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ALGEMENE LEDENVERGADERING AV DE KOPLOPERS 

TE HOUDEN OP WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2018 

 
Aanvang 21.00 uur 

Clubgebouw SV Wippolder 
 
 

DE TRAINING OP 12 SEPTEMBER 2018 ZAL TOT UITERLIJK  20.30 UUR DUREN 

 

 

AGENDA 
 

1. Opening en ingekomen stukken 

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering  

d.d. 13 september 2017 

3. Verslag secretaris 

a) Bestuur 
b) Trimloopcommissie 
c) Technische Commissie 
d) Medische zaken 
e) Redactie Het Kopstuk 
f) Webteam 
g) Golden Tenloop 
h) Public Relations 
i) Maatschappelijke Commissie 
j) Werkgroep AVG 

 
4. Verslag penningmeester 

5. Verslag Kascommissie 

6. Rondvraag over afgelopen jaar 

7. Bestuursverkiezing 

  

  PAUZE 

   

8. Huishoudelijk Reglement 

9. Bestuursbeleid 2018-2019 

10. Vaststellen contributie 

11. Begroting 2018-2019 

12. Verkiezing Kascommissie 

13. Rondvraag over komend jaar 

14. Sluiting 
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Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten 
tijde van de vergadering zijn geschorst (Statuten artikel 17 sub 1a & 1b). 
 
1. Alle in artikel 17, lid 1 onder a bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij mogen ieder 

één stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is toegestaan met dien verstande dat 
alleen aan een ander stemgerechtigd lid volmacht kan worden gegeven, waarbij 
een lid maximaal één ander lid kan vertegenwoordigen (Statuten artikel 17 leden 
2 & 3). 

2. Tot aan de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door het Bestuur 
of door ten minste tien leden kandidaten worden voorgesteld voor de functie van 
Bestuurslid (Statuten art. 9 lid 2). 

 
 
 
Het Bestuur is op 30 juni 2018 als volgt samengesteld: 
 
Naam:    Functie:    Treedt af per: 
 
Marius Schwartz   Voorzitter    1 juli 2019 
 
Ton Konincks*   Penningmeester   1 juli 2020 
 
Nicolette Raaijmakers  1e secretaris    1 juli 2019 
     Medische zaken   
 
Vacature    2e secretaris    n.v.t. 
     Sociale Zaken 
 
Henk Koelewijn   Lid     1 juli 2019 
     Het Kopstuk/Website    
 
Ties van Elst   Lid     1 juli 2020 
     Technische Commissie 
 
Wim Aalbertsberg   Lid     1 juli 2018 
     Trimloopcommissie 
 
* Het bestuur heeft spoedig na de vorige ALV Ton bereid gevonden om de taken 
van penningmeester op zich te nemen. Op grond van art. 21 van de statuten heeft 
het bestuur Ton benoemd, een besluit dat de eerstvolgende ALV aan de leden 
wordt voorgelegd.  
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1.  OPENING EN INGEKOMEN STUKKEN 
 
 
 

2.  BEHANDELING EN VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING d.d. 13 SEPTEMBER 2017 (zie bijlage 1) 

 
 
 

3.  VERSLAG SECRETARIS 

 
 a. Bestuur 

Algemeen 

  Het bestuur heeft gedurende het afgelopen verenigingsjaar 10 maal verga-
derd. Tevens hebben één of meerdere bestuursleden, als linking-pin, waar 
nodig door het jaar heen de vergaderingen van de verschillende commis-
sies en het trainersoverleg bijgewoond. 

 
  Daarnaast is waar nodig gezamenlijk vergaderd met verschillende commis-

sies met als voornaamste doel om (toekomst)ideeën uit te wisselen en 
eventuele knelpunten op te lossen. Dit verenigingsjaar heeft het gezamen-
lijk bestuur overlegd met (een afvaardiging van) de Werkgroep Golden Ten-
loop, redactie het Kopstuk, de Technische Commissie en de Trimloopcom-
missie. 

Ledenbestand 

  Op 1 juli 2018 telde de vereniging 380 leden en 2 donateurs. Dit is een 
lichte toename van het leden aantal met 1% t.o.v. het vorige seizoen. 

   
  Enkele wetenswaardigheden die uit de ledenadministratie voortvloeien: 

 Het aantal leden dat als studentenlid staat geadministreerd is 8, dit is 
een afname met een lid t.o.v. het vorige seizoen; 

 Het jongste lid is 17 jaar en het oudste actieve lid is 77 jaar; 
 Het aantal mannelijke leden is 223 (58%) en het aantal vrouwelijke le-

den is 157 (42%) 
 Ruim 51% van de leden woont in de Gemeente Delft, 30% in de Ge-

meente Pijnacker-Nootdorp, 5% in de Gemeente Midden-Delfland en 
14% in de overige gemeentes zoals Rijswijk, Den Haag e.d.; 

 Onderstaande grafiek geeft de verdeling aan per woonplaats van de 
leden per 1 juli 2018: 
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 Het aantal leden met een wedstrijdlicentie bedraagt op 1 juli 2018: 40 
(vorig seizoen waren dat er 50); 

 Op dit moment voldoen 98% van de leden de contributie via de incasso 
machtiging. Via de contributiemodule uit Sportlink Club ontvangen de 
leden per mail twee maal per seizoen een factuur ter informatie. Vrien-
delijk worden alle leden verzocht mutaties (bankgegevens, mailadres, 
woonadres enz.). tijdig aan de ledenadministratie ledenadministra-
tie@dekoplopers.nl per mail door te geven; 

 Ook dit seizoen heeft een registratie met reden plaatsgevonden 
waarom leden bedanken als lid. In totaliteit hebben 49 leden hun lid-
maatschap dit seizoen opgezegd. De reden van opzegging waren: 
blessure (19), werkomstandigheden (11), andere sport (6), verhuizing 
(7) en geen opgave van reden (6); 

 Dit seizoen is het ledenbestand door de in- en uitstroom van leden met 
25% gewijzigd; 

 De leden Lorance Blok, Jan Hoekstra, Frans Mokveld, Kees Poot en 
Martien Verhagen zullen tijdens de Algemene ledenvergadering als ju-
bilaris gehuldigd worden met hun 25 jarig lidmaatschap;  

 Onderstaande grafiek geeft de leeftijdsopbouw van het ledenbestand 
aan van een drietal seizoenen met als peildatum 1 juli: 

 

mailto:ledenadministratie@dekoplopers.nl
mailto:ledenadministratie@dekoplopers.nl
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  Onderstaande grafiek geeft het aantal jaren lidmaatschap aan per 1 juli 

2018: 
 

 
   
  De vereniging heeft 3 ereleden namelijk Wim Aalbertsberg, Wim van Vel-

zen en Ron Koorevaar en dertien leden van verdienste: Kees Bos, Gerda 
Dielen, Marjan Heemskerk, Cor Hoebeke, Jan Holierhoek, Henny Karre-
man, William Lustig, Martin van Peppen, Annie van Oosten, Bruun van 
der Steuijt, Hans Verbeek, Cees van Velzen en Frans van der Zon. 
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Bestuursbeleid 2017-2018 

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 september 2017 heeft het 
bestuur zijn beleid voor het verenigingsjaar 2017-2018 voorgelegd aan de 
leden. Naast het dagelijks besturen van de vereniging heeft het bestuur 
zich in het voorbij verenigingsjaar specifiek gericht op:  
 Wandel- dribbelgroep 
 Ledenwerving 
 Verbreding van het loopaanbod  
Het bestuur heeft na de ALV besloten ook de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming tot speerpunt te benomen. 

Wandel- dribbelgroep 

  Naar aanleiding van de ouderenraadpleging in 2016/2017 heeft het trai-
nerscorps specifieke aandacht besteed aan het trainen geven aan ouder 
wordende hardlopers. Daarnaast is de wens geuit naar een specifieke wan-
del- dribbelgroep, met een trainingsprogramma van wat kortere duur en 
lengte dan gebruikelijk en aangepaste oefeningen. Uiteindelijk heeft dit niet 
geleid tot een specifieke wandel- dribbelgroep. De structurele behoefte van 
leden blijkt naar mening van bestuur en TC daarvoor vooralsnog te beperkt 
van omvang. 

Ledenwerving 

  Omdat het ledenaantal afgelopen jaar circa 380 bedroeg, ontstond de 
ruimte en urgentie om dit ledenaantal weer richting de 400 te krijgen. Er is 
via drie sporen aan ledenwerving gedaan: 
1. Direct in het najaar 2017 is meegedaan aan de Albert Heijn sportactie; 
2. Daarnaast is rondom de Golden Tenloop actie gevoerd met extra me-

dia-aandacht, nieuwsberichten en een trainingsaanbod; 
3. De Yakult-Start-to-Run actie, via Rob Smit en getraind door Aad de 

Groot. 
  Alhoewel deze sporen wel aanloop van een tiental lopers opleverde, zijn 

daarvan uiteindelijk maar een handvol mensen daadwerkelijk lid geworden. 
Campagne voeren via meerdere wegen is dus nodig om het ledenaantal 
stabiel te houden en liefst te laten groeien! 

 
  Verbreding loopaanbod 
  Zoals ook uit het julinummer van Het Kopstuk blijkt zijn vele leden actief op 

trails, zowel in Nederland, als het buitenland. Ter stimulans van het traillo-
pen heeft de TC in overleg met erelid Ron Koorevaar voor de trainers een 
trailclinic georganiseerd is verzorgd die door Mud Sweat Trails op locatie in 
Zoetermeer en de Outdoor Valley te Bergschenhoek. De clinic wordt bin-
nenkort ook voor andere leden georganiseerd. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

  Voorjaar 2018 heeft het bestuur een ad-hoc werkgroep opgericht bestaand 
uit bestuursleden, ledenadministratie, en een aspirant bestuurslid. Deze 
werkgroep is voortvarend gestart en heeft conform de vereisten van de 
AVG in kaart gebracht waar en wie persoonsgegevens binnen onze club 
verwerken. Daarnaast zijn bewaartermijnen per gegevensdoel (bv wed-
strijduitslagen, of ledenadministratie) vastgelegd. Via mailing zijn de leden 
hierover geïnformeerd. De resultaten zijn vastgelegd in de privacy policy, 
het verwerkingsregister (tabel), verwerkersovereenkomsten, en een vrijwil-
ligersverklaring. 

  Ook komend jaar is de AVG nog bestuursbeleid om, nu alles op papier 
staat, het ook werkelijk tot leven te laten komen. 

  

https://dekoplopers.nl/privacy-policy/
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 b. Trimloopcommissie 

Samenstelling 

De trimloopcommissie bestond dit jaar uit: Jeannette Smit (coördinator al-
gemeen), Annie van Oosten en Carla de Jong (coördinatoren inschrijving). 
 
Peter Hallensleben en Hans Verbeek zijn coördinatoren voor de organisatie 
van de “1 van de 4 lopen” vanuit AV de Koplopers en zij organiseren de 
Oliebollencross. 
 
De financiën worden beheerd en geadministreerd door Peter de Haan. Lie-
veke Schram is verantwoordelijk voor de uitslagverwerking. 
 
Daarnaast is er een team van ongeveer 40 vrijwilligers die de Kopjeslopen 
elk jaar weer mogelijk maken. Sommige vrijwilligers (ook oud-Koplopers) 
staan al jaren op hun plekje langs het parcours of bij de inschrijving of 
rondom de start-finish. Zonder hen, geen Kopjeslopen! 
De bedrijvenloopcompetitie wordt georganiseerd door een apart groepje, 
dit jaar bestaande uit:  
Marieke van den Akker, Marja van Valen en Bianca Weijers. 

Taken 

  De trimloopcommissie organiseert de volgende loopevenementen:  
 elke 2e zondag van de maand de Kopjesloop in de Delftse Hout; 
 de gelijktijdig gehouden Bedrijvenloop in september, oktober en no-

vember; 
 de “1 van de 4-loop” (onderdeel regionaal circuit); 
 de jaarlijkse Oliebollencross (onderdeel regionaal circuit). 

Parcours 

  Het parcours was dit seizoen onveranderd.  

Ontmoetingsavond 

  Ook dit jaar is aan het begin van dit seizoen een ontmoetingsavond gehou-
den, met als doel afscheid te nemen met de vertrekkende medewerkers, 
kennis te maken met de nieuwe medewerkers, en eventuele informatie te 
verstrekken. Deze avond werd als prettig en informatief ervaren. 

