon op 14 (vo) april ook eindelijk de PegaPyjamaParty plaatsvinden op DSB.
Iedereen had z’n mooiste pyjama aangetrokken om de verjaardag van Pegasus te vieren, en
het was een super mooi feestje.
Eind mei gingen we op CSI PegaWeekend om de moord op trainer Bas op te lossen. Ook dit
was een zeer geslaagd weekend met flunkyball, lasergamen, en leden die hun leven
waagden om nog één keer over het kampvuur heen te lopen.



Nog geen twee weken later was het tijd voor de Golden Peggy Awards tijdens het Pegala.
Iedereen zag er prachtig uit op de rode loper, en de winnaars van de Golden Peggy Awards
waren zeer terecht.

Naast alle niet turngerelateerde activiteiten hebben we natuurlijk ook nog gewoon geturnd.
Aan het begin was dit soms nog een beetje moeizaam vanwege corona, maar vanaf maart
hebben we officieel afscheid genomen van het online inschrijfsysteem! Ook zijn we naar het
NSTC1 bij Split gegaan, waar het feestje helaas last-minute toch niet door kon gaan
vanwege corona. Bij de andere wedstrijden konden we gelukkig zowel shinen bij de
prijsuitreiking als bij het feestje. Bij de laatste wedstrijd in Rotterdam wonnen zelfs zowel
Milou als Thijs de wisselbeker, #couplegoals. In mei was er natuurlijk ook nog de interne
wedstrijd. Ik had zelf nog nooit een interne wedstrijd gezien, dus ik heb m’n ogen uitgekeken
en genoten van alle originaliteit. Ik kijk nu al uit naar de interne wedstrijd van volgend jaar.

Al met al was het echt een zeer geslaagd jaar. Misschien moet ik wel nog een dingetje
rechtzetten: tijdens de voorstel ALV van ons als KB vorig jaar had ik natuurlijk beloofd dat ik
als enige single uit ons bestuur voor de volledige bingokaart zou gaan. Ik belandde echter
onverhoopt kort daarna toch in een relatie, dus dat is niet helemaal gelukt, oeps. Maar
gelukkig was daar Thijs die het stokje wel van me wilde overnemen. Na een paar
bingopunten te hebben gescoord vond hij het toch wel weer mooi geweest en koos voor
Milou. Ondertussen was ik weer single en kon ik het stokje weer van Thijs overnemen, maar
met de korte resterende tijd van ons bestuursjaar ben ik niet verder gekomen dan 1
bingopunt. Ik heb er het volste vertrouwen in dat KBNL dit puntje komend jaar over wil
nemen en op gaat pakken, en meer bingopunten gaat scoren dan B14.

Ons bestuursjaar komt nu dan toch echt bijna ten einde. Ik wil alle leden bedanken die ons
geholpen hebben afgelopen jaar door zich in te zetten voor de vereniging, zonder jullie was
het nooit zo’n mooi jaar geworden. Maar het allermeest wil ik mijn lieve bestuursgenootjes
bedanken voor het mooie jaar samen.
Allereerst Hugo, onze commissaris riet. Jij bracht echt leven in de brouwerij tijdens ons
bestuursjaar met je permanente party-modus. Je functie stond echt op je lijf geschreven,
want ik heb nog nooit iemand zo vaak vrijwillig een spies zien trekken. Het was ook heel chill
dat we vaak bij jou thuis konden zitten, waar je huisgenoten ook voor het nodige vermaak
zorgden.
Dan Thijs, onze penningmeester. Zoals ik aan het begin al vertelde kende ik jou nog
helemaal niet, maar ik ben heel blij dat ik jou heb leren kennen afgelopen jaar. Met jou kan ik
altijd lachen of even stoeien op de bank, maar ook goede serieuze gesprekken voeren.
En last but not least, Lieke, onze voorzitter. Je bent een echte doener, en ik heb afgelopen
jaar bewonderd hoe je ons bestuur hebt geleid. Jij was ook wel echt onze mama dit jaar. Je
staat altijd klaar voor iedereen, en als het even wat minder ging met iemand zorgde jij ervoor
dat alles toch bleef draaien.
Lief B14, ik ben trots op jullie en bedankt voor dit mooie jaar! En BNL, ik wens jullie een heel
mooi jaar toe met herinneringen voor het leven.
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