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1. Opening en ingekomen stukken
Marius heet iedereen welkom, in het bijzonder de ereleden Ron Koorevaar, Wim van Velzen en Wim
Aalbertsberg en de leden van verdienste.
Marius stelt de bestuursleden voor en licht de afwezigheid toe van Evert Wallien. Tevens meldt Marius
dat Evert i.v.m. persoonlijke omstandigheden het penningmeesterschap een paar weken geleden
heeft moeten neerleggen. Het bestuur dankt Evert voor zijn inzet in het bestuur de afgelopen twee jaar
en zijn inzet om de boekhouding op orde te brengen. Wij hebben hem tijdens vergaderingen erg
gemist, niet alleen om zijn deskundigheid, maar ook om zijn persoonlijke inbreng.
Het bestuur is Ton Konincks erg dankbaar dat hij heeft geholpen om het financiële verslag en
begroting tijdig voor de ALV op orde te krijgen. Betalingen en inningen worden zo lang er geen
penningmeester is door Wim Aalbertsberg gedaan.
Namens alle leden danken we de gezelligheidscommissie voor hapjes en drankjes tijdens alle
feestelijke bijeenkomsten en in het bijzonder vanavond.
Frans Krauz van SV Wippolder wordt bedankt voor zijn hulp en doortastende aanwezigheid. Frans is
niet aanwezig maar wij zullen hem bedanken met onze gebruikelijke attentie.
Marius meldt e.e.a. over de gezondheid van ons lid en trainer Arno: Na veel aanvullende operaties,
verloopt de revalidatie nu goed. Hij is al een keer langs geweest bij zijn loopgroep. Ook Marry Slee
wordt genoemd. Zij heeft een erg ongelukkige val gemaakt en is daardoor langdurig uit de running.
Gelukkig is ze nu herstellende.
Onze bekende lid Titus Koning is afgelopen jaar overleden. Zijn trainingsmaatjes, de organisatie van
de kopjeslopen en wij allen blijven hem missen.
Marius licht de gang van zaken tijdens de vergadering toe. Hij zal enkele bijzonderheden uit het
jaarverslag noemen, waarna er gelegenheid is tot vragen en gesprek. Voor de pauze is de terugblik
op het afgelopen jaar met een rondvraag, na de pauze is de vooruitblik op het komende jaar met een
rondvraag. Na de vergadering volgt ontspanning met een hapje en drankje.
De aanwezigheidslijst gaat rond. Er zijn 81 leden aanwezig.
2. Behandeling en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 14 september 2016
N.a.v. de rondvraag van Tineke Bos vorig jaar over de tabel met opkomst per groep, welke identiek
zou zijn aan die van het voorgaande jaar, meldt Marius dat het bestuur heeft vastgesteld dat in de
archiefversie van het jaarverslag een tabel staat met andere gegevens dan de tabel uit het
voorafgaande jaar en dat de versie dus correct is. De notulen worden vastgesteld. Met dank aan de
secretaris.
3. Verslag secretaris
Dit verslag omvat alle werkgroepen en commissies. Om te beginnen dankt de voorzitter alle mensen
die hun bijdrage hebben geleverd. Het ziet er volledig en netjes uit. Ook dank aan Henk voor de
eindredactie (wat veel werk is).
a. Bestuur
Het ledenbestand – met dank aan Marjan Heemskerk voor het bijhouden van de ledenadministratie
leert ons dat we vandaag twee jubilarissen hebben die 25 jaar lid zijn. Marius reikt de beide mannen
Ben van der Helm en Gijs Kemp de inmiddels bekende loopschoentjes uit.
De vereniging telt nu circa 375 leden dus hebben we ruimte voor nieuwe leden! Dit onderwerp zal het
bestuur oppakken met betrokkenen, met name de Technische Commissie met leden belast met de
communicatie en PR.
30% van de leden vernieuwt jaarlijks, het verloop is dus behoorlijk en daarom moeten we de vinger
aan de pols houden voor wat betreft de oorzaken van dit relatief hoge verloopcijfer. We moeten blijven
doorgaan met vragen waarom mensen opzeggen.
Het ouderenbeleid was een speerpunt in het vorige jaar. Marius licht nader toe. D.m.v. ronde
tafelgesprekken heeft het bestuur onderzocht wat onze oudere leden willen. De conclusie is dat er
behoefte is aan een wandel- en dribbelgroep met aangepaste trainingsduur en inhoud van de training.