Materialen en locaties 

  Dit gehele seizoen waren we met de Kopjesloop te gast in de kantine van 
DES. Hier verliep de samenwerking weer als vanouds. Het contract met 
DES loopt t/m juni 2019.  

  Voor de Bedrijvenloop was voor de maanden september en november de 
ruimte Scouting Paulus gehuurd. Voor de 1 van de 4-loop in februari, heb-
ben we geen extra kantine gehuurd, omdat de huidige locatie bij DES groot 
genoeg is om de extra toestroom van lopers op te vangen.  

Tijdsregistratie 

  Bij de Kopjeslopen wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde finishtijd-
registratie en de uitslagverwerking via WegWed. Door het gebruik van 
startnummers en een computer met bijbehorende programmatuur, kunnen 
de uitslagen eenvoudiger worden verwerkt. In het komende seizoen gaan 
we hier mee verder. 

Deelnemers 

  In totaal werden er in het seizoen 2017-2018 negen Kopjeslopen en één 
crossloop gehouden.  
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Aantal deelnemers Kopjeslopen laatste drie seizoenen 

Seizoen 1 km 5 km* 10 km 15 km Totaal 

2015-2016 146 1089 519 134 1.888 

2016-2017 91 930 335 123 1.479 

2017-2018 78 850 377 82 1.387 

* Dit is inclusief deelnemers aan de Bedrijvenloop 

Aantal deelnemers Oliebollencross laatste drie seizoenen 

Jaar 2½ km 5 km 10 km Totaal 

2015-2016 33 158 166 357 

2016-2017 30 122 170 322 

2017-2018 21 173 167 361 

   
  In het verenigingsjaar 2017-2018 kende de Kopjesloop wederom een da-

ling in deelnemers ten opzichte van het jaar ervoor. De 10 km had echter 
wel meer deelnemers dan vorig jaar, ten koste van vooral de 15 km. Dit 
komt waarschijnlijk doordat de 15 km in november vanwege hevige 
sneeuwval (code oranje) niet door kon gaan. Gelukkig is iedereen veilig 
thuis gekomen, alleen de koploperskar kon niet terug gezet worden in het 
hok. De oliebollencross had een topjaar met 361 deelnemers.  

 
  In het seizoen 2017-2018 viel de Kopjesloop van april gelijk met de mara-

thon van Rotterdam. Er is toen besloten om de kopjesloop van april 2018 
eruit te halen.  

Kinderen 

  De Kinderkopjesloop van 1 km (kinderen tot en met 12 jaar) start iedere 2e 
zondag van de maand om 10.45 u. Wanneer er 5x is gelopen krijgen de 
kinderen een oorkonde en een medaille. De opkomst van de kinderloop ligt 
gemiddeld tussen de 5 en de 10 kinderen per.  

Goed doel 

  Een deel van de opbrengst van het inschrijfgeld van de Kopjesloop gaat 
naar een goede doel, wat door de Maatschappelijke Commissie wordt vast-
gesteld. Zie daarvoor verder het verslag van de Maatschappelijke commis-
sie. 

Bedrijvenloop 

  In 2017 is de organisatie - net als vorig jaar - verzorgd door Marieke van 
den Akker, Marja van Valen en Bianca Weijers.  

 
  Er deden 17 teams mee van 11 bedrijven. 
   
  Zoals ieder jaar werd de aftrap gegeven vanuit de scouting Paulus. Hier 

werden de teamfoto’s gemaakt. We hebben er dit jaar voor gekozen de 
foto’s digitaal te delen met de teamcaptains. Dit werd zeer positief ontvan-
gen. In november was scouting Paulus niet beschikbaar, we zijn toen uit-
geweken naar het gebouw van de Snelvlieger. 

  Een leuke locatie met betrokken vrijwilligers die voor de tafelsetting, koffie 
en thee hebben gezorgd. 

  Het teams van Kees Olsthoorn was het snelst en mocht de wisselbeker in 
ontvangst nemen. Nummer twee en drie waren respectievelijk Budding 
Words en Delft voor Elkaar. Daarnaast was er voor ieder team een bloe-
metje en een ingelijste foto (belangeloos gemaakt door een vrijwilliger). 
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  Enquête 
  Na de lopen hebben we een enquête verstuurd aan de deelnemende 

teams. Met 7 vragen hebben we gepeild hoe de bedrijvenloop gewaardeerd 
wordt en wat we kunnen verbeteren of veranderen. 

 
  Conclusie 

1. De bedrijvenloop wordt goed gewaardeerd (score 5 van 5); 
2. De locaties zijn prima, waarbij de Snelvlieger een iets hogere score 

kreeg (4,5 van % tegenover Paulus 4 van 5); 
3. De frequentie en timing van 3 lopen is helemaal goed (unaniem); 
4. Er bestaan weinig wensen op het vlak van uitslagverwerking (sneller) 

en de mogelijkheden om reserves in te zetten. 
 
  Bedrijvenloopcommissie 
  In 2018 legt Marieke haar taak als overall coördinator neer en neemt Jea-

nette Smit het stokje over. Marieke blijft wel nog betrokken bij de organisa-
tie. 

 
 

Financieel verslag 2017-2018 

 
  Baten (€) 

Inschrijfgelden Kopjeslopen (9x) .................................... 2.183,00 
Inschrijfgelden Bedrijvenloop ......................................... 1.360,00 
Inschrijfgelden Oliebollencross ......................................... 507,45 

  Totaal baten 4.050,45 
 

  Lasten (€) 
Goede doel (Bieslandhof) ................................................. 750,00 
Vrijval reservering goede doel 2016 ............................... - 500,00 
Huur DES .......................................................................... 765,00 
Nagekomen DES 2017 ....................................................... 50,00 
Uitgaven Bedrijvenloop ................................................... 1094,18 
Oliebollen t.b.v. Oliebollencross........................................ 250,00 
Overige kosten .................................................................. 671,64 

  Totaal lasten 3.100,82  
 
  SALDO 949,63 
 
 

Kosten trimloopcommissie       

Computers......................................................................... 779,73 
Startnummers.................................................................... 290,00 
Borden     .......................................................................... 180,00 

  Totaal lasten 1.249,73  
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c. Technische Commissie (TC) 

Samenstelling 

  In 2017 is Rob Smit gestopt met zijn activiteiten voor de TC en met ingang 
van 1 januari 2018 heeft Tineke Bos het voorzitterschap op zich genomen.  

  Op dit moment bestaat de TC uit Tineke Bos, Elleke Koornneef, Henry An-
nokkee, Elise Wondergem, Henry Annokkee, Fred Rodewijk en Ties van 
Elst (namens Bestuur).  

Doelstelling algemeen 

  De doelstelling van de TC is het afgelopen jaar niet gewijzigd en bestaat 
uit: 

 
 beleidsondersteuning en advisering (bestuur) 
 beheer van de loopgroepen en het trainerscorps 
 registratie deelname aan de trainingen (lopers én trainers) 
 werven, scholing en bijscholing van trainers 
 uitzetten en onderhouden van de trainingsparkoersen 
 organisatie van de Koplopers Klassen Cup 
 contact met o.a. de KNAU voor wat betreft scholing van de trainers 
 communicatie over TC-werkzaamheden  
 incident- c.q. klachtenafhandeling op het werkgebied van de TC. 

Advisering van het bestuur 

  Het afgelopen verenigingsjaar heeft de TC meegewerkt aan vormgeving 
van een wandel dribbel groep. 

Overleg 

  De TC overlegt 1x per jaar met het bestuur. Daarnaast is het bestuur ver-
tegenwoordigd in het TC-overleg dat een keer per zes weken wordt gehou-
den. Waar wenselijk of gevraagd wordt via individuele gesprekken overleg 
gevoerd met de trainers. 

Trainers: Scholing en bijscholing 

  Algemeen 
  De TC ondersteunt en stimuleert (assistent)trainers om deel te nemen aan 

(bij)scholing. Doel is om hen te voorzien van mogelijkheden om kennis te 
maken met nieuwe ideeën en gewijzigde inzichten voor het trainen van lo-
pers.  
 

  Contact met de KNAU en NKS  
  Fred Rodewijk heeft tijdelijk de taak van Rob Smit weer overgenomen en 

is namens de TC contactpersoon voor de KNAU en NKS (Nederlandse Ka-
tholieke Sportfederatie). Het betreft contacten die raakvlakken hebben met 
opleidingen etc. De TC brengt deze vervolgens onder de aandacht van de 
trainers van de vereniging en organiseert het eventuele deelnemen. Van 
de NKS is de vereniging sinds 2010 lid. Door dit lidmaatschap kunnen wij 
zonder extra kosten deelnemen aan allerlei activiteiten. Met de NKS vindt 
jaarlijks één afstemoverleg plaats. 
 

  Primaire opleiding 
  Helaas is het niet gelukt om het afgelopen jaar een lid de opleiding loop-

groep trainer LT 3 te laten volgen. TC streeft er naar om in het komend 
verenigingsjaar ten minste weer 2 leden op te leiden tot loopgroep trainer 
LT3. Daarnaast zal weer een cursus assistent loopgroep trainer (LT 2) wor-
den georganiseerd.  
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  De TC traint mee! 
  In de periode 2017-2018 is het periodiek meetrainen door een vast TC-lid 

per loopgroep nog niet goed van de grond gekomen. Dit zal in seizoen 
2018-2019 weer worden opgepakt. Doel hiervan is om de TC korter bij de 
loopgroepen te brengen. Hierdoor kan de TC nog beter en mogelijk sneller 
inspelen op wensen en behoeften van de loopgroepen. Feedback naar de 
trainers wordt gegeven via een standaard aandachtpuntenlijst. 

 
  Overleg met de trainers 

De TC streeft ernaar om periodiek met de trainers een bijeenkomst te heb-
ben. Op 6 december 2017 en op 18 april 2018 is overleg met de (assistent) 
trainers gevoerd. 
Daarnaast zijn in het najaar 2017 met alle trainers individuele gesprekken 
gevoerd. 

Organisatie van de Koplopers Klassen Cup (KKC) 

  Evenals voorgaande jaren is de KKC georganiseerd met een start en finish 
aan de Korflaan met het parcours dat bestaat uit twee ronden van 2,6 en 
2,4 km. Dit jaar deden wat minder mensen mee dan vorig jaar: het totaal 
aantal deelnemers was 138 (vorig jaar 130). Een aandachtspunt voor vol-
gende KKC blijft om te kijken hoe we de deelname aan de KKC kunnen 
verbeteren. 

Algemene en specifieke loopgroepen  

  AV De Koplopers heeft 10 loopgroepen. Zie voor een actueel overzicht 
hiervan en de bijbehorende trainers de Koplopers website1. Drie van deze 
loopgroepen hebben een specifieke doelstelling.  

  Het betreft Groep1, de Instroom- en Herstelgroep (IHG) en de Wedstrijd tot 
Marathon Groep. Ze worden in onderstaande tabel 1 nader toegelicht. 

Tabel 1. Overzicht specifieke loopgroepen 

Specifieke loopgroep Doel 

Groep 1  
(WG) 
(Wedstrijdgroep, Baan AV’40) 
 
 

Deze groep traint specifiek voor deelname 
aan hardloopwedstrijden waarbij het hard-
loopniveau binnen de WG hoog is. Hier-
door staat de WG open voor alle koplo-
pers met wedstrijdambitie op een hoger 
niveau. 
 

Wedstrijd tot Marathongroep 
(WMG) 

Deze groep traint voor deelname aan 
hardloopwedstrijden waarbij het hardloop-
niveau binnen de WMG zeer breed is. Er 
wordt getraind voor afstanden van 5 km 
tot aan marathons en soms verder. Hier-
door staat de WMG open voor alle koplo-
pers met wedstrijdambitie op ieder zijn ei-
gen niveau 

Instroom- en Herstelgroep 
(IHG) 

In deze groep worden lopers begeleid met 
een blessure tijdens hun herstel. Daar-
naast is de IHG in veel gevallen het start-
punt binnen de vereniging voor nieuwe 
onervaren lopers. De IHG bereidt deze lo-
pers voor op instroom in een van de regu-
liere loopgroepen 

                                                 
1 https://dekoplopers.nl 
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Deelname aan de trainingen 
  In verenigingsverband wordt op drie avonden getraind. Een deel van Groep 

1 maakt op woensdag gebruik van de atletiekbaan van AV 40. De overige 
loopgroepen trainen op woensdag- en vrijdagavond vanaf de locatie Wip-
polder. Deelname aan de trainingen wordt geregistreerd door de trainers. 
Doel hiervan is onder andere om inzicht te krijgen in de deelname aan de 
trainingen in relatie tot de formele groepsgrootte. De registratie van de trai-
ner is verder van belang voor het verstrekken van de vergoedingen. Per 
twee maanden is hiervoor een overzicht beschikbaar. In onderstaande ta-
bel is het jaargemiddelde opgenomen per groep van het aantal actieve lo-
pers, het aantal lopers op woensdag en het aantal lopers op vrijdag. De 
tabel is berekend over de periode september 2017 tot en met juni 2018. 

