
  

. 
 
    

                                       JAARGANG  35    ●   13 OKTOBER 2021 

          JAARVERSLAG 
           2020-2021 

 

 

J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
  

A
V

 D
E

 K
O

P
L

O
P

E
R

S
 

2
0

2
0

 -
 2

0
2

1
 

Zie ook https://dekoplopers.nl 



  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING AV DE KOPLOPERS 
TE HOUDEN OP WOENSDAG 13 OKTOBER 2021 

 
Aanvang 21.00 uur 

Clubgebouw SV Wippolder 
 

DE TRAINING OP 13 OKTOBER 2021 ZAL TOT UITERLIJK  20.30 UUR DUREN 

 
 

PRO-FORMA AGENDA i.v.m. statutenwijziging 
 

1. Opening 

2. Statutenwijziging 

3. Sluiting 

AGENDA 
 

1. Opening en ingekomen stukken 

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering  

d.d. 23 september 2020 

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. Statutenwijziging 

9. Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 

10. Vaststellen contributie 

11. Begroting 2021-2022 

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 ie-

der één stem uitbrengen. Stemmen bij volmacht is toegestaan met dien verstan-
de 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 Be-
stuur of door ten minste tien leden kandidaten worden voorgesteld voor de func-
tie van Bestuurslid (Statuten art. 9 lid 2). 

 
 
 
Het Bestuur is op 30 juni 2021 als volgt samengesteld: 
 
Naam:    Functie:    Treedt af per: 
 
Marius Schwartz   Voorzitter    1 juli 2022 
 
Ton Konincks   Penningmeester   1 juli 2021 
 
Getty van Winden   Secretaris    1 juli 2023 
     Medische zaken   
 
Vacature    Lid     n.v.t. 
     Vrijwilligersbeleid / Sociale Zaken 
 
Henk Koelewijn   Lid     1 juli 2022 
     Het Kopstuk / Website    
 
Ties van Elst   Lid     1 juli 2023 
     Technische Commissie 
 
Caroline Gautier   Lid     1 juli 2021 
     Trimloopcie / Accommodatie 
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1.  OPENING EN INGEKOMEN STUKKEN 
 
 
 

2.  BEHANDELING EN VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING d.d. 23 SEPTEMBER 2020 (zie bijlage 1) 

 
 
 

3.  VERSLAG SECRETARIS 

 
 a. Bestuur 

Algemeen 

  Het bestuur heeft gedurende het afgelopen verenigingsjaar 9 maal verga-
derd. Omdat veel activiteiten stil lagen, zijn veel commissies en werk-
groepen niet bij elkaar geweest. Toch is er juist door Corona vaak inten-
sief overleg geweest over wat wel en niet door kon gaan en hoe dan. 
Denk in het bijzonder aan de TC en trainersoverleg, en de werkgroep 
Golden Ten. Zie aldaar voor hun verslagen. Bestuursleden nemen, als 
linking-pin, deel aan vergaderingen van de verschillende commissies en 
het trainersoverleg. 

Ledenbestand 

  Op 1 juli 2021 telde de vereniging 320 leden. Dit is een aanzienlijke af-
name van het ledenaantal met 8% t.o.v. het vorige seizoen. 

 
  Enkele wetenswaardigheden die uit de ledenadministratie voortvloeien: 

▪ Het jongste lid is 24 jaar en het oudste actieve lid is 80 jaar; 
▪ Het aantal mannelijke leden is 183 (57%) en het aantal vrouwelijke 

leden is 137 (43%); 
▪ Ruim 48% van de leden woont in de Gemeente Delft, 33% 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 2021: 
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▪ Het aantal leden met een wedstrijdlicentie bedraagt op 1 juli 2021: 32 
(vorig seizoen waren dat er 33); 

▪ Op dit moment voldoen 95% van de leden de contributie via de incas-
so 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, mail-
adres, mobiel nummer, woonadres enz.) tijdig aan de ledenadmi-
nistratie 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 45 leden hun lid-
maatschap dit seizoen opgezegd. De redenen van opzegging waren: 
niet te combineren met werk/school/gezin (8), blessure (13), gebrek 
aan motivatie (4), verhuizing (7), andere sport/hobby (2) en geen op-
gave van reden (11); 

▪ Dit seizoen is het ledenbestand door de in- en uitstroom van leden 
met 22% gewijzigd; 

▪ De leden Ari Borgstijn, Carla van der Gaag, Hans de Groot, Guus 
Heemskerk, Gé IJzendoorn, Jan Starmans en Mia van Zinnen 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 
2021: 
 

 
   
  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 Hoebe-
ke, Jan Holierhoek, Henny Karreman, William Lustig, Annie van Oosten, 
Bruun van der Steuijt, Hans Verbeek, Cees van Velzen en Frans van der 
Zon. 

Bestuursbeleid 2020-2021 

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 september 2020 heeft het 
bestuur zijn beleid voor het verenigingsjaar 2020-2021 voorgelegd aan de 
leden. Naast het dagelijks besturen van de vereniging zou het bestuur 
zich in het verenigingsjaar specifiek richten op:  
▪ De viering van het lustrum ’35 jaar Koplopers’ 
▪ De vitale vereniging in tijden van Corona: 

o Digitalisering 
o Vrijwilligersbeleid 
o Ledenbehoud en ledenwerving 

Corona 

Door de oplopende coronacijfers heeft het bestuur in navolging van de 
richtlijnen van de rijksoverheid al in oktober ’20 de Kopjeslopen en club-
trainingen stil gelegd. Evenementen waren verboden. Formeel mochten 
trainingen in de buitenruimte doorgaan, mits een groepsgrootte van 4, en 
later in het jaar 2 personen, in acht werd genomen. Het bestuur heeft in 
overleg met TC en trainers besloten dat dit in de praktijk niet uitvoerbaar 
was voor de trainers en dit zo gecommuniceerd naar alle leden. De uit-
zondering daarop zijn clubtrainingen op de atletiekbaan geweest. Welis-
waar hebben ook die tijdelijk helemaal stil gelegen, maar nadat een werk-
baar protocol is opgesteld i.o.m. AV’40 konden de trainingen verantwoord 
worden opgestart. De atletiekbaan is overzichtelijker voor trainer en leden 
om met groepen te kunnen trainen (in banen of delen van het complex). 
Omdat toch maar een beperkte groep leden gebruik maakte van deze 
mogelijkheid is deze ook voor de MWG aangeboden. Nadat de beperking 
voor groepsgrootte voor iedereen onder de 27 jaar verviel, is deze groep 
leden uitgenodigd om ook op de baan te komen trainen. Toen we voor al-
le trainingsgroepen deze mogelijkheid gingen aanbieden (roulerend, elke 
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groep om de zoveel weken), vervielen al snel de beperkingen voor 
groepsgrootte en kon iedereen weer ‘gewoon’ trainen. Trainers die door 
zijn blijven gaan met training geven, hebben dit niet onder verantwoorde-
lijkheid van De Koplopers maar op eigen verantwoordelijkheid gedaan.  
Al met al zijn bij het bestuur gelukkig geen gevallen bekend van corona-
besmettingen die opgelopen zijn tijdens verenigingsactiviteiten, of geza-
menlijke trainingen van leden. 

De viering van het lustrum ’35 jaar Koplopers’ 

  Atletiekvereniging De Koplopers is opgericht in maart 1986 en bestond dit 
verenigingsjaar dus 35 jaar. Om dit te vieren heeft het bestuur dit voorjaar 
besloten om een speciaal lustrum loopshirt te maken voor alle leden en 
dat als verrassing aan te bieden. Bestuurslid Caroline en haar partner 
Frank hebben samen een prachtig ontwerp gemaakt. Tijdens de eerste 
gezamenlijke clubevenementen zijn de T-shirts uitgedeeld: de 1000 meter 
op de baan en de KKC. Ieder die nog geen T-shirt heeft kan dat na de 
woensdagavondtraining afhalen in de kantine (trek een bestuurslid aan 
het jasje).  De Droomtijdloop – de andere lustrumactiviteit – wordt door de 
werkgroep Golden Ten georganiseerd en vindt, als alles goed gaat, in ok-
tober dit jaar plaats. 

Digitalisering 

  Het werken met een algemene ledenmail, waar vorig verenigingsjaar na-
tuurlijk al ervaring mee is opgedaan, is de gangbare manier van commu-
niceren geworden, naast het gebruik van de website en communicatie via 
Whatsapp in de trainingsgroepen. De mix van communicatiemiddelen 
goed gebruiken is ook komende verenigingsjaren onderdeel van het be-
stuursbeleid. 

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. 

Ledenbehoud en ledenwerving 

  Ook de voornemens op gebied van het ledenaantal zijn onvoldoende van 
de grond gekomen tijdens afgelopen seizoen. Dit is vooral te wijten aan 
Corona. 

  De 45 opzeggingen waren weliswaar iets minder dan vorig jaar (48) en 
het jaar daarvoor (60), maar de instroom van nieuwe leden is veel te laag 
om dit te compenseren. Daardoor hebben we 30 leden minder dan vorig 
jaar, toen het ledenaantal ook al met 15 omlaag is gegaan. 

  Toch is dit niet alleen aan Corona te wijten. Tot 5 jaar geleden hadden we 
een redelijk stabiel ledenaantal boven de 400, maar al vanaf 2016 is de 
daling een feit: Van 424 leden naar nu 320. 

Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen 

  Deze wet is 1 juli van kracht geworden en vraagt aanpassing van onze 
statuten. Het belangrijkste is dat (bestuurs)leden die een 'tegenstrijdig' be-
lang hebben bij bepaalde besluiten, niet mogen deelnemen aan die be-
sluitvorming. Bijvoorbeeld als de vereniging iets huurt of koopt van een 
organisatie waar dat (bestuurs)lid werkt of eigenaar is. De overheid wil 
met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel be-
heer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activitei-
ten verenigingen schaden. 

  De statutenwijziging is opgenomen in de agenda, na de pauze. 
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 b. Trimloopcommissie 

Samenstelling 

De trimloopcommissie bestond dit jaar uit: Ron Holling en Matthijs van 
Boxtel, aangevuld met Caroline Gautier vanuit het bestuur. Hans Verbeek 
organiseert normaal gesproken de Oliebollencross maar die ging dit jaar 
niet door. De bedrijvenloopcompetitie wordt normaal gesproken georgani-
seerd door: Marieke van den Akker, Marja van Valen en Bianca Weijers, 
maar ging dit jaar ook niet door. De financiën worden beheerd door Ton 
Konincks. 
 
Daarnaast is er een team van ongeveer 40 vrijwilligers die de Kopjeslo-
pen elk jaar weer mogelijk maken. Sommige vrijwilligers (ook oud-
Koplopers) staan al jaren op hun plekje langs het parcours of bij de in-
schrijving of rondom de start-finish. Zonder hen geen Kopjeslopen! 

Taken en uitvoering 

  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). 

 
  Naast veel denkwerk, afstemmen en overleg zijn er vanwege COVID 

slechts twee Kopjeslopen georganiseerd, namelijk in september en okto-
ber. De 5 km en de 10 km waren de enige afstanden, en natuurlijk de 1.5 
m die overal goed werd aangehouden. Er was alleen voorinschrijving mo-
gelijk en daarbij diende ook direct digitaal betaald te worden (Dank Henk). 
Bij DES lagen de startnummers op naam klaar en iedereen kon zijn eigen 
nummer pakken. De bar was dicht. Er werd om de 20 seconden in groep-
jes van circa 10 lopers (1.5 m afstand!) gestart, en er werd gecompen-
seerd voor de latere starttijden. Aan het startnummer kon je de precieze 
starttijd zien. De mensen werden geïnstrueerd om vlak voor de start al 
klaar te staan. De 5 km startte tussen 11:00'00 en 11:02'40''; De 10 km 
startte tussen 11:05'00'' en 11:07'40'', beide vanaf de normale startplaats. 
Het parcours van de 5 km was ongewijzigd. De 10 km bestond uit twee 
keer hetzelfde rondje, namelijk wat normaal het tweede rondje van de 10 
km zou zijn. Dit om te voorkomen dat snelle 10 km lopers te veel langza-
me 5 km lopers moesten inhalen. Er was daardoor een extra voorfietser 
nodig. Beide Kopjeslopen zijn prima verlopen.  

