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ALGEMENE LEDENVERGADERING AV DE KOPLOPERS 
TE HOUDEN OP WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 

 
Aanvang 21.00 uur 

Clubgebouw SV Wippolder 
 

DE TRAINING OP 21 SEPTEMBER 2022 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. 13 oktober 2021 

3. Verslag secretaris 

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

 
4. Verslag penningmeester 

5. Verslag kascommissie 

6. Rondvraag over afgelopen jaar 

7. Bestuursverkiezing 

  PAUZE 

8. Statutenwijziging 

9. Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 

10. Vaststellen contributie 

11. Begroting 2022-2023 

12. Verkiezing kascommissie 

13. Rondvraag over komend jaar 

14. Sluiting 



1 

 

 

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 2022 als volgt samengesteld: 
 
Naam:    Functie:    Treedt af per: 
 
Marius Schwartz   Voorzitter    1 juli 2022 
 
Ton Konincks   Penningmeester   1 juli 2024 
 
Vacature    Secretaris    n.v.t.   
     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 2024 
     Trimloopcie / Accommodatie 
 
Getty van Winden is tijdens het bestuursjaar gestopt als secretaris.  
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1.  OPENING EN INGEKOMEN STUKKEN 
 
 
 

2.  BEHANDELING EN VASTSTELLING NOTULEN ALGEMENE 
LEDENVERGADERING d.d. 13 OKTOBER 2021 (zie bijlage 1) 

 
 
 

3.  VERSLAG SECRETARIS 

 
 a. Bestuur 

Algemeen 

  Het bestuur heeft gedurende het afgelopen verenigingsjaar 8 maal verga-
derd. We zouden het bijna vergeten, maar tijdens de wintermaanden lag 
het verenigingsleven een tijdje stil vanwege de lockdown. Digitaal over-
leggen is intussen geen bijzonderheid meer, dus zoveel als mogelijk is het 
bestuur doorgegaan met haar activiteiten. Bestuursleden nemen, als lin-
king-pin, deel aan vergaderingen van de verschillende commissies en het 
trainersoverleg. 

Ledenbestand 

  Op 1 juli 2022 telde de vereniging 304 leden. Dit is een afname van het 
ledenaantal met 5% t.o.v. het vorige seizoen. 

 
  Enkele wetenswaardigheden die uit de ledenadministratie voortvloeien: 

▪ Het jongste lid is 26 jaar en het oudste actieve lid is 81 jaar; 
▪ Het aantal mannelijke leden is 179 (59%) en het aantal vrouwelijke 

leden is 125 (41%); 
▪ 150 van de leden wonen in de gemeente Delft, 100 in de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp, 13 in de gemeente Midden-Delfland, 17 in de 
gemeente Den Haag, 7 in de gemeente Rijswijk en 17 in de overige 
gemeentes; 

 
Onderstaande grafiek geeft de verdeling aan per woonplaats van de 
leden per 1 juli 2022: 
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▪ Het aantal leden met een wedstrijdlicentie bedraagt op 1 juli 2022: 32 
(vorig seizoen waren dat er ook 32); 

▪ Op dit moment voldoet 97% van de leden de contributie via de auto-
matische incasso machtiging. Via de contributiemodule uit Sportlink 
Club ontvangen de leden per mail tweemaal per seizoen een factuur 
ter informatie. Vriendelijk worden alle leden verzocht mutaties (bank-
gegevens, mailadres, mobiel nummer, woonadres enz.) tijdig aan de 
ledenadministratie ledenadministratie@dekoplopers.nl per mail door 
te geven; 

▪ Ook dit seizoen heeft een registratie met reden plaatsgevonden 
waarom leden bedanken als lid. In totaliteit hebben 47 leden hun lid-
maatschap dit seizoen opgezegd. De redenen van opzegging waren: 
niet te combineren met werk/school/gezin (8), blessure (11), gebrek 
aan motivatie (7), verhuizing (10), andere sport/hobby (2) en geen 
opgave van reden (9); 

▪ Dit seizoen is het ledenbestand door de in- en uitstroom van leden 
met 24% gewijzigd; 

▪ De leden Hans Gielesen, Margret Krimp en Jos Tóth 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. 

Verantwoording Bestuursbeleid 

  Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is tijdens de Algemene Ledenver-
gadering op 23 oktober 2021 vastgesteld. De aandachtsgebieden voor de 
komende jaren daarin 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! 

Het doel hiervan is om meer leden te binden: de diversiteit te vergroten 
zodat De Koplopers meer doelgroepen aanspreken. Ook gaat het om een 
betere doorstroming tussen groepen mogelijk te maken. Om meer leden 
te betrekken bij deze actie vond een eerste (digitale) brainstorm plaats in 
december 2021. Dit leverde ook op dat de TC uitgebreid is met twee le-
den (zie het verslag van de TC). Daarna zijn via de TC alle trainers be-
trokken én heeft een klein groepje leden geholpen met het opzetten van 
een Plan van Aanpak 'Ledenwerving en Ledenbinding'. De meeste acties 
die daaruit volgen zijn opgenomen in het verslag van de Technische 
Commissie. 
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Het is gaaf om vrijwilliger te zijn 

  Vrijwilligerswerk zorgt er voor dat leden zich meer betrokken weten bij de 
vereniging: men blijft langer lid. Als onderdeel is dit jaar begonnen met het 
aan nieuwe leden bij aanmelding vragen of men bepaalde taken zou wil-
len verrichten. Deze leden kunnen dan naderhand benaderd worden, 
maar komen in eerste instantie op een lijst. Daarnaast verscheen vanaf 
dit verenigingsjaar regelmatig in het Kopstuk de 'Vacature van de maand'. 
Dat leidde direct tot twee nieuwe vrijwilligers! Verder ziet het bestuur dat 
het rouleren van de organisatie van de sociale activiteiten over de trai-
ningsgroepen ook goed werkt: het zorgt voor meer samenhang binnen en 
buiten de groep en degenen die helpen zijn vaak enthousiast over wat is 
georganiseerd en de feedback die daarop komt. 

Elk lid is er één 

  De bedoeling van dit beleidspunt is duidelijk. Afgelopen jaar is wederom 
ingezet op een gecombineerd inschrijvings- en trainingsaanbod via de 
Trompper Optiek Golden Tenloop: wat circa 20 deelnemers en uiteindelijk 
circa 5 nieuwe leden opleverde. Ook is meer geflyerd (op de Delftse Vita-
liteitsdagen, bij inschrijvingen Kopjeslopen en Golden Tenloop) en zijn 
posters her en der opgehangen. De extra inspanningen zijn wat voorzich-
tig geweest omdat de energie ten eerste gericht is geweest op het na co-
rona weer aan het lopen krijgen van de 'eigen' leden. 

De Koplopers gaan digitaal 

  Dat waren we natuurlijk al, maar de bedoeling van dit beleidspunt is om 
de leden sneller en via meerdere kanalen te kunnen bedienen. Ook hier 
gaat het er om dat verschillende doelgroepen verschillende digitale media 
gebruiken. Onder aanvoering van Freek Pols heeft de redactie Het Kop-
stuk een nieuw digitaal leven gegeven. Daarnaast heeft Gerard de Groot 
een Instagramaccount geopend zodat we een wat jongere doelgroep 
kunnen bereiken. Nog net vóór het zomerreces is Floor Verschure be-
gonnen als nieuwe webredacteur. Bedoeling is dat de digitale communi-
catie gestroomlijnder gaat verlopen en we sneller én mooier kunnen 
communiceren. 
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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! Er is 
behoefte aan nieuwe aanwas. 

Taken en uitvoering 

  De trimloopcommissie organiseert in principe de volgende loopevene-
menten:  
▪ 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); 
▪ de 10 km clubkampioenschappen. 

 
  Ondanks coronabeperkingen hebben we afgelopen jaar toch acht Kopjes-

lopen kunnen organiseren. Alleen in januari konden de Kopjesloop en de 
Oliebollencross niet doorgaan. De 5 km en de 10 km waren de enige af-
standen, en natuurlijk de 1.5 m die overal goed werd aangehouden. Het is 
handig dat er veel gebruik wordt gemaakt van de online voorinschrijving 
inclusief direct digitale betaling (Dank Henk en Ton). Vrijwel elke Kopjes-
loop was afgelopen jaar uniek niet alleen vanwege steeds wisselende co-
ronabeperkingen maar ook vanwege vaak onduidelijke wegwerkzaamhe-
den die parcourswijzigingen vereisten. In juni liep het parcours helemaal 
anders, het ging via het hertenkamp. Hulde voor de vrijwilligers die hier 
flexibel mee om wisten te gaan. Dit jaar hebben we de 10 km clubkampi-
oenschappen weer op de agenda gezet, en wel tijdens de juni-
Kopjesloop. De wisselbekers zijn naar Marjon Reydon en Jurre Keizers 
gegaan. Het is de bedoeling dat komende jaren meer Koplopers hier aan 
mee zullen doen. 

  De februari-loop was onderdeel van het 1-van-de-4-circuit en dat zorgde 
voor veel deelnemers (190!). 

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 2021-2022 acht Kopjeslopen gehouden 
(normaal zijn er negen Kopjeslopen per jaar en één cross). 

 

Aantal deelnemers V 5 km M 5 km V 10 km M 10 km Totaal 

Sep ‘21 21 29 3 33 86 

Okt ‘21 16 43 4 27 90 

Nov ‘21 17 44 8 33 102 

Dec ‘21 21 56 8 40 125 

Feb ‘22 11 55 28 96 190 

Mrt ‘22 17 42 9 35 103 

Mei ‘22 17 49 9 37 112 

Jun ‘22 17 36 8 39 100 

Totaal     908 

Bedrijvenloop 

  Vanwege Corona is de bedrijvenloop dit jaar opnieuw niet doorgegaan. In 
september/oktober/november 2022 wordt de bedrijvenloop weer georga-
niseerd. 