Tabel 2. Jaaroverzicht deelname lopers in verschillende loopgroepen 

Groep 
aantal  
actieve lopers 

% aanwezig  
op woensdag 

% aanwezig  
op vrijdag 

 WMG  25 72%  24% 

1 45   13% 

2 40 52% 17% 

3 38 58% 21% 

4 51 38% 19% 

5 37 51% 23% 

6 22 40% 13% 

7 21 33% 23% 

8 39 43% 13% 

9 28 39% 14% 

De TC heeft zich afgelopen jaar ook actief beziggehouden met; 

  Schemabesprekingen met Dick Lam en trainers. Wordt in najaar herhaald. 
Gebruik van de AV’40 baan voor alle loopgroepen i.o.m. Dick Lam. Clinic 
voeding door Bo van Rooij, Clinic trail running (Mud Sweet Trails). Plan-
ning blessure/looptechniek etc. door Jos Gerner Exselsior in september 
2018. Boekenlijst in ontwikkeling om boeken aan trainers onderling uit te 
lenen. Trainers-app / up-to-date lijst van de trainers/assistant-trainers. Ma-
terialen aangeschaft om loopscholing aan te bieden. 

Uitzetten en onderhoud van de trainingsparcoursen 

  Koos van Paassen zorgt voor het beheer van de trainingsparcoursen. Deze 
parcoursen vallen in twee groepen uiteen (de herfst-winter en voorjaar-zo-
merparcoursen). Een of twee keer per jaar worden de parcoursen gecon-
troleerd op aanwezigheid/zichtbaarheid van de zogenaamde 100 meter 
strepen. 

De Instroom- en Herstelgroep (IHG)  

  Startende lopers en blessure begeleiding 
  Ook in het afgelopen jaar hebben weer veel Koplopers in de Instroom-Her-

stel-Groep kunnen herstellen van hun blessure en/of hun conditie te kun-
nen opvijzelen. Sommigen trainden een paar weken mee, anderen bleven 
maanden hangen in de warme en gezellige IHG. Inmiddels is er een kleine 
vaste kern van lopers, die al jarenlang op hun eigen niveau meetrainen. 

  De IHG is de ideale groep om kennis te maken met De Koplopers. Zij ont-
vangen beginners en gevorderden met open armen en schouderklopjes. 
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De gevorderden worden redelijk snel begeleid naar een vaste trainings-
groep, die qua trainingsintensiteit en sfeer bij de loper past. De beginners 
krijgen zo lang als ze zelf nodig achten de tijd om conditie op te bouwen. 

  De IHG traint tegenwoordig ook op vrijdagavond en de nieuwe instromers 
raken zo vertrouwd om twee of drie keer per week te trainen. Naast het 
opbouwen van conditie hechten wij veel waarde aan loopscholing en het 
aanleren van een passende loopstijl. 

 
  Aanbieding vanuit de Koplopers via GTL, Start-to-Run en AH-sportactie 
  Via de actie bij de GTL zijn er 7 lopers in de IHG gekomen of doorge-

stroomd. Zij hebben tijdens de Golden Ten hun eerste vijf kilometer gelo-
pen. In mei zijn er 3 Start-to-Run lopers in de IHG opgenomen. Via beide 
acties zijn een aantal lid geworden van de vereniging en doorgestroomd 
naar een loopgroep op hun niveau. 

  Dit jaar was er voor het eerst de AH-sportactie. Het aantal lopers die zich 
bij de club hebben gemeld om één of meerdere trainingen mee te lopen 
hadden we bij inschrijving veel te laag ingeschat. Komend seizoen doen 
we weer mee en gaan dan actief aan de gang om hieruit nieuwe leden te 
werven. 

 
  Fysiotherapeut 
  Fysiotherapeut Ronald Droppert traint één keer per maand mee met de 

IHG. Tijdens de trainingen konden de lopers bij hem terecht met vragen en 
voor advies. Voor en na de training kunnen Koplopers uit andere groepen 
Ronald ook even om advies vragen. 
 

  IHG-team 
  IHG-team bestaat uit Elly Mulder, Victor Hoya-Martinez, Cor Dam en Hans 

Verbeek. 

Communicatie over de TC-werkzaamheden 

  De TC heeft het afgelopen clubjaar op verschillende manieren gecommu-
niceerd met de leden, de trainers en/of het bestuur. 
 

  Clubblad 
  In bijna elk verschijnend clubblad worden korte verslagen opgenomen over 

de activiteiten van de TC. Elleke Koornneef is binnen de TC hiervoor het 
aanspreekpunt. Door deze artikelen worden de leden op de hoogte ge-
bracht van TC-activiteiten en kan men hierover contact opnemen met de 
TC.  
 

  Website 
  Via de website is eveneens gecommuniceerd over activiteiten waarbij de 

TC het initiatief heeft. Een voorbeeld hiervan is de KKC. 
 

  Persoonlijk contact 
  Leden spreken TC-leden regelmatig aan voor informeel overleg. 
 

Enquête voor alle Koplopers.  

  Aktie punten o.a. besproken met trainers vergadering. Andere aangegeven 
punten wordt aan gewerkt. 

Incidenten en klachten 

  Afgelopen clubjaar heeft de TC geen klachten of incidentmeldingen ont-
vangen.  
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Financieel verslag 2017-2018 

 
  Lasten (€) 

Baanhuur AV’40 ............................................................. 1.250,00 
Looptrainersdag ................................................................ 469,50 
Kosten 1 km op de baan ................................................... 136,38 
Kosten cross (oliebollencross? Trimloopcie) ...................... 30,00 
Foodcoach presentatie ..................................................... 181,50 
Kosten cursus trailtraining ................................................. 294,65 
Shirts trainers .................................................................... 137,44 
Prijzen Koplopers Klassen Cup ........................................ 275,00 
Overige kosten Koplopers Klassen Cup ............................. 62,00 
Diverse materialen ............................................................ 177,98 
Onkosten trainingsparcoursen .......................................... 118,12 
Bekers 1vd4-lopen en 1vd4-cross ...................................... 84,09 
Bekers 1vd4-lopen en 1vd4-cross 2016 ........................... 128,20 

  Totaal lasten 3.344,86 
   
   

 
 d. Medische zaken 

Organisatie 

  Medische zaken zijn ondergebracht in de portefeuille van de secretaris, Ni-
colette Raaijmakers. Er is geen commissie. 

 
  Reanimatie 
  Ook het afgelopen jaar zijn er weer een behoorlijk aantal mensen op de 

herhalingsles reanimatie gegaan. Om je certificaat te behouden is het mi-
nimaal 1 x per 3 jaar noodzakelijk om te komen naar deze avondles. Leuk 
was het ook om te zien dat de les voor beginners volledig vol zat. Het be-
lang van reanimatie wordt in de media telkens benadrukt; dat lijkt ver weg, 
maar ook AV De Koplopers weet dat het zo maar kan gebeuren dat reani-
matie voor een van onze leden van levensbelang kan zijn. We hebben in 
de kantine een AIVD hangen en ook tijdens de kopjeslopen is de AIVD altijd 
beschikbaar. En ook jij kunt jouw steentje bijdragen.  Kijk eens naar je ei-
gen groep en vraag eens na wie er een diploma heeft. Er zijn geen norme-
ringen voor, maar het is een goede zaak als niet alleen de trainer en hulp-
trainer maar ook nog 2 actieve renners per groep de kunst van het reani-
meren beheersen. Niet alleen voor jullie eigen groepsleden, maar het be-
tekent ook dat je na deze cursus weet wat je moet als reanimatie nodig is 
in je privésituatie. Ook dit jaar organiseren we weer deze lessen in septem-
ber en oktober om prioriteit te geven aan de veiligheid van onze leden. 

Vertrouwenspersoon 

  We hebben in de vereniging twee vertrouwenspersonen: Cees van Velzen 
(groep 8) en Tineke Bos (groep 5). Het bestuur heeft dit jaar wederom geen 
melding ontvangen van kwesties die zij niet hebben kunnen oplossen. Dit 
betekent dat onze club het goed doet en wij met inachtneming van sociale 
normen met elkaar omgaan. 

   
  Masseurs 
  Hans Verbeek, Ursula Hoogervorst en Sylvia Miero zijn onze masseurs. De 

massages die we aanbieden op woensdag en vrijdag worden goed be-
zocht. De kosten zijn relatief laag door de sponsoring van deze behande-
lingen door de club. Maak er lekker gebruik van. 
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  Fysiotherapeut 
  AV De Koplopers heeft de hulp van Ronald Droppert. Hij komt elke eerste 

woensdag van de maand en loopt dan mee met de IHG groep. Iedere Kop-
loper is welkom om vragen te stellen of snel een consult te krijgen. En voor 
de Koplopers houdt hij een gratis inloopspreekuur op maandagochtend 
vanaf 07.00 tot 09.00 uur in zijn praktijk aan de Nieuwe Langendijk 58A in 
Delft. 

EHBO 

  EHBO dienstverlening tijdens de Kopjeslopen wordt verzorgd door vrijwil-
ligers Marry Slee en Koos van Paassen. EHBO tijdens de Golden Ten Loop 
wordt door een externe organisatie verzorgd. 

 

 

Financieel verslag 2017-2018 

 
  Lasten (€) 

Vergoeding masseurs ....................................................... 996,00 
Kosten reanimatie cursus ................................................. 710,00 
Materialen masseurs ......................................................... 107,08 
Onderhoud AED .................................................................... 0,00 

  Totaal lasten 1.813,08 

 
  Baten (€)  

Bijdrage cursisten reanimatie cursus ................................ 675,00 
  Totaal baten 675,00 
 
  SALDO -/- 1.138,08 

 
 

  
e. Redactie Het Kopstuk 

 
Het Kopstuk is het verenigingsblad van AV De Koplopers. De oplage is 
circa 400 exemplaren waarvan er circa 375 per post en het restant via het 
clubhuis verspreid worden. Het blad wordt verspreid onder de leden van de 
vereniging, adverteerders en enkele speciale relaties van de vereniging. 
De inhoud bestaat uit bijdragen van voornamelijk leden van de vereniging, 
vaste rubrieken en advertenties van vaste adverteerders. De gepubliceerde 
artikelen en foto’s betreffen in principe alleen onderwerpen die met AV De 
Koplopers of hardlopen te maken hebben. 

Samenstelling 

  De huidige redactie bestaat uit 6 vrijwilligers: 
 Stephan Slee: redactievoorzitter, hoofdredacteur en schrijver van de 

rubriek ‘Van de redactie’ en eventueel van redactie-ondersteunende 
artikelen; 

 Ineke Stam: vormgeefster; 
 Marijke van Hemert: redigeren van aangeleverde teksten en eventueel 

het schrijven van interviewartikelen; 
 Martin Westerhof: uitslagenverwerking; 
 Marieke van Loon: verzendklaar maken van de gedrukte exemplaren; 
 Vacature: redactielid. 
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Redactievergadering 
Circa twee weken na het verschijnen van een editie van Het Kopstuk vindt 
de redactievergadering t.b.v. de volgende editie plaats. In principe nemen 
Ineke Stam, Marijke van Hemert en Stephan Slee aan deze vergaderingen 
deel. Vaste agendapunten zijn: evaluatie van de laatst verschenen editie; 
bepalen van onderwerpen; oriëntatie op evenementen, activiteiten, perso-
nen, technieken die aandacht verdienen; aanzet tot benaderen van gast-
schrijvers; verdelen van de contactwerkzaamheden en specifieke taken on-
der de redactieleden. Tussen de redactievergaderingen onderhouden de 
redactieleden onderling en met alle potentiële schrijvers of informanten 
contact via e-mail en tijdens de verenigingsavonden. 
 