Ontmoetingsavond 

  Aan het begin van het seizoen is een ontmoetingsavond gehouden zodat 
de vrijwilligers weten wie er in het team zitten en om uitleg te geven over 
de uit te voeren taken. 
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Deelnemers 

  In totaal werden er in het seizoen 2020-2021 twee Kopjeslopen gehouden 
(normaal zijn er negen Kopjeslopen per jaar en één cross). 

 

Aantal deelnemers 5 km 10 km Totaal 

September 2020 53 41 94 

Oktober 2020 73 54 127 

  
 

Financieel verslag 2020-2021 

 
  Baten (€) 

Inschrijfgelden Kopjeslopen (2x) ....................................... 508,00 
Inschrijfgelden Bedrijvenloop ................................................ 0,00 
Inschrijfgelden Oliebollencross ............................................. 0,00 

  Totaal baten 508,00 
 

  Lasten (€) 
Goede doel (TOV Wonen) .................................................. 78,75 
Huur DES/Excelsior .......................................................... 150,00 
Uitgaven vrijwilligers o.a. koffie ......................................... 100,00 
Overige kosten ...................................................................... 8,92 
Uitgaven Bedrijvenloop ......................................................... 0,00 
Uitgaven Oliebollencross o.a. oliebollen ............................... 0,00 

  Totaal lasten 337,67  
 
  SALDO 170,33 
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c. Technische Commissie (TC) 

Samenstelling 

  In 2020/21 is Elleke Koornneef gestopt met haar activiteiten voor de TC. 
  Op dit moment bestaat de TC uit Tineke Bos (voorzitter), Cor Rijnvis en 

Ties van Elst (namens Bestuur). Fred Rodewijk regelt de KKC en is ver-
der geen TC lid meer. Er zijn openstaande vacatures voor 2 personen. 

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 trai-

ners 
▪ 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 ver-

tegenwoordigd in het TC-overleg dat een keer per zes weken wordt ge-
houden. Waar wenselijk of gevraagd wordt via individuele gesprekken 
overleg gevoerd met de trainers. In de Corona-periode is er contact ge-
weest via trainers-app, mail en beeldscherm. 

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 ken-
nis te maken met nieuwe ideeën en gewijzigde inzichten voor het trainen 
van lopers. Afgelopen jaar is dit minder geweest. We nemen dit in het na-
jaar van 2021 weer op. 
 

  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 vereni-
ging en organiseert het eventuele deelnemen. Door corona is dit niet uit-
voerbaar geweest. De Atletiekunie heeft wel online info-avonden georga-
niseerd. Dit jaar hopen we dat de jaarlijkse trainersdag in november op 
Papendal door kan gaan. 
 

  Primaire opleiding 
  Afgelopen jaar hebben Niek Vogelaar en Coert Eijgendaal de opleiding 

loopgroep trainer BLT3 gevolgd. Door corona is hun opleiding in oktober 
2020 afgerond. 

  De TC streeft ernaar om in het komend verenigingsjaar ten minste 2 le-
den op te leiden tot loopgroep trainer BLT3. Een vereniging heeft gecerti-
ficeerde trainers nodig om alle lopers een training aan te bieden. Geïnte-
resseerden kunnen zich aanmelden bij de TC of bij hun trainer. 

  In 2022 wordt mogelijk een cursus assistent loopgroep trainer (ALT2) ge-
organiseerd 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 behoef-
ten van de loopgroepen. Feedback naar de trainers wordt gegeven via 
een standaard aandachtpuntenlijst. Vanaf september 2021 loopt de TC 
mee met de loopgroepen. 

 
  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 daar-
bij. Mede door corona is dit via beeldscherm georganiseerd met alleen de 
trainers. Voor de trainers was het improviseren om de lopers gemotiveerd 
en in beeld te houden. Gezamenlijk brainstormen heeft daarbij een bijdra-
gen gegeven. Ideeën werden uitgewisseld. Gebondenheid naar de loop-
groep stond centraal. Ook is besproken hoe we kunnen opstarten na een 
lange periode individueel trainen.  
In het najaar pakt de TC de routine weer op om 2x jaarlijks te overleggen. 

Organisatie van de Koplopers Klassen Cup (KKC) 

  Dit jaar is de KKC doorgegaan op een later tijdstip ivm corona. De organi-
satie is in een korte tijd onder leiding van Fred Rodewijk volbracht. 

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 Groep 1 (WG Baan AV’40), Groep 1 en de Instroom- en Her-
stelgroep (IHG). Ze worden in onderstaande tabel nader toegelicht. 

Tabel 1. Overzicht specifieke loopgroepen 

Specifieke loopgroep Doel 

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

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

Groep 1 Deze groep traint voor deelname aan 
hardloopwedstrijden waarbij het hard-
loopniveau binnen de groep zeer breed 
is. Er wordt getraind voor afstanden van 
5 km tot aan marathons en soms ver-
der. Hierdoor staat de groep open voor 
alle koplopers met wedstrijdambitie op 
ieder zijn eigen niveau. Prestatiegerich-
te groep. 

Instroom- en Herstelgroep 
(IHG) 

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 be-
reidt deze lopers voor op instroom in 
een van de reguliere loopgroepen. 

 
1 https://dekoplopers.nl 

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. In 
overleg mogen alle groepen van de AV'40 baan gebruik maken. De overi-
ge 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 trai-
ningen in relatie tot de formele groepsgrootte in de ledenadministratie. De 
registratie door de trainer is verder van belang voor het verstrekken van 
vergoedingen aan invaltrainers. Per twee maanden houden de trainers 
hiervoor een aanwezigheidslijst bij voor de TC. 

 
  Het jaaroverzicht opkomst lopers 2020/2021 is niet volledig ivm corona 

maatregels. Vanaf mei 2021 worden de presentielijsten weer bijgehou-
den. 

De TC heeft zich afgelopen jaar beziggehouden met; 

▪ Gebruik van de AV’40 baan voor alle lopers met een leeftijd <27 jaar. 
Binnen de vereniging was er een groep lopers < 27 jaar die volgens 
de geldende regels vanaf maart 2021 in groepsverband op de AV'40 
baan mochten trainen. De TC heeft dit mogelijk gemaakt. 

▪ Trainers-app / up-to-date lijst van de trainers/assistent-trainers. 
▪ 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. De-
ze parcoursen vallen in twee groepen uiteen (de herfst-winter en voorjaar-
zomer parcoursen). Een of twee keer per jaar worden de parcoursen ge-
controleerd op aanwezigheid/zichtbaarheid van de zogenaamde 100 me-
ter strepen. 

Aanbieding vanuit de Koplopers via DTL 

  Komend seizoen wordt de Droomtijdloop georganiseerd door de Koplo-
pers. Via inschrijving kunnen lopers begeleid worden binnen de vereni-
ging naar de DTL. Hopende dat ze na de DTL lid blijven van de vereni-
ging. 
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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. 

  In 2020 is een terugkoppeling samenstelling loopgroepen 1 t/m 4 ge-
weest. Uitkomst hiervan is dat groep 1 en 2 prestatiegerichte groepen 
zijn. 
 

  Clubblad 
  In bijna elk verschijnend clubblad worden korte verslagen opgenomen 

over de activiteiten van de TC. Door deze artikelen worden de leden op 
de hoogte gebracht van TC-activiteiten en kan men hierover contact op-
nemen met de TC. 
 

  Website 
  Via de website is minder gecommuniceerd ivm corona. 

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

 

 

Financieel verslag 2020-2021 

 
  Lasten (€) 
 

Aanvulling reserve opleidingen ......................................... 162,50 
Onkosten trainingsparcoursen ............................................ 98,03 
Kosten KKC......................................................................... 46,00 

  Totaal lasten 306,53 
 
 
 
 d. Medische zaken 

Organisatie 

  Dit seizoen was de organisatie van de medische zaken tijdelijk onderge-
bracht bij bestuurslid Caroline Gautier. Vanaf komend seizoen ligt de ver-
antwoordelijkheid weer bij de Secretaris. 

Corona 

  Ook seizoen 2020/2021 stond in het teken van corona. We hebben als 
vereniging steeds de RIVM-richtlijnen gevolgd wat betekende dat we van 
oktober 2020 tot mei 2021 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. 

Reanimatie 

  Er is dit seizoen geen reanimatiecursus geweest. We zijn bezig om te kij-
ken hoe we voor komend seizoen dit wel weer op een verantwoorde ma-
nier kunnen aanbieden. De AED is voorzien van nieuwe elektroden. 
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Vertrouwenspersoon 

  We hebben in de vereniging twee vertrouwenspersonen: Cees van Vel-
zen (groep 8) en Tineke Bos (groep 5). Het bestuur heeft dit jaar weder-
om geen melding ontvangen van kwesties die zij niet hebben kunnen op-
lossen. 

Masseurs 

  In seizoen 2020/2021 zijn vanwege corona geen massages door AV De 
Koplopers georganiseerd. Hans Verbeek heeft aangegeven na jaren 
massage te stoppen als masseur, Ursula Hoogervorst en Loes Franken 
waren in principe wel beschikbaar. Door de masseurs is de wens uitgesp-
roken om de papieren inschrijflijst te vervangen door een digitaal formu-
lier. 

Fysiotherapeut 

  AV De Koplopers heeft de hulp van Ronald Droppert. Hij komt elke eerste 
woensdag van de maand en loopt dan mee met de In-
stroom/Herstelgroep. Iedere Koploper is welkom om vragen te stellen of 
snel een consult te krijgen. En voor de Koplopers houdt hij een gratis in-
loopspreekuur op maandagochtend vanaf 07.00 tot 09.00 uur in zijn prak-
tijk aan de Nieuwe Langendijk 58A in Delft. 

EHBO 

  EHBO-dienstverlening tijdens de trimlopen werd verzorgd door vrijwil-
ligers Jan Koornneef en Koos van Paassen. 

Veilig en Vertrouwd Sporten 

  Het was de bedoeling om - als onderdeel van het actiepunt Vrijwilligersbe-
leid - voor kaderfuncties zoals trainers, masseurs en vertrouwensperso-
nen een gedragslijn op te stellen om de sociale veiligheid te waarborgen. 
Dit is afgelopen seizoen door corona en het ontbreken van een extra be-
stuurslid niet van de grond gekomen, maar blijft voor komend verenigings-
jaar als actiepunt staan.  

 

 

Financieel verslag 2020-2021 

 
  Lasten (€) 

Kosten reanimatiecursus ...................................................... 0,00 
Batterijen AED .................................................................... 87,20 
Vergoeding masseurs ......................................................... 52,00 
Materialen masseurs ........................................................... 29,17 

  Totaal lasten 168,37 

 
  Baten (€)  

Bijdrage cursisten reanimatiecursus ..................................... 0,00 
  Totaal baten 0,00 
 
  SALDO -/- 168,37 
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e. Redactie Het Kopstuk 
 
Het Kopstuk is het verenigingsblad van AV De Koplopers dat in principe 
zes keer per jaar verschijnt. In 2020 zijn vijf edities uitgebracht (februari, 
april, juli, oktober december) tot nog toe in 2021 slechts één (april). De 
per post verspreide oplage was in april 2021 circa 335 exemplaren. Er zijn 
geen extra exemplaren via het clubhuis of anderszins verspreid. Ge-
adresseerden 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 adver-
teerders. 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, noodzakelijk en mogelijk door de redactie geredi-
geerd. 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 ru-

briek ‘Van de redactie’ en ad-hoc artikelen, coördinator van de rubriek 
‘Vijf vragen aan’; 

▪ Ineke Stam: vormgeefster; 
▪ Marijke van Hemert: redigeren van aangeleverde teksten en eventu-

eel 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; 
De wens om meerdere vaste aanspreekpunten te krijgen om doelgroepen 
beter te kunnen benaderen en bedienen is in het afgelopen jaar niet ge-
realiseerd. 
 