 
 

Financieel verslag 2021-2022 

 
  Baten (€) 

Inschrijfgelden Kopjeslopen (8x) .................................... 1.876,00 
Inschrijfgelden Bedrijvenloop ................................................ 0,00 
Inschrijfgelden Oliebollencross ............................................. 0,00 

  Totaal baten 1.876,00 
 

  Lasten (€) 
Huur DES .......................................................................... 680,00 
Uitgaven vrijwilligers o.a. koffie ......................................... 440,25 
Startnummers.................................................................... 262,50 
Geluidsinstallatie ............................................................... 289,99 
Overige kosten .................................................................... 95,03 
Uitgaven Bedrijvenloop ......................................................... 0,00 
Uitgaven Oliebollencross o.a. oliebollen ............................... 0,00 

  Totaal lasten 1.767,77 
 
  SALDO 108,23 
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c. Technische Commissie (TC) 

Samenstelling 

  In 2022 na de corona stilte zijn er bij de TC 2 nieuwe leden gekomen. 
  Op dit moment bestaat de TC uit Tineke Bos (voorzitter), Ties van Elst 

(namens Bestuur), Dolf v.d. Voort (gericht op prestatiegroepen), Rex 
Schomaker. Fred Rodewijk regelt de KKC en is verder geen TC lid meer. 

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 (Fred) 
▪ contact met o.a. de Atletiekunie voor wat betreft scholing van de trai-

ners 
▪ communicatie over TC-werkzaamheden 
▪ TC streeft ernaar om makkelijker benaderbaar en aanspreekbaar te 

zijn voor alle lopers 
▪ 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 2022 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. De jaarlijkse trainersdag kon in november 2021 op Papendal 
doorgaan. 
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  Primaire opleiding 
  Afgelopen jaar zijn er geen opleidingen voor loopgroep trainer BLT3 ge-

volgd. We hopen in het najaar van 2022 weer trainers BLT3 op te kunnen 
leiden. 

  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. 
 

  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 oktober 2022 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-
ge 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 voorjaar zijn de groepen via club-
verband opgestart. De loopgroepen zijn verdeeld in prestatiegroepen 
(1/baan-2-3) en recreatieve groepen (4 t/m 9). De IHG blijft een eigen weg 
volgen, de nieuwe Actief Wandelgroep is bij de recreanten ingedeeld. 
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. De organisatie 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. Vier van deze 
loopgroepen hebben een specifieke doelstelling. 

  Het betreft Groep 1 (WG Baan AV’40), Groep 1 (WG Wippolder), de In-
stroom- en Herstelgroep (IHG) en de Wandelgroep. Ze worden in onder-
staande tabel nader toegelicht. 

  

 
1 https://dekoplopers.nl 

https://dekoplopers.nl/
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Tabel 1. Overzicht specifieke loopgroepen 

Specifieke loopgroep Doel 

Groep 1  
(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 
(Wedstrijdgroep Wippolder) 
 

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. 

Actief Wandelen Deze groep is om jong en oud die niet 
meer kunnen hardlopen toch een actie-
ve vorm van bewegen aan te bieden 
waarbij sterk aan de conditie wordt ge-
werkt middels oefeningen en intervallen. 

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. Actief Wandelen wordt op woensdagavond gegeven. 

  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 2021/2022 is niet volledig ivm corona 

maatregels. Vanaf voorjaar 2022 worden de presentielijsten weer bijge-
houden. 
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De TC heeft zich afgelopen jaar beziggehouden met; 

▪ Trainers-app / up-to-date lijst van de trainers/assistent-trainers. 
▪ Begeleiding in periode van corona via trainers-app, mail en overleg. 
▪ Opzetten van prestatiegroepen 1 t/m 3 waarbij een gemeenschappe-

lijk schema gevolgd wordt. 
▪ Recreatieve loopgroepen 4 t/m 9 waarbij ook een gemeenschappelijk 

schema gevolgd wordt. 
▪ Profielen per loopgroep door trainers laten opzetten. Deze komen op 

de website van de Koplopers. 
▪ Start Actief Wandelen binnen de vereniging (onder leiding van Elleke 

Koornneef). 
▪ TC makkelijker te benaderen en aanspreekbaar voor alle lopers. 

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 GTL/DTL 

  Afgelopen jaar is de GTL en de DTL herstart na corona. Via inschrijving 
konden lopers begeleid worden binnen de vereniging naar de GTL en de 
DTL. Hopende dat ze na de loop lid blijven van de vereniging. 

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. Via het digitale Kop-
stuk is informatie vanuit de TC gedeeld over de samenstelling van groe-
pen en de activiteiten van de TC. 
 

  Website 
  Via de website is minder gecommuniceerd ivm corona. Het website be-

heer is overgenomen en TC is in contact met de trainers om profielen per 
loopgroep te plaatsen. 
 

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

 

 

Financieel verslag 2021-2022 

 
  Lasten (€) 
 

Prijzen en kosten KKC ...................................................... 499,52 
Looptrainersdag Atletiekunie ............................................ 405,00 
Opleidingskosten .............................................................. 337,50 
Onkosten trainingsparcoursen .......................................... 275,13 
Overige kosten .................................................................. 108,50 

  Totaal lasten 1.625,65 
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 d. Medische zaken 

Organisatie 

  Dit seizoen was de organisatie van de medische zaken tot aan de jaar-
wisseling ondergebracht bij bestuurslid secretaris Getty Lieverse, daarna 
bij Caroline Gautier. Caroline nam de taken waar in afwachting van de 
komst van een nieuwe secretaris. 

Corona 

  Ook seizoen 2021/2022 stond in het teken van corona. We hebben als 
vereniging steeds de RIVM-richtlijnen gevolgd wat betekende dat we niet 
altijd konden trainen. In januari en februari 2022 hebben we bij de kantine 
op corona-test/vaccinatie bewijzen gecontroleerd. Heel fijn dat er een 
groep van elf leden zich hier vrijwillig voor heeft aangemeld, én dat het 
gelukkig niet langer dan twee maanden nodig was. 

Reanimatie 

  Op 5 en 11 april hebben we de reanimatiecursus georganiseerd. Dit keer 
werd de cursus voor het eerst gegeven door ‘De Hoog Reanimatietrai-
ning. Beide avonden waren er acht deelnemers en de ervaringen waren 
goed. Ook hier speelden nog coronabeperkingen maar met een extra 
masker kon het reanimeren gelukkig goed geoefend worden. 

Vertrouwenscontactpersoon 

  Jarenlang heeft AV De Koplopers twee vertrouwenspersonen gehad. De-
ze rol is in de loop van de tijd veranderd naar vertrouwenscontactperso-
nen. AV De Koplopers heeft deze rol dan ook aangepast aan de nieuwe 
situatie. 

 
  De vertrouwenscontactpersoon lost de problemen zelf niet op maar is op 

de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast 
stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 

  De vertrouwenscontactpersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken 
naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt 
vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.  

  De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen om een klacht in te dienen 
bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon praten kan ook.  

 
  Vragen/meldingen 
  Wil je een melding maken of heb je een vraag aan de VertrouwensCon-

tactPersonen van AV De Koplopers? Dan kun je contact opnemen: 
▪ Tineke Bos - Tel: 06-1070 1996 
▪ Frank Thomas - Tel: 06-2141 6644 

Masseurs 

  Vanwege corona zijn de massages pas weer op 16 maart van start ge-
gaan, vooralsnog alleen op woensdag, door onze professionele masseur 
Loes Franken. De eigen bijdrage bedraagt slechts 12 euro per half uur, de 
club legt daar 3 euro bij. Door de masseurs is de wens uitgesproken om 
de papieren inschrijflijst te vervangen door een digitaal formulier. 
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EHBO 

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

 

 

Financieel verslag 2021-2022 

 
  Lasten (€) 

Kosten reanimatiecursus .................................................. 560,00 
Vergoeding masseurs ......................................................... 46,00 

  Totaal lasten 606,00 

 
  Baten (€)  

Bijdrage cursisten reanimatiecursus ................................. 431,00 

  Totaal baten 431,00 
 
  SALDO -/- 175,00 

 
 

 
e. Redactie Het Kopstuk 

 
Het Kopstuk is het verenigingsblad van AV De Koplopers dat in principe 
zes keer per jaar verschijnt. Na een beperkt aantal edities in de corona ja-
ren en een afsluitend Kopstuk waarin 35 jaar hardlopen op de vereniging 
werd gevierd, is de redactie afgetreden en een nieuwe redactie aangetre-
den. Met de wijziging van de redactie is ook het format van het Kopstuk 
gewijzigd. Het Kopstuk wordt nu alleen nog digitaal verzonden naar leden 
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 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 geredigeerd. Enige restrictie voor plaatsing 
is het maximaal aantal woorden van 1000 per artikel en inachtneming van 
de gebruikelijke normen en waarden. 

Redactie 

  De huidige redactie bestaat uit vier vrijwilligers: 
▪ Freek Pols: redactievoorzitter, vormgever, hoofdredacteur, schrijver 

van de rubriek ‘Van de redactie’ en ad-hoc artikelen; 
▪ Carla Verwijs: redactielid met speerpunten trail- en wedstrijdgroep; 
▪ Frank van den Berg: redactielid met speerpunten marathon; 
▪ Martin Westerhof: redactielid uitslagenverwerking. 
In de huidige samenstelling en werkwijze is een fysieke vergadering vaak 
niet nodig. Deze vergaderingen worden alleen in het leven geroepen als 
er grotere punten te bespreken zijn. De redactieleden onderhouden on-
derling en met alle potentiële schrijvers of informanten contact via e-mail, 
tijdens verenigingsavonden en activiteiten. 
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  Advertenties 
  In 2022 had het papieren Kopstuk vijf vaste betalende adverteerders. In 

het nieuwe, digitale Kopstuk plaatsen we ook advertenties. De adverten-
ties worden begeleid met een foto die direct een link is naar de website 
van de adverteerder. Er is ruimte voor nog een à twee adverteerders. 