Planning 
Het Kopstuk komt tot stand volgens een door de redactie samengestelde 
jaarplanning en draaiboek. Conform het jaarschema verschijnen zes edi-
ties. Ook het afgelopen verenigingsjaar verscheen Het Kopstuk zes maal, 
conform planning in februari, april, juni, augustus, oktober en december. 

   
  Advertenties 
  De december-editie 2017 bevatte zes vaste betaalde advertenties: vier 

hele en twee halve pagina's. Omdat advertenties in een formaat van een 
dubbelpagina te veel overheersen zijn de advertentieformaten beperkt tot 
hele en halve pagina's. Om de verhouding advertenties versus redactionele 
artikelen in balans te houden worden bij voorkeur niet meer dan acht be-
taalde advertenties opgenomen. 

   
  Uitslagen 
  Van alle lopen die in de ‘Trimloopkalender’ van Het Kopstuk vermeld staan, 

worden de uitslagen in de rubriek ‘Goede tijden/Slechte tijden’ gepubli-
ceerd. Tevens kunnen resultaten van andere lopen worden gepubliceerd. 
In iedere editie van Het Kopstuk staat informatie over het mailadres waar-
naar leden hun uitslagen kunnen mailen. 

 
Kopij en contact 

  De redactie hecht veel waarde aan een betrouwbare, uniforme en laag-
drempelige wijze van nieuwsverspreiding binnen de vereniging. Daarom 
wordt er uiterst secuur gewerkt. Het Kopstuk is onder andere afhankelijk 
van door leden en anderen geschreven artikelen. De redactie roept Koplo-
pers op om artikelen voor publicatie in Het Kopstuk aan te leveren. Ieder-
een die met de redactie contact opneemt krijgt zo spoedig mogelijk een 
reactie. Mocht er in de contacten of publicaties toch iets mis gaan, dan 
vraagt de redactie daarvoor begrip. Met vragen of opmerkingen kan men 
zich altijd wenden tot de hoofdredacteur, Stephan Slee, loper in groep 8, 
en alle individuele redactieleden. 

   
 

Financieel verslag 2017-2018 
 
  Lasten (€) 

Drukwerk 6 uitgaven ...................................................... 1.581,15 
Portikosten 6 uitgaven ................................................... 1.090,18 

  Totaal Lasten 2.671,33 

 
  Baten (€) 

Opbrengst adverteerders .................................................. 333,60 

  Totaal baten 333,60 
 
  SALDO voor Staat van Baten en Lasten -/- 2.337,73 
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f. Webteam 

Samenstelling 

  Het webteam bestaat uit Cor Rijnvis en Henk Koelewijn. Laatstgenoemde 
is tevens de contactpersoon vanuit het Bestuur. 

Taken 

  De website is een belangrijk communicatiemiddel en informatiebron. De 
site is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Het webteam houdt zich 
voornamelijk bezig met het actueel houden van de website, het uitbrei-
den/vernieuwen van de website en het beantwoorden en/of doorsturen van 
vragen die binnenkomen op onder andere het algemene e-mailadres 
av@dekoplopers.nl. 

Verslag 

  De grootste veranderingen op de website vonden plaats in het kader van 
de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Binnen de werkgroep 
AVG is een privacy policy opgesteld voor alle soorten contacten - voor lid-
maatschap, cursussen, wedstrijden etc. 

  Op alle formulieren – en dat zijn er 12 – is een paragraaf over de AVG 
toegevoegd, met een link naar de privacy policy van de vereniging. Waar 
nodig moet de inschrijver akkoord gaan met verwerking van zijn persoons-
gegevens en akkoord gaan met publicatie van beeldmateriaal. 

 
  Uiteraard zijn ook de “gewone” bezigheden het afgelopen jaar uitgevoerd 

en zijn er vele nieuwe en bestaande pagina’s, uitslagen en formulieren ge-
maakt en/of toegevoegd. 

  Hoewel de nieuwe site dus grotendeels af is, zijn er wel wat punten van 
zorg. De hoeveelheid spam in reacties en formulieren is tot vrijwel nul ge-
daald door verbeteringen in de “reCaptcha” (het vinkje “Ik ben geen robot”). 

 
  

https://dekoplopers.nl/privacy-policy/
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  Dit jaar zijn er functionele Koplopers e-mailadressen toegevoegd voor de 
Trimloopcommissie, Uitslagen en de Werkgroep AVG. Het volledige over-
zicht is nu: 

 

Ontvanger Adres 

Algemeen adres 
 (webteam) 

av@dekoplopers.nl 
 

Voorzitter voorzitter@dekoplopers.nl 
 

Penningmeester penningmeester@dekoplopers.nl 

 
Secretaris secretaris@dekoplopers.nl 

 
Ledenadministratie ledenadministratie@dekoplopers.nl 

 
Privacy, AVG, persoonsgegevens privacy@dekoplopers.nl 

 

Redactie van clubblad 
Het Kopstuk 

kopstuk@dekoplopers.nl 
 

Uitslagen in Het Kopstuk uitslagen@dekoplopers.nl 

 
Bedrijvenloopcommissie 
 

bedrijvenloop@dekoplopers.nl 
 

Instroom Herstel Groep ihg@dekoplopers.nl 

 
Technische Commissie tc@dekoplopers.nl 

 
Trimloopcommissie kopjesloop@dekoplopers.nl 

 
 

Financieel verslag 2017-2018 

  Lasten (€) 
Domeinnaam AV De Koplopers .......................................... 10,95 
Domeinnaam Golden Tenloop ............................................ 27,83 
Domeinnaam Droomtijdloop ............................................... 27,83 
SSL certificaat  .................................................................... 57,93 
Website hosting ................................................................ 170,40 

  Totaal lasten 294,94 
  
  
  

mailto:av@dekoplopers.nl
mailto:voorzitter@dekoplopers.nl
mailto:penningmeester@dekoplopers.nl
mailto:secretaris@dekoplopers.nl
mailto:ledenadministratie@dekoplopers.nl
mailto:privacy@dekoplopers.nl
mailto:kopstuk@dekoplopers.nl
mailto:uitslagen@dekoplopers.nl
mailto:bedrijvenloop@dekoplopers.nl
mailto:ihg@dekoplopers.nl
mailto:tc@dekoplopers.nl
mailto:ihg@dekoplopers.nl
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g. Golden Tenloop 

Organisatie 

 
  Werkgroep: 
  Coördinator/algemene zaken:  Henny Karreman 
  Penningmeester:    Frenk van der Vliet 
  PR/Sponsoring:    Bruun van der Steuijt 
  Secretariaat/communicatie/social media: Rosina Hoenderbos 
  Inschrijven/uitslagen:    Gerard de Groot 
  Parcours/EHBO:    Menno Emmink 
  Teamlopen/vrijwilligers:   Anja Kropmans 
   
  Coördinatoren: 
  Medewerkerscentrum:   Ellie Gordijn 
  Fuik/start/finish:    Willeke van de Groep 
  Hekken uitzetten:    Jan v.d. Boon 
  Waterposten:     Mart Verhagen, Coert Eijgendaal 
  Werving vrijwilligers:    Anja Kropmans 
  Wedstrijdleiding:    Ties van Elst 
  Golden Tenkrant:    Jan Holierhoek 
  Wandeltochten:    Jeannette Smit, Jan Holierhoek 
   
  Grafische vormgeving:   Alice van den Dool  
         (Studio Zomereik) 

Sponsoren 

  Dit jaar was Trompper Optiek voor de twintigste keer de hoofdsponsor van 
de Golden Ten recreatie- en wedstrijdloop. 

  Lopers Company Delft sponsorde de 5 km recreatieloop en Ruitenburg ad-
viseurs & accountants sponsorde de teamlopen 

Het goede doel 

  Voor de start van de 10 km-loop overhandigde Marius Schwartz een che-
que met een bedrag van € 1000,00 aan De Alzheimer Stichting Afdeling 
Delft-Westland-Oostland. Deze donatie zal worden gebruikt om professio-
neel voorlichting te kunnen geven in kantines, buurthuizen en allerlei instel-
lingen waar geen beamers, schermen en laptops voorhanden zijn. 

 
  Vermaak bij start- en finish en langs het parcours 
  Voor de toeschouwers had de organisatie een contract gesloten met de 

percussiegroep Phoenix uit Wateringen. Bij het Blauwe Hart werd de mu-
zikale ondersteuning verzorgd door Sam Leertouwer. De muziek bij de in-
gang van de inschrijflocatie in het Stadhuis op de Markt werd verzorgd door 
de coverband Wayback. Het geluid langs het parcours werd verzorgd door 
“Oomens Geluid”. 

Warming-up 

  Cathelijne de Bruijn verzorgde dit jaar de warming-up. 

Rond de Burgwal 

  Ook dit jaar konden we weer gebruik maken van het Cultuurlab en was er 
weer een tent beschikbaar voor het plaatsen van tassen etc. 

  In de Maria van Jessehof was het medewerkerscentrum gevestigd en bij 
een speciaal ingerichte bar bij Kobus Kuch konden de vrijwilligers terecht 
voor een drankje. 
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Inschrijving en (elektronische) tijdwaarneming 

  Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen gold er ook dit jaar een 
deelnemerslimiet voor de 5 en de 10 km loop. Inschrijven op deze afstan-
den was dit jaar dan ook alleen maar mogelijk door online inschrijving. De 
limieten werden ruimschoots voor het sluiten van de online inschrijving ge-
haald en vanaf dat moment werd de inschrijving gesloten. De elektronische 
tijdwaarneming werd uitgevoerd door MyLabs. De na-inschrijving tegen 
voor-inschrijvings-tarieven voor de 1 en de 2,5 km loop en het afhalen van 
de startnummers vond plaats op zaterdagmorgen 5 mei in het Hampshire 
Hotel. 

  De inschrijving op Hemelvaartsdag vond ook dit jaar weer plaats in de, door 
de Gemeente Delft beschikbaar gestelde, hal van het stadhuis.  

Golden Tenloop shirt en medaille 

  Ook dit jaar ontvingen de deelnemers van de 5 en de 10 km na de afloop 
een door Alice van den Dool van Studio Zomereik ontworpen functioneel 
hardloopshirt. De deelnemers aan de 1 en de 2,5 km loop ontvingen ook 
dit jaar weer een door Alice ontworpen fraaie medaille. 

Prijsuitreiking 

  In tegenstelling tot voorgaande edities werden dit jaar alleen de overall win-
naars van de verschillende afstanden gehuldigd op de Burgwal. De win-
naars in de categorieën kregen hun prijs overgemaakt. 

Parcours 

  Het parcours van de diverse afstanden is dit jaar gelijk aan dat van vorig 
jaar. Het parcours op de 5 als de 10 km is door de Atletiek Unie wederom 
gecertificeerd. De deelnemers zijn aan de hand van hun verwachte eindtijd 
bij de 5 en de 10 km ingedeeld in startvakken. Vanwege het grote succes 
zijn er dit jaar in het centrum nog meer poortjes geplaatst die er voor zorg-
den dat het publiek op de daarvoor aangewezen plekken het parcours kon 
oversteken. 

EHBO 

  Ook dit jaar is weer gebruik gemaakt van de professionele diensten van de 
EHBO organisatie Life Savers. Deze organisatie heeft de voorbereiding en 
de coördinatie en uitvoering van de EHBO taken tijdens de Golden Tenloop 
op zich genomen in samenwerking met onze eigen EHBO vrijwilligers. 

Vrijwilligersinzet 

  De werkgroepcoördinatoren hebben evenals vorige jaren veel werk verzet. 
Naast het bijwonen van de coördinatievergaderingen hebben zij hun me-
dewerk(st)ers intensief betrokken bij de voorbereiding, waardoor op de dag 
van de Golden Tenloop zich weinig problemen hebben voorgedaan. Naast 
de werkgroepcoördinatoren was er op de dag zelf weer een groot aantal 
vrijwilligers op en rond het parcours actief. 

Trompper Optiek Golden Tenloop Krant, poster en website 

  Dit jaar zijn de teksten van de speciale Golden Tenloop Krant verzorgd door 
Jan Holierhoek. De opmaak werd verzorgd door Rodi Media onder het toe-
ziend oog van Rosina Hoenderdos en Jan Holierhoek. 

