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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 2020 als volgt samengesteld:
Naam:

Functie:

Treedt af per:

Marius Schwartz

Voorzitter

1 juli 2022

Ton Konincks

Penningmeester

1 juli 2021

Getty van Winden*

Secretaris
Medische zaken

1 juli 2023

Vacature

Lid
n.v.t.
Vrijwilligersbeleid / Sociale Zaken

Henk Koelewijn

Lid
Het Kopstuk / Website

1 juli 2022

Ties van Elst

Lid
Technische Commissie

1 juli 2020

Caroline Gautier

Lid
Trimloopcie / Accommodatie

1 juli 2021

* Sinds april is het bestuur versterkt met Getty van Winden als secretaris. Op grond
van art. 21 van de statuten heeft het bestuur Getty 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. 25 SEPTEMBER 2019 (zie bijlage 1)

3.

VERSLAG SECRETARIS
a.

Bestuur
Algemeen
Het bestuur heeft gedurende het afgelopen verenigingsjaar 11 maal vergaderd, waarvan gedurende de corona-periode 3 maal via een videoverbinding. Tevens hebben één of meerdere bestuursleden, als linking-pin,
waar nodig door het jaar heen de vergaderingen van de verschillende
commissies en het trainersoverleg bijgewoond.
Daarnaast heeft het bestuur dit verenigingsjaar gezamenlijk vergaderd
met (een afvaardiging van) de Werkgroep Golden Tenloop en voorzitter
van de Technische Commissie in verband met de Coronamaatregelen.
Ledenbestand
Op 1 juli 2020 telde de vereniging 350 leden. Dit is een afname van het
ledenaantal met 4% t.o.v. het vorige seizoen.
Enkele wetenswaardigheden die uit de ledenadministratie voortvloeien:
▪ Het aantal leden dat als studentenlid staat geadministreerd is niet
meer van toepassing vanaf 1 januari 2020;
▪ Het jongste lid is 23 jaar en het oudste actieve lid is 79 jaar;
▪ Het aantal mannelijke leden is 205 (59%) en het aantal vrouwelijke
leden is 145 (41%);
▪ Ruim 50% van de leden woont in de Gemeente Delft, 33% in de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 5% in de Gemeente Midden-Delfland en
12% in de overige gemeentes zoals Rijswijk, Den Haag e.d.;
▪ Onderstaande grafiek geeft de verdeling aan per woonplaats van de
leden per 1 juli 2020:
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Het aantal leden met een wedstrijdlicentie bedraagt op 1 juli 2020: 33
(vorig seizoen waren dat er 36);
Op dit moment voldoen 96% van de leden de contributie via de incasso machtiging. Via de contributiemodule uit Sportlink Club ontvangen
de leden per mail tweemaal per seizoen een factuur ter informatie.
Vriendelijk worden alle leden verzocht mutaties (bankgegevens, mailadres, mobiel nummer, woonadres enz.) tijdig aan de ledenadministratie ledenadministratie@dekoplopers.nl per mail door te geven;
Ook dit seizoen heeft een registratie met reden plaatsgevonden
waarom leden bedanken als lid. In totaliteit hebben 48 leden hun lidmaatschap dit seizoen opgezegd. De redenen van opzegging waren:
niet te combineren met werk/school/gezin (16), blessure (8), gebrek
aan motivatie (3), verhuizing (3), andere sport/hobby (4) en geen opgave van reden (14);
Dit seizoen is het ledenbestand door de in- en uitstroom van leden
met 24% gewijzigd;
De leden Victor Hoya Martinez en Alec van der Voort zullen tijdens de
Algemene ledenvergadering als jubilaris gehuldigd worden met hun
25-jarig lidmaatschap;
Onderstaande grafiek geeft de leeftijdsopbouw van het ledenbestand
aan van een tweetal seizoenen met als peildatum 1 juli:
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Onderstaande grafiek geeft het aantal jaren lidmaatschap aan per 1 juli
2020:
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De vereniging heeft 3 ereleden namelijk Wim Aalbertsberg, Ron
Koorevaar en Wim van Velzen en dertien leden van verdienste: Marieke
van den Akker, Kees Bos, Gerda Dielen, Marjan Heemskerk, Cor Hoebeke, Jan Holierhoek, Henny Karreman, William Lustig, Annie van Oosten,
Bruun van der Steuijt, Hans Verbeek, Cees van Velzen en Frans van der
Zon.
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Bestuursbeleid 2019-2020
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 september 2019 heeft het
bestuur zijn beleid voor het verenigingsjaar 2019-2020 voorgelegd aan de
leden. Naast het dagelijks besturen van de vereniging zou het bestuur
zich in het verenigingsjaar specifiek richten op:
▪ Verkenning accommodatie
▪ Digitalisering
▪ Vrijwilligersbeleid
Door de Corona-uitbraak moest het bestuur echter prioriteit geven aan de
maatregelen die nodig waren voor de gezondheid van onze leden, trainers, masseurs, commissies en deelnemers aan onze wedstrijden. Dat
betrof in eerste instantie het eenvoudigweg stilleggen van alle activiteiten.
Daarna het opstellen van richtlijnen voor het stapsgewijs hervatten van alle activiteiten, inclusief het weer veilig kunnen gebruiken van de accommodatie. Het bestuur heeft daartoe een aantal vergaderingen samen met
Tineke Bos (voorzitter TC), Menno Emmink en Henny Karreman van de
GTL overlegd.
Verkenning Accommodatie
Al vele jaren maakt AV De Koplopers gebruik van de accommodatie van
SV Wippolder en betaalt daarvoor een maandelijks huurbedrag. Een
werkgroep - bestaande uit Anton Kneppers en Guus Heemskerk, aangevuld met bestuursleden Marius Schwartz en Caroline Gautier – heeft een
uitgebreide verkenning gedaan waarbij 10 alternatieve locaties samen
met de bestaande locatie zijn onderzocht op 19 randvoorwaarden die
voor de Koplopers belangrijk zijn bij de overweging wat een geschikte accommodatie is. Het rapport van de werkgroep is te vinden in Bijlage 1
(pagina 30 van dit jaarverslag). Samenvattend bestaat de top 3 uit sv
Wippolder, Fortuna en DVC, met een gelijke score voor alledrie.
Het bestuur legt het resultaat van de verkenning voor aan de ALV met het
advies om bij sportvereniging sv Wippolder te blijven.
Digitalisering
Een van de voornemens voor verdere digitalisering binnen de Koplopers
was het starten met clubmailings. Door de coronamaatregelen is dit proces versneld. Doel van de mailings is verenigingsbreed te communiceren
over zaken die niet kunnen wachten op het Kopstuk en te complex of te
belangrijk zijn om via de Whatsapp groepen van de trainers te verspreiden. Het bestuur bekijkt per bestuursvergadering (dat is eens per 5 weken) of en wat te communiceren via een digitale nieuwsbrief, of via het
Kopstuk. Uiteraard is er daarnaast onze website.
Voornemens waar we niet/nauwelijks aan toegekomen zijn dit bestuursjaar:
▪ Digitale inschrijving voor de massagelijst
▪ Het gebruik van een shared drive voor Koplopers-documenten is
▪ Het gebruik van functionele email (Het aantal @dekoplopers.nl
adressen is wel uitgebreid maar persoonlijke adressen worden ook
nog gebruikt)

6
Vrijwilligersbeleid
De voornemens op gebied van het vrijwilligersbeleid zijn onvoldoende van
de grond gekomen tijdens afgelopen seizoen, o.a. vanwege het ontbreken
van een bestuurslid hiertoe. Die voornemens waren:
▪ Een betere intake van nieuwe leden zodat sneller bekend is wat of
een nieuw lid kan en wil op vrijwilligersgebied.
▪ Meer leden laten meehelpen met het uitvoeren van vrijwilligerstaken.
Mogelijk zullen trainingsgroepen roulerende taken krijgen zoals kantinedienst en hulp bij de Kopjesloop. Daarmee wordt de vaste groep
vrijwilligers structureel ondersteund.
▪ Het uitwerken van een gedragslijn sociale veiligheid; samen met trainers, masseurs, vertrouwenspersonen een gedragslijn opstellen om
ervoor te zorgen dat de sociale veiligheid op de vereniging ook in de
toekomst zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

b.

Trimloopcommissie
Samenstelling
De trimloopcommissie bestond dit jaar uit: Jeannette Smit (coördinator algemeen en dagcoördinator) en Petra de Groot (coördinator inschrijving).
Hans Verbeek is coördinator voor de organisatie van de “1 van de 4 lopen” vanuit AV De Koplopers en hij organiseert de Oliebollencross.
De financiën worden beheerd en geadministreerd door Peter de Haan.
Ties van Elst, Anne-Marie vd Bosch en Caroline Gautier waren verantwoordelijk voor de uitslagverwerking.
Daarnaast is er een team van ongeveer 40 vrijwilligers die de Kopjeslopen elk jaar weer mogelijk maken. Sommige vrijwilligers (ook oudKoplopers) 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:
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 november;
▪ 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 gehouden, 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.
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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. Eén keer is de
kantine van Excelsior gebruikt.
Voor de Bedrijvenloop was voor de maanden september en november de
ruimte Scouting Paulus gehuurd. Voor de 1 van de 4-loop in februari,
hebben 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 finishtijdregistratie 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 2019-2020 zeven Kopjeslopen (normaal
zijn er negen Kopjeslopen per jaar) en één crossloop gehouden.
Aantal deelnemers Kopjeslopen laatste drie seizoenen
Seizoen
1 km
5 km*
10 km
2017-2018
78
850
377
2018-2019
71
895
491
2019-2020
47
668
301
* Dit is inclusief deelnemers aan de Bedrijvenloop