   
  Uitslagen 
  Van zo veel mogelijk wedstrijden worden de uitslagen in de rubriek ‘Goe-

de tijden/Slechte tijden’ gepubliceerd. Deze uitslagen zijn afkomstig van 
uitslagen.nl. Op verzoek worden ook resultaten van lopen gepubliceerd 
die niet op deze site zijn gepubliceerd. 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. Het Kop-
stuk is afhankelijk van door leden geschreven en aangeleverde artikelen. 
Het Kopstuk komt tot stand door op de vermelde deadline alle ingediende 
artikelen te bundelen. Deze ‘proefdruk’ gaat naar de redactieleden die in-
put leveren. Na het verwerken van de input worden het Kopstuk digitaal 
verzonden. 

 
  Mede dankzij het feit dat er weer wedstrijden georganiseerd en gelopen 

worden, zijn er op het moment van schrijven in 2022 drie goedgevulde di-
gitale Kopstukken verstuurd. 

 

Financieel verslag 2021-2022 

 
  Lasten (€) 

Afscheidsetentje redactie .................................................. 350,00 
Taxatie kosten digitale communicatie ............................... 250,00 
Vrijval te hoge reservering voorgaande jaren .................... -73,01 

  Totaal Lasten 526,99 

 
  Baten (€)  

Opbrengst adverteerders .................................................. 172,50 

  Totaal baten 172,50 
 
  SALDO -/- 354,49 
 
 
 
  

https://uitslagen.nl/
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f. Webteam 

Samenstelling 

  Het webteam bestond de afgelopen tijd alleen nog uit Henk Koelewijn, die 
de afgelopen 13 jaar de website in de lucht gehouden en bijgewerkt heeft.   
Maar sinds juni is Floor Verschure toegetreden tot het webteam! Floor 
neemt de taken over van Henk, die per september ophoudt. Floor wordt 
tevens de contactpersoon vanuit het Bestuur. 

Taken 

  De website is een belangrijk communicatiemiddel en informatiebron. De 
site is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Het webteam houdt 
zich voornamelijk bezig met het actueel houden van de website, het uit-
breiden/vernieuwen van de website en het beantwoorden en/of doorstu-
ren van vragen die binnenkomen op onder andere het algemene e-
mailadres av@dekoplopers.nl. Ook het beheer van de groeiende set func-
tionele e-mailadressen wordt door het webteam verzorgd. 

   
  Met de komst van een digitaal Kopstuk en uitbreiding van de aanwezig-

heid op social media wordt de verenigingscommunicatie primair via de di-
gitale weg verzorgd: 
▪ https://dekoplopers.nl – website verzorgd door Floor Verschure 
▪ Het Kopstuk – Digitale nieuwsbrief verzorgd door Freek Pols 
▪ Facebook – pagina verzorgd door Hans Verbeek 
▪ Instagram – nieuwe account verzorgd door Gerard de Groot 
▪ WhatsApp – berichtgeving verzorgd door TC en trainers 
▪ Ledenmailings vanuit het bestuur 

   
  Samenwerking van deze kanalen is nodig om een eenduidig verenigings-

geluid te laten horen. Hierdoor is uitbreiding van het webteam essentieel. 
Denk bijvoorbeeld 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. 

  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. In feite wordt nu bij alle wedstrijden en loopjes gewerkt met 
voorinschrijving, waar nodig inclusief betaling via QR-code. 

  De schema’s per loopgroep zijn vervangen door gezamenlijke trainings-
schema’s. De Koplopers agenda en de Loopkalender zijn aangepast, net 
als de specifieke pagina’s voor Kopjeslopen, Oliebollencross, KKC, 1 km 
op de baan, 1 van de 4 en het Agium-circuit. Er was weer een reanimatie-
cursus en de Bedrijvenloop is weer geactiveerd! Helaas verschenen dit 

jaar toch nog een aantal meldingen van afgelasting vanwege Corona, en 

moest de voorpagina van de website ook nog gebruikt worden om actuele 

berichtgeving van overheid en Atletiekunie weer te geven omtrent sport 
en Corona. 

  

mailto:av@dekoplopers.nl
https://dekoplopers.nl/
https://www.facebook.com/groups/361839550589461/
https://www.instagram.com/avdekoplopers/
mailto:vrijwilligers@dekoplopers.nl
https://dekoplopers.nl/trainingsschemas/
https://dekoplopers.nl/trainingsschemas/
https://dekoplopers.nl/agenda/
https://dekoplopers.nl/algemene-loopkalender/
https://dekoplopers.nl/kopjesloop-bedrijvenloop-2022/
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E-mail 

  Dit jaar zijn er geen nieuwe functionele Koplopers e-mailadressen toege-
voegd. Het mailadres voor het marathonsteunpunt is opgeheven. Het vol-
ledige 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 
 

Golden Tenloop info@goldentenloop.nl 
 

 
 

Financieel verslag 2021-2022 

 
  Lasten (€) 

Domeinnaam AV De Koplopers .......................................... 10,95 
SSL-certificaat  .................................................................... 57,93 
Website hosting ................................................................ 181,35 

  Totaal lasten 250,23 
 
 
 
  

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:ihg@dekoplopers.nl
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g. Golden Tenloop 

Organisatie 

 
  Werkgroep: 
  Coördinator/algemene zaken:  Henny Karreman 
  Penningmeester:    Frenk van der Vliet 
  PR/Sponsoring:    Bruun van der Steuijt 
  Secretariaat/communicatie/social media: Rosina 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:    Frans Paap 
   
  Grafische vormgeving:   Alice van den Dool  
         (Studio Zomereik) 
   

Sponsoren 

  Dit jaar was Trompper Optiek voor de tweeëntwintigste keer de hoofd-
sponsor van de Golden Ten recreatie- en wedstrijdloop. 

  Lopers Company Delft sponsorde de 5 km recreatieloop en Ruitenburg 
adviseurs & accountants sponsorde de teamlopen. 

Het goede doel 

  In het kader van duurzaamheid werd de inschrijvers de mogelijkheid ge-
boden te kiezen voor een bijdrage aan ons goede doel in plaats van een 
T-shirt. 608 lopers kozen voor deze optie. 

  Voor de start van de 10 km-loop overhandigde Marius Schwartz een che-
que met een bedrag van € 3436 aan een vertegenwoordiger van ons 
goede doel van dit jaar: Duurzaamheidscentrum De Papaver. 

Warming-up 

  Simone Konincks verzorgde dit jaar de warming-up. 

Rond de Burgwal 

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

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

  Om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen gold er ook dit jaar 
een deelnemerslimiet voor de 5 en de 10 km loop. Inschrijven op deze af-
standen was dit jaar dan ook alleen maar mogelijk door online inschrij-
ving. Aangezien de limieten voor het sluiten van de online inschrijving 
werden gehaald was er dit jaar geen na-inschrijving op de dag van de 
loop. De elektronische tijdwaarneming werd uitgevoerd door MySports. 

  Het afhalen van de startnummers vond plaats op zaterdagmorgen 21 mei 
in het Westcord Hotel. 

Golden Tenloop shirt en medaille 

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

Prijsuitreiking 

  De overall winnaars van de verschillende afstanden werden gehuldigd op 
een door de ondernemers van de Beestenmarkt ter beschikking gesteld 
podium op de Beestenmarkt. De winnaars in de categorieën kregen hun 
prijs overgemaakt. 

Parcours 

  Het parcours van de verschillende afstanden was dit jaar ongewijzigd 
t.o.v. het parcours in 2019. Ook dit jaar was het parcours op zowel de 5 
als de 10 km door de Atletiekunie gecertificeerd. 

  Tevens werden de deelnemers aan de hand van hun verwachte eindtijd 
bij de 5 en de 10 km ingedeeld in startvakken. Vanwege het grote succes 
zijn er dit jaar in het centrum nog meer poortjes geplaatst die er voor 
zorgden dat het publiek op de daarvoor aangewezen plekken het par-
cours kon oversteken. 

EHBO 

  De EHBO werd dit jaar verzorgd door het Nederlandse Rode Kruis. Deze 
organisatie heeft de voorbereiding, de coördinatie en uitvoering van de 
EHBO-taken tijdens de Golden Tenloop op zich genomen. 

Vrijwilligersinzet 

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

Trompper Optiek Golden Tenloop krant en poster 

  De extra bijlage bij de Delft op Zondag in het weekend voor de Golden 
Tenloop is gehandhaafd. De opmaak werd verzorgd door RodiMedia on-
der het toeziend oog van Rosina Hoenderdos en Bruun van Steuijt. 

           Studio Zomereik heeft een mooi ontwerp geleverd voor de poster. De an-
dere producten zijn ook op dit ontwerp gebaseerd, zoals de medaille, het 
t-shirt, het startnummer en de cheque voor het goede doel. 
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Neuzenavond 

  De neuzenavond is en blijft een belangrijk onderdeel van de voorberei-
ding op dit sportieve spektakel. Een groot aantal vrijwilligers had gehoor 
gegeven aan de uitnodiging om naar het Westcord Hotel te komen. Van 
de werkgroepcoördinatoren kregen zij uitleg over hun taak op de dag van 
de Golden Tenloop. Een vertegenwoordiger van Duurzaamheidcenrum 
De Papaver gaf uitleg over de doelstelling en werkwijze van deze organi-
satie. 

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

Lopers Company Delft Wandeltochten 

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

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

Agium Run Circuit 

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

SamenSporten 

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

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

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

Kinderloop en 2,5 km loop 

  Voor de kinderloop hadden 548 kinderen ingeschreven, 42 minder dan in 
2019. Voor de 2,5 km meldden zich 300 deelnemers, 13 meer dan in 
2019. 

5 en 10 km lopen 

  Voor de 5 km loop schreven zich 885 atleten in. Dat waren er 489 minder 
dan in 2019. 

  De 10 km loop telde 2631 inschrijvers, 30 minder dan in 2019. 

Teamlopen 

  De teams op de verschillende afstanden bestonden uit minimaal 3 en 
maximaal 6 lopers. In totaal schreven 139 teams zich in voor een van de 
afstanden met in totaal 677 lopers. 
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Deelnemers 2022  
Onderdeel Categorie Inschrijving 

1 kilometer Jongens 
Meisjes 

304 
244 
548 

2½  km 
 

Jongens 9-13 jaar 
Meisjes 9-13 jaar 

189 
111 
300 

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

374 
80 

383 
48 

885 

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

641 
225 
204 
155 
200 
165 
104 
69 
32 

360 
91 
93 

100 
87 
66 
27 

8 
4 

2631 

Wandelaars  304 

Totaal deelnemers  4668 

34e Trompper Optiek Golden Tenloop 

  Deze wordt gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei 2023. 