  Studio Zomereik heeft een mooi ontwerp geleverd voor de poster. De Gol-
den Tenloop website is ook dit jaar verzorgd door Bob Karreman.  
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Neuzenavond 

  De neuzenavond is en blijft een belangrijk onderdeel van de voorbereiding 
op dit sportieve spektakel. Een groot aantal vrijwilligers had gehoor gege-
ven aan de uitnodiging om naar de Bieslandhof te komen. Van de werk-
groep coördinatoren kregen zij uitleg over hun taak op de dag van de Gol-
den Tenloop. Een vertegenwoordiger van De Alzheimer Stichting Afdeling 
Delft-Westland-Oostland gaf een korte uitleg van de doelstelling en werk-
wijze van deze organisatie. 

  Verder was het die avond erg gezellig met een hapje en een drankje. 

Lopers Company Delft Wandeltochten  

  De Lopers Company Delft Wandeltochten werden ook dit jaar mede geor-
ganiseerd door de wandelvereniging van de Bomenwijk in Delft. Deze sa-
menwerking resulteerde ook dit jaar weer in een groot aantal deelnemers. 
De deelnemers startten bij Lopers Company Delft en de finish was in de 
lobby van het Hampshire Hotel. 

  Ook dit jaar werden een 5 (half ten), 10 (single ten), 20 (double ten) en 30 
km (triple ten) wandeltochten uitgezet. Iedere deelnemer ontving een me-
daille en een herinneringssticker. 

Agium Run Circuit, Tunnelloop en SantaRun Delft 

  De 5 en 10 km loop maakten dit jaar wederom deel uit van het Agium Run 
Circuit.  

  Vanuit de werkgroep is aan de organisatie van de Tunnelloop en de San-
tarun Delft wedstrijdtechnisch advies gegeven.  

SamenSporten.  

  Kinderen helpen elkaar met ‘SamenSporten’.  
  De 1 km jeugdloop, de 2.5 km, 5 km of de 10 km van de Trompper Optiek 

Golden Tenloop vormde de sportieve afsluiting van 'SamenSporten'. Dit is 
een project waarin kinderen en jongeren met en zonder beperking samen 
sporten en spelen. Hierbij kunnen kinderen en jongeren met een beperking 
samen met een trainingsmaatje meedoen aan de jeugdloop van de Golden 
Tenloop. 

  Het doel van het project is om kinderen en jongeren met een beperking 
binnen hun eigen mogelijkheden mee te laten doen met een sportief eve-
nement. Gewoon, als de normaalste zaak van de wereld. Om zo te ontdek-
ken dat samen sporten gezond en leuk is.  

 

Refit Jong-Talentenloop 

  Ook dit jaar werd de Refit Jong-Talentenloop georganiseerd. Jongeren tot 
en met 18 jaar strijden bij de 5 km loop om de prijzen in hun eigen klasse-
ment. 
De Jong-Talentenloop maakt deel uit van de normale 5 km prestatieloop. 
Alle deelnemers tot en met de leeftijd van 18 jaar deden automatisch mee 
aan de Refit Jong-Talentenloop. Zij mochten starten in het speciale wed-
strijdvak direct achter de wedstrijdlopers. 

Kinderloop en 2,5 km loop 

  Voor de kinderloop hadden 597 kinderen ingeschreven, 40 minder dan in 
2017. Voor de 2,5 km meldden zich 196 deelnemers, 52 minder dan in 
2017. 
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5 en 10 km lopen 

  Voor de 5 km loop schreven zich 1298 atleten in. Dat waren er 105 meer 
dan in 2017. De 10 km loop telde 2856 inschrijvers, 82 minder dan in 2017. 

Teamlopen 

  Voor het eerst konden deelnemers aan de 1 km kinderloop zich inschrijven 
als team. De teams op de verschillende afstanden bestonden uit minimaal 
3 en maximaal 6 lopers. In totaal schreven 163 teams zich in voor een van 
de afstanden met in totaal 832 lopers. 

Deelnemers 2018  
Onderdeel Categorie Inschrijving 

1 kilometer Jongens 
Meisjes 

319 
278 
597 

2½  km 
 

Jongens 
Meisjes 

112 
84 

196 

5 km M-sen 
M-jun 
V-sen 
V-jun 
 

498 
98 

601 
101 

1298 

10 km M-sen 
M-35 
M-40 
M-45 
M-50 
M-55 
M-60 
M-65 
M-70 
V-sen 
V-35 
V-40 
V-45 
V-50 
V-55 
V-60 
V-65 
V-70 

673 
236 
208 
217 
235 
163 
111 
61 
20 

363 
126 
113 
126 
104 
60 
31 

7 
2 

2856 

Wandelaars  422 

Totaal deelnemers  5369 

32e Trompper Optiek Golden Tenloop 2019 

  Deze wordt gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019. 
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Financieel verslag 2017-2018 

 
  Baten (€) 

Inschrijfgelden lopers ................................................... 42.036,00 
Inschrijfgelden wandelaars……………………………… . 1.489,50 
Inschrijfgelden bedrijven…………………………………13.264,00 
Sponsors  ..................................................................... 15.550,00 
Overige opbrengsten ........................................................ 234,00 
 
Totaal baten ................................................................ 72.573,50 
 

  Lasten (€) 
T-shirts  ..................................................................... 23.414,67 
Medailles  ....................................................................... 1.877,32 
Prijzen  ....................................................................... 2.823,94 
Verzorging lopers ........................................................... 2.012,60 
Startnummers................................................................. 2.307,06 
Chips en registratie ........................................................ 7.355,95 
Iwan, inschrijving/uitslagen ............................................ 1.239,81 
Hekken  ....................................................................... 4.759,00 
Materialen ...................................................................... 2.622,26 
Boerenkapel/trommelaars etc. .......................................... 850,00 
Geluid  .......................................................................... 556,60 
EHBO-zorg ..................................................................... 2.668,04 
Mobiele toiletten (Dixie) .................................................... 937,75 
Bewegwijzering in de stad ............................................. 3.025,00 
Zaalhuur congregatie .......................................................... 50,00 
Consumpties en lunches medewerkers ............................ 284,79 
Neuzenavond ................................................................. 1.340,00 
Portikosten .......................................................................... 13,90 
Representatiekosten ......................................................... 393,26 
Leges evenementenvergunning ....................................... 706,00 
Kosten betalingsverkeer ................................................... 163,51 
Verkeersbegeleiding  ..................................................... 2.518,31 
Diverse kosten ............................................................... 1.100,36 
Goede doel2 ................................................................... 1.000,00 
 
Totaal lasten ............................................................... 64.020,13 
 

  SALDO + 8.553,37 
 
 
  

                                                 
2 Toegevoegd 2019-09-04: Ontbrak in eerdere publicatie 
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 h. Public Relations 

Samenstelling 

  Bruun van der Steuijt. 

Organisatie 

  Opnieuw is in het afgelopen verenigingsjaar veel werk verzet op het gebied 
van Public Relations (PR). PR omvat alle bezigheden die AV De Koplopers 
'op de kaart zetten' bij potentiële leden, gemeentelijke en maatschappelijke 
instanties, bedrijven en dergelijke met als doel het voortbestaan van de 
vereniging te verzekeren en de organisatie van clubactiviteiten mogelijk te 
maken. De kern van de werkzaamheden wordt gevormd door de contacten 
met de verschillende media en het werven van sponsors onder lokale be-
drijven met een accent op de Trompper Optiek Golden Tenloop. 

Zonder sponsors geen Golden Tenloop! 

  Voor de 31-ste editie van de Trompper Optiek Golden Tenloop kon weer 
een beroep worden gedaan op heel veel sponsors, die de Golden Tenloop 
al jaren een warm sporthart toedragen. Ook konden nieuwe sponsors en-
thousiast worden gemaakt. 

                Verkade & Jacques zorgde opnieuw voor gratis levering van alle beleg voor 
de 500 broodjes voor de vrijwilligers. De broodjes werden gratis gebakken 
door Jack van Roon. Naast broodjes zorgde Jack van Roon voor nog meer 
lekkernijen. 

 
                Het is van groot belang de sponsors enthousiast te houden voor dit prach-

tige evenement, want zonder deze mensen is het niet mogelijk om de za-
ken financieel rond te krijgen. Mede hierdoor hebben we dit ‘Golden Ten’-
jaar weer met een positief saldo kunnen afsluiten en kon voorafgaande aan 
de start van de 10 km door Marius Schwartz een cheque van €1000,00 
worden overhandigd aan de Alzheimerstichting DWO. 

 
  Trompper Optiek (Maarten en Willie van Woerden) was wederom de hoofd-

sponsor. 
                  
  Veel dank zijn we verschuldigd aan Rodi Media (de krant ‘Delft op Zondag’) 

en Jan Holierhoek/Rosina Hoenderdos (opmaak van de krant). We kregen 
dit jaar weer 8000 kranten die we mochten verspreiden – dit jaar heeft Rodi 
ook een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van de krant (o.a. bij 
de C.P.C. en op 24 maart bij de Ruitenburg Halve in Naaldwijk). 

  Ook dit jaar een mooie extra bijlage over de 31-ste Trompper Optiek Gol-
den Tenloop in bovengenoemde krant op 6 mei. Oplage 83.500 kranten. 

 
  Chocolaterie De Lelie uit Delft deelde aan alle kinderen (en dat waren er 

maar liefst meer dan 600!) weer een bon voor een gratis ijsje uit. 
 
  Voor de vrijwilligers kon ook dit jaar in samenwerking met Kobus Kuch 

(Jasja en Coriene) een aparte drankpost op de Burgwal/hoek Beesten-
markt worden geregeld. De drank werd gratis ter beschikking gesteld, 
waarvoor zeer veel dank. Ook dit jaar hebben we de bedrijventeams in De 
Bierfabriek op de Burgwal kunnen ontvangen. Met Ruitenburg adviseurs & 
accountants werd een contract afgesloten / verbinding van hun naam aan 
de bedrijvenloop “Ruitenburg Team Run Delft”. 

 
  Door autobedrijf Preuninger werd tijdens de Golden Tenloop weer een auto 

beschikbaar gesteld. 
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  Omroep West werd ook dit jaar weer met succes aangeschreven. Stadsra-
dio Delft schonk ook weer aandacht aan de Trompper Optiek Golden Ten-
loop.  

 
  Wat betreft de PR zijn er veel complimenten ontvangen voor de aparte en 

mooie site die ons webteam maakte; een bedankje hiervoor is zeer zeker 
op zijn plaats (Henny en Bob Karreman) en het is voor de 32-ste editie van 
de Trompper Optiek Golden Tenloop zeker een aanrader om dit weer te 
doen. Aan veel atletiekverenigingen is gevraagd door te linken naar onze 
site en dat heeft natuurlijk een positief effect gehad. Er was een groot aantal 
hits op de speciale GTL-site. 

Neuzenavond 

  De ‘neuzenavond’ in De Bieslandhof waar we zeer gastvrij werden ontvan-
gen op maandag 7 mei, werd druk bezocht en was heel gezellig. Er was 
een grote opkomst van vrijwilligers. 

                Dit jaar was er voor iedere vrijwillig(st)er ook weer een leuke attentie 
(doosje bonbons) als dank voor hun inzet, alsook een bon voor een gratis 
kop koffie bij het Stads-Koffyhuis en een bon van De Lelie voor een gratis 
ijsje. E.e.a. werd door de vrijwilligers zeer enthousiast ontvangen. 

Nieuwsbrieven 

  Ook dit jaar werden weer nieuwsbrieven verstuurd aan de deelnemers. 
Deze nieuwsbrieven werden zeer gewaardeerd als aanloop naar de dag 
waarop de 31-ste editie van de Trompper Optiek Golden Tenloop zou 
plaatsvinden. Rosina Hoenderdos (geen Koploopster) gaf de nieuwsbrie-
ven vorm. 

Social media 

  De Facebookpagina van de Golden Tenloop wordt steeds populairder. Het 
aantal likes is gegroeid van 700 "vrienden" naar bijna 1100 "vrienden". De 
berichten worden goed bekeken en er komen ook meerdere reacties en 
berichten binnen deze pagina. Op de dag zelf en erna wordt de pagina ook 
gebruikt om verslagen, foto's en uitslagen te delen.  

  Ook Twitter wordt steeds populairder. Hiermee bereiken we een groot pu-
bliek en communiceren we ook met diverse ondernemers en hun volgers 
in met name de binnenstad. 

Plaatselijke kranten 

  De plaatselijke kranten zijn ook dit jaar voorzien van alle Koploperszaken. 
  De aankondigingen van de Kopjeslopen en de Oliebollencross zijn zoveel 

als mogelijk vermeld in AD/HC, Delft op Zondag, de Stadskrant Delft, De 
Eendracht, De Telstar en de Delftse Post.  