Redactievergadering 
Het Kopstuk komt tot stand volgens een door de redactie samengestelde 
jaarplanning en draaiboek. Circa twee weken na het verschijnen van een 
editie vindt een redactievergadering plaats. Vanwege corona-effecten is 
dit jaar hiervan afgeweken. Om praktische redenen nemen in principe al-
leen Ineke Stam, Marijke van Hemert en Stephan Slee aan deze redac-
tievergaderingen deel. Vaste agendapunten zijn: evaluatie van de laatst-
verschenen editie en bespreken van redactionele calamiteiten; bepalen 
van onderwerpen; oriëntatie op evenementen, activiteiten, personen, 
technieken die aandacht verdienen; aanzet tot benaderen van gastschrij-
vers; verdelen van de contactwerkzaamheden en specifieke taken onder 
de redactieleden. Tussen de redactievergaderingen onderhouden de re-
dactieleden onderling en met alle potentiële schrijvers of informanten con-
tact via e-mail, tijdens verenigingsavonden en activiteiten. 
 

  Advertenties 
  In 2020 had het Kopstuk vijf vaste betalende adverteerders (4 hele, 1 hal-

ve pagina), in 2021 tot nu toe vier adverteerders (hele pagina’s). Om de 
verhouding advertenties versus redactionele artikelen in balans te houden 
worden bij voorkeur niet meer dan acht betaalde advertenties opgenomen 
en zijn tweepagina-advertenties niet mogelijk. 
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  Uitslagen 
  Van alle lopen die in de ‘Trimloopkalender’ van Het Kopstuk vermeld 

staan, worden de uitslagen in de rubriek ‘Goede tijden/Slechte tijden’ ge-
publiceerd. Maar op verzoek of bij voldoende deelname door Koplopers 
worden ook resultaten van andere lopen gepubliceerd. Een van de coro-
na-effecten is dat er het afgelopen jaar in de meerdere edities weinig tot 
geen wedstrijduitslagen te vermelden waren. 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 laag-
drempelige wijze van nieuwsverspreiding binnen de vereniging. Daarom 
wordt er secuur gewerkt. Het Kopstuk is afhankelijk van door leden ge-
schreven artikelen. De redactie roept in iedere editie Koplopers op om ar-
tikelen 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 misgaan, 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. 

 
Evaluatie en toekomst Kopstuk 

  De redactie (met Stephan Slee en Ineke Stam als initiatiefne-
mers/aanjagers) heeft de corona-periode benut om Het Kopstuk kritisch te 
beoordelen; zowel de inhoud/samenstelling als de functie ervan voor de 
vereniging en de plaats in de verenigingscommunicatie. Het hieruit door 
de redactie opgestelde praatstuk voor, tevens advies aan, het bestuur 
heeft ertoe geleid dat het verenigingsbestuur op 20 juli 2021 alle leden 
per e-mail heeft geïnformeerd. Een alinea uit dit e-mailbericht luidt: “Het 
voornemen van de Kopstuk-redactie en bestuur is om alle communicatie 
via digitale weg te gaan verzorgen: dus via ledenmailings, Whatsapptrai-
ningsgroepen en artikelen op de website. Er blijft te weinig copy over om 
een fysiek Kopstuk uit te geven. Artikelen kunnen ook een plek krijgen op 
de website en zo wellicht een groter bereik krijgen en met meer fotomate-
riaal. Zo wordt beter aangesloten bij de behoefte van de huidige leden, 
die gewend zijn om snel via digitale weg informatie te krijgen of die op te 
zoeken. Omdat dit wel een investering vraagt in verbetering in onze 
communicatiemiddelen zijn we op zoek naar een lid die het leuk vindt om 
hier de schouders onder te zetten.” De redactie staat achter deze bericht-
geving aan de leden. 

 

Financieel verslag 2020-2021 

 
  Lasten (€) 

Drukwerk 4 uitgaven ...................................................... 1.014,77 
Portikosten 4 uitgaven ...................................................... 739,42 
Vrijval te hoge reservering voorgaande jaren .................. -210,67 

  Totaal Lasten 1.543,52 

 
  Baten (€) 

Opbrengst adverteerders .................................................. 345,00 

  Totaal baten 345,00 
 
  SALDO -/- 1.198,52 
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f. Webteam 

Samenstelling 

  Het webteam bestaat momenteel alleen uit Henk Koelewijn, die tevens de 
contactpersoon is vanuit het Bestuur. Vanwege de digitalisering van de 
verenigingscommunicatie is er grote behoefte aan uitbreiding van het 
team met zowel technische beheerders als functionele redactiekracht. 
▪ Beheer: Bekendheid met Wordpress is welkom maar niet noodzake-

lijk. Met enige kennis van HTML, CSS en JavaScript ben je ook wel-
kom. 

▪ Redactie: Het verzorgen van de inhoud van de website en/of digitaal 
clubblad 

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 beantwoor-
den en/of doorsturen van vragen die binnenkomen op onder andere het 
algemene e-mailadres av@dekoplopers.nl. Ook het beheer van de groei-
ende set functionele e-mailadressen wordt door het webteam verzorgd. 

  Om een groter deel van de verenigingscommunicatie via de digitale weg 
te kunnen verzorgen, is uitbreiding van het webteam essentieel. Denk bij-
voorbeeld aan… 
▪ Technisch beheer: Bekendheid met Wordpress is welkom maar niet 

noodzakelijk. Met enige kennis van HTML, CSS en JavaScript ben je 
ook welkom. 

▪ Redactie: Het verzorgen van de inhoud van de website en/of digitaal 
clubblad. Verhalen, foto’s, opmaak, enz. 

  Het bestuur en het webteam hebben nog geen vastomlijnde ideeën hoe 
we de verdere digitalisering gaan uitvoeren. Je kunt daar een grote rol in 
spelen en een eigen invulling aan geven. Meld je aan bij het bestuur of via 
vrijwilligers@dekoplopers.nl ! 

Verslag 

  Het afgelopen jaar zijn vele “gewone” bezigheden uitgevoerd en zijn 
nieuwe en bestaande pagina’s, uitslagen en formulieren gemaakt en/of 
toegevoegd. Voor het eerst hebben we bij de Kopjeslopen met voorin-
schrijving gewerkt, inclusief betaling via QR-code. 

  Veel trainers publiceren het trainingsschema op de website. De Koplopers 
agenda en de Loopkalender zijn aangepast, net als de specifieke pagina’s 
voor Kopjeslopen, Oliebollencross, Bedrijvenloop, KKC, 1 km op de baan, 
1 van de 4 en het Agium-circuit. Helaas, veel aanpassingen dit jaar waren 

meldingen van afgelasting vanwege Corona. 

  Ook is de voorpagina van de website gebruikt om actuele berichtgeving 
van overheid en Atletiekunie weer te geven omtrent sport en Corona, met 
o.a. het Corona dashboard. 

 
  

https://dekoplopers.nl/
mailto:av@dekoplopers.nl
mailto:vrijwilligers@dekoplopers.nl
https://dekoplopers.nl/agenda/
https://dekoplopers.nl/agenda/
https://dekoplopers.nl/algemene-loopkalender/
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E-mail 

  Dit jaar zijn er geen nieuwe functionele Koplopers e-mailadressen toege-
voegd. Het volledige overzicht is: 

 

Ontvanger Adres 

Algemeen adres (webteam) 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 

kopstuk@dekoplopers.nl 
 

Uitslagen in Het Kopstuk 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 
 

Marathonsteunpunt Rotterdam marathonsteunpunt@dekoplopers.nl 
 

Golden Tenloop info@goldentenloop.nl 
 

 
 

Financieel verslag 2020-2021 

  Lasten (€) 
Domeinnaam AV De Koplopers .......................................... 15,00 
SSL-certificaat  .................................................................... 57,93 
Website hosting ................................................................ 181,35 

  Totaal lasten 254,28 
 
  
  

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:reanimatie@dekoplopers.nl
mailto:vrijwilligers@dekoplopers.nl
mailto:kopstuk@dekoplopers.nl
mailto:uitslagen@dekoplopers.nl
mailto:tc@dekoplopers.nl
mailto:ihg@dekoplopers.nl
mailto:trail@dekoplopers.nl
mailto:training_goldentenloop@dekoplopers.nl
mailto:ihg@dekoplopers.nl
mailto:bedrijvenloop@dekoplopers.nl
mailto:marathonsteunpunt@dekoplopers.nl
mailto:ihg@dekoplopers.nl


17 

 

 

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:   Ellie Gordijn 
  Fuik/start/finish:    Willeke van de Groep 
  Hekken uitzetten:    Jan v.d. Boon 
  Waterposten:     Coert Eijgendaal 
  Werving vrijwilligers:    Anja Kropmans 
  Wedstrijdleiding:    Ties van Elst 
  Wandeltochten:    Jeannette Smit 
   
  Grafische vormgeving:   Alice van den Dool  
         (Studio Zomereik) 
   
  Vanwege de maatregelen rond het Corona Virus kon de Trompper Optiek 

Golden Tenloop ook in 2020 geen doorgang vinden. De werkgroep heeft 
in diverse online vergaderingen allerlei alternatieven verkend en bespro-
ken die nog aansloten bij het karakter van de Golden Tenloop. Helaas 
was geen van deze alternatieven haalbaar. Ook van een 100% virtuele 
variant is afgezien aangezien dat, wat de werkgroep betreft, geen eer 
deed aan onze mooie loop. 

   
  De organisatie hoopt in 2022 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 

  Deze wordt, indien mogelijk, gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag 
26 mei 2022. 

 
 

Financieel verslag 2020-2021 

 
  Lasten (€) 

Representatiekosten ......................................................... 134,98 
Kosten betalingsverkeer ................................................... 138,33 
Diverse kosten .................................................................. 147,59 
 
Totaal lasten .................................................................... 420,90 
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 h. Public Relations 

Samenstelling 

  Bruun van der Steuijt. 
 
  Vanwege het afgelasten van de Golden Tenloop.in 2021 is er wat PR en 

sponsoring geen nieuws. 
  Volgend jaar zullen we er alles aan doen om op 26 mei 2022 er weer een 

spetterend loopfeest van te maken. Samen met onze hoofdsponsors 
Trompper Optiek, LopersCompany en Ruitenburg en hulp van vele ande-
re sponsors. 

 
 
 
 i. Maatschappelijke Commissie 

Samenstelling 

  De Maatschappelijke Commissie bestaat uit de voorzitters van de Trim-
loopcommissie, werkgroep Golden Tenloop, de ledenadministrateur en de 
voorzitter van het bestuur. In 2020-2021 waren dat: Caroline Gautier, 
Marjan Heemskerk, Henny Karreman en Marius Schwartz. 

Taken en activiteiten 

  De commissie bepaalt de bestemming van de sponsorbijdragen van de 
Golden Tenloop en de Kopjeslopen Voor wat betreft de organisatie van 
activiteiten met aan maatschappelijk doel, zoals inzet van vrijwilligers in 
zorginstellingen, is zij sinds verenigingsjaar 2019-2020 in ruste. 

Verslag 

  De Kopjesloopbijdrage uit het vorige verenigingsjaar is door Corona pas 
in januari 2021 concreet geworden: er is een inklapbare tafeltennistafel 
aangeschaft voor de bewoners van het project 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. 

  In het vorig jaarverslag is voor TOV Wonen een bijdrage van 400 euro 
geboekt. De tafeltennistafel kostte uiteindelijk 478,75. Het verschil is dit 
jaar geboekt. Doordat er slechts 2 Kopjeslopen waren, is er dit jaar geen 
bijdrage aan een nieuw goed doel besteed. 

  Vanwege de afgelasting van de Golden Tenloop is ook hier geen bijdrage 
aan een goed doel uitgekeerd. 
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 j. 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 per-
soonsgegevens. Door Corona is er dit jaar weinig aandacht aan besteed: 

 
▪ De diverse AVG-documenten zijn nog up-to-date. Het zijn “AVG Al-

gemeen”, de privacy policy, de vrijwilligersverklaring en het verwer-
kingsregister. Ze zijn te vinden op de website. 

▪ De bedoeling is dat we twee keer per jaar een bericht aan de com-
missies van De Koplopers sturen om te herinneren dat zij hun admi-
nistratie 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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4.  VERSLAG PENNINGMEESTER 
 

  Balans                     

                          

            30 juni 2021     30 juni 2020   

            € €     € €   

                          
  Vaste activa       p.m.    p.m.   