15 km
82
109
59

Totaal
1.387
1.566
1.075

Aantal deelnemers Oliebollencross laatste drie seizoenen
Jaar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

2.3 km
30
21
26
26

4.6 km
122
173
165
124

9.2 km
170
167
214
143

Totaal
322
361
405
293

In het verenigingsjaar 2019-2020 kende de Kopjesloop een daling in
deelnemers ten opzichte van het jaar ervoor. In maart was de laatste Kopjesloop. Daarna kwam de Corona-crisis en werden alle vergunningen ingetrokken voor evenementen, dus ook voor de Kopjesloop.
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 Kopjesloop.
Goed doel
Een deel van de opbrengst van het inschrijfgeld van de Kopjesloop gaat
naar een goed doel, wat door de Maatschappelijke Commissie wordt
vastgesteld. Zie daarvoor verder het verslag van de Maatschappelijke
Commissie.
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Bedrijvenloop
In 2019 is de organisatie - net als vorig jaar - verzorgd door Marieke van
den Akker, Marja van Valen en Bianca Weijers. Jeannette Smit werd als
coördinator van de Kopjeslopen op de hoogte gehouden van alles wat er
speelde bij de bedrijvenloop.
Voor de catering en het in orde maken van de locatie, konden we weer
rekenen op vrijwilligers.
Er deden 14 teams mee.
De aftrap werd gegeven vanuit de scouting Paulus. Hier werden de teamfoto’s gemaakt. Net als vorig jaar zijn foto’s direct digitaal gedeeld met de
teamcaptains.
In november vond bij Scouting Paulus de prijsuitreiking plaats. Met behulp
van Ties die de uitslag van de eerste twee lopen in Excel klaar had gezet
en de snelle verwerking van de laatste loop door Menno en Caroline, was
de uitslag er snel.
Het was weer een nek-aan-nek race tussen het team van Kees Olsthoorn
en Budding Words. Dit jaar ging het A-team van Kees Olsthoorn er met
de beker vandoor. Budding Words werd tweede en Prime Vision kwam op
de derde plaats terecht. Voor ieder team was er een bloemetje en een
lijstje met de teamfoto.

Financieel verslag 2019-2020
Baten (€)
Inschrijfgelden Kopjeslopen (9x) .................................... 1.437,00
Inschrijfgelden Bedrijvenloop ......................................... 1.120,00
Inschrijfgelden Oliebollencross ......................................... 660,00
Totaal baten

3.217,00

Lasten (€)
Goede doel (TOV Wonen) ................................................ 400,00
Huur DES/Excelsior .......................................................... 595,00
Uitgaven vrijwilligers o.a. koffie ......................................... 373,80
Borden .......................................................................... 150,00
Overige kosten .................................................................. 111,27
Uitgaven Bedrijvenloop ..................................................... 950,88
Uitgaven Oliebollencross o.a. oliebollen ........................... 376,05
Totaal lasten
SALDO

2.957,00
260,00
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c.

Technische Commissie (TC)
Samenstelling
In 2019 is Henry Annokkee gestopt met zijn activiteiten voor de TC.
Op dit moment bestaat de TC uit Tineke Bos (voorzitter), Elleke Koornneef, Fred Rodewijk, Cor Rijnvis 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 Atletiekunie 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
Overleg
De TC overlegt 1x per jaar met het bestuur. Daarnaast is het bestuur vertegenwoordigd in het TC-overleg dat een keer per zes weken wordt gehouden. Waar wenselijk of gevraagd wordt via individuele gesprekken
overleg gevoerd met de trainers. In de Corona-periode is er regelmatig
contact geweest.
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 lopers.
Contact met de Atletiekunie
Tineke Bos is namens de TC contactpersoon voor de Atletiekunie. 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.
Primaire opleiding
Afgelopen jaar hebben Niek Vogelaar en Coert Eijgendaal de opleiding
loopgroep trainer LT3 gevolgd. Door corona wordt hun opleiding in oktober 2020 afgerond.
TC streeft ernaar om in het komend verenigingsjaar ten minste weer 2 leden op te leiden tot loopgroep trainer LT3 mits de Atletiekunie start met
deze opleiding (corona).
In 2021 zal weer een cursus assistent loopgroep trainer (ALT2) worden
georganiseerd in samenwerking met AV’40.
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De TC traint mee!
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
hebben. Overleg is 2x per jaar. Eenmalig met alle assistent-trainers daarbij.
Organisatie van de Koplopers Klassen Cup (KKC)
Dit jaar is deze komen te vervallen door de corona.
Algemene en specifieke loopgroepen
AV De Koplopers heeft 10 loopgroepen. Zie voor een actueel overzicht
hiervan en de bijbehorende trainers de Koplopers website 1. Drie van deze
loopgroepen hebben een specifieke doelstelling.
Het betreft Groep 1 (WG Baan AV’40), Groep 1 en de Instroom- en Herstelgroep (IHG). Ze worden in onderstaande tabel nader toegelicht.
Tabel 1. Overzicht specifieke loopgroepen
Specifieke loopgroep
Groep 1
(WG)
(Wedstrijdgroep, Baan AV’40)

Doel
Deze groep traint specifiek voor deelname aan hardloopwedstrijden waarbij
het hardloopniveau binnen de WG hoog
is. Hierdoor staat de WG open voor alle
koplopers met wedstrijdambitie op een
hoger niveau.

Groep 1

Deze groep traint voor deelname aan
hardloopwedstrijden waarbij het hardloopniveau binnen de groep zeer breed
is. Er wordt getraind voor afstanden van
5 km tot aan marathons en soms verder. Hierdoor staat de groep open voor
alle koplopers met wedstrijdambitie op
ieder zijn eigen niveau.
In deze groep worden lopers begeleid
met een blessure tijdens hun herstel.
Daarnaast is de IHG in veel gevallen
het startpunt binnen de vereniging voor
nieuwe onervaren lopers. De IHG bereidt deze lopers voor op instroom in
een van de reguliere loopgroepen.

Instroom- en Herstelgroep
(IHG)

1

https://dekoplopers.nl
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Deelname aan de trainingen
In verenigingsverband wordt op twee 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 Wippolder. 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 trainer is verder van belang voor het verstrekken van de vergoedingen. Per twee maanden is hiervoor een overzicht beschikbaar.
De registratie is dit jaar aangepast met een nieuwe aanwezigheidslijst
voor de TC.
Tabel 2. Jaaroverzicht gemiddelde opkomst lopers 2019/2020
Groep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Baan
IHG

Totaal
ledenadmin
25
23
33
55
32
23
23
32
22
11
13

Woensdag

Vrijdag

Totaal

10
14
17
15
17
10
8
18
11
9
12

8
8
7
9
10
7
6
6

9
11
12
12
13
9
7
12
11
9
11
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De TC heeft zich afgelopen jaar ook actief beziggehouden met;
▪ Werving nieuwe leden in combinatie met GTL.
▪ Gebruik van de AV’40 baan voor alle loopgroepen i.o.m. Dick Lam.
▪ Clinic ademhaling najaar 2019.
▪ Boekenlijst in ontwikkeling en bijhouden om boeken aan trainers onderling uit te lenen.
▪ Trainers-app / up-to-date lijst van de trainers/assistent-trainers.
▪ Materialen aangeschaft om loopscholing aan te bieden.
▪ Gemeenschappelijke training op AV’40 baan.
▪ Begeleiding in periode van corona via trainers-app, mail en overleg.
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 voorjaarzomer parcoursen). Een of twee keer per jaar worden de parcoursen gecontroleerd op aanwezigheid/zichtbaarheid van de zogenaamde 100 meter strepen.
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Aanbieding vanuit de Koplopers via GTL en AH-sportactie
Via de actie bij de GTL hebben 35 lopers zich ingeschreven om onder
begeleiding van de IHG en een tijdelijke groep voor de geoefende lopers
onder leiding van Ties van Elst hun GTL goed voorbereid te kunnen lopen. Uiteindelijk zijn er tot nu toe 13 lopers definitief lid geworden van de
Koplopers en hebben hun plaats binnen een passende loopgroep gevonden.
Komend seizoen doen we weer mee met de AH-sportaktie en gaan dan
actief aan de gang om hieruit nieuwe leden te werven.
Communicatie over de TC-werkzaamheden
De TC heeft het afgelopen clubjaar op verschillende manieren gecommuniceerd 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
gebracht 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 trailtraining.
Persoonlijk contact
Leden spreken TC-leden regelmatig aan voor informeel overleg.
Enquête voor alle Koplopers.
In 2020 is een enquête gestuurd naar alle leden. Door corona is de TC
nog niet toegekomen aan een analyse van de gegevens.
Incidenten en klachten
Afgelopen clubjaar heeft de TC geen klachten of incidentmeldingen ontvangen.

Financieel verslag 2019-2020
Lasten (€)
Looptrainersdag ................................................................ 300,00
Kosten 1 km op de baan ..................................................... 50,00
Clinic (50/50 met AV’40) ................................................... 163,62
Onkosten trainingsparcoursen .......................................... 132,27
Afscheid trainers ............................................................... 115,94
Bekers 1vd4 en cross ......................................................... 62,50
Totaal lasten

824,33
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d.