Financieel verslag 2021-2022 

 
  Baten (€) 

Inschrijfgelden .............................................................. 54.622,45 
Sponsorgelden ............................................................. 20.050,00 
Overige opbrengsten ........................................................ 140,00 

  Totaal baten 74.812,45 

 
  Lasten (€) 

Shirts, medailles, prijzen en verzorging lopers ............ 23.906,08 
Startnummers en registratie ......................................... 11.257,11 
Hekken en materialen .................................................... 8.080,00 
Motorbegeleiding, EHBO, mobiele toiletten, etc. ........... 8.266,61 
Goede doel..................................................................... 3.436,00 
Aanvulling reserve Golden Tenloop ............................... 6.500,00 
Overige kosten ............................................................... 3.020,40 

  Totaal lasten 64.466,20 
 
  SALDO 10.346,25 
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 h. Droomtijdloop 

Organisatie 

 
  Werkgroep: 
  Coördinator/algemene zaken:  Henny Karreman 
  Penningmeester:    Frenk van der Vliet 
  PR:      Bruun van der Steuijt 
  Communicatie/social media:   Rosina Hoenderdos 
  Inschrijven/uitslagen:    Gerard de Groot 
  Parcours:     Menno Emmink 
  Vrijwilligers:     Anja Kropmans 
   
  Coördinatoren: 
  Medewerkerscentrum:   Ellie Gordijn 
  Fuik/start/finish:    Willeke van de Groep 
  Waterposten:     Coert Eijgendaal 
  Werving vrijwilligers:    Anja Kropmans 
  Wedstrijdleiding:    Ties van Elst 
   
  Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van de Koplopers werd er dit 

jaar weer een Droomtijdloop georganiseerd. 

Coronamaatregelen 

  Vanwege de toen geldende situatie m.b.t. Corona, heeft de organisatie de 
volgende maatregelen genomen: 
▪ Er werd dit jaar geen duoloop georganiseerd. 
▪ Het start/finishgebied werd als doorstroomlocatie aangemerkt. 
▪ De sporthal was alleen toegankelijk om het startnummer en shirt op te 

halen. Bij slecht weer kon hier niet geschuild worden. 
▪ De kantine was ingericht als medewerkerscentrum en alleen toegan-

kelijk voor onze vrijwilligers. 
▪ Er was geen horeca op ons terrein. Dus zowel vooraf als achteraf kon 

men niets te eten of te drinken kopen. 
▪ De lopers werd verzocht na afloop niet te blijven hangen en direct 

naar huis te gaan. 

Warming-up 

  Simone Konincks verzorgde dit jaar de warming-up. 

Geluid 

  Om geluidsoverlast bij de omliggende huizen zoveel mogelijk te beper-
ken, is er besloten om geen gebruik te maken van een professionele ge-
luidsinstallatie. Voor het speakeren door Bruun van der Steuijt werd ge-
bruik gemaakt van de beperkte geluidsinstallatie van de Kopjesloop. 

Inschrijving en (elektronische) tijdwaarneming 

  De elektronische tijdwaarneming werd uitgevoerd door MySports. 
  Inschrijven was alleen mogelijk via voorinschrijving. De startnummers en 

de shirts konden in de woensdag voor de loop en direct voor aanvang van 
de loop afgehaald worden bij het clubgebouw van Wippolder. 

Klaas Vaak Droomtijdloop shirt 

  Iedere deelnemer ontving een functioneel hardloopshirt met daarbij het 
verzoek dit shirt te dragen tijdens de loop. Hier werd in grote getale ge-
hoor aan gegeven. 
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Parcours 

  Het parcours bestond uit 2 ronden van 10,5 km en liep door de Professo-
renwijk, de Delftse binnenstad en de Delftse Hout. In het buitengebied 
waar geen verlichting was, werd het parcours verlicht door fakkels. 

Vrijwilligers 

  De werkgroepcoördinatoren hebben evenals vorige jaren veel werk ver-
zet. Naast de werkgroepcoördinatoren waren er op de dag zelf weer een 
groot aantal vrijwilligers op en rond het parcours actief. 

Hoofdsponsor 

  Klaas Vaak Bedden was ook bij deze editie van de Droomtijdloop de 
hoofdsponsor. 

Neuzenavond 

  Een groot aantal vrijwilligers had gehoor gegeven aan de uitnodiging om 
naar het Westcord Hotel te komen. Van de werkgroepcoördinatoren kre-
gen zij uitleg over hun taak in de nacht van de Droomtijdloop. Verder was 
het die avond erg gezellig met een hapje en een drankje. 

Deelnemers 

  682 individuele lopers schreven zich in. Hiervan verschenen er 521 aan 
de start en kwamen er 488 over de eindstreep. 

 
 

Financieel verslag 2021-2022 

 
  Baten (€) 

Inschrijfgelden .............................................................. 13.860,00 
Sponsorgelden ............................................................... 7.350,00 

  Totaal baten 21.210,00 

 
  Lasten (€) 

Shirts en verzorging lopers ............................................ 6.860,07 
Startnummers en registratie ........................................... 3.174,33 
Hekken en materialen .................................................... 2.417,83 
Motorbegeleiding, EHBO, mobiele toiletten, etc. ........... 2.812,42 
Overige kosten ............................................................... 1.610,17 

  Totaal lasten 16.874,82 
 
  SALDO 4.335,18 
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 i. Public Relations 

Samenstelling 

  Bruun van der Steuijt. 

Organisatie 

  Opnieuw is in het afgelopen verenigingsjaar, ondanks de Covid-19 perio-
de, veel werk verzet op het gebied van Public Relations (PR). PR omvat 
alle bezigheden die AV De Koplopers 'op de kaart zetten' bij potentiële le-
den, gemeentelijke en maatschappelijke instanties, bedrijven en dergelij-
ke met als doel het voortbestaan van de vereniging te verzekeren en de 
organisatie van clubactiviteiten mogelijk te maken. De kern van de werk-
zaamheden wordt gevormd door de contacten met de verschillende me-
dia en het werven van sponsors onder lokale bedrijven met een accent op 
de Trompper Optiek Golden Tenloop. 

Zonder sponsors geen Golden Tenloop! 

  Voor de 33-ste editie van de Trompper Optiek Golden Tenloop kon weer 
een beroep worden gedaan op heel veel sponsors, die de Golden Ten-
loop al jaren een warm sporthart toedragen. Ook konden nieuwe spon-
sors enthousiast worden gemaakt. 

  Een enthousiaste sponsor meldde zich dit jaar spontaan aan: Zig-
go/Vodafone. Een heel leuke samenwerking kwam tot stand. Een mooie 
oranje uitstraling op de Markt voor het stadhuis. Ook één van de markt-
kooplieden "Basjes Nootzaak" stapte in als sponsor voor meerdere jaren 
en ook andere marktondernemers kunnen we wellicht in 2023 verwelko-
men. 

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

  Dit jaar stond er ook namens Ziggo/Vodafone een poffertjeskraam op de 
Burgwal. Dat was een groot succes! 

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

tige evenement, want zonder deze mensen is het niet mogelijk om de za-
ken financieel rond te krijgen. Mede hierdoor hebben we dit 'Golden Ten'-
jaar weer met een positief saldo kunnen afsluiten en kon voorafgaande 
aan de start van de 10 km door Marius Schwartz een cheque van 
€3436,00 worden overhandigd aan Duurzaamheidscentrum "De Papa-
ver". 

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

hoofdsponsor. 
 
  Het startschot voor de 10 km werd ook dit jaar gelost door onze burge-

meester, mevrouw Marja van Bijsterveldt, die ook tijdens de jeugdloop al 
present was en spontaan het startschot bij de allerkleinste lopertjes loste. 
Onder luid klokkengelui van de Maria van Jessekerk gingen de allerklein-
sten op weg voor de 1 km. 
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  Veel dank zijn we verschuldigd aan Rodi Media (de krant 'Delft op Zon-
dag') en Rosina Hoenderdos. Er was weer een extra bijlage in de krant 
DOZ op 22 mei in het weekend voor de Golden Tenloop. Ook in de aan-
loop naar de GTL is er gedurende een aantal weken iedere keer info in de 
krant geplaatst. 

  Oplage 83.500 kranten. 
 
  Chocolaterie De Lelie uit Delft deelde aan alle kinderen (en dat waren er 

maar liefst meer dan 600!) weer een bon voor een gratis ijsje uit. De or-
ganisatie Kindergarden Kinderopvang verzorgde voor de kinderen het no-
dige schminkwerk. 

 
  Voor de vrijwilligers kon ook dit jaar in samenwerking met Kobus Kuch 

(Jasja en Coriene) een aparte drankpost worden geregeld. De drank werd 
gratis ter beschikking gesteld, waarvoor zeer veel dank. 

 
  Op de Beestenmarkt was dit jaar namens een aantal horecaondernemers 

een band geregeld, die moest zorgen voor een after party gevoel. Prijsuit-
reiking dit jaar ook op de Beestenmarkt in goed overleg met onze hoofd-
sponsor. Simone Konincks van sportschool Queens verzorgde de prijsuit-
reiking op een enthousiaste manier. 

 
  Dit jaar hebben we, in goed overleg met Ruitenburg, het besluit genomen 

om geen aparte faciliteiten voor de bedrijventeams te organiseren. Met 
Ruitenburg adviseurs & accountants hebben we een contract / verbinding 
van hun naam aan de bedrijvenloop "Ruitenburg Team Run Delft". 

 
  Door de DAVO-groep werd tijdens de Golden Tenloop weer een auto be-

schikbaar gesteld - met Marieke van Loon enthousiast achter het stuur. 
 
  Omroep Delft schonk ook weer aandacht aan de Trompper Optiek Golden 

Tenloop.  
 