  Voorraden       p.m.       p.m.    

  Vorderingen en overlopende activa     2.146,78       2.296,78   
                          

  Liquide middelen                 

  - Kassen     295,50       285,50    

  - ING betaalrekening     4.711,79       3.063,98    

  - ING zakelijke spaarrekening     50.000,00       50.000,00    

 - ING GTL betaalrekening   166,77    440,08   

  - ING GTL zakelijke spaarrek.      23.000,00      23.000,00    

            78.174,06     76.789,56   

                        

  TOTAAL ACTIVA   80.320,84     79.086,34   

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

                          

  Eigen vermogen                 

  - Begin boekjaar       26.941,94       29.536,05     

  - Resultaat boekjaar       183,02       -2.594,11     

              27.124,96       26.941,94   

             

  Bestemmingsreserves                 

 - Golden Tenloop   33.500,00    33.500,00   

 - Droomtijdloop   10.000,00    10.000,00   

  - Studentencommissie     0,00      950,00    

  - Opleidingen     1.250,00      137,50    

              44.750,00       44.587,50   

             

  Kortlopende schulden                 

  - Trainersvergoedingen     200,00       458,75    

  - Atletiekunie     1.882,65       1.904,75    

 - Golden Tenloop   700,00    700,00   

  - Overige te betalen bedragen     5.663,23       4.493,40     

              8.445,88       7.556,90   

                          

  TOTAAL PASSIVA     80.320,84       79.086,34   

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

      Realisatie 2020-2021     Begroting 2020-2021 

  Baten    €       €     

           

  Contributie    38.122,50       42.600,00    

 Donateurs   0,00    50,00   

  GTL resultaat    -420,90       2.500,00    

  GTL onttrekking reserve    0,00       2.500,00    

  Trimlopen    170,33      1.500,00    

  Adverteerders    345,00       350,00    

  Verhuur apparatuur    0,00       0,00    

           

      38.216,93       49.500,00    

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

           

  Lasten    €       €     

           

  Trainers    11.802,60    17.300,00    

  Huur Wippolder/AV’40    8.873,44    13.600,00    

  Atletiekunie    7.045,24    7.600,00    

  Clubblad Het Kopstuk    1.543,52    2.500,00    

  Commissies            

    - Technische Commissie    306,53    750,00    

    - Medische Commissie    168,37    850,00    

  Jaarfeest/sociale activiteiten    1.000,00    2.750,00    

  Nieuwjaarsreceptie    1.228,19    100,00    

  Representatiekosten    -99,15    250,00    

  Medewerkersattentie    -143,68    500,00    

  Jubileumshirts    3.999,05    0,00    

  Overige kosten            

    - administratie- en portikosten    842,25    950,00    

    - vergaderkosten    391,70    1.450,00    

    - verzekeringen    542,47    550,00    

    - websites en domeinen    254,28    250,00    

    - lidmaatsch. Sportraad Delft    32,30    50,00    
   - betalingskosten   246,80    50,00   

               

       38.033,91    49.500,00    

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

  Exploitatiesaldo (sub)     183,02    0,00    
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 

  In dit Corona jaar konden een heleboel activiteiten geen doorgang vinden 
maar enkele grote vaste kosten posten, zoals trainersvergoedingen en 
huur Wippolder, liepen wel door. Met Wippolder hebben we afspraken 
kunnen maken om de kosten niet geheel te betalen en voor de trainers-
vergoedingen is voor de periode oktober 2020 – maart 2021 besloten de 
vergoeding slechts gedeeltelijk uit te betalen. 

  In dit jubileumjaar van de Vereniging is voor alle leden een jubileumshirt 
ter beschikking gesteld, de kosten hiervan (€ 4.000) konden worden ge-
dekt uit de besparingen die we elders in de begroting hebben gehad. 

  Ook een reservering voor een Jubileumfeest (€ 1.000) mogelijk in het na-
jaar van 2021 konden we door de lagere kosten apart zetten. 

  Dit alles ondanks het dalende aantal leden (van gemiddeld 350 naar 325). 
  Door restituties vanwege het niet doorgaan van activiteiten van de Atle-

tiekunie waren de representatiekosten negatief. 
  Al met al een ‘corona jaar’ dat sportief gezien natuurlijk erg tegenviel 

maar waar we als vereniging financieel niet ontevreden over kunnen zijn.   
 
 
 

5. VERSLAG KASCOMMISSIE 
 
  De kascommissie bestaat uit Guus Heemskerk en Thom Dielen. Reserve-

lid is Bram Link. Thom is inmiddels helaas geen lid meer, dus Bram wordt 
dit jaar al aangeproken. 

  Het verslag van de kascommissie zal tijdens de vergadering bekend wor-
den gemaakt. 

 
 
 

6. RONDVRAAG OVER AFGELOPEN JAAR 
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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 2022 

 
Ton Konincks   Penningmeester   1 juli 2021 

      
 Getty van Winden  Secretaris    1 juli 2023 
      Medische zaken   
 

Vacature    Lid     n.v.t. 
Vrijwilligersbeleid / Sociale Zaken 

 
Henk Koelewijn   Lid     1 juli 2022 

     Het Kopstuk / Website    
 

Ties van Elst   Lid     1 juli 2023 
      Technische Commissie 
 

Caroline Gautier  Lid     1 juli 2021 
      Trimloopcie / Accommodatie 
 
   
  Volgens het schema treden Ton Konincks en Caroline Gautier af. Bei-

den stellen zich herkiesbaar voor een volgende periode. 
   
  Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid Technische Zaken 

(Ties heeft vorige ALV al aangegeven eerder te willen stoppen) 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! 
  
 
 

* * *   PAUZE   * * * 
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8. STATUTENWIJZIGING 
 
  De Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen is 1 juli van kracht geworden 

en vraagt aanpassing van onze statuten. Deze statutenwijziging wordt 
besproken en ter stemming gebracht. 

 
  Voor een statutenwijziging dient de helft van de leden aanwezig of verte-

genwoordigd te zijn. Wanneer dit niet gehaald wordt, moet er binnen vier 
weken een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven worden. De tweede 
ALV kan dan wel een besluit nemen, onafhankelijk van het aantal aanwe-
zige leden. 

  In de praktijk is een meerderheid van leden niet haalbaar. Daarom wordt 
op dezelfde avond eerst een pro-forma ledenvergadering gehouden, 
waarna de tweede ALV over kan gaan tot statutenwijziging. 

   
  In bijlage 3 is de nieuwe versie van de statuten opgenomen, voorafgaand 

door een uitleg in bijlage 2. 
 
 
 

9. MEERJARENBELEIDSPLAN 2021-2024 
 
  Voorheen stond hier het ‘bestuursbeleid’ wat alleen het komende vereni-

gingsjaar omvatte. In lijn met wat gebruikelijk is bij verenigingen en con-
form de modelstatuten van de Atletiekunie, is dat vanaf nu vervangen 
door een meerjarenbeleid, met een doorkijk van 3 jaar. Dit beleid kan 
jaarlijks bijgesteld worden n.a.v. de actualiteit en urgenties. Jaarlijks wordt 
verslag gedaan aan de ALV over het gevoerde beleid. 

 
  De aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn: 

▪ Mijn trainingsgroep is top! 
▪ Het is gaaf om vrijwilliger te zijn 
▪ Elk lid is er één 
▪ De Koplopers gaan digitaal 

Mijn trainingsgroep is top! 

  De vereniging bestaat op dit moment uit tien trainingsgroepen. Wat ge-
beurt er in die groepen, wat is het niveau, wie is de trainer en hoe geeft hij 
trainingen, wat is de sfeer? Handig om te weten als je om wat voor reden 
dan ook naar een andere groep toe wilt. We willen daarom per groep een 
helder profiel op laten stellen. Dat is natuurlijk iets van de trainer, maar 
ook iets van de groep zelf. Het idee is ook om jaarlijks met de groep te 
bespreken of het profiel nog ‘klopt’ en of er aanpassingen nodig zijn. Dat 
kan om trainingstechnische inhoud gaan, maar ook om de groepssamen-
stelling of behoefte aan sociale activiteiten.  

  Dat profiel helpt ook het zoeken naar nieuwe trainers, mocht er iemand 
stoppen. 

Het is gaaf om vrijwilliger te zijn 

  Om (nieuwe) leden het gemakkelijker te maken om vrijwilliger te zijn, 
houdt het bestuur een vrijwilligerslijst bij met alle taken binnen de vereni-
ging, en de personen die deze taken uitvoeren. Vorig 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 
een nieuw lid kan en wil op vrijwilligersgebied. We willen meer leden ac-
tief 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. 
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Elk lid is er één 

  Nu de trainingen min of meer hun normale verloop weer hebben en de ac-
tieve leden de trainingsroutines hebben opgepakt, ontstaat ruimte om met 
ledenwerving aan de slag te gaan. We denken daarbij aan introductiecur-
sussen, activiteiten als een ‘buren trainen mee-dag’ en communicatie 
daarover via flyers en advertenties in huis-aan-huis-bladen. 

  Belangrijker nog is het behouden van bestaande leden. Daarom moet het 
verenigingsgevoel goed zijn: uiteraard met goede trainingen en sfeer bin-
nen je trainingsgroep maar ook met aandacht voor feedback en ruimte 
voor nieuwe ideeën. 

  We willen als bestuur samen met een vertegenwoordiging van leden uit 
diverse trainingsgroepen nieuwe en innovatieve activiteiten toepassen. 
Hierdoor wordt de binding weer versterkt en zullen nieuwe leden graag lid 
bij De Koplopers worden én blijven. 

De Koplopers gaan digitaal 

  Mensen zijn tegenwoordig gewend om snel via digitale weg informatie te 
krijgen of die op te zoeken. Het bestuur gaat samen met de Kopstukre-
dactie de communicatiemiddelen van de vereniging beter op deze behoef-
te aansluiten. 

  Alle communicatie gaat via digitale weg verlopen: dus via ledenmailings, 
artikelen op de website en berichten via de Whatsapp-trainingsgroepen. 
De ontstane praktijk waarin actuele informatie via clubmailings en whats-
app-berichten verzonden wordt, heeft al een deel van de taken van het 
fysieke clubblad vervangen. Dan is er nog meer info uit het fysieke Kop-
stuk die beter via digitale weg verspreid kan worden, zoals de rubriek 
Goede Tijden-Slechte Tijden. Artikelen van leden over wedstrijden, trai-
ningsweekenden of andere bijzondere loopervaringen kunnen deels ook 
via een clubmailing, deels als artikel op de website beter tot hun recht 
komen. 

  Omdat dit wel een investering vraagt in verbetering van onze communica-
tiemiddelen zijn we op zoek naar meerdere leden die het leuk vinden om 
hier de schouders onder te zetten, samen met bestuur en Kopstukredac-
tie. We zoeken zowel redacteurs als website-beheerders. 

Tenslotte 

  Het Bestuur hoopt samen met de trainers, de commissies, de leden en de 
vele, zeer gewaardeerde vrijwilligers dat in 2021-2022 ons verenigingsle-
ven weer mag gaan bloeien! 
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10. CONTRIBUTIE 
 
 Het bestuur realiseert zich dat de leden de afgelopen anderhalf jaar min-

der ‘waar’ voor hun geld hebt gekregen dan normaal. Vanwege het coro-
navirus kon er een aantal weken niet getraind worden, is de accommoda-
tie een poos niet gebruikt en waren er bovendien minder sociale activitei-
ten. 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 moei-
lijkere 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, 
maar alle groepen lopen weer! Wel zullen de neveninkomsten door trim-
lopen en wedstrijden waarschijnlijk minder zijn, hoewel de Kopjeslopen 
vanaf september waarschijnlijk weer door kunnen gaan en we weliswaar 
geen GTL hebben gehad maar binnenkort wel een Droomtijdloop. 

 De financiële situatie van de vereniging is echter gezond. Het bestuur 
stelt voor dit jaar de contributie gelijk te houden; net als vorig jaar geen 
verhoging maar ook geen restitutie van de contributiegelden. 

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

tomatische 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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11. BEGROTING 2021-2022 
 

 
2 De € 2.500 onttrekking uit de bestemmingsreserves vindt alleen plaats als het re-
sultaat van het verenigingsjaar hiertoe noodzaakt. 