Het bestuur gaat met de TC aan de slag om dit mogelijk te maken. De oudere leden geven ook aan
dat verjonging van het ledenbestand voor hen belangrijk is. Het omgaan met mensen die jonger zijn
dan jezelf, houd je ook een beetje bij de tijd. Dit komt bij het beleid voor het komend verenigingsjaar
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aan de orde.
Aantallen deelnemers aan onze loopevenementen:
• Kopjeslopen incl. bedrijvenloop = 1500
• Oliebollencross = 300
• Droomtijdloop (DTL) = 1600
• Golden Tenloop (GTL) = 5500
Dit zijn aantallen om trots op te zijn.
De voorzitter zet de organisatoren van deze loopevenementen ten overstaan van de ALV extra in het
zonnetje met een bos bloemen en een woord van dank voor hun enthousiaste en niet aflatende inzet.
Kopjeslopen: Judith Hooghiemstra, Elly Gordijn (nam 1 jaar waar voor Judith), Annie van Oosten en
Lieveke Schram).
Bedrijvenloop: Marieke van de Akker, Marja van Valen en Bianca Weijers.
Cross: Hans Verbeek.
GTL/DTL: Gerda Dielen, Henny Karreman, Menno Emmink, Bruun vd Steuijt, Rosina
Hoenderdos (geen lid!), Anja Kropmans, Frenk van der Vliet en Gerard de Groot. Zij hebben anderhalf
jaar achter elkaar doorgewerkt om eerst een GTL, daarna een DTL en vervolgens weer een
GTL mogelijk te maken. Dit kan alleen als het heel leuk is om het werk te doen, en dat komt volgens
de voorzitter doordat het een hechte en gezellige werkgroep is, die professioneel werkt. Hulde!
b. Trimloopcommissie
Kopjesloop: Marius meldt dat we een nieuwe coördinator hebben. Marius wenst Jeannette Smit veel
succes hier mee en zegt dat het heel fijn is dat zij de coördinatie op zich neemt. Inmiddels is er een
vernieuwingsslag uitgevoerd bij de Kopjeslopen v.w.b. de automatisering van de uitslagenverwerking.
Na testen in het afgelopen jaar, draait het nieuwe systeem succesvol.
c. Technische Commissie
Marius noemt dat de TC bijscholingen verzorgt en complimenteert Tineke Bos die haar diploma als
volwaardig trainer loopgroepen heeft behaald!
Rob Smit heeft zijn werk voor de TC helaas moeten neerleggen i.v.m. persoonlijke omstandigheden.
Wij danken hem voor zijn inzet, en ook voor de vele jaren trainerschap die daaraan vooraf gingen. Bij
afwezigheid van Rob overhandigt Marius een fles wijn en een bos bloemen aan zijn vrouw Jeannette.
Met het vertrek van Rob is er een vacature ontstaan in de TC voor een lid met als aandachtspunt de
trainerscursussen. Marius roept geïnteresseerden op om zich te melden.
g. Webteam
Communicatie: de website is gemoderniseerd, waarvoor dank aan het webteam Cor Rijnvis en Henk
Koelewijn! De website ziet er weer bijdetijds uit. Belangrijkste vernieuwing is niet zichtbaar, namelijk
dat onze website veel veiliger is geworden.
h. Golden Tenloop
i. Droomtijdloop
GTL en DTL waren wederom een feest! Met een perfecte organisatie.
Vernieuwing GTL: Het parcours is aangepast zodat de lopers op 5K elkaar niet tegenkomen op de
heen- en terugweg. Een goede zet.
Er was veel waardering en dankbaarheid richting onze vereniging voor de organisatie van de GTL
voor lopers met een beperking die samen met loopmaatjes toewerken naar de GTL als afsluitend
evenement van Samen Sporten.
Veel lof ook voor Bruun die werkelijk iedereen in Delft kent, zo ook met heel veel sponsoren contact
onderhoudt en ze voor ons weet te binden.
Goede doel DTL: Ron Koorevaar – op dat moment voorzitter – overhandigde een cheque van 1000
euro aan de stichting Spieren voor Spieren.
Goede doel GTL en Kopjesloop: Er is in taal 1700 euro naar de stichting Vrienden van de Bieslandhof
geschonken voor een Beleeftuin voor de bewoners van de Bieslandhof. Marius verwijst naar het
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verslag in Het Kopstuk hierover om te lezen en zien wat met de schenking is gedaan: Zoals de
aanschaf en inrichting van plantenbakken met kruiden en bloemen, ophangen van vogelhuisjes, etc.
j. Public Relations
k. Maatschappelijke Commissie