Medische zaken
Organisatie
Dit seizoen was de organisatie van de medische zaken tijdelijk ondergebracht bij bestuurslid Caroline Gautier. Vanaf komend seizoen ligt de verantwoordelijkheid weer bij de Secretaris. Het al dan niet afgelasten van
trainingen vanwege hitte – wat eventueel als een medische zaak gezien
kan worden – is de verantwoordelijkheid van de TC. Dit is afgelopen zomer een paar keer gebeurd.
Corona
Hèt medische aandachtspunt van afgelopen verenigingsjaar was natuurlijk Corona. We hebben als vereniging steeds de RIVM-richtlijnen gevolgd
wat betekende dat we vanaf half maart twee maanden niet in groepsverband hebben kunnen trainen. Er is veel contact geweest tussen bestuur
en TC om een manier te vinden om de trainingen vanaf half mei weer
doorgang te laten vinden. Het is mooi dat sommige trainers juist ook aandacht hadden voor leden die juist liever nog niet met de groep meetrainen. Vanaf juli/augustus waren we veel in overleg met Wippolder over de
nodige maatregelen om de kantine vanaf 19 augustus weer te kunnen
gebruiken. AV De Koplopers heeft het spatscherm bij de kassa opgehangen en zorgt voor handgel, extra hygiëne bij de bar en het bijhouden van
contactgegevens. De eerste weken zal er altijd iemand van het bestuur
als aanspreekpunt aanwezig zijn.
Reanimatie
Het afgelopen najaar zijn 22 mensen via De Koplopers op reanimatieles
geweest, waaronder 5 trainers. Om je certificaat te behouden is het minimaal 1 x per 3 jaar noodzakelijk om te komen naar deze avondles. We
zijn bezig om te kijken hoe we voor komend seizoen de reanimatiecursus
op een verantwoorde manier kunnen aanbieden.
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
Afgelopen jaar hebben Sylvia Miero (woensdag), Hans Verbeek, Ursula
Hoogervorst en Loes Franken voor massages gezorgd. Sylvia is gestopt,
Loes heeft het overgenomen. Hans Verbeek heeft aangegeven om te
stoppen. Vanaf maart 2020 zijn er geen massages uitgevoerd vanwege
Corona. Het is nu nog niet duidelijk wanneer de massages weer door zullen gaan. De eigen bijdrage is 7 euro per half uur. De club legt daar nog 4
euro bij. Door de masseurs is de wens uitgesproken om de papieren inschrijflijst te vervangen door een digitaal formulier. Dit wordt komend jaar
meegenomen in het bestuursbeleid aangaande digitalisering.
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
Koploper 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.
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EHBO
EHBO-dienstverlening tijdens de trimlopen (Kopjeslopen, Oliebollencross,
…) werd verzorgd door vrijwilligers Jan Koornneef en Koos van Paassen.
EHBO tijdens de Golden Tenloop zou door een externe organisatie verzorgd worden, maar ging niet door.
Veilig en Vertrouwd Sporten
Het was de bedoeling om - als onderdeel van het actiepunt Vrijwilligersbeleid - voor kaderfuncties zoals trainers, masseurs en vertrouwenspersonen een gedragslijn op te stellen om de sociale veiligheid te waarborgen.
Dit is afgelopen seizoen door corona en het ontbreken van een extra bestuurslid niet van de grond gekomen, maar blijft voor komend verenigingsjaar als actiepunt staan.

Financieel verslag 2019-2020
Lasten (€)
Kosten reanimatiecursus .................................................. 727,50
Vergoeding masseurs ....................................................... 436,00
Materialen masseurs ........................................................... 60,32
Totaal lasten

1.223,82

Baten (€)
Bijdrage cursisten reanimatiecursus ................................. 612,50
Totaal baten
612,50
SALDO

-/- 611,32
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Redactie Het Kopstuk
Het Kopstuk is het verenigingsblad van AV De Koplopers. In 2019 was de
oplage 400 exemplaren waarvan er circa 373 per post en het restant via
het clubhuis werden verspreid. In juli 2020 bedroeg het aantal adresetiketten die de ledenadministratie bij de redactie aanleverde 336 stuks. Vanwege corona-effecten wordt de oplage per editie bepaald. Geadresseerden zijn leden en enkele speciale relaties van de vereniging en adverteerders.
De redactionele inhoud bestaat uit bijdragen van voornamelijk leden van
de vereniging, vaste rubrieken en advertenties van enkele vaste adverteerders. De gepubliceerde artikelen en foto’s betreffen in principe alleen
onderwerpen die met AV De Koplopers of hardlopen te maken hebben.
In iedere editie roept de redactievoorzitter in zijn rubriek ‘Van de redactie’
de lezers op om kopij en foto’s aan te leveren. Alle input is welkom en
wordt indien gewenst of noodzakelijk door de redactie geredigeerd. Enige
restrictie voor plaatsing is het maximaal aantal woorden van 700 per artikel en inachtneming van de gebruikelijke normen en waarden.
Samenstelling
De huidige redactie bestaat uit 6 vrijwilligers:
▪ Stephan Slee: redactievoorzitter, hoofdredacteur, schrijver van de rubriek ‘Van de redactie’, ad-hoc artikelen, coördinator van de rubriek
‘Vijf vragen aan’;
▪ Ineke Stam: vormgeefster;
▪ Marijke van Hemert: redigeren van aangeleverde teksten en eventueel het schrijven van interviewartikelen;
▪ Carla Verwijs: redactielid met speerpunten trail- en wedstrijdgroep;
▪ Martin Westerhof: redactielid uitslagenverwerking;
▪ Marieke van Loon: verzendklaar maken van de gedrukte exemplaren;
▪ Vacature: de redactie zou binnen de vereniging graag meerdere vaste aanspreekpunten hebben om doelgroepen beter te kunnen benaderen en bedienen.
Redactievergadering
Circa twee weken na het verschijnen van een editie van Het Kopstuk vindt
de redactievergadering t.b.v. de volgende editie plaats. Vanwege coronaeffecten is hiervan afgeweken. Om praktische redenen nemen in principe
alleen Ineke Stam, Marijke van Hemert en Stephan Slee aan deze redactievergaderingen deel. Vaste agendapunten zijn: evaluatie van de laatstverschenen editie en bespreken van redactionele calamiteiten; bepalen
van onderwerpen; oriëntatie op evenementen, activiteiten, personen,
technieken die aandacht verdienen; aanzet tot benaderen van gastschrijvers; verdelen van de contactwerkzaamheden en specifieke taken onder
de redactieleden. Tussen de redactievergaderingen onderhouden de redactieleden onderling en met alle potentiële schrijvers of informanten contact via e-mail, tijdens verenigingsavonden en activiteiten.
Planning
Het Kopstuk komt tot stand volgens een door de redactie samengestelde
jaarplanning en draaiboek. Normaal gesproken verschijnen conform het
jaarschema zes edities per kalenderjaar: februari, april, juni, augustus, oktober en december. In 2019 verschenen de edities februari/maart (GTLSpecial), mei, september, december. In 2020 verschenen vanwege corona-effecten tot nog toe edities februari, april en juli. In voorbereiding is de
september-editie. Afhankelijk van de corona-effecten zal in het vierde
kwartaal 2020 nog een vijfde editie verschijnen.
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Advertenties
Het Kopstuk heeft vaste betalende adverteerders. De juli-editie 2020 bevatte vier keer een hele en één halve pagina. Om de verhouding advertenties versus redactionele artikelen in balans te houden worden bij voorkeur niet meer dan acht betaalde advertenties opgenomen en zijn
spreads niet mogelijk.
Uitslagen
Van alle lopen die in de ‘Trimloopkalender’ van Het Kopstuk vermeld
staan, worden de uitslagen in de rubriek ‘Goede tijden/Slechte tijden’ gepubliceerd. Tevens kunnen resultaten van andere lopen worden gepubliceerd. Een van de corona-effecten is dat er in de juli- en september-editie
2020 geen wedstrijden worden gelopen en er dus geen uitslagen te vermelden zijn. In iedere editie van Het Kopstuk staat informatie over het
mailadres waarnaar leden hun uitslagen kunnen mailen.
Kopij en contact
De redactie hecht veel waarde aan een betrouwbare, uniforme en laagdrempelige wijze van nieuwsverspreiding binnen de vereniging. Daarom
wordt er uiterst secuur gewerkt. Het Kopstuk is afhankelijk van door leden
geschreven artikelen. De redactie roept in ieder editie Koplopers op om
artikelen voor publicatie in Het Kopstuk aan te leveren. Iedereen 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 2019-2020
Lasten (€)
Drukwerk 5 uitgaven ...................................................... 1.393,20
Portikosten 5 uitgaven ................................................... 1.128,65
Overige kosten .................................................................. 150,00
Overige kosten .................................................................-300,00
Totaal Lasten

2.371,85

Baten (€)
Opbrengst adverteerders .................................................. 345,00
Totaal baten
SALDO