          

  Baten    €    
          

  Contributie         40.150,00    

  Trimlopen    1.050,00    

 Opbrengst Golden Tenloop   2.500,00   

  Onttrekking uit bestemmingsreserves2    2.500,00    

 Opbrengst Droomtijdloop   0,00   

  Adverteerders    0,00    

  Verhuur apparatuur    100,00    

 Giften en donaties   50,00  +  

          
      46.350,00    
          
  Lasten        
          
  Trainers    16.550,00    
  Huur Wippolder en AV’40    13.800,00    
  Atletiekunie    7.450,00    
  Clubblad ‘Het Kopstuk’    1.250,00    
  Commissies:        

  - Technische commissie    750,00    

  - Medische commissie    500,00    
  Jaarfeest en overige sociale activiteiten    2.000,00    

  Nieuwjaarsreceptie    150,00    

  Representatiekosten    150,00    

  Medewerkersattentie    500,00    
  Overige kosten:        

  - administratiekosten + portikosten    1.050,00    

  - vergaderkosten    1.300,00    

  - verzekeringen    550,00    

  - website (hosting en domeinen)    250,00   

 - lidmaatschap Sportraad Delft   50,00   

  - overige kosten    50,00  +   

       

      46.350,00    

      =======    

          

  Saldo    00,00    

        =======    
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12. VERKIEZING KASCOMMISSIE 
 
 De kascommissie 2021-2022 zou op papier bestaan uit Thom Dielen en 

Bram Link. Thom is inmiddels helaas geen lid meer, dus zoeken we een 
nieuw lid voor volgend jaar. 
 
Tijdens de vergadering wordt ook een nieuw reservelid benoemd, dat het 
volgende verenigingsjaar doorschuift naar de kascommissie 2022-2023. 

 
 
 

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 23 september 2020 

 

 
 

AGENDA 
  

  
1. Opening en ingekomen stukken 

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering  

d.d. 25 september 2019 

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  

8. Bestuursbeleid 2020-2021 

9. Vaststellen contributie 

10. Begroting 2020-2021 

11. Verkiezing kascommissie 

12. Rondvraag over komend jaar 

13. Sluiting 
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1. Opening en ingekomen stukken 
 
  Marius heet iedereen welkom. In verband met de oplopende Covid-19 be-

smettingen heeft het bestuur uiteindelijk moeten besluiten de vergadering 
digitaal te houden. We gaan het zo proberen. De meeste leden zijn hope-
lijk intussen wel gewend aan digitale bijeenkomsten. Mocht je leden ken-
nen die daar moeite mee hebben: help ze dan, en als ze het moeilijk heb-
ben met die manier van communiceren: laat het ons weten.  

  Verzoek aan iedereen de microfoon uit te zetten. Als je het woord wilt een 
handje op te steken en te wachten op een teken van de voorzitter dat je 
het woord krijgt, voordat je gaat praten. Vragen kun je ook via de chat 
stellen.  

   
  Vooraf zijn n.a.v. de uitnodiging voor de vergadering twee vragen via de 

mail binnen gekomen één van Elke Jacobs en één van Bruun van der 
Steuijt: beiden hebben betrekking op de accommodatie. Op die vraag 
gaan we bij agendapunt 3A) bestuursbeleid in.  

 
  Afmeldingen zijn er van: Wim van Velzen (erelid), Wim Aalbertsberg (digi-

taal toch aanwezig), Elke Jacobs (digitaal toch aanwezig) 
 
  De bestuursleden stellen zich voor: Getty (die de ALV nog moet benoe-

men, Ton, Ties, Caroline en Henk) 
   
  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.  

  De aanwezigheidslijst wordt obv de mensen die zijn ingelogd opgesteld. 
Er waren in totaal 54 leden aanwezig.  

   
 

2. Behandeling en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 25 
september 2019 

 
 
  Onder dankzegging van de secretaris stelt de ALV het verslag vast. 
 
 

3. Verslag secretaris 
 
  Dit verslag beschrijft alle het werk van werkgroepen en commissies. Om 

te beginnen dankt de voorzitter alle coördinatoren en voorzitters van de 
werkgroepen, een ieder die zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Het ziet 
er weer volledig en netjes uit. Ook dank aan Henk voor de eindredactie 
(wat veel werk is).  

 
 

a. Bestuur  
   
  Het ledenbestand – met dank aan Marjan Heemskerk voor het bijhouden 

van de ledenadministratie - leert ons dat we vandaag twee jubilarissen 
hebben die 25 jaar lid zijn: trainer IHG-groep Victor Hoya Martinez en 
oud-bestuurslid Alec van der Voort. Zij zullen het Schoentje een dezer 
dagen persoonlijk overhandigd krijgen.  

  De vereniging telt per 1 juli 350 leden, dat is (net als vorig jaar) 4% minder 
dan vorig jaar. Circa 25% van de leden is vernieuwd: het verloop is dus 
behoorlijk – maar dat is op zich al jaren zo.  

  Ondanks onze introductiecursussen (oa GTL) en aanloop via-via, is de 
tendens voor wat betreft ledenaantal niet goed. Het bestuur wil dan ook 
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met een aantal leden verkennen hoe we als vereniging kunnen vernieu-
wen zodat we vitaal blijven. Dit is al een van de speerpunten van het be-
leid voor komend jaar.  

  
  Beleid 
  Het overgrote deel van het bestuurswerk is dit jaar opgegaan aan de co-

ronacrisis. De lockdown was in die zin eenvoudig dat alle activiteiten om 
te trainen, of wedstrijden te doen direct stop gezet moesten worden. In-
gewikkeld was telkens de vraag: hoe lang gaat dit duren en wat kan er 
over drie weken? Achter de schermen (letterlijk en figuurlijk) heeft het be-
stuur meermaals overlegd met GTL en TC, ik kom daar later nog op te-
rug. Het verantwoord opstarten van de trainingen vroeg eind mei/ begin 
juni veel extra aandacht van trainers, TC en bestuur: ik wil hen daar na-
mens jullie allemaal enorm voor bedanken.  

 
  Sommige beleidsmatige zaken zijn door corona ook versneld: dan heb ik 

het over de mailberichten die we vanuit de ledenadministratie snel kunnen 
sturen. Dit was een onderdeel van ons digitaliseringsbeleid. 

  Waar we niet aan zijn toegekomen is het vrijwilligersbeleid. Dit niet door 
corona, maar gebrek aan een bestuurslid of vrijwilliger die het leuk vindt 
om dit op te pakken. Onder de noemer ‘vitale vereniging’ gaan we daar 
komend jaar toch mee aan de slag.  

   
  Caroline Gautier licht toe dat direct na de ALV, dus ruim voor de corona-

crisis wel de werkgroep verkenning accommodatie aan de slag is gegaan. 
Die bestond uit: Guus Heemskerk, Anton Kneppers, en de bestuursleden 
Caroline Gautier en Marius Schwartz. [Verslag op pag. 30]. Doel was te 
kijken wat de voor- en nadelen van Wippolder en andere mogelijke thuis-
locaties voor de Koplopers zouden kunnen zijn.  

 
  Er is een inventarisatie gemaakt van 11 mogelijke sportaccommodaties in 

Delft. Er is een lijst opgesteld met criteria waaraan de accommodatie 
moet voldoen (genoeg kleedkamers, parkeren, veiligheid, nabijheid par-
cours, materiaalhok voor de Koplopers kar en plaats voor GTL 20tons 
container). In een aantal gevallen heeft een aanvullend gesprek plaatsge-
vonden. Al met al scoren Fortuna (TU-terrein), DVC (Brasserskade) én 
Wippolder goed.  

  Elke Jacobs heeft via de mail gevraagd: waarom voor Wippolder is geko-
zen terwijl de douches niet allemaal goed functioneren.  

  Antwoord: Op dit aspect scoren ze idd niet goed. Maar de vele andere 
aspecten zijn wel goed. Bovendien maken we gebruik van kleedkamers 
met de meeste kapotte douches: Wippolder heeft al aangegeven dat we 
andere kleedkamers mogen gebruiken: maar bij raadpleging van de Kop-
lopers die gebruik maken van de kleedkamers, bleek hier geen behoefte 
aan. Bovendien is Wippolder voornemens om de douches te renoveren. 
Deze zomer is dat tgv corona niet gelukt, in oktober heeft Wippolder een 
ALV waar dit besluit voor ligt. Tot aan de zomerstop ’21 zullen de dou-
ches iig niet gerenoveerd worden. Elke vraagt of dan tenminste alsnog de 
vrouwen gebruik kunnen maken van een kleedkamer met betere dou-
ches. Het bestuur zegt toe dit te zullen regelen.  

   
  Bruun van der Steuijt heeft via de mail laten weten dat hij de argumenten 

van de werkgroep niet overtuigend vindt. En hij stelt voor om een enquete 
uit te schrijven over het alternatief Fortuna.  

  Het bestuur vindt dit voorstel te weinig uitgewerkt om zo voor te leggen 
aan de ALV. Daarnaast zou die dan ook tenminste over Wippolder en 
DVC moeten gaan. Tijd en moeite zou in een zorgvuldige presentatie van 
de alternatieven gestoken moeten worden om de leden een zinnig afwe-
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ging te kunnen laten maken. Belangrijke overweging is ook dat wij de ef-
fecten van corona op de vereniging(en) – ook de onze – nu niet overzien.  

 
  Marius geeft aan dat het bestuur het advies van de werkgroep overneemt 

om op Wippolder te blijven. De ALV neemt dit advies over. Het bestuur 
heeft toegezegd om de vrouwen gebruik te gaan laten maken van een 
andere kleedkamer en vraagt de leden om bij klachten deze onmiddellijk 
(met foto) te melden secretaris@dekoplopers.nl. Verder zal het bestuur in 
gesprek blijven met het bestuur van Wippolder over het toegezegde groot 
onderhoud van de kleedkamers. Tot slot gaf het bestuur ook aan dat dit 
niet het moment is om ingrijpende keuzes te maken over de accommoda-
tie omdat door de coronamaatregelen mogelijk een blijvend effect zal blij-
ken op het verenigingsleven van De Koplopers (maar ook de andere ver-
enigingen.  

   
 

b. Trimloopcommissie 
   
  Zeven van de negen kopjesloop en de oliebollencross zijn dit verenigings-

jaar georganiseerd. In totaal waren er ruim 1300 deelnemers: ca 150 per 
keer (inclusief bedrijvenlopers) + 300 crossers.  

  Er is een groep van zo’n 40 leden en niet leden actief als vrijwilliger om 
deze lopen elke maand weer mogelijk te maken. Het bestuur wil een aan-
tal van hen in het zonnetje zetten – vrijwilligers die na vele jaren inzet op 
belangrijke functies nu of stoppen, of een rustiger taak krijgen. Zij krijgen 
op korte termijn een mooi boeket thuis gestuurd.  

• Coert Eigendaal: al jaren gewaardeerd fuikopbouwer en beheerder 
van de Koploperskar. 

• Jan Hoekstra: al vele, vele jaren op de waterpost. 

• Peter de Haan: hij houdt het na 15 jaar penningmeesterschap voor 
gezien. 

• Jeannette Smit: stopt na jaren actieve inzet als overall coördinator 
van de trimlopen. 

• Carla de Jong: zij is gestopt als dag coördinator maar blijft gelukkig 
betrokken bij de Kopjesloop op het parcours. 

• Petra de Groot: stopt na jaren actieve inzet als dag coördinator van 
de Kopjeslopen. 

   
  We zijn als bestuur heel blij en ook trots dat de Kopjeslopen als een van 

de eerste lopen na de zomer weer is gestart. Bijna honderd mensen heb-
ben meegelopen! Het verliep veilig en met een blij gemoed!  

  De voorbereiding van deze eerste loop vroeg natuurlijke extra werk omdat 
het coronaproof moest. Dat kon alleen dankzij tomeloze enthousiasme 
van vooral Caroline Gautier, Mathijs van Boxtel en Ron Holling. Waarvoor 
dank! 

    
  Voor de overall- en dagcoördinatie blijven we overigens op zoek naar en-

thousiaste mensen!  
 