4. Verslag penningmeester
Onder aan de streep zijn we als vereniging € 5.000 rijker dan vorig verenigingsjaar. Dat komt in
hoofdzaak door het positieve eindresultaat van de DTL en GTL.
Rode lijn in het verslag: De afgelopen jaren hebben we structureel meer inkomsten en uitgaven dan
begroot. Aan de inkomstenkant is dat de GTL. Echter: Je wilt dit evenement niet met een structurele
opdracht opzadelen om meer dan de € 2500 afdracht aan de verenigingskas te doneren, ook al is het
beeld al jaren dat de eindafrekening € 10.000 positief is. In de nieuwe begroting hebben we daar een
oplossing voor gecreëerd.
Uitleg Kopstuk: De kosten voor deze post zijn hoger dan begroot, maar: Per Kopstuk zijn de kosten
nauwelijks anders dan andere jaren. Bij deze post zitten ook andere zaken als de porto en andere
drukkosten. Dit zijn reële uitgaven die we ook zo gaan begroten.
TC: De hogere kosten zitten in de extra uitgaven voor de (mooie!) T-shirts voor de trainers + extra
kosten voor (trainers)cursussen.
Andere posten die hoger zijn dan begroot zijn de vergaderkosten, jaarfeest en sociale activiteiten.
Omdat deze een reëel karakter hebben, is daar in de begroting een hoger bedrag voor opgenomen.
Guus Heemskerk vraagt naar de lage opbrengst uit rente. Marius legt uit dat dit deels komt doordat de
rente van de GTL-rekeningen is „verstopt‟ in de opbrengst van het saldo GTL. Daarnaast is de rente
op dit moment echt erg laag.
Cees van Velzen vraagt of het Kopstuk niet digitaal kan i.v.m. kosten. Peter Hallensleben roemt
daarop de voordelen van een papieren Kopstuk. Bestuurslid Henk Koelewijn geeft aan dat twee jaar
geleden een enquête onder de leden uitwees dat de Koplopers niet hun papieren Kopstuk willen
inleveren voor een digitale. Nee, de meningen zijn verdeeld; 1/3 wel, 1/3 niet, 1/3 anders. Wel wil het
bestuur in overleg met de redactie van het Kopstuk ook proeven doen met het digitaal aanbieden van
het Kopstuk, als extra naast het papieren Kopstuk.
Guus vraagt naar de aard van de vorderingen groot € 5.500: Wat is de uitsplitsing? De voorzitter geeft
aan dat het vooral om nog niet geïnde contributies, advertenties en bijdrages voor cursussen en
overige gaat. Het betreft deels nog openstaande posten over 2015-2016. Het bestuur erkent dat e.e.a.
moet worden uitgezocht en hersteld en heeft al actie ondernomen om de invordering van deze posten
in gang te zetten. Indien posten niet invorderbaar blijken, zal dat in de ALV van volgend jaar worden
genoemd.
Guus merkt op dat het bestuur juridisch verplicht is om het jaarverslag te tekenen, minstens twee
weken voor de ALV. Bestuurslid Wim Aalbertsberg laat hierop het papier met de handtekeningen van
het bestuur zien.
Marjan Heemskerk vindt de kosten van de postbus aan de hoge kant. Het bestuur geeft aan
onderzocht te hebben of niet de locatie van het clubhuis als postadres gebruikt kan worden, maar dat
is i.v.m. vandalisme geen goede optie. Thuisbezorgen bij een bestuurslid vindt het bestuur geen
optie dus daarom is gekozen voor het handhaven van de postbus.
Op een vraag over de uitgaven inzake de kopjeslopen geeft Ties toelichting op de tijdregistratie bij de
kopjeslopen en de snelheid waarmee nu de uitslagen bekend zijn. Voorheen was het een hele middag
werk.
5. Verslag kascommissie
De samenstelling is anders dan op de ALV afgesproken. Benoemd als commissie waren Mart
Verhagen als voorzitter, Marga Sierkstra als lid en René de Lange als reservelid. Echter: Mart was/is
met verlof, Marga is lid af. Daarom heeft het bestuur besloten de voorzitter van vorig jaar, Jan
Lansbergen, en het reservelid René te vragen. Zij waren gelukkig bereid om dit te doen.
Jan Lansbergen leest een verklaring voor en meldt dat de financiële administratie er zeer verzorgd
uitzag en dat de zaken door Evert netjes zijn bijgehouden en dat hij op alle vragen van de commissie
een vlot en correct antwoord heeft kunnen geven. Zij hebben de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden. Het verslag was tijdig ontvangen, waardoor er gericht gecontroleerd kon worden. Er is
geen aanleiding gevonden om aan de juistheid van de cijfers te twijfelen.
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De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te geven. De vergadering stemt
in, de kascommissie en de afwezige penningmeester krijgen applaus voor hun inspanningen.
6. Rondvraag
7. Bestuursverkiezing
Het Bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
Naam:

Functie:

Treedt af per:

Marius Schwarz

Voorzitter

1 juli 2019

Vacature

Penningmeester

n.v.t.

Nicolette Raaijmakers

1 secretaris
Medische zaken

Vacature

e

1 juli 2019

2 secretaris
Sociale Zaken

e

n.v.t.

Henk Koelewijn

Lid
Het Kopstuk/Website

1 juli 2016

Ties van Elst

Lid
Technische Commissie

1 juli 2020

Wim Aalbertsberg

Lid
Trimloopcommissie

1 juli 2018

Door het in 2016 terugtreden van Evert Wallien is er een vacature penningmeester ontstaan. Wim
Aalbertsberg is binnen het bestuur bereid gevonden de lopende financiële zaken zoals inning
contributie en betalen rekeningen af te handelen.
Ties was aftredend, maar is bereid om een volgende zittingsperiode te vervullen. De ALV is akkoord
en herbenoemt Ties als bestuurslid onder luid applaus.
8. Bestuursbeleid 2017-2018
Net als in voorgaande jaren zijn er in het nieuwe verenigingsjaar enkele zaken waarop het bestuur
specifiek haar aandacht zal richten. De aandachtsgebieden voor 2017-2018 zijn:
a)
Opstarten wandel-dribbelgroep (zie ook verslag afgelopen jaar)
b)
Ledenwerving, om te zorgen voor aanwas, gericht op de wat jongere leden, en
daarmee bedoelt het bestuur de categorie 30-40 jaar. Samen met de communicatie/PR
deskundigen en Technische Commissie zal het bestuur een ledenwervingsacties opzetten.
Marius noemt als voorbeeld van zo‟n actie het aanhaken van De Koplopers op de AH
sportpuntenactie. Er hebben zich al enkele lopers gemeld.
c)
Verbreden loopaanbod, om onze leden kennis te laten maken met bijvoorbeeld trails en
bootcamp, bijvoorbeeld door georganiseerde deelname aan dit soort evenementen of trainingen.
9. Contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen. De ALV is akkoord.
10. Begroting 2017-2018
Zoals bij het financieel jaarverslag gemeld, zijn de inkomsten maar ook de uitgaven structureel hoger
dan begroot. Het reëler maken van de begroting is aan de uitgavenkant niet moeilijk: De uitgaven
kunnen eenvoudig op het resultaat gebaseerd worden zoals dat de afgelopen jaren gebruikelijk was.
Maar aan de inkomstenkant is het lastig, omdat er maar weinig draaiknoppen zijn: De belangrijkste
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posten zijn de contributie en de opbrengst GTL. Gezien het ledenaantal is de post contributie niet
opwaarts bijgesteld. De begroting is sluitend gemaakt door een post “onttrekking uit de
bestemmingsreserve van de GTL” als inkomsten te begroten; deze wordt alleen aangesproken als dat
nodig is om het jaarrekeningresultaat sluitende te krijgen. Voor de GTL blijft het begrotingsdoel
identiek als afgelopen jaren. Het benodigde bedrag voor die reserve is in 2017 in de reserve GTL
gestort.
11. Verkiezing kascommissie
De kascommissie 2017-2018 bestaat uit Mart Verhagen (voorzitter) en René de Lange (lid).
Tijdens de vergadering wordt als nieuw reservelid Peter Hallensleben benoemd. Hij schuift het
volgende verenigingsjaar door naar de kascommissie 2018-2019.
De ALV stemt onder applaus in met deze samenstelling.
12. Rondvraag
Willeke van der Groep en Elke Jacobs vragen aandacht voor de hygiëne en staat van onderhoud van
de kleedruimtes en douches. Bruun van der Steuijt stelt voor minder huur te betalen en als Koplopers
een eigen schoonmaker in dienst te nemen. Peter Hallensleben vindt dat Wippolder op dit moment
een slecht product levert. Marius erkent het probleem en zal wederom in gesprek gaan met Wippolder.
Willeke, Elke en Guus geven aan graag mee te willen werken aan mogelijke oplossingsrichtingen.
Bruun vraagt waarom de praathoek op de website na de modernisering niet meer goed werkt en of de
oude praathoek niet hersteld kan worden. Bestuurslid Henk Koelewijn geeft aan de problemen te
herkennen en ook probleem te hebben met de vele spam- en nepberichten op de site. Henk zal
uitzoeken of de praathoek beter of in een andere vorm kan.
13. Sluiting
Marius sluit de ALV 2017 en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en herinnert iedereen
aan de Koplopers feestavond op 27 oktober, die ditmaal door groep 7 wordt georganiseerd.
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