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1. Opening en ingekomen stukken 
 
  De voorzitter, Marius Schwartz, heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten van buiten: 

Riet Geerling en Bert van der Lende van de Alzheimerstichting Delft-Westland-Oostland, 
René van Winden van Stichting Mijn Held, de ereleden Ron Koorevaar, Wim van Velzen en 
Wim Aalbertsberg en de leden van verdienste. 

  
  Marius staat stil bij het overlijden van lid van verdienste Martin van Peppen. Hij is 14 augustus 

op 85-jarige leeftijd overleden. Martin is oud-trainer van de Koplopers, was jarenlang 
coördinator bij de Kopjesloop en medeoprichter van de Bedrijvenloop. Hij heeft deze vele 
jaren georganiseerd. 

 
  Marius stelt de bestuursleden 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 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. Rond de pauze zal René van Winden over het werk van 
zijn stichting Mijn Held uit Delft vertellen en de sponsorbijdrage van de 
Kopjesloopopbrengsten overhandigd krijgen. Na de vergadering volgt ontspanning met een 
hapje en drankje. Tijdens de vergadering gaat de aanwezigheidslijst rond. 

 
  Na de openingswoorden van Marius geeft hij het woord aan Bert van der Lende van de 

Alzheimerstichting. Bert vertelt de leden hoe de donatie door de Alzheimerstichting is gebruikt. 
Hij geeft een presentatie over het werk van de stichting en toont de vergadering een koffer 
met presentatiematerialen waaronder een beamer. 

 
  Er zijn 78 leden aanwezig. Er zijn geen ingekomen stukken. 
   
 

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 13 september 2017 
 
  Onder dankzegging van de secretaris stelt de ALV het verslag vast. 
 
 

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

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

 
 

a. Bestuur
  

  Het ledenbestand - met dank aan Marjan Heemskerk voor het bijhouden van de 
ledenadministratie - leert ons dat we vandaag vijf jubilarissen hebben die 25 jaar lid zijn. Het 
zijn Loranse Blok, Mart Verhagen, Jan Hoekstra, Frans Mokveld en Kees Poot. Marius reikt 
de mooie loopschoentjes uit aan de aanwezige jubilarissen. 

 
  De vereniging telt per 1 juli 380 leden, dat is 1% meer dan vorig jaar: we hebben dus ruimte 

voor nieuwe leden! 
  Circa 25% van de leden is vernieuwd, het verloop is dus behoorlijk. We monitoren daarom de 

reden van opzegging, maar vooral geeft dat aan dat we door moeten gaan met ledenwerving. 
 
  Als vervolg op raadpleging van de oudere (= 65+) leden in 2017 is met de TC en een groepje 

van die oudere leden gezocht naar de kansrijkheid van een Wandel-dribbelgroep: daar blijkt 
toch te weinig animo voor te zijn om dit levensvatbaar te laten zijn. Oudere leden die willen 
blijven lopen zoeken in de praktijk aansluiting bij een groep met een laag tempo. 
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Ledenwerving: via Start-to-Run Loperscompany, de landelijke Albert Heijnsportactie en de 
eigen Golden Tenloop hebben tientallen lopers een cursus gedaan of een paar keer 
meegetraind, maar uiteindelijk levert dit maar een handvol nieuwe leden op. We gaan door 
met deze acties, gaan beter monitoren wat er met de leden gebeurt en de aandacht voor 
instroom van de cursisten verbeteren in overleg met de TC en trainers. Het is fijn als nieuwe 
leden zich echt welkom voelen en worden opgenomen in de bestaande groepen. 
Randvoorwaarde om goed te monitoren hoe dit nu verloopt, is het onderwerp goed beleggen 
binnen het bestuur. Daar is op dit moment geen capaciteit voor. 
 
Verbreding loopaanbod: Marius verwijst naar het laatste Kopstuk waarin diverse leden 
vertellen over hun trail belevenissen. 
 
Extra beleidspunt was de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Een ad-hoc werkgroep met Caroline Gautier, Nicolette Raaijmakers, Henk Koelewijn en 
Marjan Heemskerk heeft op papier gezet wat wij met de persoonsgegevens doen en hoe dat 
een vervolg gaat krijgen in de komende tijd. De resultaten zijn vastgelegd in de privacy policy 
(zie website), het verwerkingsregister (tabel), verwerkersovereenkomsten, en een 
vrijwilligersverklaring. Belangrijk om te vermelden is dat onze website AVG-proof maken veel 
extra tijd een aandacht heeft gevraagd van het webteam t.w. de leden Cor Rijnvis en Henk 
Koelewijn! 
Om AVG goed in de organisatie in te bedden, vraagt dit ook komend jaar extra aandacht van 
het bestuur; AVG wordt belegd bij een bestuurslid. 
 