 

c. Technische Commissie 
   
  Ook de TC heeft, samen met de trainers, een druk jaar achter de rug. Er 

moest flink geïmproviseerd worden en dat heeft allemaal heel goed uitge-
pakt. Het bestuur wil in het bijzonder de trainers bedanken voor het ook 
tijdens de lockdown en daarna in contact blijven met allen leden in hun 
groep. Vooral diegenen die alleen wonen, en leden die in een voor coro-
na-kwetsbare groep zitten hebben het heel zwaar gehad, en nog zwaar. 
Contact met die leden is extra belangrijk.  

mailto:secretaris@dekoplopers.nl
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  Corona heeft ook heel veel nieuwe hardlopers op de been gebracht: velen 
die niet konden zaal- of veldsporten hebben hardloopschoenen (of een 
fiets) gekocht. De TC probeert in ieder geval een deel van die nieuwe lo-
pers te binden aan de Koplopers door nieuw cursusaanbod en communi-
catie daaromheen. 

  De TC heeft dit voorjaar een enquête uitgezet onder de leden. De analyse 
van die enquête, samen met gesprekken met leden en trainers gebruikt 
de TC om tot duidelijkere profielen te komen voor de verschillende trai-
ningsgroepen (1 t/m 4). Daar gaan we het in nieuwe verenigingsjaar mee 
verder.  

 
  We nemen na bijna twintig jaar afscheid van Dick Lam als trainer van de 

baangroep. Marc Rotsaert gaat daar nu verder als trainer: hij verzorgde 
afgelopen jaar al de helft van de trainingen. Ook Dick zal een bos bloe-
men ontvangen voor zijn verdiensten afgelopen jaren. 

    
  Vind je het interessant om zelf trainingen te geven: neem dan contact op 

met de TC. In 2021 start weer een LT2 worden georganiseerd (Loopgroe-
pen) 

 
 

f. Webteam, Kopstuk redactie en Medische zaken 
   
  Lid van Verdienste Hans Verbeek stopt met masseurschap. Maar stil zit-

ten doet hij nog lang niet: het trainerschap van de IHG en organisatie 
Oliebollencross vindt hij daar veel te leuk voor!  

  Ook Hans krijgt een mooi boeket thuis als dank voor zijn jarenlang mas-
seurschap (en al het andere werk dat Hans al doet). Loes Franken is af-
gelopen jaar begonnen als masseur, naast Ursula Hoogervorst.  

 
 

g. Golden Tenloop en Public Relations 
   
  De GTL hebben we dit jaar in pijn met ons hart moeten afgelasten. Ge-

lukkig nog op een moment dat financieel de schade beperkt was en we 
zelfs het inschrijvingsgeld hebben kunnen restitueren. Uitstel was een 
scenario, maar onverenigbaar met het karakter van de GTL: op Hemel-
vaartsdag en met veel vertier en toeschouwers midden in de binnenstad 
van Delft. Op dit moment denkt de GTL na over scenario’s voor de ko-
mende GTL én Droomtijdloop: volgend jaar is immers een jubileumjaar.  

 
  Lid van Verdienste Bruun van der Steuijt zorgt er regelmatig voor dat on-

ze Koplopers in de Delft op Zondag verschijnen, of hij praat op de Stads-
radio Delft over evenementen van de Koplopers. Bruun kent elke onder-
nemer en instelling in Delft en onderhoudt daar warme contacten mee. Hij 
is daarom een gouden kracht voor de GTL en AV De Koplopers.  

 
 

i. Maatschappelijke Commissie 
   
  Deze is dit verenigingsjaar, iom de maatschappelijke organisaties waar 

we mee samen werken, van karakter veranderd. De cie is bij teruglopen-
de belangstelling onder de leden om mee te helpen bij de sociale activitei-
ten op of voor de instellingen daarmee gestopt. Wel blijft de cie zoeken 
naar goede doelen voor de Kopjesloop en GTL. Dit jaar ging de GTL niet 
door, en gaat de Kopjesloop bijdrage naar Villa Joep. Tgv corona is de 
bijdrage nog niet overhandigd.  
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4. Verslag penningmeester 

   
Ook nu moet helaas het woord Corona vallen. Normaliter geeft de GTL een 
ruim overschot, maar door afgelasting was dat niet aan de orde.  Ook de 
klok was aan vervanging toe. Door een beroep te doen op het steunpakket 
van de overheid voor sportverenigingen (TOGS regeling) in verband met de 
coronacrisis, is het tekort beperkt gebleven. 
     
Dirk-Jan Dekker vraagt of Wippolder huur heeft kwijtgescholden. Dit is, in 
goed overleg, niet gebeurd, dit ook omdat de Koplopers een beroep konden 
doen op het steunpakket van de overheid. Onder de nieuwe regeling is nog 
geen contact geweest met Wippolder, maar wordt nog wel opgepakt. 
 
Marius licht toe dat verenigingen onderling elkaar ook steunen en dat wij 
gelukkig een goede financiële positie hebben en de “uitgaven ” voor de GTL 
beheersbaar waren. Ook de trainers hebben gedeeltelijk afgezien van hun 
vergoeding voor het tweede kwartaal van het jaar.  

  
 

5. Verslag kascommissie 
 
  De samenstelling was deze keer Guus Heemskerk (voorzitter) en Ron Hol-

ling en reservelid Thom Dielen. Deze laatste hoefde niet in actie te komen.  
   
  De kascommissie heeft ook een aantal inhoudelijke aandachtspunten mee-

gegeven aan het bestuur. Belangrijkste is de zorg over het trendmatig dalen 
van het ledenaantal, met de suggestie om daar ikv Sportakkoord Delft mee 
aan de slag te gaan. Daar komen we bij het Bestuursbeleid voor dit vereni-
gingsjaar op terug.  

 
  De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te ge-

ven. De vergadering stemt in, de kascommissie en de penningmeester krij-
gen applaus voor hun inspanningen. 

  
  

6. Rondvraag over afgelopen jaar 
   
  Geen vragen.  
 
 

7. Bestuursverkiezing 
  

Nog tijdens de vorige ALV gaf Getty van Winden aan interesse te hebben in 
vrijwilligerswerk voor de Koplopers. Zij heeft vanaf januari de rol van secre-
taris in het bestuur vervult. Daar is het bestuur erg blij mee: vanaf januari 
2019 was er na het vertrek van Nicolette Raaijmakers geen secretaris: haar 
taken hebben we herverdeeld. Het Bestuur stelt voor om Getty van Winden 
te benoemen als bestuurslid.  
 
Ties zijn termijn zat er 1 juli op, maar hij is nog bereid om zijn bestuurswerk 
voor te zetten tot het moment dat er een nieuw bestuurslid is. Het bestuur 
draagt hem voor herbenoeming voor.  
 
Er zijn geen andere voordrachten door leden gedaan. 
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Het bestuur ziet er na het besluit als volgt uit: 
 
Naam:    Functie:   Treedt af per: 

 
Marius Schwartz  Voorzitter   1 juli 2022 

 
Ton Konincks   Penningmeester  1 juli 2021 

      
 Getty van Winden  1e secretaris   1 juli 2023 
      Medische zaken   
 

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

Henk Koelewijn   Lid    1 juli 2022 
     Het Kopstuk/Website    

 
Ties van Elst   Lid    1 juli 2023 

      Technische Commissie 
 

Caroline Gautier  Lid    1 juli 2021 
     Trimloopcommissie/Accommodatie 

   
 

8. Bestuursbeleid 2020-2021 
   
  Corona zal ook komend verenigingsjaar veel aandacht van ons allen vra-

gen. Gezond blijven en geen virus verspreiden staat voorop. We hebben 
nu al een paar maanden ervaring met het aangepast trainen (vanaf ver-
schillende locaties), gebruik van kantine en kleedkamers (wat nog erg 
wennen is, maar het gaat). En ook deze vergadering is anders. Het gaat 
allemaal wel, maar is anders. Er van uitgaand dat dit blijvend impact heeft 
op AV De Koplopers wil het bestuur de vitaliteit van de club in deze nieu-
we omstandigheden versterken: wat gaan we behouden, wat gaan we 
anders doen om de verbinding tussen de groepen te maken, nu we elkaar 
niet zo makkelijk ontmoeten, of even in de kantine naar elkaar toe kunnen 
lopen? Daarom willen we met trainers en een ledenvertegenwoordiging 
per groep in gesprek om ideeën op te halen en enthousiaste doeners te 
ontmoeten. 

 
  We zouden bijna vergeten onder dit alles dat we dit verenigingsjaar een 

lustrum hebben: De Koplopers zijn dit verenigingsjaar 35 jaar geleden op-
gericht. Dat betekent een Droomtijdloop dit najaar (mits zomertijd en mits 
corona). Het bestuur zoekt enkele leden die lustrumactiviteiten willen or-
ganiseren! 

   
  We gaan verder met digitalisering: website, Kopstuk en nieuwsbrief goed 

op elkaar aan laten sluiten. Digitale inschrijving voor massage.  
 
 

9. Contributie 
 
  De ALV gaat akkoord met de contributie. 
 
 

10. Begroting 2020-2021 
   
  De ALV gaat akkoord met de begroting. 
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11. Verkiezing kascommissie 

 
  De kascommissie 2020-2021 bestaat uit Guus Heemskerk (voorzitter) en 

Thom Dielen. 
  Tijdens de vergadering wordt als nieuw reservelid benoemd Bram Link. 

Hij schuift het volgende verenigingsjaar door naar de kascommissie 2021-
2022. 

  De ALV stemt in met deze samenstelling. 
 
 

12. Rondvraag over komend jaar 
   
  Elke Jacobs heeft gedurende de vergadering de vraag gesteld of er iets te 

melden valt over de mogelijke herindeling van de groepen. Marius heeft 
hierop aangegeven dat dit zeker onze aandacht heeft, dat dit onderwerp 
valt onder de eerder benoemde speerpunten over “waar willen we als 
vereniging voor staan”. Het onderwerp heeft op dit moment onze acute 
aandacht, mede vanwege wat verschuivingen/ontwikkelingen in de groe-
pen 2 en 4. 

 
Elaheh Jamalzadeh geeft aan dat ze de verjaardagskaart mist. Zij be-
greep dat dit vanwege bezuiniging zou zijn. Marius geeft aan dat dit niet 
zozeer vanwege de bezuinigingen is geweest, maar vanwege het feit dat 
de inzichten anders zijn geworden. 

 
Bianca Weijers vraagt hoe het nu met de bedrijvenloop verder gaat. 
Vooralsnog is het uitgesteld tot januari, maar wij weten nog niet of dit 
doorgang kan vinden. Er is vanaf heden een meldplicht voor groepen van 
meer dan 50 personen. We hebben vooralsnog overigens een vergunning 
voor 200 deelnemers, veelal wordt dit aantal met de bedrijvenloop wel 
overschreden.  
 
Bruun van der Steuijt vraagt of er het alsnog een optie is om naar Fortuna 
over te stappen, mocht de hygiëne zorgelijk blijven. Marius geeft aan dat 
er een goede inventarisatie ligt, maar dat we vooralsnog ons bij het 
standpunt houden om bij Wippolder te blijven.  

 
Bruun geeft zijn complimenten voor het jaarverslag. 

 
 

13. Sluiting 
 
  Marius sluit de ALV 2020 om 22.30 uur en dankt een ieder voor de digita-

le aanwezigheid en inbreng. 