  Veel complimenten ontvangen voor de aparte en mooie site. Aan veel at-

letiekverenigingen is gevraagd door te linken naar onze site en dat heeft 
natuurlijk een positief effect gehad. Er was een groot aantal hits op de 
speciale GTL-site. 

 
  Ook via de socials (dank aan Rosina Hoenderdos) veel positieve reacties: 

▪ 253 volgers Instagram 
▪ Ruim 2300 "likes" op Facebook 
▪ 526 volgers op Twitter. 

  De berichten worden goed bekeken en er komen ook meerdere reacties 
en berichten binnen. Op de dag zelf en erna wordt de pagina ook gebruikt 
om verslagen, foto's en uitslagen te delen. 

Neuzenavond 

  De 'neuzenavond' vond dit jaar voor het eerst plaats in het Westcord Ho-
tel waar we zeer gastvrij werden ontvangen op dinsdag 24 mei. De avond 
werd druk bezocht en het was heel gezellig. Er was een grote opkomst 
van vrijwilligers. We namen tijdens deze avond afscheid van Alice die al 
jarenlang de ontwerpen maakte voor shirts en PR-uitingen. 

                Dit jaar was er voor iedere vrijwillig(st)er ook weer een leuke attentie 
(doosje bonbons) als dank voor hun inzet en een bon van De Lelie voor 
een gratis ijsje. E.e.a. werd door de vrijwilligers zeer enthousiast ontvan-
gen. 
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Klaas Vaak Droomtijdloop 

  Het was al weer 5 jaar geleden dat de nachtelijke Klaas Vaak Droomtijd-
loop werd georganiseerd, maar in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 
oktober vond ie weer plaats. Het werd een groot succes met ook vooraf 
een drukbezochte vrijwilligersavond op 25 oktober bij het Westcord Hotel. 

Nieuwsbrieven 

  Ook werden weer nieuwsbrieven verstuurd aan de deelnemers. Deze 
nieuwsbrieven werden zeer gewaardeerd als aanloop naar de dag waar-
op de 33-ste editie van de Trompper Optiek Golden Tenloop zou plaats-
vinden. Rosina Hoenderdos (geen Koploopster) gaf de nieuwsbrieven 
vorm. 

Plaatselijke kranten 

  De plaatselijke kranten zijn ook dit jaar voorzien van alle Koploperszaken. 
  De aankondigingen van de Kopjeslopen voorzover die mogelijk waren 

vanwege de Covid-19 maatregelen zijn zoveel als mogelijk vermeld in 
AD/HC, Delft op Zondag, de Stadskrant Delft, De Eendracht, De Telstar 
en De Schakel. 

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

loop extra onder de aandacht gebracht! 
 
  In de krant Delft op Zondag van 29 mei een mooie terugblik met foto's 

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

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

 
  En als ik dit schrijf moeten we helaas meedelen dat Henny Karreman na 

14 jaar gaat stoppen als voorzitter. Heel veel dank Henny voor al die jaren 
voor jouw inzet. We gaan op passende bescheiden wijze nog afscheid 
nemen. 

 
  Met een recordaantal deelnemers kijken we nu al uit naar de 34-ste editie 

op Hemelvaartsdag 18 mei 2023. 
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 j. 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 2021-2022 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 een maatschappelijk doel, zoals inzet van vrijwilligers in 
zorginstellingen, is zij sinds verenigingsjaar 2019-2020 in ruste. 

Verslag 

  De commissie is dit verenigingsjaar niet bij elkaar geweest. Dit omdat in 
2019 al besloten was om voor de Trompper Optiek Golden Tenloop als 
bestemming Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver te kiezen. Het 
heeft echter 2 jaar geduurd voor de loop is doorgegaan. 

  In verband met het door Corona niet doorgaan van 2 Kopjeslopen en de 
nog beperkte deelname aan deze lopen, was de opbrengst uit de Kopjes-
lopen te klein om een goed doel te sponsoren. Volgend verenigingsjaar 
willen we ook hier weer mee verder gaan. 

 
 
 
 k. 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 opnieuw 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 2022     30 juni 2021   

            € €     € €   

                          
  Vaste activa       p.m.    p.m.   

  Voorraden       p.m.       p.m.    

  Vorderingen en overlopende activa     0,00       2.146,78   
                          

  Liquide middelen                 

  - Kassen     2.114,10       295,50    

  - ING betaalrekening     1.802,94       4.711,79    

  - ING zakelijke spaarrekening     58.000,00       50.000,00    

 - ING GTL betaalrekening   21.496,24    166,77   

  - ING GTL zakelijke spaarrek.      22.000,00      23.000,00    

            105.413,28     78.174,06   

                        

  TOTAAL ACTIVA   105.413,28     80.320,84   

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

                          

  Eigen vermogen                 

  - Begin boekjaar       27.124,96       26.941,94     

  - Resultaat boekjaar       5.609,43       183,02     

              32.734,39       27.124,96   

             

  Bestemmingsreserves                 

 - Golden Tenloop   40.000,00    33.500,00   

 - Droomtijdloop   10.000,00    10.000,00   

  - Ledenwerving     3.500,00      0,00    

  - Opleidingen     1.250,00      1.250,00    

              54.750,00       44.750,00   

             

  Kortlopende schulden                 

  - Trainersvergoedingen     1.100,00       200,00    

  - Atletiekunie     1.920,10       1.882,65    

 - Golden Tenloop   9.207,05    700,00   

  - Overige te betalen bedragen     5.701,74       5.663,23     

              17.928,89       8.445,88   

                          

  TOTAAL PASSIVA   105.413,28     80.320,84   

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

      Realisatie 2021-2022     Begroting 2021-2022 

  Baten    €       €     

           

  Contributie    35.888,55       40.150,00    

 Donateurs   0,00    50,00   

  GTL resultaat    10.346,25       2.500,00    

  GTL onttrekking reserve    0,00       2.500,00    

 DTL resultaat    4.335,18       0,00   

  Trimlopen    108,23      1.050,00    

  Adverteerders    172,50       0,00    

  Verhuur apparatuur    0,00       100,00    

 Overige opbrengsten   3.408,00    0,00   

           

      54.258,71       46.350,00    

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

           

  Lasten    €       €     

           

  Trainers    17.130,00    16.550,00    

  Huur Wippolder/AV’40    12.699,71    13.800,00    

  Atletiekunie    7.204,49    7.450,00    

  Clubblad Het Kopstuk    526,99    1.250,00    

  Commissies            

    - Technische Commissie    1.625,65    750,00    

    - Medische Commissie    175,00    500,00    

  Jaarfeest/sociale activiteiten    1.468,61    2.000,00    

  Nieuwjaarsreceptie    0,00    150,00    

  Representatiekosten    312,82    150,00    

  Medewerkersattentie    600,00    500,00    

 Bestem.reserve ledenwerving   3.500,00    0,00   

  Overige kosten            

    - administratie- en portikosten    647,05    1.050,00    

    - vergaderkosten    1.471,20    1.300,00    

    - verzekeringen    551,63    550,00    

    - websites en domeinen    250,23    250,00    

    - lidmaatsch. Sportraad Delft    30,90    50,00    
   - betalingskosten   455,00    50,00   

               

       48.649,28    46.350,00    

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

  Exploitatiesaldo (sub)     5.609,43    0,00    
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 

  Zoals uit de Staat van Baten en Lasten blijkt komt het resultaat 2021-2022 
uit op een voordelig exploitatiesaldo van ca. € 5.600. 

  Grote meevallers dit jaar waren de ruime overschotten die werden be-
haald bij Droomtijdloop en Golden Tenloop, die dit jaar gelukkig allebei 
konden doorgaan. Dit gaf de mogelijkheid om de bestemmingsreserve 
Golden Tenloop aan te vullen met € 6.500 waarmee deze op € 40.000 
kon worden gebracht, ongeveer 70% van het kostenniveau van de Gol-
den Tenloop. 

  Verder werd van de Gemeente Delft een bijdrage ontvangen van € 3.400 
als tegemoetkoming in de kosten voor de controle van het CTB (Corona 
Toegang Bewijs). In dit hopelijk laatste Coronajaar konden gelukkig alle 
activiteiten in de loop van het jaar weer volledig worden opgestart. Het le-
denaantal is echter weer gedaald (van gemiddeld 325 naar 315).  

  Door de van de Gemeente Delft ontvangen tegemoetkoming in de kosten 
voor de controle van het CTB (Corona Toegang Bewijs) hebben we deze 
onverwachte bate aangewend voor een bestemmingsreserve ledenwer-
ving.  

  Al met al een 'coronajaar' dat sportief gezien weer mogelijkheden heeft 
gekregen en financieel niet is tegengevallen waardoor we de toekomst 
met vertrouwen tegemoet zien. 

 
 
 

5. VERSLAG KASCOMMISSIE 
 
  Bij besluit van de Algemene Vergadering van 13 oktober 2021 zijn Bram 

Link en Gijs Kemp voor het verenigingsjaar 2021/2022 benoemd als leden 
van de Kascommissie als bedoeld in artikel 12 lid 3a van de statuten van 
de vereniging. 

  Door het opzeggen van het lidmaatschap door Bram Link en het in de 
vergadering van 13 oktober 2021 benoemde reservelid Frans Smits is het 
laatst afgetreden lid van de kascommissie Guus Heemskerk gevraagd 
voor dit jaar nog een keer zitting te nemen in de kascommissie. 

  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 2024 

      
 Vacature    Secretaris    n.v.t. 
      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 2024 
      Trimloopcie / Accommodatie 
 
   
  Volgens het schema treden Henk Koelewijn en voorzitter Marius Sch-

wartz af. Henk stelt zich na het vervullen van 4 bestuursperiodes niet 
meer verkiesbaar. Getty van Winden heeft zich tussentijds teruggetrokken 
als bestuurslid. 

   
  Het bestuur stelt Floor Verschure en Bernhard Groot voor als nieuwe 

bestuursleden. Marius Schwartz is 2 bestuursperiodes voorzitter geweest 
en stelt zicht als voorzitter beschikbaar voor één verenigingsjaar. 