Dat waren de hoofdpunten van het beleid, maar wat deden we in de praktijk? Hierna noemt 
Marius enkele highlights. 
 

  De aantallen deelnemers aan onze loopevenementen zijn om trots op te zijn! 
 Kopjeslopen incl. bedrijvenloop = bijna 1400 
 Oliebollencross = ruim 350 
 Golden Tenloop (GTL) = bijna 5400 
 Koplopersklassencup = bijna 140 
 
 

b. Trimloopcommissie 
 
  De trimloopcommissie organiseert de Kopjeslopen, met daarbinnen de Bedrijvenloop en 1 

van de 4-loop, 's winters de Oliebollencross. 
 
  De organisaties van de lopen zijn geoliede machines, maar vanzelf gaat niets! Voor elke 

wedstrijd zijn zo'n twintig vrijwilligers actief. Leest u voor de aardigheid eens de evaluatie van 
de bedrijvenloop en zie hoe professioneel onze vrijwilligers dat doen en hoe tevreden de 
deelnemers zijn over de lopen. 

  Afgelopen seizoen zijn een aantal vrijwilligers gestopt, of doen een stapje terug en gaan 
lichtere taken doen. Het zijn alleen leden die vaak al heel veel jaren actief zijn! 

  Applaus en bloemen voor: Annie van Oosten, Wim van Velzen, Anneke v/d Boon, Dick v/d 
Boon, Marjan Heemskerk, Anke Derwort, Sonja Cuperus, Sylvia van der Werf, Marry Slee, 
Brenda Fijten, Matthijs van Boxtel (Canada) en Henny de Vrind (geen lid). 

 
  Gelukkig zijn er nieuwe mensen gevonden: Petra de Groot is geworven als nieuwe 

coördinator van de ene helft van de kopjeslopen. Marius doet een oproep aan de leden om 
hem of Jeannette Smit of Petra de Groot te benaderen als leden willen helpen. Je kunt je ook 
intekenen in onze Koplopershoek. 

  Oproep voor de 1 van de 4 wegwedstrijden van Koplopers/Roadrunners/Haag/Sparta: De 
eerste wedstrijd is 16 september: je kunt nog gratis inschrijven op de website t/m donderdag! 
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c. Technische Commissie 
   
  Trainen is de corebusiness van de Koplopers. De TC zorgt daar samen met de trainers voor: 

aanbiedingen van bijscholingen (bv. nieuwe looptrainers), cursussen (voeding, trails). Een 
belangrijke trainerswissel was in groep 4 waar Eric Kreupeling het werk van Jeroen Wit 
overneemt. 

 
  Niet onvermeld mag blijven dat de TC ook de KKC organiseert, waar dit jaar weer méér leden 

meededen! Marius noemt ook het onderhoud van het parcours (de 100 m streepjes door Koos 
van Paassen) en dankt Tineke Bos, de TC en alle trainers. 

 
   

d. Medische zaken 
e. Redactie Het Kopstuk 
f. Webteam 

 
  Omwille van de tijd verwijst Marius naar het verslag. Hij dankt Cor Rijnvis en Henk Koelewijn 

(webteam), Nicolette Raaijmakers voor de reanimatiecursussen en Stephan Slee, Ineke 
Stam, Marijke van Hemert, Martin Westerhof en Marieke van Loon voor de mooie stukken in 
het Kopstuk. Leden ook dank voor het delen en op papier zetten van de impressies! Marius 
maakt van de gelegenheid gebruik om leden op te roepen om lid te worden van de redactie. 

 
 

g. Golden Tenloop 
   
  Zo'n beetje de halve vereniging is op Hemelvaartsdag in touw als vrijwilliger, de andere helft 

loopt mee! Het parcours was dit jaar ongewijzigd. Alle onderdelen, 10, 5, kinderlopen en de 
wandeltochten (met ruim 400 deelnemers) verliepen vlekkeloos. 

 
  Een enkele bijzonderheid is dat een nieuw 3-jarig contract is afgesloten voor de tijdregistratie 

en dat de werkgroep extra aandacht heeft gehad voor het beperken van de overlast voor 
ondernemers rond de Markt door zover mogelijk buiten de wedstrijdtijden de hekken 
gedeeltelijk open te stellen. Het batig saldo voor GTL 2018 per 1 juli is ruim € 8.000,-. 

 
 

h. Public Relations 
i. Maatschappelijke Commissie 

   
  Zie het jaarverslag. 

