
  

 

 

 

Gymworld 

Het komt steeds dichterbij, de bouw gaat bijna starten! Op woensdag 10 juli 

gaat de eerste paal de grond in. Hoe het programma voor die middag er 

precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar dat het een feestje wordt, dat is 

in ieder geval zeker. Hou de middag alvast vrij en hou mail en website in de 

gaten voor meer informatie. 

   

 

Algemene Leden Vergaderingen 

Op 23 mei moest er bij Pro Patria gestemd worden over een geheel nieuw 

bestuur. Er is afscheid genomen van Steven Blom (penningmeester). Voor zijn 

jarenlange inzet is hij tot erelid van Pro Patria benoemd. Jerry van der Ziel werd 

met overgrote meerderheid herkozen tot voorzitter en er zijn 4 nieuwe 

bestuursleden toegetreden: Michiel Doeven (Communicatie/ICT), Willy Olaria 

(Veilig Sportklimaat), Simone Reitsma (Personele Zaken) en GertJan Noordzij 



 

(Sponsoring/Ledenwerving). In het kader van de fusie zijn ook de drie 

bestuursleden van CGV Zoetermeer toegetreden tot het bestuur: Christa Ros 

(Vicevoorzitter), Arina Verboom (Secretaris) en Martin Riphagen 

(Penningmeester). 

  

Op 6 juni 2019 was de Algemene ledenvergadering van CGV Zoetermeer. Er 

waren geen wijzigingen in het bestaande bestuur, Christa Ros (Voorzitter), 

Arina Verboom (Secretaris) en Martin Riphagen (Penningmeester) gaan 

gewoon door met hun activiteiten. In het kader van de fusie zijn er ook 3 

bestuursleden van Pro Patria toegetreden tot het bestuur van CGV Zoetermeer, 

te weten Jerry van der Ziel (Vicevoorzitter), Willy Olaria (Veilig Sportklimaat) en 

Michiel Doeven (Communicatie/ICT). 

   

 

 

De bestuursleden  

 

  

 



 

Fusie 

Na een jaar van kennis maken, zoeken naar overeenkomsten en verschillen en 

uiteindelijk structuren wat er allemaal moet gebeuren, kunnen we eindelijk 

vooruit. De eerste stap is gezet tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van 

de beide verenigingen waarin een korte presentatie is gehouden over de 

voortgang. 

  

Voorlopig wordt er gewerkt onder de naam “CGV Pro Patria Zoetermeer”, maar 

de bedoeling is dat er na de zomervakantie een prijsvraag wordt uitgezet voor 

de nieuwe naam voor de fusie-vereniging. 

  

Er wordt momenteel hard gewerkt om de basis van de nieuwe vereniging op te 

zetten. Een organogram is gemaakt, maar nu moeten alle functies en 

communicatielijnen nog precies omschreven worden. Er wordt gewerkt aan een 



 

financieel beleid en een personeelsbeleid. Bedoeling is dat er een duidelijk 

salarissysteem komt, gebaseerd op diploma’s, ervaring en 

verantwoordelijkheden voor de trainers en dat het transparant wordt hoe de 

contributie van verschillende lesgroepen is opgebouwd. 

  

Een ander pad is het uitzoeken wat er op juridisch gebied speelt. Het gaat hier 

zowel over het opzetten van een nieuwe vereniging, waarbij statuten en 

huishoudelijk reglement horen, maar ook bijvoorbeeld zaken omtrent het 

eventueel opheffen van de beide verenigingen. 

  

Er liggen een aantal taken die opgepakt moeten worden. We vragen dan ook 

naar hulp om ons te voorzien van juridisch advies en mensen die ons kunnen 

helpen bij het opschrijven van beleid, statuten en huishoudelijk reglement. 

Neem hiervoor contact op met één van de bestuursleden. 

   

 

 

Brand 

Op woensdag 15 mei heeft er een flinke brand gewoed in de Noordwesterhal. 

Het zitgedeelte van de kantine is volledig uitgebrand, in de gymzaal is het lage 



 

plafond (in de doorloop) helemaal opengehaald en de gymzaal zelf was 

voorzien van een laag bluswater. Het vuur is niet in de turnhal geweest, maar 

de rookschade was aanzienlijk. We konden de zaal niet meer gebruiken. 