345,00
-/- 2.026,85
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Webteam
Samenstelling
Het webteam bestaat momenteel alleen uit Henk Koelewijn, die tevens de
contactpersoon is vanuit het Bestuur. Het afgelopen jaar is kort sprake
geweest van een tweede webmaster, maar dit is helaas van korte duur
gebleken. Er is dus nog steeds een vacature. Bekendheid met Wordpress
is welkom maar niet noodzakelijk. Met enige kennis van HTML, CSS en
JavaScript ben je ook welkom.
Taken
De website https://dekoplopers.nl 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 uitbreiden/vernieuwen van de website en het beantwoorden en/of doorsturen van vragen die binnenkomen op onder andere het
algemene e-mailadres av@dekoplopers.nl. Ook het beheer van de groeiende set e-mailadressen @koplopers.nl wordt door het webteam verzorgd.
Verslag
Het afgelopen jaar zijn vele “gewone” bezigheden uitgevoerd en zijn
nieuwe en bestaande pagina’s, uitslagen en formulieren gemaakt en/of
toegevoegd.
De privacy documenten en andere verenigingsdocumenten zijn bijgewerkt. De Koplopers agenda en de Loopkalender zijn aangepast, net als
de specigfieke pagina’s voor Kopjeslopen, Oliebollencross, Bedrijvenloop,
1 van de 4 en het Agium-circuit.
De hoeveelheid spam in reacties en formulieren neemt elk jaar toe. De
“reCaptcha” (het vinkje “Ik ben geen robot”) lijkt omzeild te kunnen worden. Vooral de Russische spam loopt de spuigaten uit. Het varieert per
dag van niets tot tientallen spamformulieren, met een uitschieter boven de
honderd! De website wordt momenteel beveiligd met een gratis versie van
de "Wordfence" plugin maar dat levert onvoldoende bescherming op.
Dit jaar was derhalve het plan om de betaalde plugin “Wordfence premium” aan te schaffen, waarbij o.a. country blocking ingezet kan worden.
Dat zou een goede manier kunnen zijn om de vooral Russische spam te
blokkeren op basis van het IP-adres. Echter ontwikkelen de spammers
zich ook, en komt de spam – in het Russisch – sinds dit jaar ook van Nederlandse
IP-adressen!
Om het blokkeren van IP-adressen te ondersteunen is wel een extra tool
ingezet: De IP2Location database, een Excel file met maar liefst 175.000
regels met koppeling tussen landen en blokken IP-adressen. Met behulp
van deze database worden momenteel (blokken) IP-adressen handmatig
geblokkeerd. Voorlopig werkt het.
Samenvattend:
▪ De Praathoek is afgesloten voor verder gebruik.
▪ Diverse formulieren, die op dit moment niet gebruikt worden, zijn
dichtgezet om misbruik te voorkomen.
▪ Diverse blokken van IP-adressen worden geblokkeerd na misbruik.
▪ Diverse individuele Nederlandse IP-adressen worden geblokkeerd na
misbruik.

18
E-mail
Dit jaar zijn er functionele Koplopers e-mailadressen toegevoegd voor de
Reanimatiecursus en Marathonsteunpunt Rotterdam. Het volledige overzicht is nu:
Ontvanger
Algemeen adres (webteam)

Adres
av@dekoplopers.nl

Bestuur
Voorzitter

voorzitter@dekoplopers.nl

Penningmeester

penningmeester@dekoplopers.nl

Secretaris

secretaris@dekoplopers.nl

Ledenadministratie

ledenadministratie@dekoplopers.nl

Privacy, AVG, persoonsgegevens

privacy@dekoplopers.nl

Reanimatiecursus

reanimatie@dekoplopers.nl

Vrijwilligers en vacatures

vrijwilligers@dekoplopers.nl

Clubblad
Redactie van clubblad
Het Kopstuk
Uitslagen in Het Kopstuk

kopstuk@dekoplopers.nl
uitslagen@dekoplopers.nl

Training
Technische Commissie

tc@dekoplopers.nl

Instroom Herstel Groep

ihg@dekoplopers.nl

Trailrunning

trail@dekoplopers.nl

Training Golden Tenloop

training_goldentenloop@dekoplopers.nl

Wedstrijden
Trimloopcommissie

kopjesloop@dekoplopers.nl

Bedrijvenloopcommissie

bedrijvenloop@dekoplopers.nl

Golden Tenloop

info@goldentenloop.nl

Financieel verslag 2019-2020
Lasten (€)
Domeinnaam AV De Koplopers .......................................... 10,95
SSL-certificaat .................................................................... 57,93
Website hosting ................................................................ 181,35
Totaal lasten

250,23
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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 Hoenderdos
Inschrijven/uitslagen:
Gerard de Groot
Parcours/EHBO:
Menno Emmink
Teamlopen/vrijwilligers:
Anja Kropmans
Coördinatoren:
Medewerkerscentrum:
Fuik/start/finish:
Hekken uitzetten:
Waterposten:
Werving vrijwilligers:
Wedstrijdleiding:
Wandeltochten:
Grafische vormgeving:

Ellie Gordijn
Willeke van de Groep
Jan v.d. Boon
Coert Eijgendaal
Anja Kropmans
Ties van Elst
Jeannette Smit
Alice van den Dool
(Studio Zomereik)

De voorbereidingen voor de 33e editie van de Golden Tenloop waren in
volle gang en de inschrijving was reeds geopend, toen Corona toesloeg.
Op 23 maart maakte de minister-president bekend dat evenementen tot 1
juni werden verboden.
Het organiseren van de Trompper Optiek Golden Tenloop werd daarmee
onmogelijk en moest worden afgelast. Aangezien de reeds gemaakte kosten binnen de perken waren gebleven, is er in overleg met het bestuur
besloten de inschrijfgelden aan de lopers terug te betalen.
De organisatie hoopt in 2021 alsnog de Trompper Optiek Golden Tenloop
te kunnen organiseren, maar dat blijft afhankelijk van de situatie rond het
Corona-virus.
33e Trompper Optiek Golden Tenloop 2021
Deze wordt, indien mogelijk, gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag
13 mei 2021.

Financieel verslag 2019-2020
Lasten (€)
IWAN, inschrijving/terugbetaling .................................... 1.291,80
Representatiekosten ......................................................... 414,78
Kosten betalingsverkeer ................................................... 309,14
Diverse kosten .................................................................. 171,00
Nagekomen kosten 2019 .................................................. 453,95
Totaal lasten ................................................................. 2.640,67
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h.

Public Relations
Samenstelling
Bruun van der Steuijt.
Zoals ieder jaar waren we ook dit jaar als AV De Koplopers weer zichtbaar in plaatselijke kranten en via de social media. Ook bij Stadsradio
Delft waren we een graag geziene gast omdat er altijd wel iets te melden
viel. Kopjeslopen-Oliebollencross en andere lopen werden regelmatig
meegenomen in de interviews en persberichten.
Maar op zondag 8 maart vond de laatste Kopjesloop plaats en toen werd
het op sportief gebied stil - heeeeel stil. En op het moment dat ik dit schrijf
zal het jaar 2020 het jaar worden van "afstand nemen en afstand houden"
RIVM-voorschriften en de 1,5-meter-samenleving.
Wie had kunnen bedenken dat de 33ste editie van de Trompper Optiek
Golden Tenloop niet zou doorgaan?
Als werkgroep waren we natuurlijk al meerdere keren bij elkaar geweest
en vele voorbereidingen waren al gedaan.
Hemelvaartsdag, 21 mei 2020, het was heel heel stil op de Burgwal waar
je normaal gesproken op zo'n dag duizenden lopers ziet en natuurlijk ook
veel publiek.
Maar het liep (of beter gezegd het liep niet) heel anders dan verwacht.
Een virus met de naam COVID-19 haalde een streep door alle sportieve
activiteiten.
Wat betreft PR en sponsoring betekende dat ook de nodige aanpassingen.
De sponsors die hadden toegezegd weer sponsor te willen zijn alsook
deelnemers/teamcaptains-leveranciers-vrijwilligers en coördinatoren hebben we allemaal tijdig geïnformeerd over het (mogelijk) niet doorgaan van
de Golden Tenloop.
Ook hadden we het besluit genomen om in ieder geval geen shirts te bestellen.
Tevens een besluit genomen om aan de lopers die reeds vanaf 14 februari hadden ingeschreven hun inschrijfgeld terug te storten.
En natuurlijk hebben we via de site en de plaatselijke pers in maart bekend gemaakt dat de 33ste editie van de Trompper Optiek Golden Tenloop niet zou doorgaan.
Een speciaal woord van dank aan Rosina Hoenderdos, die veel werk
heeft verzet waar het gaat om de communicatie (Rosina is geen Koploopster maar loopt altijd voorop als het gaat om informatieverstrekking en
een zeer actief lid van onze werkgroep!)
Op de mooie posters en het ontwerp voor op de shirts/de site van Alice
van den Dool van studio Zomereik www.studiozomereik.nl kregen we veel
positieve reacties.
Ja en nu maar denken aan de Golden Tenloop die op 13 mei 2021 in de
agenda staat en wellicht ook nog een Droomtijdloop.
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Maatschappelijke Commissie
Samenstelling
De Maatschappelijke Commissie bestaat uit de voorzitters van de Trimloopcommissie, werkgroep Golden Tenloop, de ledenadministrateur en de
voorzitter van het bestuur. In 2019-2020 waren dat: Jeannette Smit, Marjan Heemskerk, Henny Karreman en Marius Schwartz.
Taken en activiteiten
Doel van de commissie is het organiseren van activiteiten met een maatschappelijk doel, zoals de inzet van vrijwilligers bij activiteiten in zorginstellingen. Daarnaast bepaalt de commissie de bestemming van de sponsorbijdragen van de Golden Tenloop en de Kopjeslopen.
Verslag
De maatschappelijke commissie heeft in overleg met de vier maatschappelijke instellingen waar AV De Koplopers relaties mee onderhield, besloten om het organiseren van gezamenlijke activiteiten te beëindigen. De
reden daarvoor is dat de afgelopen jaren een steeds kleiner wordende
groep van steeds dezelfde vrijwilligers deelnam aan deze activiteiten. De
betrokken maatschappelijke instellingen waren:
▪ 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 bewoners 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.
Wel heeft de commissie besproken aan welke goede doelen de bijdrages
van de Kopjeslopen en Golden Tenloop besteed zouden worden.
▪ De bijdrage van de Kopjeslopen gaat naar TOV Wonen. Thuis Onder
Vrienden is een kleinschalig ouderinitiatief en woongroep in Delft voor
tien bewoners tussen de 18 en 35 jaar met een verstandelijke beperking. Deze bijdrage wordt na de zomervakantie overhandigd.
▪ De sponsorbijdrage van de GTL was bedacht voor het Milieueducatiecentrum De Papaver. Door de Coronamaatregelen is er dit jaar
geen GTL-sponsorbijdrage, maar zal de GTL-bijdrage van 2021 aan
De Papaver geschonken worden.
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Werkgroep AVG
Samenstelling en taak
De werkgroep AVG bestaat uit Henk Koelewijn en Caroline Gautier. De
werkgroep kan uitbreiding goed gebruiken.
Verslag
De AVG vereist dat verenigingen vastleggen hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Door Corona is er dit jaar weinig aandacht aan besteed:
▪
▪

▪

De diverse AVG-documenten zijn up-to-date gehouden en bijgewerkt.
Het zijn “AVG Algemeen”, de privacy policy, de vrijwilligersverklaring
en het verwerkingsregister. Ze zijn te vinden op de website.
De bedoeling is dat we twee keer per jaar een bericht aan de commissies van De Koplopers sturen om te herinneren dat zij hun administratie opschonen. Dat wil zeggen dat oude persoonsgegevens
verwijderd moeten worden. Dat is niet gebeurd maar zal komend jaar
weer opgepakt moeten worden.
Een aandachtspunt dat nog op ons lijstje staat is het papieren archief.
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VERSLAG PENNINGMEESTER

Balans
30 juni 2020
€
€
Vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
- Kassen
- ING betaalrekening
- ING zakelijke spaarrekening
- ING GTL betaalrekening
- ING GTL zakelijke spaarrek.