 
 
Voordracht Marieke van den Akker 

 
  Marieke van den Akker wordt door Marius met lovende woorden toegesproken en met luid 

applaus begroet als nieuw lid van verdienste. 
 
 

4. Verslag penningmeester 
   
  Marius geeft het woord aan Ton Konincks. Ton doet verslag. 
 

In zijn eerste jaar als penningmeester is het helaas niet anders maar moet het bestuur een 
tekort op de exploitatiebegroting presenteren van ruim € 4.000. Oorzaken zitten in mee- en 
tegenvallers: 
 
Zo heeft het teruglopend aantal leden geleid tot een lagere contributie opbrengst van 
ongeveer € 3.800. Maar ook bij andere uitgaven zijn een aantal posten waar in de begroting 
geen rekening is of kon worden gehouden: 
 Bij de trimloopcommissie zijn computers en startnummers aangeschaft tot een bedrag 

van € 1.200 
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 Bij de kosten voor de TC is dit jaar weer huur opgenomen voor baangebruik bij AV'40. 
Een aantal jaren is hiervoor geen huur in rekening gebracht omdat Dick Lam 
hiertegenover trainingen verzorgde voor o.a. AV'40 leden. Ook een trail training en een 
foodcoach presentatie was niet voorzien in de begroting. Al met al hogere kosten dan 
begroot van totaal € 2.100 

 Bij de kosten KNAU was de begroting aan de lage kant en waren er wat posten die 
betrekking hadden op het vorige jaar waardoor de kosten hoger uitkwamen € 1.200 

 Overige kosten per saldo hoger € 700 
Al met al kosten boven de begroting van totaal ruim € 9.000. Tot zover de tegenvallers. 
 
Gelukkig was er ook een forse meevaller want de Golden Ten sloot dit jaar met een positief 
saldo van ruim € 8.500 tegenover de € 3.500 waar we in de begroting rekening mee hadden 
gehouden. Een meevaller dus van € 5.000. 
 
Per saldo dus een tekort van ruim € 4.000. Het bestuur stelt voor dit bedrag in mindering te 
brengen op het vermogen waardoor dit op € 25.450 komt. 
 
De ALV heeft geen vragen over het verslag. 

 
 

5. Verslag Kascommissie 
 
  De samenstelling: Mart Verhagen als voorzitter (vanuit ziekenhuis), René de Lange als 

reservelid.  
De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te geven. René vraagt 
groot applaus voor Ton Konincks en het werk dat hij heeft verricht als penningmeester. Er is 
goed werk geleverd. 
De ALV geeft applaus en stemt in. 

 
   

6. Rondvraag over afgelopen jaar 
 
  Er zijn geen vragen. 

 
 
Afscheid Wim Aalbertsberg als bestuurslid 

 
  Marius bedankt Wim voor zijn zeer lange inzet voor de club, leest de oorkonde voor en 

overhandigt een cheque. Tijdens deze woorden en de dankzegging door Wim, is een foto-
impressie getoond van zijn 27 jaren als bestuurslid. 

 
 
Pauze 

 
  Na de pauze wordt Petra Hoya Martinez in het zonnetje gezet. Het bestuur is haar vergeten 

te noemen. Marius biedt zijn excuses aan en zegt toe dat morgen een bloemetje wordt 
bezorgd. Ook zij wordt zeer bedankt voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor o.a. de 
ontspanningscommissie. 
 
Hierna geeft Marius het woord aan René van Winden van de Stichting Mijn Held. René geeft 
een presentatie over het werk van de stichting. Hij verwijst naar www.mijnheld.com. 

 
 

7. Bestuursverkiezing 
  

Na aankondiging van het vertrek door Wim, heeft het bestuur dit voorjaar Caroline Gautier 
gevraagd en bereid gevonden om in het bestuur te gaan. Zij heeft al het nodige werk verzet, 
met name in de AVG-werkgroep. Het Bestuur stelt voor haar te benoemen als bestuurslid. 
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Daarnaast heeft het bestuur direct na de vorige ALV Ton Konincks bereid gevonden om de 
taak van penningmeester op zich te nemen. Het bestuur had hem op grond van de statuten 
benoemd, maar legt dit besluit nu aan de ALV voor. 
De ALV stemt in met de benoeming van Caroline en Ton als bestuurslid. 
 