                
  Op de site van de gemeente Delft werd de Trompper Optiek Golden Ten-

loop extra onder de aandacht gebracht! 
 
  Na afloop een mooie fotoreportage in de krant Delft op Zondag op 13 mei 

met dank aan Rodi Media /krant Delft op Zondag. 
                   
  Ik hoop dat onze werkgroep de komende jaren de tijd wil en kan vrijmaken, 

want de samenstelling van onze groep is echt uniek met inzet van ieders 
kwaliteiten en veel enthousiasme en humor. 

 
  Met een record aantal deelnemers kijken we nu al uit naar de 32-ste editie 

op Hemelvaartsdag 30 mei 2019.  
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 i. Maatschappelijke Commissie 

Samenstelling 

  De Maatschappelijke Commissie bestaat uit de leden: Jeannette Smit, Mar-
jan Heemskerk, Henny Karreman en Marius Schwartz  

Taken en activiteiten 

  De Maatschappelijke Commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het 
bestuur over ‘maatschappelijke zaken’ en kan op dit vlak besluiten nemen 
binnen het door het bestuur vastgestelde kader. 

Verslag 

  In het afgelopen verenigingsjaar heeft de maatschappelijke commissie we-
derom samengewerkt met de vier  maatschappelijke instellingen waar al 
relaties mee bestaan: 
- De Zorgboerderij BuitenGewoon die dagverzorging en –opvang biedt aan 
ouderen in geestelijke en sociale onbalans.  
- De Stichting Vrienden van de Bieslandhof die activiteiten voor de bewo-
ners van De Bieslandhof ondersteunt.  
- Alzheimer NL Afdeling Delft-Westland-Oostland die de weg wijst naar hulp 
en activiteiten organiseert voor mensen met dementie en hun naasten.  
- De Herman Broerenschool die zich richt op kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking teneinde hen voor te bereiden op een eigen plaats 
in de maatschappij.  

 
  Traditiegetrouw schenkt AV De Koplopers een deel van de inschrijfgelden 

van zowel de Golden Tenloop als van de Kopjeslopen aan goede doelen 
in de Delftse regio. Dit verenigingsjaar is er voor gekozen om de donatie 
van de Golden Tenloop aan de Alzheimerstichting Delft-Westland-Oostland 
te schenken en de donatie van Kopjeslopen aan de Delftse stichting ‘Mijn 
Held’  

 
  De vier instellingen doen ook in letterlijke zin graag een bescheiden beroep 

op onze ‘helpende handen’. Zo ondersteunen we de Alzheimerstichting 
door te helpen met collecteren en we helpen een aantal malen per jaar bij 
activiteiten voor bewoners van de Bieslandhof, Het zijn activiteiten die een 
feest voor bewoners en vrijwilligers zijn. 

 
  Op deze wijze beoogt AV De Koplopers – naast het sportieve aanbod – ook 

een waardevolle invulling te geven aan haar bredere maatschappelijke be-
tekenis. 
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 j. Werkgroep AVG 

Samenstelling en taak 

  In april 2018 is een werkgroep opgericht bestaande uit Henk Koelewijn, 
Nicolette Raaijmakers en Caroline Gautier om AV De Koplopers te laten 
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Mar-
jan Heemskerk (ledenadministratie) heeft die eerste maanden ook nuttige 
bijdragen geleverd. Er is behoefte aan niet-bestuursgerelateerde leden. 

Verslag 

  De AVG vereist dat verenigingen vastleggen hoe zij omgaan met persoons-
gegevens. Wij hebben de volgende zaken uitgevoerd: 

 
1. De website is uitgebreid met de privacy policy. Ook is een uitgebreid 

overzicht gemaakt welke gegevens via de website bij wie terecht ko-
men. 

2. We hebben het verwerkingsregister opgesteld waarin staat welke per-
soonsgegevens voor welk doel gebruikt worden, met welke grondslag, 
en hoe lang de gegevens daartoe bewaard worden. 

3. Alle formulieren op de website zijn aangepast. Bijvoorbeeld het in-
schrijfformulier voor nieuwe leden, zij kunnen alleen lid worden als zij 
toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. 

4. We zijn nagegaan of het nodig is om een ‘verwerkersovereenkomst’ op 
te stellen met partijen die gegevens van ons krijgen zoals bijvoorbeeld 
de bank, de hosting provider van de website en de Atletiekunie. 

5. We hebben een vrijwilligersverklaring opgesteld. Het is de bedoeling 
dat alle vrijwilligers (die persoonsgegevens verwerken) verklaren in lijn 
te zullen handelen met het privacybeleid van de vereniging. 

6. Bij de inschrijving van de Kopjesloop wijzen we de lopers erop dat deel-
name inhoudt dat je akkoord gaat met het verwerken van de persoons-
gegevens voor de uitslagen. 

7. Wij zijn op zoek naar een persoon die wil toetsen of AV De Koplopers 
handelt in lijn met haar eigen privacy policy. 

8. We zorgen voor communicatie en bewustwording van de AVG (in Kop-
stuk en op de website) 

 
  Aandachtspunten die nog op ons lijstje staan zijn het papieren archief, his-

torische gegevens en de Golden Tenloop 
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4.  VERSLAG PENNINGMEESTER 
 

  Balans                     

                          

            30 juni 2018     30 juni 2017   

            € €     € €   

                          
  Vaste activa       p.m.    p.m.   

  Voorraden       p.m.       p.m.    

  Vorderingen en overlopende activa     2.205,80       5.560,85   
                          

  Liquide middelen                 

  - Kassen     280,61       284,66    

  - ING Betaalrekening     1.523,53       828,48    

  - ING Zakelijke Spaarrekening     34.000,00       8.000,00-    

 - ING Golden Ten Betaalrek.   1.583,52    8.151,25   

  - ING Golden Ten Meerrenterek.      43.170,15      71.112,44    

            80.557,81     88.376,83   

                        

  TOTAAL ACTIVA   82.763,61     93.937,68   

              ========       ========   

                          

  Eigen vermogen                 

  - Begin boekjaar       29.525,63       25.879,19     

  - Resultaat boekjaar       -4.074,79       3.646,44     

              25.450,84       29.525,63   

             

  Bestemmingsreserves                 

 - Golden Tenloop   36.000,00    36.000,00   

 - Droomtijdloop   10.000,00    10.000,00   

  - Studentencommissie     1.246,89      1.246,89    

  - Opleidingen     137,50      137,50    

              47.384,39       47.384,39   

             

  Kortlopende schulden                 

  - Trainersvergoedingen     575,00       1.255,00    

  - KNAU     2.184,10       4.028,84    

 - Golden Tenloop   4.208,00    7.650,10   

  - Overige te betalen bedragen     2.961,28       4.093,72     

              9.928,38       17.027,66   

                          

  TOTAAL PASSIVA     82.763,61       93.937,68   

              ========       ========   
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  Staat van baten en lasten             

      werkelijk 2017-2018     begroting 2017-2018 

  Baten     €       €     

           

  Contributie    39.258,80       43.500,00    

  Contr.bijdr. TU-sportkaarten    589,50       150.00    

  Golden Tenloop begroting    0,00       3.500,00    

  GTL batig saldo    8.553,37           

  Trimlopen    949,63      1.500,00    

  Adverteerders    333,60       500,00    

  Verhuur apparatuur    0,00       100,00    

  Giften en donaties    64,25      100,00    

  Interest    67,52       50,00    

           

      49.836,67       49.400,00    

      =======       =======     

  Lasten                  

           

  Trainers    17.090,00    17.000,00    

  Huur Wippolder    11.340,00    11.500,00    

  KNAU    8.748,37    7.500,00    

  NKS    321,50    350,00    

  Clubblad Het Kopstuk    2.671,33    2.500,00    

  Commissies :            

    - Technische Commissie    3.344,86    1.250,00    

    - Medische Commissie    1.138,08    1.250,00    

    - Trimloop Commissie   1.249,73    0,00    

    - Maatschappelijke Commissie    0,00    750,00    

  Jaarfeest/sociale activiteiten    2.765,84    2.500,00    

  Nieuwjaarsreceptie    94,03    150,00    

  Representatiekosten    597,83    100,00    

  Medewerkersattentie    572,70    750,00    

  Overige kosten :            

    - administratie- en portikosten    1.166,72    1.500,00    

    - vergaderkosten    1.811,50    1.400,00    

    - verzekeringen    450,20    400,00    

    - websites en domeinen    294,94    250,00    

    - lidmaatsch. Sportraad Delft    37,80    100,00    
   - betalingskosten   216,03    150,00   

               

       53.911,46    49.400,00    

        =======     =======    

  Exploitatiesaldo (sub)     -4.074,79    0,00    
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5. VERSLAG KASCOMMISSIE 
  
  De kascommissie bestaat uit Mart Verhagen en René de Lange. Reservelid 

is Peter Hallensleben. 
 
  Het verslag van de kascommissie zal tijdens de vergadering bekend wor-

den gemaakt. 
 
 
 

6. RONDVRAAG OVER AFGELOPEN JAAR 
 
 
 

7. BESTUURSVERKIEZING 
  
 

Op basis van art. 9 van de Statuten benoemt de ALV de voorzitter en de 
bestuursleden; het bestuur verdeelt de portefeuilles over de bestuursle-
den. 
 
Het Bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 
 
Naam:    Functie:   Treedt af per: 

 
Marius Schwartz  Voorzitter    1 juli 2019 

 
Ton Konincks*   Penningmeester   1 juli 2020 

      
 Nicolette Raaijmakers  1e secretaris    31 dec. 2018 
      Medische zaken   
 

Vacature    Lid 
Vrijwilligersbeleid   n.v.t. 

      Ledenwerving en behoud 
 

Henk Koelewijn   Lid     1 juli 2019 
     Het Kopstuk/Website    

 
Ties van Elst   Lid     1 juli 2020 

      Technische Commissie 
 

Vacature    Lid     n.v.t. 
      Trimloopcommissie 
 
   
  *het besluit om Ton te benoemen is na de vorige ALV door het bestuur 

genomen; dat besluit wordt deze ALV voorgelegd aan de leden. 
   
  Volgens het schema treedt Wim Aalbertsberg af en stelt zich niet herkies-

baar als bestuurslid. Wim heeft 27 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 15 
jaar als penningmeester. Met het vertrek van Wim verdwijnt daarmee een 
onschatbare hoeveelheid kennis uit het bestuur, maar bovenal een Koplo-
per van het eerste uur en een ervaren bestuurder. AV De Koplopers zijn 
Wim zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet. Gelukkig blijft Wim actief bin-
nen de vereniging en is bereid om te adviseren. 
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  Vanaf dit voorjaar is Caroline Gautier actief in het bestuur in het bijzonder 
op het gebied van de AVG en Trimlopen. Caroline stelt zich gelukkig ver-
kiesbaar als bestuurslid.  

 
  Nicolette Raaijmakers heeft besloten haar bestuurslidmaatschap te zullen 

beëindigen en legt haar taken per december 2018 neer. Nicolette heeft dan 
drie jaar de functie van secretaris en de medische zaken binnen AV De 
Koplopers kordaat en bekwaam inhoud gegeven. 

 
  Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris en een bestuurslid die 

zich richt op de taken ledenwerving & ledenbehoud en het vrijwilligersbe-
leid.
   

Secretariaat 

  Marjan Heemskerk voert het beheer over de ledenadministratie en doet dat 
als immer punctueel! 
  
 
 

* * *   PAUZE   * * * 
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8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

[separaat document] 
 
 
 

9. BESTUURSBELEID 2018-2019 
 
  Net als in voorgaande jaren zijn er in het nieuwe verenigingsjaar enkele 

zaken waarop het bestuur specifiek haar aandacht zal richten. De aan-
dachtsgebieden voor 2018-2019 zijn: 
 Ledenwerving & ledenbehoud 
 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 Vrijwilligersbeleid 

Ledenwerving 

  Het ledenaantal in afgelopen bestuursjaar was circa 380. Gezien het richt-
getal van 400 leden en het verloop van leden, zet het bestuur de ledenwer-
vingsactiviteiten zoals introductiecursussen voort. Actiever zal ingezet wor-
den op ledenwerving bij de Kopjeslopen, maar ook zaken als naamsbe-
kendheid van AV De Koplopers als organisator van de Golden Tenloop zal 
aandacht krijgen, samen met betrokken werkgroepen. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

  Op basis van de inventarisatie uit voorjaar 2018 gaat het bestuur via de 
werkgroep AVG verder met uitwerking van de acties. Het gaat er komend 
bestuursjaar met name om dat wat aan protocollen op papier staat, ook na 
te laten leven. 