Secretariaat 

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

* * *   PAUZE   * * * 
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8. STATUTENWIJZIGING 
 
  Tijdens de vorige ALV is een statutenwijziging aangenomen. Deze was 

nodig in verband met het van kracht worden van de Wet Toezicht Bestuur 
Rechtspersonen per 1 juli '21. Bij controle van de nieuwe Statuten door 
de Atletiekunie bleek één essentieel artikel niet te zijn aangepast. In de nu 
voorliggende statutenwijziging is dit aangepast en zijn ook nog enkele re-
dactionele zaken verbeterd. De 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 2022-2025 
 
  In lijn met wat gebruikelijk is bij verenigingen en conform de modelstatu-

ten van de Atletiekunie, heeft het meerjarenbeleid 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 

  We willen meer leden actief maken als vrijwilliger, zodat de kennis over 
en betrokkenheid bij de vereniging groter wordt. Om (nieuwe) leden het 
gemakkelijker te maken om vrijwilliger te zijn, houdt het bestuur een vrij-
willigerslijst bij met alle taken binnen de vereniging, en de personen die 
deze taken uitvoeren. Deze lijst gaan we dit jaar actualiseren en aanspre-
kender maken. We gaan door met het nieuwe leden al bij inschrijving te 
vragen naar bereidheid om iets voor de vereniging te doen. Waar nodig 
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en mogelijk vragen we trainingsgroepen om roulerend vrijwilligerstaken te 
vervullen bij b.v. Kopjeslopen of bardiensten. 

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. 

  Voor de wervingsactiviteiten is komend verenigingsjaar € 3500 beschik-
baar (bestemmingsreserve). Budget dat niet gebruikt is in dat jaar vloeit 
daarna terug in de algemene middelen. 

De Koplopers gaan digitaal 

  Met de beheerders van onze website, het Kopstuk, Instagram- en Face-
bookaccount gaan we onze communicatie beter op elkaar afstemmen zo-
dat deze meer één clubgevoel uitstralen én een meer divers publiek be-
reikt wordt. 

Tenslotte 

  Het Bestuur hoopt samen met de trainers, de commissies, de leden en de 
vele, zeer gewaardeerde vrijwilligers dat in 2022-2023 ons verenigingsle-
ven weer mag gaan bloeien! 

 
 
 

10. CONTRIBUTIE 
 
 Het ledenaantal is in dit tweede coronajaar verder teruggelopen en hoe-

wel we op de huurvergoeding dit jaar nog een korting hebben gekregen 
was het voordelig saldo toch een gevolg van de ruime baten uit de Gol-
den Tenloop en Droomtijdloop. 

 Het bestuur heeft gezien die resultaten besloten in de begroting voor het 
komende jaar rekening te houden met een ruimere opbrengst uit de Gol-
den Tenloop. 

 Omdat ook de financiële situatie van de Vereniging gezond is maakt dit 
het mogelijk om voor dit jaar nog niet over te gaan tot een contributiever-
hoging en die te handhaven op € 48 per half jaar. 

 
 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 2022-2023 
 

 
2 De € 3.500 onttrekking uit de bestemmingsreserves vindt alleen plaats als het re-
sultaat van het verenigingsjaar hiertoe noodzaakt. 

          

  Baten    €    
          

  Contributie         38.500,00    

  Trimlopen    1.450,00    

 Opbrengst Golden Tenloop   3.500,00   

  Onttrekking uit bestemmingsreserves2    3.500,00    

  Adverteerders    0,00    

  Verhuur apparatuur    100,00    

 Giften en donaties   50,00  +  

          
      47.100,00    
          
  Lasten        
          
  Trainers    17.250,00    
  Huur Wippolder en AV’40    14.100,00    
  Atletiekunie    7.300,00    
  Verenigingscommunicatie (Kopstuk, …)    500,00    
  Commissies:        

  - Technische commissie    1000,00    

  - Medische commissie    350,00    
  Jaarfeest en overige sociale activiteiten    1.550,00    

  Nieuwjaarsreceptie    250,00    

  Representatiekosten    500,00    

  Medewerkersattentie    550,00    
  Overige kosten:        

  - administratiekosten + portikosten    1.000,00    

  - vergaderkosten    1.450,00    

  - verzekeringen    550,00    

  - website (hosting en domeinen)    250,00   

 - lidmaatschap Sportraad Delft   50,00   

  - betalingskosten    450,00  +   

       

      47.100,00    

      =======    

          

  Saldo    00,00    

        =======    
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Toelichting op de Begroting 

  Het presenteren van een sluitende begroting is ieder jaar weer een hele 
toer. Maar ook dit jaar is het weer gelukt. 

  Ondanks het dalende ledenaantal en de stijgende vaste lasten is toch be-
sloten geen contributieverhoging door te voeren. Belangrijkste reden hier-
voor is het ruime exploitatie overschot in het afgelopen jaar. 

 
  Op de belangrijkste posten kunnen wij het volgende toelichten: 

▪ Contributies: Het ledenbestand is in dit Coronajaar teruggelopen en is 
op dit moment ca. 315. Bij de begroting is ondanks de ingezette da-
ling van het ledenaantal rekening gehouden met een toename van 25 
leden. Ambitieus maar nu we de activiteiten weer kunnen opstarten 
hopen we dat ook nieuwe leden zich weer zullen melden. 

▪ Trimlopen: Het inschrijfgeld voor de kopjesloop is verhoogd van € 2 
naar € 3. We houden rekening met een opbrengst van € 1.450 waar-
bij we uitgaan van 8 kopjeslopen, een oliebollencross en de bedrij-
venloop. De bijdrage voor het goede doel is gesteld op € 300. 

▪ Golden Ten: In afwijking met vorige jaren begroten we een bate van € 
3.500 en een vrijval van € 3.500 uit de voorziening GTL als het resul-
taat onder € 7.000 blijft. 

▪ Trainersvergoedingen: De begroting is gebaseerd op het huidige trai-
nersbestand en een bedrag voor invaltrainers. 

 
 
 

12. VERKIEZING KASCOMMISSIE 
 
 De kascommissie 2022-2023 bestaat uit Gijs Kemp (voorzitter) en een 

door de vergadering te benoemen nieuw lid. 
Tijdens de vergadering wordt ook een nieuw reservelid benoemd, dat het 
volgende verenigingsjaar doorschuift naar de kascommissie 2023-2024. 

 
 
 

13. RONDVRAAG OVER KOMEND JAAR 
 
 
 

14. SLUITING 
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1. Opening en ingekomen stukken 
 
Marius heet iedereen welkom. In verband met de vaststelling van de sta-
tuten moet conform art.18 lid 4 2/3e van de leden aanwezig te zijn. Zo niet 
dan moet de ALV binnen 4 weken opnieuw bijeenkomen. Dit is zo ook via 
de ledenmailing met alle leden gecommuniceerd. Hij constateert dat er 
minder dan 2/3e van de leden aanwezig is, sluit de vergadering en opent 
de nieuwe vergadering.  
 
Verzoek de aanwezigheidslijst te tekenen: deze gaat rond.  
 
Er gaat ook een lijst rond om je aan te melden als vrijwilliger voor de 
Droomtijdloop, of voor andere vrijwilligerstaken.  
 
Afmelding is er van Carla van der Gaag en Jan Starmans.  
 
Bijzonder welkom aan de ereleden Wim van Velzen, Wim Aalbertsberg en 
Ron Koorevaar. Ook een bijzonder welkom aan Marc Holierhoek.  
 
Er zijn geen leden die hebben aangegeven digitaal te willen deelnemen 
aan de ALV.  
 
De bestuursleden stellen zich voor. 
 
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 discussie. 
 
 

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 23 
september 2020 

 
Naar aanleiding van het punt over het onderhoud van de kleedkamers 
kunnen wij melden dat de ALV van Wippolder afgelopen voorjaar heeft 
ingestemd met het budget dat vrijgemaakt moest worden. Het is Wippol-
der niet gelukt om tijdens het zomerreces dit onderhoud te laten uitvoe-
ren. Het bestuur van Wippolder is nu opdracht aan het verlenen en voor-
nemens om rond de winterstop de werkzaamheden aan de warmwaterin-
stallatie en kapotte kranen uit te laten voeren. Mogelijk kunnen we dan 
een maand niet van de douches gebruik maken. Daarover zal tijdig wor-
den gecommuniceerd. We zijn blij dat na jaren van voorbereiding dit on-
derhoud nu gaat plaatsvinden.  
 
Onder dankzegging van de secretaris stelt de ALV het verslag vast. 
 
 

3. Verslag secretaris 
 
Dit verslag beschrijft alle het werk van werkgroepen en commissies. Ook 
al hebben veel activiteiten helemaal stil of gedeeltelijk stil gelegen, toch 
moesten de werkgroepen verslag maken voor de ALV. Dank aan ieder-
een om dit weer op tijd af te hebben. Ook dank aan Henk voor de regie op 
dit proces en de eindredactie (wat veel werk is). 
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a. Bestuur 

 
Het ledenbestand - met dank aan Marjan Heemskerk voor het bijhouden 
van de ledenadministratie - leert ons dat we vandaag zeven leden hebben 
die 25 jaar lid zijn! Mia van Zinnen, Carla van der Gaag, Ari Borgstijn, 
Hans de Groot, Guus Heemskerk, Gé IJzendoorn en Jan Starmans krij-
gen het bekende Schoentje en een mooie bos rozen welke door rozen-
kwekerij Berg Roses beschikbaar zijn gesteld (met dank aan Getty en 
haar partner Sander!). 
 
De vereniging telt per 1 juli 320 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. Al met al is het ledenaantal de 
afgelopen 5 jaar (dus een trend van voor Corona) met bijna 100 afgeno-
men. Dit is zorgelijk. 25 oktober houdt het bestuur een brainstorm over 
hoe het ledenaantal weer in een stijgende lijn om te zetten. Leden die 
hierover willen meedenken en mee aan de slag willen zijn dan van harte 
welkom! 
Zo hebben we dringend mensen nodig voor de Technische Commissie en 
de Redactie/digitale communicatie. We zoeken ook mensen voor onder-
steuning bij de Kopjeslopen en andere activiteiten die we organiseren. 
 