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
2.296,78

285,50
3.063,98
50.000,00
440,08
23.000,00

TOTAAL ACTIVA

Eigen vermogen
- Begin boekjaar
- Resultaat boekjaar

30 juni 2019
€
€

592,40

339,11
4.239,18
27.500,00
12.680,41
40.181,62
76.789,56

84.940,32

79.086,34
========

85.532,72
========

29.536,05
-2.594,11

25.450,84
4.085,21
26.941,94

Bestemmingsreserves
- Golden Tenloop
- Droomtijdloop
- Studentencommissie
- Opleidingen

33.500,00
10.000,00
950,00
137,50

29.536,05

36.000,00
10.000,00
1.246,89
137,50
44.587,50

Kortlopende schulden
- Trainersvergoedingen
- Atletiekunie
- Golden Tenloop
- Overige te betalen bedragen

TOTAAL PASSIVA

458,75
1.904,75
700,00
4.493,40

47.384,39

500,00
2.148,10
830,50
5.133,68
7.556,90

8.612,28

79.086,34
========

85.532,72
========
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Staat van baten en lasten
Baten
Contributie
Contr.bijdr. TU-sportkaarten
Donateurs
GTL onttrekking reserve
GTL resultaat
Trimlopen
Adverteerders
Verhuur apparatuur
Overige opbrengsten

Lasten

Realisatie 2019-2020
€

Begroting 2019-2020
€

40.642,15
591,89
0,00
2.500,00
-2.640,67
260,00
345,00
0,00
4.000,00

44.000,00
600.00
50,00
2.500,00
2.500,00
1.500,00
350,00
100,00
0,00

45.698,37
=======

51.600,00
=======

€

€

14.672,50
13.216,00
7.457,55
2.371,85

16.750,00
13.200,00
8.000,00
2.950,00

824,33
611,32
3.209,32
75,65
271,58
35,00

1.250,00
1.100,00
2.750,00
150,00
500,00
750,00

Aanschaf wedstrijdklok

874,76
1.022,51
537,93
250,23
36,10
206,90
2.618,95

1.250,00
2.000,00
450,00
250,00
50,00
200,00
0,00

Exploitatiesaldo (sub)

48.292,48
=======
-2.594,11

51.600,00
=======
0,00

Trainers
Huur Wippolder/AV’40
Atletiekunie
Clubblad Het Kopstuk
Commissies :
- Technische Commissie
- Medische Commissie

Jaarfeest/sociale activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
Representatiekosten
Medewerkersattentie
Overige kosten :
- administratie- en portikosten
- vergaderkosten
- verzekeringen
- websites en domeinen
- lidmaatsch. Sportraad Delft
- betalingskosten
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5.

VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie bestaat uit Ron Holling en Guus Heemskerk. Reservelid is Thom Dielen.
Het verslag van de kascommissie zal tijdens de vergadering bekend worden 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 bestuursleden.
Het Bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
Naam:

Functie:

Treedt af per:

Marius Schwartz

Voorzitter

1 juli 2022

Ton Konincks

Penningmeester

1 juli 2021

Getty van Winden*

Secretaris
Medische zaken

1 juli 2023

Vacature

Lid
n.v.t.
Vrijwilligersbeleid / Sociale Zaken

Henk Koelewijn

Lid
Het Kopstuk / Website

1 juli 2022

Ties van Elst

Lid
Technische Commissie

1 juli 2020

Caroline Gautier

Lid
Trimloopcie / Accommodatie

1 juli 2021

*het besluit om Getty te benoemen is na de vorige ALV door het bestuur
genomen; dat besluit wordt deze ALV voorgelegd aan de leden.
Volgens het schema treedt Ties van Elst af. Ties stelt zich herkiesbaar
voor een vierde termijn als bestuurslid Technische Commissie. Ties heeft
wel aangegeven al tijdens deze termijn opgevolgd te willen worden.
Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid Technische
Zaken en een nieuw bestuurslid dat zich richt op de taken vrijwilligersbeleid en sociale zaken.
Secretariaat
Marjan Heemskerk voert het beheer over de ledenadministratie en doet
dat als immer punctueel!

26

* * * PAUZE * * *

8.

BESTUURSBELEID 2020-2021
Net als in voorgaande jaren zijn er in het nieuwe verenigingsjaar enkele
zaken waarop het bestuur specifiek haar aandacht zal richten. De aandachtsgebieden voor 2020-2021 zijn mede bepaald door Corona. Sommige aandachtspunten van afgelopen jaar zijn onvoldoende behandeld en
komend jaar zal Corona nog steeds de gang van zaken binnen de vereniging bepalen:
▪ De viering van het lustrum ’35 jaar Koplopers’
▪ De vitale vereniging in tijden van Corona:
o Digitalisering
o Vrijwilligersbeleid
o Ledenbehoud en ledenwerving
De viering van het lustrum ’35 jaar Koplopers’
Atletiekvereniging De Koplopers is opgericht in maart 1986 en bestaat
komend jaar dus 35 jaar. Of en hoe dat gevierd kan worden is nu nog
duidelijk maar dat mag niet zomaar voorbijgaan! Het voorstel is om met
een aantal leden hiervoor iets te gaan bedenken.
Een eventuele Droomtijdloop zou overigens weer aan de orde zijn in oktober 2021 – als de zomertijd dan nog bestaat.
Digitalisering
Tijdens de Corona-lockdown is er veel digitaal vergaderd, en zijn de Corona-maatregelen diverse malen digitaal gecommuniceerd, via website,
via nieuwsbrief en via de Whatsapp groepen. Dit jaar wordt de focus gelegd op verdere digitalisering, waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als belangrijke randvoorwaarde wordt meegenomen.
Aandachtspunten zijn o.a.:
▪ Digitale nieuwsbrief verder ontwikkelen in relatie tot website, Het
Kopstuk, Whatsapp
▪ Het gebruik van een shared drive voor Koplopers-documenten
▪ Het gebruik van functionele email (@dekoplopers.nl adressen)
▪ Digitale inschrijving voor de massagelijst
Vrijwilligersbeleid
Om (nieuwe) leden het gemakkelijker te maken om vrijwilliger te zijn,
houdt het bestuur een vrijwilligerslijst bij met alle taken binnen de vereniging, en de personen die deze taken uitvoeren. Afgelopen jaar is al een
aanzet gemaakt om de vacatures te publiceren op de website. De focus
dit jaar ligt op een betere intake van nieuwe leden, zodat sneller bekend is
wat of een nieuw lid kan en wil op vrijwilligersgebied. Het komend verenigingsjaar willen we meer leden actief maken als vrijwilliger, zodat de kennis over en betrokkenheid bij de vereniging groter wordt. Dit bijvoorbeeld
door roulerend per trainingsgroep vrijwilligerstaken te laten vervullen bij
b.v. Kopjeslopen of bardiensten.
Ledenbehoud en ledenwerving
Tijdens deze Corona-crisis is het als vereniging een uitdaging om de binding met de leden in stand te houden en om nieuwe leden aan je te bin-
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den. Gelukkig kunnen we weer trainen, bieden we enige mate van kantinevertier en gaan we voorzichtig weer met de Kopjeslopen beginnen. Om
het verenigingsgevoel te behouden blijft aandacht voor elkaar, een goede
sfeer binnen je trainingsgroep en een actief ledenbestand essentieel.
We willen als bestuur samen met een vertegenwoordiging van leden uit
diverse trainingsgroepen nieuwe en innovatieve activiteiten toepassen
zodat de binding weer versterkt en nieuwe leden graag lid bij De Koplopers worden én blijven.
Tenslotte
Het Bestuur hoopt samen met de trainers, de commissies, de leden en de
vele, zeer gewaardeerde vrijwilligers wederom van 2020-2021 een gezond, sportief en gezellig verenigingsjaar te maken.

9.

CONTRIBUTIE
Het bestuur realiseert zich dat de leden de afgelopen maanden minder
‘waar’ voor hun geld hebt gekregen dan normaal. Vanwege het coronavirus kon er een aantal weken niet getraind worden, is de accommodatie
een poos niet gebruikt en waren er bovendien minder sociale activiteiten.
Toch liepen veel kosten wel door en waren de inkomsten al minder onder
andere doordat de Golden Tenloop niet doorging en er minder nieuwe leden bij zijn gekomen. Dat men trouw lid blijft, ook in deze moeilijkere tijden, waardeert het bestuur zeer. Dank voor je trouw en steun aan AV De
Koplopers!
Ook de komende tijd zullen er nog vele zaken anders gaan dan normaal,
en zullen de neveninkomsten door trimlopen en wedstrijden waarschijnlijk
minder zijn. De financiële situatie van de vereniging is echter gezond. Het
bestuur stelt voor dit jaar de contributie gelijk te houden; geen verhoging
maar ook geen restitutie van de contributiegelden.
Nieuwe leden zijn verplicht hun contributie te voldoen door middel van automatische incasso.
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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10.