Vrijwilligersbeleid 

  Tot op heden was een expliciet vrijwilligersbeleid niet nodig om alle taken 
binnen AV De Koplopers te vervullen. De binding met de vereniging was 
en is heel groot. Toch vindt het bestuur het tijd om beleid te formuleren om 
vrijwilligers te werven en te behouden. Bijvoorbeeld door taken lichter te 
maken, eenvoudige taken te laten rouleren langs de trainingsgroepen, spe-
cifieker bij aanmelding van nieuwe leden te zijn over het vrijwilligerswerk. 

Tenslotte 

  Het Bestuur hoopt samen met de trainers, de commissies, de leden en de 
vele, zeer gewaardeerde vrijwilligers wederom van 2018-2019 een gezond, 
sportief en gezellig verenigingsjaar te maken. 
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10. CONTRIBUTIE 
 
 Het teruglopen van het leden aantal en daartegenover de toegenomen 

kosten maken het erg moeilijk om een sluitende begroting te maken. Al 
jaren weten we het tekort in de exploitatie te compenseren door een voor-
delig saldo op ons paradepaardje de Golden Tenloop. De laatste jaren 
hebben we daarvoor in de begroting al een voorziene opbrengst meege-
nomen van € 2.500 en een eventuele vrijval uit de voorziening van € 
1.000. Een begroting die nog meer zou worden gebaseerd op een positief 
saldo van de Golden Ten is onzes inziens echter niet wenselijk. 

 
 Om toch een sluitende exploitatie begroting te presenteren stellen wij 

daarom voor: 
 De ambitie te hebben om te zorgen voor een leden aangroei van ca. 

25 leden; 
 De contributie te verhogen van € 7,50 per maand naar € 8,00 per 

maand met ingang van 1 januari 2019. 

 
 Bijgaande voorstellen zijn in de voorliggende begroting voor 2018/2019 

reeds verwerkt. 

 
 Nieuwe leden zijn verplicht hun contributie te voldoen door middel van au-

tomatische incasso. Aan de huidige leden wordt (indien van toepassing) 
dringend verzocht dit eveneens te doen. 

 
 De in het najaar door de Atletiekunie vast te stellen bedragen voor het 

Unie-lidmaatschap en de wedstrijdlicentie zullen zoals altijd aan de leden 
worden doorberekend. 
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11. BEGROTING 2018-2019 
 

                                                 
3 Het begrote bedrag bestaat uit €2500 batig saldo opbrengst GTL (begrotingsdoel 
voor de werkgroep GTL) en €1000 onttrekking uit de bestemmingsreserve Golden 
Tenloop. 
De onttrekking vindt alleen plaats als het resultaat van GTL 2019 hiertoe noodzaakt. 

          

  Baten    €    
          

  Contributie         44.500,00    

 Contributiebijdrage TU-sportkaarthouders   500,00   

  Trimlopen    1.500,00    

  

Opbrengst Golden Tenloop / onttrekking uit 

                                    bestemmingsreserve3    

3.500,00  

  

  Adverteerders    350,00    

  Verhuur apparatuur    100,00    

  Giften en donaties    50,00    

 Interest   10,00  +  

          
      50.510,00    
          
  Lasten        
          
  Trainers    17.000,00    
  Huur Wippolder    11.800,00    
  Atletiek Unie    7.800,00    
 NKS lidmaatschap   350,00   
  Clubblad ‘Het Kopstuk’    2.500,00    
  Commissies:        

  - Technische commissie    2.500,00    

  - Medische commissie    1.100,00    

  - Maatschappelijke commissie    0,00    
  Jaarfeest en overige sociale activiteiten    2.500,00    

  Nieuwjaarsreceptie    150,00    

  Representatiekosten    100,00    

  Medewerkersattentie    750,00    
  Overige kosten:        

  - administratiekosten + portikosten    1.500,00    

  - vergaderkosten    1.500,00    

  - verzekeringen    400,00    

  - website (hosting en domeinen)    300,00   

 - lidmaatschap Sportraad Delft   50,00   

  - overige kosten    210,00  +   

       

      50.510,00    

      =======    

          

  saldo    00,00    

        =======    
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12. VERKIEZING KASCOMMISSIE 
  
 De kascommissie 2018-2019 bestaat uit René de Lange en Peter Hallen-

sleben. 
 
Tijdens de vergadering wordt een nieuw reservelid benoemd, dat het vol-
gende verenigingsjaar doorschuift naar de kascommissie 2019-2020. 

 
 
 

13. RONDVRAAG OVER KOMEND JAAR 
 
 
 

14. SLUITING 
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Bijlage 1 

 
 

 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN AV DE KOPLOPERS 
 

gehouden op woensdag 13 september 2017 

 

 
 

AGENDA 
  

  
1. Opening en ingekomen stukken 

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering  

d.d. 14 september 2016 

3. Verslag secretaris 

a) Bestuur 
b) Trimloopcommissie 
c) Technische Commissie 
d) Wedstrijdcommissaris 
e) Medische zaken 
f) Redactie Het Kopstuk 
g) Webteam 
h) Golden Tenloop 
i) Public Relations 
j) Maatschappelijke Commissie 

 
4. Verslag penningmeester 

5. Verslag Kascommissie 

6. Rondvraag 

7. Bestuursverkiezing  

8. Bestuursbeleid 2017-2018 

9. Vaststellen contributie 

10. Begroting 2017-2018 

11. Verkiezing Kascommissie 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 
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1. Opening en ingekomen stukken 
 
  Marius stelt de bestuursleden voor en licht de afwezigheid toe van Evert 

Wallien. Tevens meldt Marius dat Evert i.v.m. persoonlijke omstandigheden 
het penningmeesterschap een paar weken geleden heeft moeten neerleg-
gen. Het bestuur dankt Evert voor zijn inzet in het bestuur de afgelopen 
twee jaar en zijn inzet om de boekhouding op orde te brengen. Wij hebben 
hem tijdens vergaderingen erg gemist, niet alleen om zijn deskundigheid, 
maar ook om zijn persoonlijke inbreng. 

  Het bestuur is Ton Konincks erg dankbaar dat hij heeft geholpen om het 
financiële verslag en begroting tijdig voor de ALV op orde te krijgen. Beta-
lingen en inningen worden zo lang er geen penningmeester is door Wim 
Aalbertsberg gedaan. 

  Namens alle leden danken we de gezelligheidscommissie voor hapjes en 
drankjes tijdens alle feestelijke bijeenkomsten en in het bijzonder van-
avond.  

  Frans Krauz van SV Wippolder wordt bedankt voor zijn hulp en doortas-
tende aanwezigheid. Frans is niet aanwezig maar wij zullen hem bedanken 
met onze gebruikelijke attentie. 

  Marius meldt e.e.a. over de gezondheid van ons lid en trainer Arno: Na veel 
aanvullende operaties, verloopt de revalidatie nu goed. Hij is al een keer 
langs geweest bij zijn  loopgroep. Ook Marry Slee wordt genoemd. Zij heeft 
een erg ongelukkige val gemaakt en is daardoor langdurig uit de running. 
Gelukkig is ze nu herstellende. 

  Onze bekende lid Titus Koning is afgelopen jaar overleden. Zijn trainings-
maatjes, de organisatie van de kopjeslopen en wij allen blijven hem missen.  

  Marius licht de gang van zaken tijdens de vergadering toe. Hij zal enkele 
bijzonderheden uit het jaarverslag noemen, waarna er gelegenheid is tot 
vragen en gesprek. Voor de pauze is de terugblik op het afgelopen jaar met 
een rondvraag, na de pauze is de vooruitblik op het komende jaar met een 
rondvraag. Na de vergadering volgt ontspanning met een hapje en drankje. 

  De aanwezigheidslijst gaat rond. Er zijn 81 leden aanwezig. 
   
 

2. Behandeling en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 16 
september 2015 

 
  N.a.v. de rondvraag van Tineke Bos vorig jaar over de tabel met opkomst 

per groep, welke identiek zou zijn aan die van het voorgaande jaar, meldt 
Marius dat het bestuur heeft vastgesteld dat in de archiefversie van het 
jaarverslag een tabel staat met andere gegevens dan de tabel uit het voor-
afgaande jaar en dat de versie dus correct is. De notulen worden vastge-
steld. Met dank aan de secretaris. 

 
 

3. Verslag secretaris 
 
  Dit verslag omvat alle werkgroepen en commissies. Om te beginnen dankt 

de voorzitter  alle mensen die hun bijdrage hebben geleverd. Het ziet er 
volledig en netjes uit. Ook dank aan Henk voor de eindredactie (wat veel 
werk is).  
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a. Bestuur 
  

  Het ledenbestand – met dank aan Marjan Heemskerk voor het bijhouden 
van de ledenadministratie leert ons dat we vandaag twee jubilarissen heb-
ben die 25 jaar lid zijn. Marius reikt de beide mannen Ben van der Helm en 
Gijs Kemp de inmiddels bekende loopschoentjes uit. 

  De vereniging telt nu circa 375 leden dus hebben we ruimte voor nieuwe 
leden! Dit onderwerp zal het bestuur oppakken met betrokkenen, met name 
de Technische Commissie met leden belast met de communicatie en PR. 

  30% van de leden vernieuwt jaarlijks, het verloop is dus behoorlijk en 
daarom moeten we de vinger aan de pols houden voor wat betreft de oor-
zaken van dit relatief hoge verloopcijfer. We moeten blijven doorgaan met 
vragen waarom mensen opzeggen. 

  
  Het ouderenbeleid was een speerpunt in het vorige jaar. Marius licht nader 

toe. D.m.v. ronde tafelgesprekken heeft het bestuur onderzocht wat onze 
oudere leden willen. De conclusie is dat er behoefte is aan een wandel- en 
dribbelgroep met aangepaste trainingsduur en inhoud van de training.  

  Het bestuur gaat met de TC aan de slag om dit mogelijk te maken. De 
oudere leden geven ook aan dat verjonging van het ledenbestand voor hen 
belangrijk is. Het omgaan met mensen die jonger zijn dan jezelf, houd je 
ook een beetje bij de tijd. Dit komt bij het beleid voor het komend vereni-
gingsjaar aan de orde. 

  
  Aantallen deelnemers aan onze loopevenementen: 

- Kopjeslopen incl. bedrijvenloop = 1500 
- Oliebollencross = 300 
- Droomtijdloop (DTL) = 1600 
- Golden Tenloop (GTL) = 5500   

   Dit zijn aantallen om trots op te zijn. 
  
  De voorzitter zet de organisatoren van deze loopevenementen ten over-

staan van de ALV extra in het zonnetje met een bos bloemen en een woord 
van dank voor hun enthousiaste en niet aflatende inzet.  

- Kopjeslopen: Judith Hooghiemstra, Elly Gordijn (nam 1 jaar waar 
voor Judith), Annie van Oosten en Lieveke Schram). 

- Bedrijvenloop: Marieke van de Akker, Marja van Valen en Bianca 
Weijers. 

- Cross: Hans Verbeek. 
- GTL/DTL: Gerda Dielen, Henny Karreman, Menno Emmink, Bruun 

vd Steuijt, Rosina Hoenderdos (geen lid!), Anja Kropmans, Frenk van 
der Vliet en Gerard de Groot. Zij hebben anderhalf jaar achter elkaar 
doorgewerkt om eerst een GTL, daarna een DTL en vervolgens weer 
een GTL mogelijk te maken. Dit kan alleen als het heel leuk is om het 
werk te doen, en dat komt volgens de voorzitter doordat het een 
hechte en gezellige werkgroep is, die professioneel werkt. Hulde! 
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b. Trimloopcommissie 
 
  Kopjesloop: Marius meldt dat we een nieuwe coördinator hebben. Marius 

wenst Jeannette Smit veel succes hier mee en zegt dat het heel fijn is dat 
zij de coördinatie op zich neemt. Inmiddels is er een vernieuwingsslag uit-
gevoerd bij de Kopjeslopen v.w.b. de automatisering van de uitslagenver-
werking.  