Vraag van Freek Pols: is er een lijst met taken die er liggen waar mensen 
voor gezocht worden en hoeveel tijd dit kost? Er is een lijst op de website 
beschikbaar, maar deze dient bijgewerkt te worden. 
 
Beleid 
Het overgrote deel van het bestuurswerk is ook dit jaar opgegaan aan de 
coronacrisis. De lockdown was in die zin eenvoudig dat alle activiteiten 
om te trainen, of wedstrijden te doen direct stopgezet moesten worden. 
Ingewikkeld 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 de GTL-werkgroep en de TC, ik kom daar 
later nog op terug. Het verantwoord opstarten van de trainingen vroeg 
eind mei / begin juni veel extra aandacht van trainers, TC en bestuur: ik 
wil hun daar namens jullie allemaal ontzetten voor bedanken.  
 
Ook mogen we als vereniging erg blij zijn met het feit dat het merendeel 
van de leden Koploper is gebleven tijdens de pandemie (we hebben toch 
wel last van een ledenterugloop), ook al stond daar niet altijd het gewone 
verenigingsaanbod tegenover.  
 
Ons lustrumjaar hebben we gevierd door voor alle leden een uniek T-shirt 
te maken (ontwerp van Caroline en Frank!), wat door velen vaak gedra-
gen wordt! Belangrijkste andere activiteit is natuurlijk de DTL, die 30 okto-
ber plaats zal vinden! Bruun geeft aan dat op maandag 25 oktober bij het 
Westcord hotel de vrijwilligersavond wordt georganiseerd voor de DTL en 
roept de leden op om zich aan te melden. 
 
Het belangrijkste andere beleidspunt is de aanpassing van de statuten 
geweest, waarover later meer.  
We zijn ten gevolge van corona, maar ook het ontbreken van vrijwilligers 
om mee te helpen niet of maar deels toegekomen aan het vrijwilligersbe-
leid, en acties met betrekking tot ledenbehoud en werving. 
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b. Trimloopcommissie 

 
Direct na de vorige zomer hebben we 2 Kopjeslopen kunnen organiseren. 
Dat was spannend, maar leverde heel veel positieve reacties en blije ge-
zichten op, zowel bij de deelnemers als de vrijwilligers.  
 
We hebben in het nieuwe verenigingsjaar ook al weer 2 Kopjeslopen ach-
ter de rug! Als gevolg van de werkzaamheden aan de Tweemolentjeska-
de heeft de organisatie het parcours grondig moeten herzien: dat vroeg 
een grondige voorbereiding en extra uurtjes! Met de editie van november 
kunnen we weer terug naar het oude parcours. Dank aan beide ploegen 
vrijwilligers en het grote enthousiasme van Caroline Gautier, Matthijs van 
Boxtel en Ron Holling om alles mogelijk te maken.  
 
Het bestuur meldt dat we de kosten voor deelnemers van € 2 naar € 3 
gaan verhogen: dit vanwege een dalend aantal deelnemers en oplopende 
kosten (bv. voor de voorinschrijvingen). Bruun geeft aan dat er met de 
Delftse verenigingen afgesproken is (AV'40 en Bertus) dat de bedragen 
gelijk zijn. Hij geeft aan dat dit overlegd moet worden. Marius geeft aan 
dat wij de tariefsverhoging vooraf kenbaar zullen maken aan deze vereni-
gingen. 
 
We blijven op zoek naar mensen die een seizoen lang 'vast' - dus slechts 
een zondag per twee maanden - willen helpen. Meldt je aan bij Caroline, 
Matthijs of Ron! 
 
 

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. We willen dan ook in het bijzonder de trainers bedanken voor het 
ook tijdens de lockdown en daarna in contact blijven met alle leden in hun 
groep.  
 
Niet vaak genoeg kan gezegd worden dat de trainers het belangrijkste in-
strument zijn voor een vereniging: het is een hele verantwoordelijkheid, 
maar ook heel erg leuk voor je ontwikkeling om trainingen te mogen ge-
ven. Niek Vogelaar en Coert Eijgendaal hebben dit jaar hun opleiding 
loopgroeptrainer gevolgd. We zouden heel graag zien dat meer mensen 
zich melden om zelfstandig trainer te worden! Meld je bij Tineke of Ties 
als je interesse hebt.   
 
Er wordt gevraagd door Matthijs van Boxtel of er ook trainersbegeleiders 
zijn binnen de club, deze zijn aanwezig. 
 
Naast nieuwe trainers zijn we voor de TC ook dringend op zoek naar 
nieuwe TC-leden! Op dit moment bestaat de TC alleen uit Tineke en Ties: 
dat is echt te weinig om de trainers goed te kunnen ondersteunen bij hun 
werk. Ook hiervoor geldt: meld je bij Tineke of Ties. Taken die er liggen 
zijn het opstellen van gezamenlijke trainingsthema's, organiseren van de 
KKC, werven van nieuwe trainers en de administratie rondom de uitbeta-
ling van de trainers, opkomst van trainers, etc. 
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d. Medische zaken (zie jaarverslag) 

 
e. Redactie Het Kopstuk en 
f. Webteam 

 
Dan hebben we het over Het Kopstuk, waarvan er ondanks corona dit jaar 
toch drie zijn verschenen! Verder communiceren we via onze website, de 
ledenmailings en WhatsApp groepen. Tijdens de coronaperiode hebben 
we regelmatig gebruik gemaakt van ledenmailings. Het voordeel van mai-
lings is dat deze heel snel geproduceerd kunnen worden. Met verwijzin-
gen vanuit die mailings naar extra informatie op de website is dit een ver-
betering ten opzichte van communicatie via het Kopstuk: dat gaat nu 
eenmaal trager. 
 
De redactie van het Kopstuk heeft het bestuur dan ook geadviseerd om 
de communicatie volledig digitaal te maken. De meeste info uit het Kop-
stuk heeft nu al een plek op de website, of verloopt via de ledenmailing. 
Andere rubrieken zoals GTST, en vooral de columns en 'eigen verhalen' 
moeten nog een plekje vinden. 
 
Er volgt dit jaar nog één speciale editie van het Kopstuk, waarna eindre-
dacteur Stephan Slee en Ineke Stam - die de opmaak en vormgeving ver-
zorgt, hun werk na vele jaren beëindigen. Dat is dan ook het moment om 
onze communicatiemiddelen verder aan te passen zodat de inhoud die 
nog een plek moet krijgen, daar ook terecht komt. Het bestuur heeft dit 
advies overgenomen en wil een en ander samen met de redactie verder 
uitwerken.  
 
Freek Pols meldt zich direct aan, waarvoor dank!  
 
Cor Dam geeft aan dat hij het jammer vindt dat het fysieke Kopstuk gaat 
verdwijnen omdat ook zijn gezin bijvoorbeeld het Kopstuk leest, als hij op 
tafel ligt in huis.  
 
Anja Kropmans geeft aan dat zij vindt dat de website vooral gericht is op 
nieuwe leden als bron van informatie, in plaats van dat er ook een interac-
tieve omgeving voor de leden is (voor bijvoorbeeld het werven van vrijwil-
ligers en contact onderhouden met andere leden). Henk geeft aan dat hier 
meer vrijwilligers voor nodig zijn, omdat je dan met inlogaccounts voor al-
le leden zullen moeten werken. Anja vraagt of social media hiervoor inge-
zet kan worden. Dit zal meegenomen worden in de uitwerking die het be-
stuur samen met de redactie nog verder zal vormgeven. 
 
De redactieleden die actief blijven zoals Carla Verwijs en Martin Wester-
hof hebben echter hulp van tenminste 2 webredacteuren nodig om een en 
ander in te regelen. Ook hier de oproep aan leden die mee willen helpen 
om dit op te zetten en uit te voeren. Meld je bij Henk! 
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g. Golden Tenloop en 
h. Public Relations 

 
De GTL hebben we, net als vorig jaar, ook dit jaar met pijn in ons hart 
moeten afgelasten. Het bleek al vrij vroeg in de voorbereiding onmogelijk 
te worden om het evenement veilig te organiseren. Met een Droomtijd-
loop in het verschiet heeft de werkgroep besloten om daar de pijlen op te 
richten: dat bleek al lastig genoeg, omdat lang onzeker bleef of en wan-
neer er versoepelingen zouden komen. Het is bijna zover en dan vindt de 
DTL plaats: nog 2 1/2 week! Daarna kijken we uit naar de 34e GTL op 26 
mei 2022! 
 
Ook hiervoor geldt: er zijn nog steeds vrijwilligers nodig! Het is echt heel 
leuk om aan dit bijzondere evenement mee te helpen. Het levert je een 

onvergetelijke nacht op      . 

 
 

i. Maatschappelijke Commissie (zie jaarverslag) 
 

j. Werkgroep AVG (zie jaarverslag) 
 
 

4. Verslag penningmeester [Ton] 
 
Zoals uit de Staat van Baten en Lasten blijkt komt het resultaat 2020/2021 
uit op een klein overschot van ca. € 200. 
In dit Coronajaar konden een heleboel activiteiten geen doorgang vinden 
maar enkele grote vaste kostenposten, 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) in het voorjaar van 2022 
konden we door de lagere kosten apart zetten. Dit alles ondanks het da-
lende aantal leden (van gemiddeld 350 naar 325). 
Al met al een 'coronajaar' dat sportief gezien natuurlijk erg tegenviel maar 
waar we als vereniging financieel niet ontevreden over kunnen zijn.   
 
Guus Heemskerk wil aanmerken dat hij het jammer vindt dat de Atletiek-
unie geen helpende hand heeft geboden in de afdrachten die wij hebben 
moeten doen voor alle leden. Andere sportbonden hebben dit wel ge-
daan. Ton geeft aan dat we de Atletiekunie hier alsnog over zullen bena-
deren. 
 