  

Veel lessen uit de Noordwesterhal zijn met hulp van omliggende verenigingen 

verplaatst naar andere zalen. Soms kon het niet anders dan dat turnsters uit 

dezelfde groep op verschillende plekken zijn ondergebracht, soms konden hele 

groepen worden geplaatst of worden samengevoegd. 

De trainingen van de afdeling trampoline zijn verplaatst naar de Oosterpoort. Zij 

zouden wegens de verbouwing van de Noordwesterhal al verplaatsen naar de 

Oosterpoort, maar doordat de trampolines ook roet- en rookschade hadden 

opgelopen, konden die niet meteen overgebracht worden. Gelukkig bood een 

vereniging in België twee trampolines te leen aan. 

  

De turnhal is afgelopen week helemaal schoongemaakt, ook hier zal nog een 

inspectie plaatsvinden door Bosan. Afgelopen week is de noodingang 

gerealiseerd en is de elektra hersteld. Vanaf woensdag 26 juni 2019 kan er 

weer gebruik gemaakt worden van de Turnhal. Deze zal bereikbaar zijn via de 

tennisbaan van TV Buytenwegh. De noodingang is gerealiseerd op de plek van 

de meest linker nooduitgang welke uitkomt op de tribune. Vooralsnog zal de 

bestuurskamer worden gebruikt als kleedkamer. 

Voor de goede orde melden wij dat TV Buytenwegh op verschillende plekken 

beveiligingscamera’s heeft geplaatst. Indien de kantine van de tennisvereniging 

is geopend op onze trainingstijden kunnen de ouders daar een drankje 

nuttigen. Wij danken de tennisvereniging voor hun medewerking. 

 

Afgelopen week zijn de trampolines roetvrij gemaakt en deze zijn vrijdag 14 juni 

naar de Oosterpport gebracht. Helaas is de geur er nog niet uit. Bosan zal een 

inspectie uitvoeren om te kijken of het technisch en om gezondheidsredenen 

verantwoord is om de trampolines te gebruiken. Eén en ander zal worden 

overlegd met de verzekering. 

   



 

 

Activiteiten 

4-kamp wedstrijden        18 mei 2019 

De eerste gezamenlijke wedstrijden voor de recreatieve turners en turnsters 

van CGV Zoetermeer en Pro Patria. Ook NAS Benthuizen was van de partij. 

Het was een leuke dag waar maar liefst 300 kinderen aan hun ouders, opa’s 

en oma’s en andere belangstellenden konden laten zien wat ze hadden 

geleerd. 

  

Alle turn(st)ers kregen na afloop een diploma en een vaantje mee, maar 

vooral de blije gezichten en trotse verhalen waren een genot om te zien. 

  

  

Turn- en fundag               15 juni 2019 

Turnsters van verschillende verenigingen uit de regio Zuid-Holland hebben in 

de Oosterpoort laten zien waar ze het gehele jaar voor hebben getraind. 

Zwaaien aan de brug, draaien op de lange mat en springen op de 

trampoline, en daarna de spanning of je een medaille hebt behaald. Maar 

voordat het zover was, was het eerst tijd voor wat fun. Springen op de 

opblaasbare lange mat (tumblingbaan) of draaien in het rhönrad, het kon 

allemaal. Met dank aan Karin van der Zijde was het weer een groot succes. 

  



 

  

Dansshows                        29 en 30 juni 2019 

Op het programma voor het weekend van 29 en 30 juni voor alle dansleden; 

de dansshows. 

Op zaterdagavond zullen de dansgroepen van CGV Zoetermeer in het 

Stadstheater optreden, op zondag houdt Pro Patria een dansshow in het 

Castellum. Bij beide shows zullen er gastoptredens zijn van de andere 

verening. 

  

Kaartjes zijn nog te koop. Voor de zaterdag kunnen deze worden 

aangeschaft via de website van het Stadstheater 

(https://stadstheater.nl/s57949/CGV_Zoetermeer_DIZ_Work). 

Voor de zondag kan dit via de website van Pro Patria (http://propatria.nl/)   

  

  

Zomervakantie                 21 juli t/m 1 september 2019 

De zomervakantie start op zondag 21 juli. Er zullen dan 6 weken geen 

lessen worden aangeboden. 

Vanaf maandag 2 september is iedereen weer welkom voor het nieuwe 

seizoen. 

   

 

 

 