 

 
 



0 

 

 

 

 
Bijlage 2 

 
Toelichting wijziging Statuten AV De Koplopers 
 
De geldende statuten zijn in 1995 door de ALV vastgesteld. Het ging toen 
om een eerste herziening van de oprichtingsstatuten uit 1986. Het bestuur 
stelt nu aan de ALV voor om de statuten te actualiseren in aansluiting op de 
huidige wet- en regelgeving. Aanleiding voor de actualisatie is het van kracht 
worden van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Doel van deze 
wet is om verenigingen bestuurbaar te houden bij bijvoorbeeld overlijden, of 
opstappen en ontslag van bestuursleden. Daarnaast schrijft de wet ook voor 
wat er moet gebeuren als bestuursleden ‘tegenstrijdige belangen’ hebben bij 
bestuursbesluiten. Denk daarbij aan een bestuurslid dat eigenaar of werk-
nemer is van een bedrijf waar de vereniging zaken mee wil gaan doen. Tij-
dens de actualisatie zijn de statuten ook zoveel mogelijk in lijn gebracht met 
de modelstatuten zoals de Atletiekunie die hanteert.  
Het bestuur heeft het concept dat nu voorligt opgesteld nadat de Atletiekunie 
een eerste versie heeft becommentarieerd: dit commentaar is verwerkt in de 
versie die nu voorligt. Verwerking van het commentaar is nodig om akkoord 
te krijgen van de AU op de statuten (conform artikel 18 lid 6).   
Hierna worden de wijzigingen artikelsgewijs toegelicht. Redactionele wijzi-
gingen (nummeringen) zijn niet vermeld.  
  

Paragraaf Toelichting 
 

Definities 

 De begrippen ‘ontstentenis’, ‘belet’, ‘demissio-
nair’ en ‘tegenstrijdig belang’ zijn toegevoegd.  

Rechten en verplichtingen 

Art. 5 lid 1  Toevoeging van reglementen en organisaties /  
thema’s waar de vereniging aan gebonden is, 
zoals die van de wereldatletiekbond, het para-
lympisch comité, etc. inzake met name doping, 
seksuele intimidatie  en matchfixing.  

Straffen 

Art 6 lid 3, 4, 5, 6 Toevoeging van soort straffen en de te volgen 
procedure bij het opleggen van straffen. 

Bestuur  

Art. 9 lid 5  Toevoeging dat bestuursleden zich richten op 
het belang van de vereniging en daarbij be-
trokken organisaties 

Art. 9 lid 9, 10, 11, 12 Toevoeging dat het bestuur bevoegd is (tijde-
lijk) besluiten te nemen in de omschreven situ-
aties en onder welke voorwaarden.  
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Bestuursbevoegdheid 

Art 10 lid 2 Het aantal bestuursleden waarbij het bestuur 
nog bevoegd is te besluiten is van 5 terugge-
bracht naar 3.  

Art 10 lid 6 De hoogte van het bedrag waarover het be-
stuur besluiten mag nemen die niet in de be-
groting zijn opgenomen is aangepast van 
10.000 gulden naar 10.000 euro  

Art. 10 lid 7 en 8. Toegevoegd de verplichting van bestuursleden 
in het bestuur te melden dat zij een tegenstrij-
dig belang hebben en als dan, dat desbetref-
fend lid niet mee mag doen aan de besluitvor-
ming. En omschrijving situatie dat ALV besluit 
moet nemen.   

Art 10 lid 9  Het beleidsplan is een meerjarenbeleidsplan 
geworden.  

Rekening en verantwoording 

Art 12 lid 7, 8. Bewaartermijn van de stukken is aangepast 
van 10 naar 7 jaar.  
En toegevoegd dat, als de kascommissie een 
negatief oordeel heeft over de stukken, een 
nieuwe kascommissie door de ALV moet wor-
den benoemd.   

Besluiten van organen  

Art 14 lid 2 Identieke toevoeging als in art. 10 lid 7, voor 
geval leden van commissies tegenstrijdige be-
langen hebben.  

ALV 

Art. 15 lid 5 Toevoeging omschrijving welke agendapunten 
de ALV onder meer bevat. 

Toegang en besluitvorming  

Art. 17 lid 6 Toevoeging dat de bestuursleden een raadge-
vende stem aan de ALV hebben. En dat be-
stuursleden tijdens de ALV gevraagd wordt 
hun zienswijze over een besluit te geven.  
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Bijlage 3 

 

STATUTENWIJZIGING 

 

 

Definities 

In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: 

-  Vereniging: Atletiekvereniging De Koplopers 

- Algemene Vergadering: de algemene ledenvergadering van de Vereniging; 

- Bestuur: het Bestuur van de Vereniging; 

-  Nederlandse Atletiekunie: Atletiekunie (AU); 

-  leden: de leden van de Vereniging die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld in artikel 4 van de 

statuten; 

-  schriftelijk: bij brief of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt 

overgebracht, waaronder begrepen social media, mits aan de secretaris het communicatiemiddel (het 

adres/account) kenbaar is gemaakt indien dit persoonlijk is; 

- interne media: de gebruikelijke voor alle leden toegankelijke communicatiekanalen waarmee binnen de 

Vereniging door organen van de Vereniging wordt gecommuniceerd met de leden en vice versa en waar-

mee de leden onderling kunnen communiceren, zoals een clubblad, een website of een mobiele applicatie; 

-  ontstentenis: de situatie waarin een of meer van de bestuurders van de vereniging niet meer in functie is 

als gevolg van aftreden, ontslag, of overlijden;   

-   belet: de situatie waarin een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of wil uitvoeren door bijvoorbeeld 

ziekte, onbereikbaarheid of schorsing. Een direct of indirect persoonlijk of tegenstrijdig belang valt niet 

onder belet. De beletregeling van plaatsvervanging treedt dan niet in werking;  

-     demissionair: de situatie zoals omschreven in artikel 9 leden 10, 11 en 12.  

- tegenstrijdig belang: de situatie waarin een bestuurder of een lid van een orgaan of een lid van een com-

missie door een direct of indirect persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander belang dat 

niet parallel loopt met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisa-

tie, niet in staat moet worden geacht het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming 

of organisatie integer en onbevooroordeeld te bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroor-

deeld bestuurder of lid van het orgaan of lid van de commissie mag worden verwacht. 

 

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 

Artikel 1 

1. De vereniging is genaamd Atletiekvereniging De Koplopers, hierna te noemen: de vereniging. 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Delft. 

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

 

Duur 

Artikel 2. 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.  

2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van een juli tot en met dertig juni. 

3. De vereniging is opgericht op eenentwintig maart negentienhonderd zesentachtig. 
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Doel 

Artikel 3. 

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van de wegatletieksport in welke verschijningsvorm dan 

ook, 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door : 

a. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, hierna te noemen Atletiekunie (AU) en binnen 

dit Atletiekunie-verband het organiseren van en deelnemen aan trainingen, wedstrijden, atletiekevene-

menten, opleidingen en andere activiteiten;  

b. de benodigde accommodatie tot stand te (doen) brengen. 

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.  

 

Lidmaatschap 

Artikel 4. 

1. a.  Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.  

b.  Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de Atletiekunie, kunnen 

lid zijn van de vereniging. 

2. a.  Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lid-

maatschap van de AU worden toegelaten, of van wie de AU het lidmaatschap heeft beëindigd, 

b.  Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de AU aan te vragen voor een ieder, die in de vereni-

ging actief de sport beoefent, enige functie bekleedt of anderszins lid is van de vereniging. Leden van de 

AU zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen, beide 

in het kader van de sportbeoefening. 

c. Het bestuur van de AU is bevoegd te controleren of aan het onder b bepaalde is voldaan, 

3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene 

vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. 

4.  Het bestuur houdt met inachtneming van de privacywetgeving een register bij waarin de namen, adressen 

en geboortedata van alle leden zijn opgenomen, een en ander op een door de AU aan te geven wijze. 

 

 

Rechten en verplichtingen  

Artikel 5. 

1. De leden zijn gehouden:  

a. de statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van het Bestuur, van de Al-

gemene Vergadering of van een ander orgaan van de Vereniging na te leven;  

b. de statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van een orgaan van de Atletiekunie, 

alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de wereldatletiekbond ge-

naamd World Athletics, de Europese atletiekbond genaamd European Athletics, het International 

Paralympic Committee (IPC) als van de Atletiekunie na te leven;  

c. de statuten en reglementen van de stichting Instituut Sportrechtspraak inzake Doping, Seksuele 

intimidatie en Matchfixing, alsmede de met betrekking tot doping door World Athletics van toe-

passing verklaarde sportspecifieke bepalingen;  

d. de doelstelling van de Vereniging te onderschrijven en daadwerkelijk mee te willen werken aan 

de activiteiten van de Vereniging; 

e.     de belangen van de Vereniging niet te schaden.  

2. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de Vereniging te gedragen naar hetgeen door 

de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.  

3. De Vereniging kan door een besluit van het Bestuur, van de Algemene Vergadering of van een ander or-

gaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.  

4. De Vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover uit de statuten van de Vereniging onderscheidenlijk 

van de Atletiekunie niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De Ver-

eniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schade-

vergoeding vorderen, tenzij het lid het Bestuur schriftelijk mededeelt het Bestuur daartoe niet te machti-

gen.  
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5. De Vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover dit in de statuten van de Vereniging onderscheiden-

lijk van de Atletiekunie uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aan-

gaan.  

6. Voor zover van toepassing gelden de in lid 4 en 5 bedoelde rechten en verplichtingen ook indien deze 

worden bedongen respectievelijk worden aangegaan door de Atletiekunie ten behoeve van dan wel ten 

laste van de Vereniging. 

7. De in de leden 3, 4 en 5 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het Bestuur respectievelijk 

het bestuur van de Atletiekunie. 

 

Straffen 

Artikel 6 

1. a. Het handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of beslui-

ten van organen van de vereniging, en/of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad kan 

leiden tot sancties.  

 b. Tevens kan het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen, en/of beslui-

ten van organen van de Atletiekunie, alsmede met de door de Atletiekunie van toepassing verklaarde 

wedstrijdbepalingen waardoor de belangen van de Atletiekunie, dan wel van de atletieksport in het alge-

meen worden geschaad, leiden tot sancties.  

2. a.  Daargelaten de bevoegdheid van de Atletiekunie om overtredingen als bedoeld in lid 1 te bestraffen, 

is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen.  

 b.  Van een door het bestuur opgelegde straf kan de betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergade-

ring. 

3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen door de Vereniging de volgende straffen 

worden opgelegd:  

- berisping;  

- boete;   

- schorsing;  

- royement (ontzetting uit het lidmaatschap).  

b. Een lid kan geen sanctie worden opgelegd dan nadat hem de gelegenheid is geboden zich ten 

overstaan van het sanctionerende orgaan te verdedigen tegen de tegen hem ingebrachte beschul-

diging. Een opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld. In spoedeisende gevallen 

kan het Bestuur de beslissing tevens mondeling aan het lid mededelen.  

 c.  Van het opleggen van een straf wordt ia de interne media mededeling gedaan. 

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een 

lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzon-

dering van het recht om in beroep te gaan.  

5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken naar aanleiding van handelen of nalaten van handelen zo-

als bedoeld in lid 1 onder a.  

b. Nadat het Bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door 

middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van de reden(en) van het besluit in 

kennis gesteld.  

6. a. Van een door de Vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand 

na ontvangst van deze kennisgeving van het Bestuur in beroep gaan met inachtneming van het in lid 2.b 

van dit artikel bepaalde. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

 b. Van de overige door het Bestuur opgelegde straffen staat geen beroep open.  
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Einde lidmaatschap 

Artikel 7 . 

1.  Het lidmaatschap eindigt: 

a.  door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; 

b. door schriftelijke opzegging door het lid; 

c.  door opzegging door de vereniging;  

d.  door royement (ontzetting). 

2. a.  Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 

   b.  Royement geschiedt door het bestuur. 

3.  De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:  

a.  in de gevallen in de statuten genoemd;  

b.  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten. die de statuten voor het lidmaat-

schap stellen, alsmede 

c.  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren; 

d.  wanneer de Atletiekunie het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging 

met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van 

de Atletiekunie op de door de Atletiekunie voor geschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het 

laatste geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de Atletiek-

unie is bevestigd of ongedaan gemaakt. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar 

worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap 

verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. 

4. a.  Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. 

   b.  Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: 

- wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

- binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn ver-

zwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem 

van toepassing is. 

Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden 

gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en 

verplichtingen daaronder begrepen 

- binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een 

andere rechtsvorm of tot fusie. 

5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met 

  inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene  

  Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door  

  opzegging aan het einde van het lidmaatschap, welk lidmaatschap wordt aangegaan voor 6  

  maanden, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3b en 4b 

b.  Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 

toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd . 

6.  Indien een lid door de Atletiekunie is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit roy-

ement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

7.  Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot 

ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft vol-

daan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangele-

genheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin 

begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het 

recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan. 
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Donateurs 

Artikel 8. 