BEGROTING 2020-2021

Baten
Contributie
Trimlopen
Opbrengst Golden Tenloop
Onttrekking uit bestemmingsreserves2
Adverteerders
Giften en donaties

€
42.600,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
350,00
50,00 +
49.500,00

Lasten
Trainers
Huur Wippolder en AV’40
Atletiekunie
Clubblad ‘Het Kopstuk’
Commissies:
- Technische commissie
- Medische commissie
Jaarfeest en overige sociale activiteiten
Nieuwjaarsreceptie
Representatiekosten
Medewerkersattentie
Overige kosten:
- administratiekosten + portikosten
- vergaderkosten
- verzekeringen
- website (hosting en domeinen)
- lidmaatschap Sportraad Delft
- overige kosten

17.300,00
13.600,00
7.600,00
2.500,00
750,00
850,00
2.750,00
100,00
250,00
500,00
950,00
1.450,00
550,00
250,00
50,00
50,00 +
49.500,00
=======

Saldo

00,00
=======

De €2500 onttrekking uit de bestemmingsreserves vindt alleen plaats als het resultaat van het verenigingsjaar hiertoe noodzaakt.
2
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11.

VERKIEZING KASCOMMISSIE
De kascommissie 2020-2021 bestaat uit Guus Heemskerk en Thom Dielen.
Tijdens de vergadering wordt ook een nieuw reservelid benoemd, dat het
volgende verenigingsjaar doorschuift naar de kascommissie 2021-2022.

12.

RONDVRAAG OVER KOMEND JAAR

13.

SLUITING
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Bijlage 1

Accommodatie AV De Koplopers
Inleiding
Als atletiekvereniging maken we graag gebruik van een locatie waar we ons kunnen
verenigen. De belangrijkste functies zijn het bieden van een verzamelpunt vanwaar
de loopgroepen vertrekken en de mogelijkheid tot een drankje na afloop. Daarnaast
gaat het natuurlijk om kleedruimte, douches en toiletten en ook om vergaderlocatie,
massageruimte en opslag van spullen.
Al jaren huren we op woensdag- en vrijdagavond de kantine van sv Wippolder.
Vanwege klachten van onze leden ten aanzien van het sanitair en de hygiëne
heeft het bestuur besloten om na te gaan of er wellicht betere locaties zijn. Anton
Kneppers en Guus Heemskerk vormen hiertoe samen met de bestuursleden Marius
Schwartz en Caroline Gautier een werkgroep die de plussen en minnen van diverse
locaties op een rij zet.
Het doel van de werkgroep is om vrijblijvend een inventarisatie te maken van mogelijke locaties voor AV De Koplopers en om te adviseren of en waarom een andere
plek geschikter zou zijn dan Wippolder.
Aanpak
In een aantal overleggen eind 2019 / begin 2020 heeft de werkgroep onderling besproken welke accommodaties eventueel in aanmerking zouden komen. We hebben ons daarbij beperkt tot Delft en Delfgauw. Ook hebben we een opzet gemaakt
van de eisen en wensen. We hebben de tabel van elf potentiele accommodaties en
eisen zo goed mogelijk ingevuld op basis van bestaande kennis, ervaring en telefonisch contact. Indien de woensdag- en vrijdagavond niet mogelijk waren dan is de
accommodatie direct als ‘no go’ bestempeld. Dit leverde – naast SV Wippolder –
drie kansrijke locaties met wie we nader contact hebben opgenomen. Guus is langs
geweest bij ckv Fortuna in de TU-wijk (korfbal) en vv DVC aan de Brasserskade
(voetbal). Caroline heeft contact gehad met hockeyvereniging Hudito (Rotterdamseweg).
Resultaat
Onderstaande tabel geeft aan hoe de accommodaties scoren op de 19 eisen (goed,
voldoende, onvoldoende). In rij B is op basis van de scores – enigszins subjectief –
een cijfer toegekend aan de accommodaties. De rugbyvereniging in de Delftse Hout
en Sporthal Emerald in Delfgauw vielen af (‘no go’) vanwege respectievelijk de reinheid en het feit dat de kleedkamers alleen in combinatie met de zaal verhuurd worden. De drie accommodaties die – naast sv Wippolder - hoger dan 6 scoorden zijn
nader bekeken, te weten Fortuna, DVC en Hudito. Toen pas bleek dat Hudito geen
avonden beschikbaar had waarop zij zelf de kantine niet gebruiken, zodat dat ook
een ‘no go’ werd. Ook bij de andere twee locaties konden sommige eisen pas na
een bezoek ingevuld worden.
De ontvangst bij korfbalvereniging ckv Fortuna eind mei was hartelijk en de accommodatie zag er netjes uit. Toch is de ligging ten opzichte van looproutes – vooral ’s
zomers wanneer je wilt kunnen afwisselen in diverse natuurgebieden - niet optimaal.
Voetbalvereniging DVC is ook eind mei bezocht. De accommodatie zag er netjes
uit. Het nadeel van deze plek is dat er niet direct een bestuurskamer beschikbaar is,
noch ruimte voor opslag van spullen voor o.a. de Kopjesloop en Golden Tenloop.
Uiteindelijk is de overall score voor sv Wippolder, Fortuna en DVC gelijk (rij D). Dit
onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat sv Wippolder op veel punten goed scoort.
Omdat de ligging van sv Wippolder ten opzichte van looproutes – zowel met als
zonder daglicht – zeer goed is, de kantine heel ruim en omdat verhuizen geen sine-
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cure is. Daarbij is het onderlinge contact met het bestuur van sv Wippolder de
afgelopen periode aanzienlijk verbeterd en is er regelmatig overleg over o.a.
de hygiëne van de accommodatie en over de plannen voor renovatie van de
douches. Ten slotte adviseert de werkgroep om bij sportvereniging sv Wippolder te
blijven.

Sport

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

For

Exc

DES

DVC

Wip

Delf

DH

Hud

KB

KB

KB

VB

VB

VB

T

H

AV4

Em

Rug

Atl

Alg

Rug

1

Beschikbaar woe en vrij

G

G

?

G

G

O

?

O

?

?

?

2

Grootte kantine op loopavond

G

V?

O/V

G

G

G

G

G

O/V

?

?

3

Min 4 kleedkamers beschikbaar

G

?

G

G

G

G

V

O

V

O

?

4

Schoon

G

?

G

G

V

G

G

G

G

?

O

5

Warme douches

G

?

G

G

O/V

G

G

G

G

?

?

6

Looproutes in de zomer

O/V

G

G

G

G

V

G

O/V

G

?

?

7

Looproutes in de winter

G

V

V

G

G

?

G

G

V

?

?

8

Voldoende fietsrekken (verlicht)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

?

?

9

Voldoende parkeerplaatsen

G

O

O

G

G

G

G

G

G

?

?

10

Eigen vergaderruimte beschikbaar

V

O

O

V

G

?

?

O

?

?

?

11

Grootte kantine bij ALV etc

G

V?

O/V

G

G

G

G

G

O/V

?

?

12

Massageruimte op loopavonden

G

?

?

G

G

G

?

?

?

?

?

13

Eigen hoekje in kantine

G

G

?

G

G

?

?

?

?

?

?

14

Barbezetting door verhuurder

G

?

?

G

O

?

G

?

?

?

?

15

Prijs van consumpties

G

G

G

G

G

G

V

G

G

?

?

16

Zichtbare uiting AV De Koplopers

G

G

?

G

G

?

?

?

?

?

?

17

Opslag voor o.a. kar en archief

G

O

O

O/V

G

O

?

?

?

?

?

18

Gebruik incidentiele activiteiten

G

G

G

G

G

?

?

?

?

?

?

19

Plaatsen van 20 tons container
go/nogo/eventueel
(voordat nader contact is geweest)
Voorlopige score
(voordat nader contact is geweest)
go/nogo/eventueel
(nadat nader contact is geweest)
EINDSCORE
(nadat nader contact is geweest)

G

G

G

G

G

G

G

G

G

?

?

ev

ev

ev

ev

go

ev

ev

ev

ev

ngo

ngo

8

6

6

8

8

6

6

7

6

ngo

ngo

ev

ev

ev

ev

go

ev

ev

ngo

ev

ngo

ngo

8

6

6

8

8

6

6

ngo

6

ngo

ngo

A
B
C
D

Gehanteerde afkortingen:
1 For = Fortuna
2 Exc = CKV Excelsior
4 DVC = VV DVC
5 Wippolder = sv Wippolder
7 DH = Delftse Hout
8 Hud = Hudito
10 Em = Emerald
11 Rug = Rugby Club Delft

3 DES = CKV DES
6 Delft = DVV Delft
9 AV4 = AV40

KB=korfbal
Atl=Atletiek

VB=voetbal
T=Tennis
Alg=algemene Sporthal

H=Hockey
R=Rugby

O=onvoldoende
ev=eventueel

V=voldoende
go=go

G=goed
ngo=no go

Opgesteld door: Guus Heemskerk, Caroline Gautier, juni 2020
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Bijlage 2

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN AV DE KOPLOPERS
gehouden op woensdag 25 september 2019

AGENDA

1.

Opening en ingekomen stukken

2.

Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering
d.d. 12 september 2018

3.

Verslag secretaris
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Bestuur
Trimloopcommissie
Technische Commissie
Medische zaken
Redactie Het Kopstuk
Webteam
Golden Tenloop
Public Relations
Maatschappelijke Commissie
Werkgroep AVG

4.

Verslag penningmeester

5.

Verslag Kascommissie

6.

Rondvraag over afgelopen jaar

7.