  Na testen in het afgelopen jaar, draait het nieuwe systeem succesvol. 
 

 
c. Technische Commissie 

   
  Marius noemt dat de TC bijscholingen verzorgt en complimenteert Tineke 

Bos die haar diploma als volwaardig trainer loopgroepen heeft behaald! 
  Rob Smit heeft zijn werk voor de TC helaas moeten neerleggen i.v.m. per-

soonlijke omstandigheden. Wij danken hem voor zijn inzet, en ook voor de 
vele jaren trainerschap die daaraan vooraf gingen. Bij afwezigheid van Rob 
overhandigt Marius een fles wijn en een bos bloemen aan zijn vrouw Jean-
nette. 

  Met het vertrek van Rob is er een vacature ontstaan in de TC voor een lid 
met als aandachtspunt de trainerscursussen. Marius roept geïnteresseer-
den op om zich te melden.  

 
 

g. Webteam 
 
  Communicatie: de website is gemoderniseerd, waarvoor dank aan het web-

team Cor Rijnvis en Henk Koelewijn! De website ziet er weer bijdetijds uit. 
Belangrijkste vernieuwing is niet zichtbaar, namelijk dat onze website veel 
veiliger is geworden. 

 
 

h. Golden Tenloop 
i. Droomtijdloop 

   
  GTL en DTL waren wederom een feest! Met een perfecte organisatie.  
  Vernieuwing GTL: Het parcours is aangepast zodat de lopers op 5K elkaar 

niet tegenkomen op de heen- en terugweg. Een goede zet. 
  Er was veel waardering en dankbaarheid richting onze vereniging voor de 

organisatie van de GTL voor lopers met een beperking die samen met loop-
maatjes toewerken naar de GTL als afsluitend evenement van Samen 
Sporten. 

  Veel lof ook voor Bruun die werkelijk iedereen in Delft kent, zo ook met heel 
veel sponsoren contact onderhoudt en ze voor ons weet te binden. 

 
  Goede doel DTL:  Ron Koorevaar – op dat moment voorzitter – overhan-

digde een cheque van 1000 euro aan de stichting Spieren voor Spieren.   
  Goede doel GTL en Kopjesloop: Er is in taal 1700 euro naar de stichting 

Vrienden van de Bieslandhof geschonken voor een Beleeftuin voor de be-
woners van de Bieslandhof. Marius verwijst naar het verslag in Het Kopstuk 
hierover om te lezen en zien wat met de schenking is gedaan: Zoals de 
aanschaf en inrichting van plantenbakken met kruiden en bloemen, ophan-
gen van vogelhuisjes, etc. 

 
 

j. Public Relations 
k. Maatschappelijke Commissie 

. 
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4. Verslag penningmeester 

   
  Onder aan de streep zijn we als vereniging  € 5.000 rijker dan vorig vereni-

gingsjaar. Dat komt in hoofdzaak door het positieve eindresultaat van de 
DTL en GTL. 

  Rode lijn in het verslag: De afgelopen jaren hebben we structureel meer 
inkomsten en uitgaven dan begroot. Aan de inkomstenkant is dat de GTL. 
Echter: Je wilt dit evenement niet met een structurele opdracht opzadelen 
om meer dan de € 2500 afdracht aan de verenigingskas te doneren, ook al 
is het beeld al jaren dat de eindafrekening € 10.000 positief is. In de nieuwe 
begroting hebben we daar een oplossing voor gecreëerd. 

  Uitleg Kopstuk: De kosten voor deze post zijn hoger dan begroot, maar: 
Per Kopstuk zijn de kosten nauwelijks anders dan andere jaren. Bij deze 
post zitten ook andere zaken als de porto en andere drukkosten. Dit zijn 
reële uitgaven die we ook zo gaan begroten.  

  TC: De hogere kosten zitten in de extra uitgaven voor de (mooie!) T-shirts 
voor de trainers + extra kosten voor (trainers)cursussen. 

  Andere posten die hoger zijn dan begroot zijn de vergaderkosten, jaarfeest 
en sociale activiteiten. 

  Omdat deze een reëel karakter hebben, is daar in de begroting een hoger 
bedrag voor opgenomen.  

  Guus Heemskerk vraagt naar de lage opbrengst uit rente. Marius legt uit 
dat dit deels komt doordat de rente van de GTL-rekeningen is ‘verstopt’ in 
de opbrengst van het saldo GTL. Daarnaast is de rente op dit moment echt 
erg laag. 

  Cees van Velzen vraagt of het Kopstuk niet digitaal kan i.v.m. kosten. Peter 
Hallensleben roemt daarop de voordelen van een papieren Kopstuk. Be-
stuurslid Henk Koelewijn geeft aan dat twee jaar geleden een enquête on-
der de leden uitwees dat de Koplopers niet hun papieren Kopstuk willen 
inleveren voor een digitale. Nee, de meningen zijn verdeeld; 1/3 wel, 1/3 
niet, 1/3 anders. Wel wil het bestuur in overleg met de redactie van het 
Kopstuk ook proeven doen met het digitaal aanbieden van het Kopstuk, als 
extra naast het papieren Kopstuk. 

  Guus vraagt naar de aard van de vorderingen groot € 5.500: Wat is de 
uitsplitsing? De voorzitter geeft aan dat het vooral om nog niet geïnde con-
tributies, advertenties en bijdrages voor cursussen en overige gaat. Het 
betreft deels nog openstaande posten over 2015-2016. Het bestuur erkent 
dat e.e.a. moet worden uitgezocht en hersteld en heeft al actie ondernomen 
om de invordering van deze posten in gang te zetten. Indien posten niet 
invorderbaar blijken, zal dat in de ALV van volgend jaar worden genoemd.  

  Guus merkt op dat het bestuur juridisch verplicht is om het jaarverslag te 
tekenen, minstens twee weken voor de ALV. Bestuurslid Wim Aalbertsberg 
laat hierop het papier met de handtekeningen van het bestuur zien. 

  Marjan Heemskerk vindt de kosten van de postbus aan de hoge kant. Het 
bestuur geeft aan onderzocht te hebben of niet de locatie van het clubhuis 
als postadres gebruikt kan worden, maar dat is i.v.m. vandalisme geen 
goede optie. Thuisbezorgen bij een bestuurslid vindt het bestuur geen optie 
dus daarom is gekozen voor het handhaven van de postbus. 

  Op een vraag over de uitgaven inzake de kopjeslopen geeft Ties toelichting 
op de tijdregistratie bij de kopjeslopen en de snelheid waarmee nu de uit-
slagen bekend zijn. Voorheen was het een hele middag werk. 
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5. Verslag kascommissie 
 
  De samenstelling is anders dan op de ALV afgesproken. Benoemd als 

commissie waren Mart Verhagen als voorzitter, Marga Sierkstra als lid en 
René de Lange als reservelid. Echter: Mart was/is met verlof, Marga is lid 
af. Daarom heeft het bestuur besloten de voorzitter van vorig jaar, Jan 
Lansbergen, en het reservelid René te vragen. Zij waren gelukkig bereid 
om dit te doen. 

  Jan Lansbergen leest een verklaring voor en meldt dat de financiële admi-
nistratie er zeer verzorgd uitzag en dat de zaken door Evert netjes zijn bij-
gehouden en dat hij op alle vragen van de commissie een vlot en correct 
antwoord heeft kunnen geven. Zij hebben de boeken gecontroleerd en in 
orde bevonden. Het verslag was tijdig ontvangen, waardoor er gericht ge-
controleerd kon worden. Er is geen aanleiding gevonden om aan de juist-
heid van de cijfers te twijfelen. 

 
  De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te 

geven. De vergadering stemt in, de kascommissie en de afwezige penning-
meester krijgen applaus voor hun inspanningen. 

 
   

6. Rondvraag 
 
   

7. Bestuursverkiezing 
  

Het Bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 
 
Naam:    Functie:   Treedt af per: 

 
Marius Schwarz  Voorzitter   1 juli 2019 

 
Vacature    Penningmeester  n.v.t. 

      
 Nicolette Raaijmakers  1e secretaris   1 juli 2019 
      Medische zaken   
 

Vacature    2e secretaris   n.v.t. 
      Sociale Zaken 
 

Henk Koelewijn   Lid    1 juli 2016 
     Het Kopstuk/Website    

 
Ties van Elst   Lid    1 juli 2020 

      Technische Commissie 
 

Wim Aalbertsberg  Lid    1 juli 2018 
      Trimloopcommissie 
 
  

  
  Door het in 2016 terugtreden van Evert Wallien is er een vacature penning-

meester ontstaan. Wim Aalbertsberg is binnen het bestuur bereid gevon-
den de lopende financiële zaken zoals inning contributie en betalen reke-
ningen af te handelen. 

  Ties was aftredend, maar is bereid om een volgende zittingsperiode te ver-
vullen. De ALV is akkoord en herbenoemt Ties als bestuurslid onder luid 
applaus. 
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8. Bestuursbeleid 2017-2018 

   
  Net als in voorgaande jaren zijn er in het nieuwe verenigingsjaar enkele 

zaken waarop het bestuur specifiek haar aandacht zal richten. De aan-
dachtsgebieden voor 2017-2018 zijn: 

- Opstarten wandel-dribbelgroep (zie ook verslag afgelopen jaar) 
- Ledenwerving, om te zorgen voor aanwas, gericht op de wat jonge-

re leden, en daarmee bedoelt het bestuur de categorie 30-40 jaar. 
Samen met de communicatie/PR deskundigen en Technische Com-
missie zal het bestuur een ledenwervingsacties opzetten.  Ma-rius 
noemt als voorbeeld van zo’n actie het aanhaken van De Kop-lopers 
op de AH sportpuntenactie. Er hebben zich al enkele lopers gemeld. 

- Verbreden loopaanbod, om onze leden kennis te laten maken met 
bijvoorbeeld trails en bootcamp, bijvoorbeeld door georganiseerde 
deelname aan dit soort evenementen of trainingen. 
 

 
9. Contributie 

 
  Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen. De ALV is ak-

koord. 
 
 

10. Begroting 2017 - 2018 
 
  Zoals bij het financieel jaarverslag gemeld, zijn de inkomsten maar ook de 

uitgaven structureel hoger dan begroot. Het reëler maken van de begroting 
is aan de uitgavenkant niet moeilijk: De uitgaven kunnen eenvoudig op het 
resultaat gebaseerd worden zoals dat de afgelopen jaren gebruikelijk was. 

  Maar aan de inkomstenkant is het lastig, omdat er maar weinig draaiknop-
pen zijn: De belangrijkste posten zijn de contributie en de opbrengst GTL. 
Gezien het ledenaantal is de post contributie niet opwaarts bijgesteld. De 
begroting is sluitend gemaakt door een post “onttrekking uit de bestem-
mingsreserve van de GTL” als inkomsten te begroten; deze wordt alleen 
aangesproken als dat nodig is om het jaarrekeningresultaat sluitende te 
krijgen. Voor de GTL blijft het begrotingsdoel identiek als afgelopen jaren. 
Het benodigde bedrag voor die reserve is in 2017 in de reserve GTL ge-
stort. 

 
 

11. Verkiezing kascommissie 
 
  De kascommissie 2017-2018 bestaat uit Mart Verhagen (voorzitter) en 

René de Lange (lid). 
  Tijdens de vergadering wordt als nieuw reservelid Peter Hallensleben be-

noemd. Hij schuift het volgende verenigingsjaar door naar de kascommis-
sie 2018-2019. 

  De ALV stemt onder applaus in met deze samenstelling. 
 
 

12. Rondvraag 
   
  Willeke van der Groep en Elke Jacobs vragen aandacht voor de hygiëne 

en staat van onderhoud van de kleedruimtes en douches. Bruun van der 
Steuijt stelt voor minder huur te betalen en als Koplopers een eigen schoon-
maker in dienst te nemen. Peter Hallensleben vindt dat Wippolder op dit 
moment een slecht product levert. Marius erkent het probleem en zal we-
derom in gesprek gaan met Wippolder. 
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  Willeke, Elke en Guus geven aan graag mee te willen werken aan moge-
lijke oplossingsrichtingen. 

  Bruun vraagt waarom de praathoek op de website na de modernisering niet 
meer goed werkt en of de oude praathoek niet hersteld kan worden. Be-
stuurslid Henk Koelewijn geeft aan de problemen te herkennen en ook pro-
bleem te hebben met de vele spam- en nepberichten op de site. Henk zal 
uitzoeken of de praathoek beter of in een andere vorm kan.  

 
 

13. Sluiting  
 
  Marius sluit de ALV 2017 en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en 

inbreng en herinnert iedereen aan de Koplopers feestavond op 27 oktober, 
die ditmaal door groep 7 wordt georganiseerd. 

 