1.  De vereniging kent naast leden donateurs. 

2.  Donateurs zijn die natuurlijke- of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de 

vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 

3.  Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten 

zijn toegekend of opgelegd. 

4.  De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden be-

eindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd 

blijft. 

5.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 

Bestuur 

Artikel 9. 

1.  Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de 

leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

2.  Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste tien leden. De kandidaatstel-

ling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. 

3.  In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, wijst het bestuur een vice-

voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan en stelt de taken van de bestuursleden vast. Het be-

stuur doet hiervan — hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving — me-

dedeling aan alle leden. 

4.  De algemene vergadering benoemt de voorzitter.  

5.  Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opge-

dragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden 

behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan 

hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 

wenden. Bestuursleden zijn verplicht zich daarbij te richten naar het belang van de vereniging en de met 

haar verbonden organisaties. 

6.  Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur 

op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vaca-

ture is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.  

7. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een 

meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen van de Algemene 

Vergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, ein-

digt door het verloop van die termijn.  

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  

a. door het eindigen van het lidmaatschap;  

b. door bedanken. 

9. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de overblijvende bestuursleden of 

vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in ar-

tikel 9 lid 1 en zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het 

bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de persoon die het bestuur daartoe 

heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur belast. 

  De algemene vergadering kan ingeval sprake is van ontstentenis of belet van alle bestuurders en er geen 

persoon door het bestuur is aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, één of meer tijdelijke 

plaatsvervangers benoemen en ontslaan. Plaatsvervangende bestuursleden hebben voor de tijd dat zij tij-

delijk besturen dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden als het bestuur. Plaatsvervangende bestuursle-

den worden ingeschreven bij het handelsregister. Benoeming, schorsing en ontslag van plaatsvervangers 

geschiedt op dezelfde wijze als bij bestuursleden. 

10. In geval alle bestuursleden voornemens zijn om zelf ontslag te nemen, maar ten minste één bestuurder be-

reid is tot het moment van benoeming van nieuwe bestuursleden aan te blijven als bestuurder, dan vormen 

deze laatst overgebleven bestuurders het demissionaire bestuur.  
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11. De in lid 10 bedoelde bestuurders dienen hun ontslag schriftelijk in bij de algemene vergadering met 

vermelding dat zij als demissionair bestuur zullen aanblijven. De overgebleven bestuurders zijn vanaf dat 

moment demissionair en blijven aan tot de algemene vergadering waarin nieuwe bestuurders worden ge-

kozen.  

12. Een demissionair bestuur heeft alle bevoegdheden die een gewoon bestuur ook heeft, met de beperking 

dat zij geen nieuw beleid meer vormt en besluiten die kunnen wachten, overlaat aan het nieuwe bestuur. 

Het demissionaire bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat een nieuwe algemene ledenvergadering wordt 

uitgeroepen waarbij nieuwe bestuursleden worden benoemd en alle werkzaamheden verricht die daarbij 

horen. Het demissionaire bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat lopende zaken in de vereniging voort-

gang vinden en dat zij hun taken en (digitale) stukken en administratie naar behoren overdragen aan de 

nieuw gekozen bestuurders.  

 

Bestuursbevoegdheid 

 

Artikel 10. 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 

2.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht 

zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats (en) 

aan de orde komt. 

3.  Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden 

van het dagelijks bestuur vast te stellen. 

4.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uit-

voeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 

5.  Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het 

aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver-

bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander ver-

bindt. 

6.  Het bestuur mag zonder de toestemming van de algemene ledenvergadering geen overeenkomsten sluiten, 

waarbij de vereniging gebonden wordt voor een totaalbedrag van boven tienduizend euro (€ 10.000,-) per 

kalenderjaar. Dit betreft uitgaven die niet in de begroting verwoord zijn. 

7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrij-

dig belang heeft. Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, meldt dat onverwijld aan de overige 

leden van het bestuur. 

8. Indien een bestuurder niet deelneemt aan de besluitvorming wegens een tegenstrijdig belang, nemen de 

overige bestuurders dat besluit onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten 

grondslag liggen. Kan geen besluit worden genomen omdat de enige bestuurder of alle bestuurders samen 

een tegenstrijdig belang hebben, dan neemt de algemene vergadering dat besluit. 

9. Het Bestuur draagt zorg voor een meerjarenbeleidsplan en legt dit meerjarenbeleidsplan en de wijzigingen 

daarvan ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. 
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Vertegenwoordiging 

Artikel 11. 

1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. 

2. a.  De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door elk bestuurslid, 

b.  Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze 

bevoegd zijn de vereniging• in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. 

3. a.  De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbe-

perkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voort vloeit, Een wettelijk toegelaten of 

voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts 

door de vereniging worden ingeroepen. 

b.  De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordi-

ging van de vereniging terzake van de in art. 10 lid 5 en lid bedoelde handelingen, 

4.  Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegd-

heid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen 

waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. 

 

Rekening en verantwoording 

Artikel 12. 

1.  Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de 

vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. a.  Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar be-

houdens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van 

zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met 

een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. 

b.  De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handteke-

ning van — een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop 

van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplich-

tingen nakomen. 

3. a.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en één 

plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

b.  De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. 

Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. 

c.  De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, alsmede de toelichting bij de-

ze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
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4.  Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek 

alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas 

en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de 

vereniging te geven. 

5.  Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de 

rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle hande-

lingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken. 

6.  Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 2 zeven jaar 

lang te bewaren. 

7. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, 

benoemt de Algemene Vergadering een andere kascommissie bestaande uit 

ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en 

verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder 

benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de 

Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de 

goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Vergadering die maatrege-

len welke door haar in het belang van de Vereniging nodig geacht worden. 

8. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 7 is niet van toepassing indien aan de ver-

gadering een samenstellingsverklaring opgesteld door een accountant wordt 

overgelegd. 

9. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk 

één (1) maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de be-

groting met betrekking tot het nieuwe boekjaar op en legt deze uiterlijk in de 

lid 3 sub a bedoelde Algemene Vergadering ter goedkeuring voor aan de 

Algemene Vergadering. 

10 Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 2 en 3, gedurende ze-

ven jaar te bewaren.  
 

 

 

Geldmidde1en en contributie 

Artikel 13. 

1.  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a.  contributies van de leden; 

b.  ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; 

c.  subsidies, giften en andere inkomsten. 

2.  De leden zijn periodiek gehouden tot het betalen van een contributie, die 

door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij 

kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bij-

drage betalen. 

3.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niette-

min de contributie voor de resterende periode verschuldigd. 

4.  De vereniging is aan de Atletiekunie de door deze jaarlijks vastgestelde af-

dracht verschuldigd. 
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Besluiten van organen van de vereniging 

Artikel 14 

1.  Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, als-

mede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de alge-

mene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie 

daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

2. Indien een lid van een orgaan of commissie een tegenstrijdig belang heeft 

met de (commissie van de) vereniging of met de met haar verbonden onder-

neming of organisatie, neemt hij niet deel aan de beraadslaging of besluit-

vorming en is hij verplicht om de betreffende commissie, het bestuur en de 

algemene vergadering in te lichten over dit tegenstrijdig belang. 

3. a.  Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de 

voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend, Hetzelfde 

geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd 

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel . 

b.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juist-

heid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd 

en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de verga-

dering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

4.  Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de 

eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd . 

5. a.  Een besluit van een orgaan dat In strijd is met de wet of met de statu-

ten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist 

rechtskracht . 

b.  Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van 

een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of 

mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan 

kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende hande-

ling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. 

c.  Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke ter-

mijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft geno-

men of door de wederpartij tot wie het was gericht. 

6. a.  Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet om-

trent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:  

1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand 

komen van het besluit regelen; 

2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid; 

3. wegens strijd met een reglement. 

   b.  Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voor-

schriften bevatten, waarop in lid 5 onder b wordt gedoeld. 

7.  De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een 

jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende be-

kendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft 

genomen of daarvan is verwittigd. 

8.  Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 6 onder a, 

kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit 

gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is 

niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de 

vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw ge-

nomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het te-

gendeel voortvloeit. 
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Algemene vergaderingen 

Artikel 15. 

l.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

2.  Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene 

vergadering worden gehouden (de jaarvergadering) . Buitengewone algeme-

ne vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.  

3.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroe-

ping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een 

aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermel-

ding van de agenda . 

4. a.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 

aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van 

de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van 

een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na 

indiening van het verzoek. 

b.  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gege-

ven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproe-

ping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van 

een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is geves-

tigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan be-

stuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van 

de notulen. 

5.    De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:  

a. vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;  

b. jaarverslag van het Bestuur;  

c. verslag van de penningmeester;  

d. verslag van de kascommissie;  

e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten;  

f. vaststelling van de contributies;  

g. vaststelling van de begroting;  

h. benoeming bestuursleden; 

i. benoeming kascommissieleden  

j. benoeming overige commissieleden;  

k. rondvraag. 

 

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen 

Artikel 16. 

1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het be-

stuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger 

verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid 

als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voor-

zien, dan voorziet de vergadering daarin. 

2.  Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een be-

stuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd 

of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de 

eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. 

 

Toegang en besluitvorming algemene vergadering 

Artikel 17. 

1.   a.  Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering, 

  b.  Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene verga-

dering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar 
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aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd — zijn alleen 

de behandeling van hun beroep bij te wonen. 

2.  Ieder lid heeft één stem. 

3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht 

uitoefenen, 

4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, 

anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen 

kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedver-

wanten in de rechte lijn ontzegd, 

5.  Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergade-

ring bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde 

kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

6. Bestuursleden hebben ieder een raadgevende stem over zaken waar de al-

gemene vergadering over moet besluiten. De algemene vergadering geeft 

bestuurders gelegenheid hun zienswijze te geven voordat tot besluitvorming 

wordt overgegaan. 

7.  Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 

8.  Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet 

anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het 

staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

9.  Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerder-

heid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de per-

sonen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkre-

gen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stem-

ming de stemmen staken, beslist het lot. 

10.  Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of 6p enigerlei wijze onderte-

kend zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of an-

dere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd. 

 

Statutenwijziging 

Artikel 18. 

1.  De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de alge-

mene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar 

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproe-

ping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen bedragen. 

2.  Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben — gedaan, moeten ten minste vijf da-

gen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge-

dragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe — geschikte 

plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de 

vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging 

ten minste veertien dagen voor vergadering in het clubblad gepubliceerd 

en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. 

3.  Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien 

in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn 

en het besluit tot — statutenwijziging met algemene stemmen wordt aange-

nomen. 

4.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uit-

gebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de le-

den aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet de helft van — de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een 

tweede vergadering bijeengeroepen en — gehouden, waarin over het voor-



13 

 

 

stel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 

aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden ge-

nomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitge-

brachte stemmen. 

5. a.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een no-

tariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het 

clubblad. Iedere bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van 

deze akte bevoegd. 

b.  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzi-

ging en de gewijzigde statuten in het Verenigingsregister neer te leggen.  

6.  De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande 

goedkeuring van de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de 

naam van de vereniging. 

 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 19. 

1. a.  Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in art. 

18 lid 1 en lid 2, alsmede het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeen-

komstige toepassing. 

b.  De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 

algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van 

de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2.  Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde 

vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden 

voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zo-

danige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. 

3.    a.  De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging 

als vereffenaars op. 

b.  De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de 

alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoe-

ming van één of meer vereffenaars . 

4.  Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig 

saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaar-

ders aanwijst. 

5.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot veref-

fening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 

bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van krachg. 

In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar 

naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie" . 

6.  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de be-

waarder (s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffe-

ning. 

 

Huishoudelijk Reglement 

Artikel 20. 

1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en 

wijzigen. 

2.  Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar 

die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

3.  De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met 

die van de AU. 
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Slotbepalingen 

Artikel 21. 

In alle gevallen, waarin zowel de wet, de statuten of het reglement niet wordt voor-

zien, beslist de algemene ledenvergadering. In dringende gevallen kan door het be-

stuur een beslissing worden genomen, dat naderhand de goedkeuring behoeft van de 

ledenvergadering. 

 

 
 