Bestuursverkiezing

8.

Bestuursbeleid 2019-2020

9.

Vaststellen contributie

10.

Begroting 2019-2020

11.

Verkiezing Kascommissie

12.

Rondvraag over komend jaar

13.

Sluiting
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1. Opening en ingekomen stukken
De voorzitter, Marius Schwartz, heet iedereen welkom, in het bijzonder
Roy Jongejan van de Herman Broerenschool en de ereleden Ron
Koorevaar en Wim Aalbertsberg (erelid Wim van Velzen heeft zich afgemeld). Vervolgens stelt Marius de bestuursleden voor.
Na de openingswoorden geeft Marius het woord aan Roy Jongejan, directeur van de Herman Broerenschool. Deze school is een van de vier maatschappelijke instellingen waar we als Koplopers mee samenwerken. Dat
houdt o.a. in dat we proberen gezamenlijke activiteiten te organiseren en
dat zij in aanmerking komen als ‘goed doel’ van de Koplopers. Dit jaar
ontvangt de Herman Broerenschool de goede-doel-opbrengsten van de
GTL. Roy legt uit dat de Herman Broerenschool een basisschool en middelbare school (tot 20 jaar) is voor leerlingen met verstandelijke beperking
(IQ tot 70) en/of ernstige lichamelijke beperking. De school is blij met de
gift van AV De Koplopers en heeft die gebruikt voor de aanschaf van een
geluidsinstallatie. Roy meldt ook dat er nog veel vacatures te vervullen
zijn.
Marius licht de verdere gang van zaken tijdens de vergadering toe. Hij zal
enkele bijzonderheden uit het jaarverslag noemen, waarna er gelegenheid is tot vragen en opmerkingen. Deel I van de vergadering is de terugblik op het afgelopen jaar met een rondvraag. Deel II is de vooruitblik op
het komende jaar met een rondvraag. Na de vergadering volgt ontspanning met een hapje en drankje. Aanwezigen zetten tijdens de vergadering
hun naam en paraaf op de presentielijst.
Er zijn geen ingekomen stukken.

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 12
september 2018
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van vorig jaar, dus wordt het
verslag vastgesteld.

3. Verslag secretaris
Dit verslag omvat alle werkgroepen en commissies. Om te beginnen
dankt de voorzitter alle coördinatoren en voorzitters van de werkgroepen
en ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Het ziet er weer volledig
en netjes uit. Ook dank aan Henk voor de eindredactie.

a. Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar zonder secretaris en een zevende bestuurslid
moeten werken: een groot gemis! Het bestuur heeft meerdere leden gepeild voor interesse voor het bestuurswerk. Dat heeft soms wel inzet op
andere vrijwilligerstaken binnen de vereniging geleid: dat is mooi! Maar
extra bestuursleden zijn echt nodig! Als je interesse hebt of er meer over
wilt weten, neem dan gerust contact met het bestuur op.
Marjan Heemskerk (niet aanwezig) krijgt applaus en zal een bos bloemen
krijgen voor het bijhouden van de ledenadministratie én als beterschap
voor haar heupoperaties. Het ledenbestand is met 4% gedaald naar 365.
Ledenwerving, naamsbekendheid van de vereniging, mond op mond reclame blijft dus nodig.
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Een zeer succesvolle Koploper die heel veel loopt is Cor Hoebeke. Hij
heeft afgelopen jaar met zijn mooie prestaties veel podiumplaatsen op
NK's gehaald en daarom biedt Marius hem een bos bloemen aan (NK
Cross: 3e; NK Indoor: 2e op de 3000 m in 11:36; NK 10km op de weg in
Schoorl: 1e in 40:06; NK Baan 1e op de 5km in 19:51 en 3e op de 10km
in 40:29!)..
Door een besluit van het TU Sportcentrum om te stoppen met het vergoeden van een deel van de Koploperscontributie van studentsportkaarthouders, eindigt de mogelijkheid van een studentlidmaatschap per 1 januari a.s. De 7 studentleden zijn hierover geïnformeerd en zullen vanaf
dat moment de gewone contributie moeten betalen.
Vanuit de vergadering komt de vraag of je - indien krap bij kas - korting op
de contributie kan krijgen via de penningmeester. Antwoord: Zonder dat
hier beleid op is, is dit eventueel wel bespreekbaar bij het bestuur. Bovendien zijn wij met de Gemeente Delft bezig om te kijken of en hoe wij
minima met een Delftpas tegemoet zouden kunnen komen.
Ron Janssen en Jan Willem Witteveen zijn dit jaar 25 jaar lid en ontvangen het jubileumschoentje (Ron is niet aanwezig, maar zijn vrouw Carla
heeft de bos bloemen en schoentje vlak voor de vergadering in ontvangst
genomen). Juist trouwe leden doen ook vaak vrijwilligerswerk, Jan Willem
staat achter de bar, Ron helpt bij de Kopjesloop.
Het bestuursbeleid kende afgelopen jaar 3 speerpunten: Ledenwerving &
behoud, AVG en Vrijwilligersbeleid. I.v.m. niet compleet zijn van het bestuur hebben we de prioriteit gelegd bij de eerste 2 punten. Bij de communicatie vanuit de GTL en Kopjeslopen is meer aan naamsbekendheid
van de Koplopers gedaan. Op de nieuwe, prachtige website van de GTL
zijn we als Koplopers beter zichtbaar. Ook hebben we de GTL-inschrijvers
veel prominenter gewezen op de hardloopcursus in voorbereiding op de
GTL. De TC heeft dit samen met de GTL-organisatie goed georganiseerd.
Daar hebben 35 mensen gebruik van gemaakt, waarvan 29 over de finish
kwamen. Er zijn er 10 lid gebleven. Het overgrote deel van de cursisten is
begeleid door Ties van Elst die daar geen vergoeding voor wilde ontvangen, maar nu wel een bloemetje krijgt.
Qua vrijwilligersbeleid is het bestuur begonnen met het in kaart brengen
en publiceren op de website van een lijst met vrijwilligersvacatures en toelichting. De organisatie van borrels is aangepast door dat nu te laten rouleren langs de loopgroepen.
De aantallen deelnemers aan onze loopevenementen zijn om trots op te
zijn en vertonen bijna overal een stijgende lijn!
▪ Kopjeslopen incl. 16 teams van de bedrijvenloop = 1566 (+200)
▪ Oliebollencross = 405 (+50)
▪ Golden Tenloop (GTL) = 5360, waarvan 340 wandelaars, en 199
teams (min of meer constant)
▪ Koplopersklassencup = 147 (+10)
▪ 1 km op de baan = 70
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b. Trimloopcommissie
De trimloopcommissie organiseert de Kopjeslopen, met daarbinnen de
Bedrijvenloop en 1 van de 4-loop, en 's winters de Oliebollencross. De
Trimloopcommissie bestond afgelopen jaar uit Jeannette Smit, Petra de
Groot en Carla de Jong. De coördinatie van de 1-van-de-4-lopen was in
handen van Peter Hallensleben en Hans Verbeek, de Bedrijvenloop werd
georganiseerd door Marieke van de Akker, Marja van Valen en Bianca
Weijers. Applaus voor hen. Alert blijven en improvisatietalent bleek nodig
toen bij de 3e Kopjesloop van het jaar de bomenkap om aanpassingen
vroeg en ook de storm van 10 maart vergde aanpassingen van de organisatie door de 15 km af te gelasten.

c. Technische Commissie
De TC (die dit jaar bestond uit: Tineke Bos (voorzitter), Elleke Koornneef,
Henry Annokkee, Fred Rodewijk, Cor Rijnvis en Ties van Elst) zorgt er
voor dat onze trainers cursussen aangeboden krijgen, er cursussen voor
nieuwe trainers zijn, de KKC plaatsvindt, dat trainingsmateriaal en wegmarkeringen (dank Koos van Paassen!) op orde zijn en zorgt voor een
aanbod van clinics voor alle leden over specifieke onderwerpen als
ademhaling, of warming up (Tjitte Kamminga) en neemt initiatief voor
nieuwe loopontwikkelingen als het trail lopen.
Trail lopen heeft afgelopen jaar veel aandacht gehad, o.a. via clinics die
Ron Koorevaar voor de TC organiseerde. Tientallen Koplopers hebben
meegedaan aan clinics en trails in binnen- en buitenland: het is een tak
van de loopsport die niet meer weg te denken is bij de Koplopers! Ties
meldt dat er een trail-whatsappgroep is. Dus geen aparte loopgroep, maar
in de appgroep wordt wel melding gemaakt van trails om met een groep
naartoe te gaan. Je kunt je melden bij Ties en Carla Verwijs als je in deze
whatsappgroep wil.
Het Marathonsteunpunt R’dam van de Koplopers en Lekker Gelopen is na
het afscheid van de coördinatoren Wim van Velzen en Mart Verhagen helaas niet van de grond gekomen in 2018. Wie wil een steunpunt (eventueel in andere vorm) weer opzetten? Meldt je bij Tineke Bos of iemand van
het bestuur.
Marius bedankt alle trainers voor hun inzet en vooral Cees van Velzen die
70 jaar is geworden en na 19 jaar als trainer is gestopt. Hij krijgt bloemen
en applaus.

d. Medische zaken (zie jaarverslag)
e. Redactie Het Kopstuk
Stephan Slee, Ineke Stam, Marijke van Hemert, Carla Verwijs, Martin
Westerhof en Marieke van Loon zorgden er dit jaar voor dat er 5 keer een
Kopstuk bij je op de mat lag. De redactie wil graag een paar vaste aanspreekpunten binnen de vereniging die voor copy kunnen zorgen: iemand
uit je loopgroep die het leuk vindt om stukjes te schrijven of foto’s te maken, bijv. over een wedstrijd, trail of trainingskamp waar de groep aan
heeft meegedaan. Wil je meewerken, meld je aan!
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f.