Het Bestuur ziet er dan als volgt uit: 
 
Naam:    Functie:   Treedt af per: 

 
Marius Schwartz   Voorzitter   1 juli 2020 

 
Ton Konincks    Penningmeester  1 juli 2021 

      
 Nicolette Raaijmakers   1e secretaris   1 januari 2019 
      Medische zaken   
 

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

Henk Koelewijn   Lid    1 juli 2019 
     Het Kopstuk/Website    

 
Ties van Elst    Lid    1 juli 2020 

      Technische Commissie 
 

Caroline Gautier   Lid    1 juli 2021 
      Trimloopcommissie 
 
 

8. Huishoudelijk Reglement 
   

Marius deelt mee dat het Huishoudelijk Reglement is aangepast. Er is over o.a. commissies 
en contributieverhoging een aangepaste tekst en er zijn enkele redactionele aanpassingen 
doorgevoerd. Het Huishoudelijk Reglement staat op de website. 
 

  Verder heeft het bestuur het document Algemeen Beleid dat genoemd wordt in het 
Huishoudelijk Reglement aangepast. O.a. bevoegdheid penningmeester is vastgesteld op € 
10.000,-. Marius geeft een toelichting. Er zijn geen vragen en de ALV is akkoord met het 
Huishoudelijk Reglement. 

 
 

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

bestuur specifiek haar aandacht zal richten. De aandachtsgebieden voor 2018-2019 zijn: 
 Ledenwerving & ledenbehoud 
 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 Vrijwilligersbeleid 
 
Ledenwerving & ledenbehoud 

  Doorgaan met acties, beter monitoren en aandacht voor nieuwkomers. 
   

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
  In 2018 is gestart en in het komende jaar moet de AVG 'levend' gemaakt worden en moeten 

we zorgen dat we als club er naar handelen. Daarnaast moeten de Golden Tenloop en wellicht 
het Kopstuk nog AVG-proof gemaakt worden. 
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Vrijwilligersbeleid 
  Actiever beleid gaan voeren, bijvoorbeeld bij inschrijving als lid, en roulatie van specifieke 

taken over de trainingsgroepen (bijvoorbeeld verdelen van het werk van de 
ontspanningscommissie). 

   
  Bruun van der Steuijt vraagt aandacht en complimenteert onze vereniging en met name het 

bestuur omdat het steeds moeilijker is om mensen met verantwoordelijke taken te vinden en 
ons bestuur is voltallig en functioneert professioneel. Hij vindt het een prima plan om 
vrijwilligerswerk minder vrijblijvend te laten zijn. 

 
 

10. Vaststellen contributie 
 
  Ton deelt de ALV mee dat we de contributie eigenlijk in combinatie met de begroting moeten 

behandelen. 
Het maken van een sluitende exploitatiebegroting is ieder jaar weer lastig. Immers veel 
kostenposten hebben een vast karakter en zijn ook aan inflatie onderhevig. 
Aan de opbrengsten kant hebben we te maken met een teruglopend ledenaantal en willen we 
de opbrengst uit de Golden Ten voor de begroting niet verder verhogen. 
Hoewel we de ambitie hebben om te streven naar een ledengroei zijn wij als bestuur ook van 
mening dat we het daarmee niet helemaal redden en stellen daarom voor de maandelijkse 
contributie te verhogen. 
 
Per 1 januari 2019 gaat de contributie dan van € 7,50 per maand naar € 8,00 per maand. 
De halfjaarlijkse contributie zal hierdoor vanaf 1 januari 2019 € 48 gaan bedragen. 
 
Harry Suyker stelt voor de contributie nog hoger vast te stellen uitgaande van 395 leden. Ton 
antwoordt dat als we volgend jaar toch geen sluitende begroting hebben, we wellicht de 
contributie weer zullen verhogen. 
 
De ALV is akkoord met het voorstel van het bestuur. 

 
 

11. Begroting 2018-2019 
 
  In de voorliggende begroting is de voorgestelde contributieverhoging reeds verwerkt. 

De ALV gaat akkoord met de begroting. 
 
 

12. Verkiezing Kascommissie 
 
 De kascommissie 2018-2019 bestaat uit Mart Verhagen (voorzitter) en Peter Hallensleben 

(lid). 
Tijdens de vergadering wordt als nieuw reservelid Ron Holling benoemd. Hij schuift het 
volgende verenigingsjaar door naar de kascommissie 2019-2020. De ALV stemt onder 
applaus in met deze samenstelling. 

 
 

13. Rondvraag over komend jaar 
   
  Er zijn geen vragen. 
 
 

14. Sluiting 
 
  Marius sluit de ALV 2018 en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en herinnert 

iedereen aan de Koplopers feestavond op vrijdag 26 oktober, die ditmaal door groep 8 wordt 
georganiseerd. 

 