 

5. Verslag kascommissie 
 
De samenstelling was deze keer Guus Heemskerk (voorzitter) en Thom 
Dielen en reservelid Bram Link. Omdat Thom zijn lidmaatschap door 
blessures heeft opgezegd, is Bram Link dit jaar al lid van de kascommis-
sie geweest.  
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De voorzitter Guus geeft een toelichting op de verrichtte werkzaamheden 
van de kascommissie en heeft ook een aantal inhoudelijke aandachtspun-
ten meegegeven aan het bestuur. Het belangrijkste is de zorg over het 
trendmatig dalen van het ledenaantal, met de suggestie om daar in het 
kader van het Sportakkoord Delft mee aan de slag te gaan. Daar komen 
we bij het Bestuursbeleid voor dit verenigingsjaar op terug.  
 
De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te 
geven. De vergadering stemt in, de kascommissie en de penningmeester 
krijgen applaus voor hun inspanningen. 
 
 

6. Rondvraag over afgelopen jaar 
 
Guus Heemskerk geeft aan dat hij toch weer heeft moeten constateren 
dat er zeer slecht schoongemaakt wordt en er zelfs schimmel in de kleed-
kamers/douches en toiletten aanwezig is. Marius geeft aan dat dit weer 
opgenomen wordt met Wippolder. 
 
 

7. Bestuursverkiezing 
 
Voor Caroline en Ton zat hun termijn er 1 juli op. Gelukkig zijn zij beiden 
bereid om nog een termijn het bestuurswerk voor te zetten. Ties heeft bij 
zijn herbenoeming vorig jaar al aangegeven na 1 jaar te willen stoppen: 
we zoeken dus om die reden, maar ook i.v.m. invulling van het vrijwil-
ligersbeleid 2 nieuwe bestuursleden. Henk (website en communicatie) en 
Marius' bestuurstermijn zit er aan het eind van dit verenigingsjaar op: ook 
dit is reden om leden te activeren zich te melden voor bestuurswerk. Pak 
je kans, zou ik zeggen!  
 
Voor nu draagt het bestuur Caroline en Ton voor herbenoeming voor.  
 
Er zijn geen andere voordrachten door leden gedaan. 
 
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 2024 

      
 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 2024 
      Trimloopcie / Accommodatie 
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8. Statutenwijziging 

 
Zie Bijlage 2..  
De aanleiding voor de herziening is dat dit jaar de Wet Toezicht Bestuur 
Rechtspersonen van kracht is geworden. Dit wet was nodig omdat bestu-
ren onder bijzondere omstandigheden toch mogelijk te maken (bv. bij 
overlijden, of aftreden of wegstemmen van meerdere bestuursleden). 
Maar ook om duidelijk te maken dat bij bestuurs- of commissieleden bij 
tegenstrijdige belangen 1) dat moeten melden en 2) zich aan het besluit-
vormingsproces moeten onttrekken. Tegelijk zijn ook de modelstatuten 
van de Atletiekunie naast de statuten gelegd: wat na 25 jaar ook wel weer 
een keer nodig was.  
De belangrijkste wijzigingen staan toegelicht. Het gaat om 
▪ Nieuwe definities van nieuw toegevoegde begrippen: ontstentenis, 

tegenstrijdig belang;  
▪ Nieuwe reglementen waaraan wij gehouden zijn: bv doping, match-

fixing, seksuele intimidatie; 
▪ Formulering van straffen en de te volgen procedure. 
Plus enkele, in principe administratieve wijzigingen: van guldens naar eu-
ro's.  
 
De ALV stemt in met de wijziging van de Statuten. 
 
 

9. Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 
 
Verschillende speerpunten zijn al aan de orde geweest: 
▪ De verbetering van de communicatie via digitale weg (ledenmailings, 

website). 
▪ De actie om leden te werven en ervoor te zorgen dat leden behouden 

blijven. Voor dit laatste houden we volgende week, de 25ste oktober 
een brainstormavond waar iedereen die wil meehelpen welkom is.  

Het bestuur heeft daarnaast nog twee speerpunten (zie p. 24 van het ver-
slag) op papier gezet, in de vorm van motto's: 
▪ Mijn trainingsgroep is top! - die gaat over herkenbaarder groeps-

profielen, ook op internet, maar ook met meer regelmaat een gesprek 
in je groep over wat beter of anders kan. Dat kan gaat ook over door-
stroming, afscheid nemen van mensen en ze elders een goed wel-
kom heten.  

▪ Het is gaaf om vrijwilliger te zijn - actief zijn als vrijwilliger is leuk, je 
maakt dingen van een andere kant mee, en het vergroot de binding 
met de club, je leert nieuwe mensen kunnen. 

 
 

10. Vaststellen contributie [Ton] 
 
Ondanks het teruglopende aantal leden wordt het steeds lastiger een slui-
tende begroting te presenteren. Toch is dat voor dit jaar weer gelukt om-
dat we ervan uitgaan dat er in 2022 weer een GTL georganiseerd kan 
worden en we toch rekening houden met een lichte stijging van aantal le-
den. We zien daarom nog geen noodzaak voor een contributieverhoging. 
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Bruun van der Steuijt geeft aan dat alvorens gesproken kan worden over 
een contributieverhoging, eerst Wippolder over de brug moet komen voor 
betere en vooral schonere voorzieningen.  
 
Dirk-Jan Dekker vraagt of de contributie dus ook niet verhoogd wordt voor 
inflatie. Ton geeft aan dat dit inderdaad niet gebeurt met de Koplopers-
contributie, alleen de bijdrage aan de Atletiekunie.  
 
De ALV gaat akkoord met de handhaving van de contributie op € 48 per 
halfjaar. 
 
 

11. Begroting 2021-2022 [Ton] 
 
De ALV gaat akkoord met de begroting. 
 
 

12. Verkiezing kascommissie 
 
De kascommissie 2021-2022 bestaat uit Bram Link (voorzitter) en een in 
deze vergadering nog te benoemen tweede lid. 
Tijdens de vergadering wordt als nieuw lid benoemd Gijs Kemp, en als 
reservelid wordt benoemd Frans Smits. Het reservelid schuift het volgen-
de verenigingsjaar door naar de kascommissie 2022-2023. 
 
De ALV stemt onder applaus in met deze samenstelling. 
 
 

13. Rondvraag over komend jaar 
 
Guus Heemskerk geeft aan dat Rex Schomaker namens de Koplopers is 
toegetreden tot een subgroep van het Delftse Sportakkoord om de Coo-
perbaan weer te herstellen. 
 
Marius geeft aan dat je je nog steeds kan inschrijven voor de Droomtijd-
loop en ook vrijwilligers, meld je aan! 
 
De 1 van de 4 lopen en het 1 van de 4 crosscircuit gaan weer van start! 
Ook onze Oliebollencross en een van de Kopjeslopen maken deel uit van 
deze leuke circuits.  
 
Koos van Paassen vraagt wie hem nog meer wil helpen met het uitzetten 
van hectometerstrepen op onze trainingsparcoursen. Kees Olsthoorn en 
Matthijs van Boxtel stellen zich beschikbaar. 
 
Voor de brainstorm over ledenwerving en ledenbinding komt een nieuwe 
datum omdat de oude samenvalt met de neuzenavond van de Droomtijd-
loop. 
 
 

14. Sluiting 
 
Marius sluit de ALV 2021 en dankt eenieder voor de aanwezigheid en in-
breng. 

 

 
 



 

 

 

 
Bijlage 2 

 
Toelichting wijziging Statuten AV De Koplopers 
 
De ALV heeft vorig jaar de statuten gewijzigd. Helaas is de versie die toen is 
vastgesteld niet vooraf door de Atletiekunie beoordeeld. Met als gevolg dat 
er nog enkele correcties moeten plaats vinden. Die correcties staan hieron-
der samengevat.  
De Atletiekunie is akkoord met deze correcties, waarna bij positief besluit 
van de ALV, de notaris de statuten zal vastleggen.  
  

Paragraaf Toelichting 
 

Definities 

4e punt De volledige naam is Koninklijke Nederlandse 
Atletiek Unie; 'roepnaam' Atletiekunie en niet 
AU. Dit is nu consequent doorgevoerd in de 
statuten. 

Rechten en verplichtingen 

Art. 5 lid 1c  Aan het einde van de zin zijn drie woorden 
weggevallen: … na te leven.  

Vertegenwoordiging 

Art. 11 lid 2a Door de vertegenwoordiging van de vereniging 
in handen van ieder bestuurslid afzonderlijk te 
leggen vergroot je het risico op misbruik en 
fraude. De Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen (de wet die tot aanpassing van de 
statuten van alle verenigingen leidt), is juist ge-
richt op het terugdringen van mogelijkheden 
om fraude te plegen, en het vier-ogen-principe 
is daar een belangrijk onderdeel van. 
En voor de goede orde: met vertegenwoordi-
ging wordt in dit artikel niet de representatie 
van bestuur door een bestuurslid bij bijvoor-
beeld een feestelijke gebeurtenis bedoeld. 
Representatie kan uitstekend door één indivi-
dueel bestuurslid gebeuren.  

Rekening en verantwoording 

Art. 12 lid 10 Dit lid kan vervallen (is dubbel: zie ook lid 6, 
hierin is de juiste verwijzing opgenomen).   

Toegang en besluitvorming algemene vergadering 

Art. 17 lid 8 Om discussies te voorkomen is het aan te ra-
den om de tekst als volgt aan te vullen: 
… beslist bij meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen.  

Statutenwijziging 

Art. 18 lid 6 De tekst dient als volgt aangevuld te worden: 
… voorafgaande schriftelijke goedkeuring…. 

 

 



 

 

 

 
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 ; 

-  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. 

 

  



 

 

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 na te leven;  

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.  

  



 

 

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.  

 

 
  



 

 

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. 

 

  



 

 

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.  

  



 

 

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. 

 

  



 

 

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 twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden waarvan er ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester dient te zijn. 

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. 



 

 

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. 
 

 

 

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. 

 

  



 

 

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. 

 



 

 

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 



 

 

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 geldige stem-

men. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn ver-

worpen. 

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-

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 

schriftelijke goedkeuring van de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor de wij-

ziging 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. 

 



 

 

 
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. 

 

 
 