Webteam

Het webteam bestond uit Cor Rijnvis en Henk Koelewijn. Het bestuur bedankt Cor, die gestopt is als webmaster voor het vele web-redactiewerk
en de omzetting van oude naar nieuwe website. Er is dus een vacature.
Enige kennis en affiniteit met de webtechniek is welkom, maar niet noodzakelijk. Deels gaat het om beheer van de site: vragen beantwoorden en
doorsturen, de beveiliging op orde houden, nieuwsberichten plaatsen.
Deels gaat het komend jaar ook om doorontwikkeling waarover meer in
deel II van de vergadering.

g. Golden Tenloop
De GTL-organisatie heeft dit jaar weer een puik evenement neergezet.
Menno heeft de website zeer mooi opnieuw opgebouwd!
Ook hier moesten de organisatoren met onverwachte gebeurtenissen aan
de slag toen bleek dat de vast EHBO partner, niet langer wilde meewerken i.v.m. mogelijke strengere veiligheidseisen volgend jaar! Gelukkig verliep de GTL onder noemenswaardige incidenten. Zowel publiek, de deelnemers aan de Trompper Optiek GTL als de Lopers Company Wandeltochten hebben een prachtige editie te danken aan de organisatoren
Henny Karreman, Frenk vd Vliet, Bruun vd Steuijt, Rosina Hoenderdos,
Gerard de Groot, Menno Emmink, Anja Kropmans en Jeannette Smit
(voor de Lopers Company Wandeltochten). Applaus voor hen!

h. Public Relations (zie jaarverslag)
i.

Maatschappelijke Commissie (zie jaarverslag)

j.

Werkgroep AVG

De werkgroep bestaand uit Henk en Caroline heeft samen met de organisatoren van de verschillende wedstrijden er voor gezorgd dat inschrijfformulieren voor deelnemers, en de vrijwilligersverklaring op orde zijn: toestemming vragen voor het gebruik van je naam en evt. fotomateriaal.
Verder is de website AVG-proof gemaakt met een privacy policy. We komen nu meer in de beheersfase wat inhoudt dat we twee keer per jaar bij
alle vrijwilligers die persoonsgegevens beheren (met name trainers,
commissies) navragen of ze oude gegevens verwijderen. We blijven kritisch op onnodige verspreiding van persoonsgegevens en vragen indien
nodig om verzendlijsten aan te passen. Graag zou het bestuur een AVGfunctionaris hebben die enkele keren per jaar de naleving van de AVG
binnen de vereniging onderzoekt. Vergelijk het met een kascontrolecommissie. Vraag Henk of Caroline of kijk op de website onder de vrijwilligersvacatures.

4. Verslag penningmeester
Marius geeft het woord aan Ton Konincks die enkele hoofdzaken toelicht.
Financieel hebben we een goed jaar gedraaid. 4000 euro positief, vooral
vanwege groter resultaat van de GTL dan begroot (7000 euro meer).
Contributie viel enigszins tegen vanwege minder leden dan begroot. Met
orde 30.000 euro vermogen op de bank staat de vereniging er financieel
goed voor.
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De ALV heeft geen vragen over het verslag.
5. Verslag Kascommissie
De samenstelling: Mart Verhagen en René de Lange (vanwege vakantie
van Ron Holling). De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te geven. Mart vraagt applaus voor Ton Konincks en het
werk dat hij heeft verricht als penningmeester, de stukken waren erg netjes op orde. De ALV geeft applaus en stemt in.

6. Rondvraag over afgelopen jaar
Bruun vd Steuijt: Op pagina 11 van het jaarverslag 2018-2019 staat 2
keer woensdag in plaats van woensdag en vrijdag (tabel 2). Voorts meldt
Bruun dat Mart en Wim groot applaus verdienen voor hun marathonsteunpunt dat gestopt is maar Marius antwoordt dat dat vorig jaar al bij de
ALV is gebeurd. Groot compliment wat Bruun betreft ook voor Koos van
Paassen! Koos handelde als EHBO’er heel goed tijdens de botbreuk van
een deelnemer aan de Kopjesloop van september 2019. De vereniging
heeft de loper een beterschapskaart gestuurd.
Guus Heemskerk: Waardering voor het (meer dan) uitstekende jaarverslag. Verder meldt Guus dat het een schande is dat de kleedkamers zo
slecht zijn en hij vindt dat er echt iets aan gedaan moet worden. We betalen 13000 euro huur per jaar, dan moeten we schonere kleedkamers eisen. Of zelf iets regelen (bijv. via de Banenmarkt van de gemeente of
‘Werkse!’). Marius antwoordt dat het bestuur komend jaar wil verkennen
of een andere locatie geschikter zou kunnen zijn en dat het bestuur het
Wippolderbestuur zal aanspreken op de kwaliteit van de kleedkamers. De
boodschap is duidelijk dat onze leden schone kleedkamers willen en goed
werkende douches. Ten slotte stelt Guus voor om meer gebruik te maken
van geautomatiseerde e-mails (bijv. met agenda van deze ALV). Marius
geeft aan dat deze manier van mailen een van de speerpunten is van het
bestuursbeleid voor komend jaar.
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7. Bestuursverkiezing
De ALV benoemt de bestuursleden en wie voorzitter is. De zittingstermijn
van Henk Koelewijn (3e) en Marius Schwartz (1e) lopen af, en zij stellen
zich beschikbaar voor een nieuwe zittingsperiode. Dat levert applaus op.
Er zijn geen andere kandidaten. Het Bestuur ziet er dan als volgt uit:
Naam:

Functie:

Treedt af per:

Marius Schwartz

Voorzitter

1 juli 2022

Ton Konincks

Penningmeester

1 juli 2021

Vacature

Secretaris
Medische zaken

n.v.t.

Vacature

Lid
n.v.t.
Vrijwilligersbeleid / Sociale Zaken

Henk Koelewijn

Lid
Het Kopstuk / Website

1 juli 2022

Ties van Elst

Lid
Technische Commissie

1 juli 2020

Caroline Gautier

Lid
1 juli 2021
Trimloopcie / Accommodatie

8. Bestuursbeleid 2019-2020
Net als in voorgaande jaren zijn er in het nieuwe verenigingsjaar enkele
zaken waarop het bestuur specifiek haar aandacht zal richten. De aandachtsgebieden voor 2019-2020 zijn:
▪ Digitalisering
▪ Vrijwilligersbeleid
▪ Verkenning accommodatie
Digitalisering
Verder professionaliseren van documentopslag en mailverkeer (zoals bijv.
laatst de mail vanuit de TC over afgelasting i.v.m. hitte). Mededelingen of
oproepen met een korte termijn karakter - en dus niet of minder geschikt
voor het Kopstuk - zullen meer via de mail verspreid worden, en mogelijk
komt er een nieuwsbrief die het Kopstuk niet zal bijten of vervangen!
Vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleid moet beter vorm gegeven worden. We willen al bij
de inschrijving van nieuwe leden vrijwilligerswerk onder de aandacht
brengen. Voorts moet er een koppeling gelegd worden tussen vraag en
aanbod. Het bestuur zoekt hulp bij deze functie.
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Verkenning accommodatie
Het opstellen van een verkenning voor de volgende ALV van voor- en nadelen van onze huidige locatie Wippolder en alternatieve locaties. Op basis van het advies van de werkgroep accommodatie wil het bestuur de
volgende ALV een afgewogen keus laten maken: zijn we nog steeds blij
met wat we hebben, of wordt het tijd voor een nieuwe locatie? Ook voor
dit speerpunt geldt: er is een werkgroep met enkele enthousiaste Koplopers nodig om dit te doen!

9. Vaststellen contributie
Ton Konincks deelt de ALV mee dat de contributie van 8 euro per maand
het komende verenigingsjaar niet zal wijzigen, vooral vanwege de stabiel
hoge inkomsten van de GTL, waar zoveel vrijwilligers zich voor inzetten.

10. Begroting 2019-2020
Ton Konincks legt uit dat in de voorgestelde begroting voor het komende
verenigingsjaar rekening wordt gehouden met een ledenaantal van 375
en een voordelig saldo uit de GTL van 2500 euro en indien noodzakelijk
een vrijval uit de bestemmingsreserve van 2500 euro. De ALV gaat akkoord met de begroting.

11. Verkiezing Kascommissie
De kascommissie 2019-2020 bestaat uit Ron Holling en wordt onder applaus van de ALV uitgebreid met Guus Heemskerk en Thom Dielen als
reservelid. Hij schuift het volgende verenigingsjaar door naar de kascommissie 2020-2021.

12. Rondvraag over komend jaar
Wil van Buijtene: Op vrijdag zijn er vrij weinig lopers op de training. Zou
het een plan zijn om de trainingsavonden te verplaatsen naar dinsdag en
donderdag? Marius bedankt voor de suggestie en antwoordt om vast te
houden aan woensdag en vrijdag, ook omdat AV’40 al op dinsdag en
donderdag traint.
Jan Willem Rijke vraagt of er criteria zijn op basis waarvan trainingen
worden afgelast en of dat dan voor alle groepen geldt. Marius antwoordt
dat de Atletiekunie daar criteria voor heeft en dat de TC beslist. Als de TC
de training wel door laat gaan kan een trainer zelf daar anders over beslissen. Het blijft lastig als lopers op eigen gezag door willen lopen.

13. Sluiting
Marius sluit om 22:25 de ALV 2019 en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en herinnert iedereen aan de Koplopers feestavond op
vrijdag 1 november. Bovendien vraagt Marius aandacht voor een oproep
op de website van de Alzheimerstichting over een dementie-evenement in
het World Forum te Den Haag op woensdag 23 oktober.

