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1. Opening en ingekomen stukken 
 
  De voorzitter, Marius Schwartz, heet iedereen welkom, in het bijzonder Roy Jongejan van de 

Herman Broerenschool en de ereleden Ron Koorevaar en Wim Aalbertsberg (erelid Wim van 
Velzen heeft zich afgemeld). Vervolgens stelt Marius de bestuursleden voor. 

   
  Na de openingswoorden geeft Marius het woord aan Roy Jongejan, directeur van de Herman 

Broerenschool. Deze school is een van de vier maatschappelijke instellingen waar we als 
Koplopers mee samenwerken. Dat houdt o.a. in dat we proberen gezamenlijke activiteiten te 
organiseren en dat zij in aanmerking komen als ‘goed doel’ van de Koplopers. Dit jaar 
ontvangt de Herman Broerenschool de goede-doel-opbrengsten van de GTL. Roy legt uit dat 
de Herman Broerenschool een basisschool en middelbare school (tot 20 jaar) is voor 
leerlingen met verstandelijke beperking (IQ tot 70) en/of ernstige lichamelijke beperking. De 
school is blij met de gift van AV De Koplopers en heeft die gebruikt voor de aanschaf van een 
geluidsinstallatie. Roy meldt ook dat er nog veel vacatures te vervullen zijn. 

 
  Marius licht de verdere gang van zaken tijdens de vergadering toe. Hij zal enkele 

bijzonderheden uit het jaarverslag noemen, waarna er gelegenheid is tot vragen en 
opmerkingen. Deel I van de vergadering is de terugblik op het afgelopen jaar met een 
rondvraag. Deel II is de vooruitblik op het komende jaar met een rondvraag. Na de 
vergadering volgt ontspanning met een hapje en drankje. Aanwezigen zetten tijdens de 
vergadering hun naam en paraaf op de presentielijst.  

 
  Er zijn geen ingekomen stukken. 
   
 

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

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

coördinatoren en voorzitters van de werkgroepen en ieder die zijn of haar bijdrage heeft 
geleverd. Het ziet er weer volledig en netjes uit. Ook dank aan Henk voor de eindredactie. 

 
 

a. Bestuur
  

  Het bestuur heeft dit jaar zonder secretaris en een zevende bestuurslid moeten werken: een 
groot gemis! Het bestuur heeft meerdere leden gepeild voor interesse voor het bestuurswerk. 
Dat heeft soms wel inzet op andere vrijwilligerstaken binnen de vereniging geleid: dat is mooi! 
Maar extra bestuursleden zijn echt nodig! Als je interesse hebt of er meer over wilt weten, 
neem dan gerust contact met het bestuur op. 

 
  Marjan Heemskerk (niet aanwezig) krijgt applaus en zal een bos bloemen krijgen voor het 

bijhouden van de ledenadministratie én als beterschap voor haar heupoperaties. Het 
ledenbestand is met 4% gedaald naar 365. Ledenwerving, naamsbekendheid van de 
vereniging, mond op mond reclame blijft dus nodig. 

  
Een zeer succesvolle Koploper die heel veel loopt is Cor Hoebeke. Hij heeft afgelopen jaar 
met zijn mooie prestaties veel podiumplaatsen op NK's gehaald en daarom biedt Marius hem 
een bos bloemen aan (NK Cross: 3e; NK Indoor: 2e op de 3000 m in 11:36; NK 10km op de 
weg in Schoorl: 1e in 40:06; NK Baan 1e op de 5km in 19:51 en 3e op de 10km in 40:29!).. 
 
Door een besluit van het TU Sportcentrum om te stoppen met het vergoeden van een deel 
van de Koploperscontributie van studentsportkaart-houders, eindigt de mogelijkheid van een 
studentlidmaatschap per 1 januari a.s. De 7 studentleden zijn hierover geïnformeerd en zullen 
vanaf dat moment de gewone contributie moeten betalen. 
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Vanuit de vergadering komt de vraag of je - indien krap bij kas - korting op de contributie kan 
krijgen via de penningmeester. Antwoord: Zonder dat hier beleid op is, is dit eventueel wel 
bespreekbaar bij het bestuur. Bovendien zijn wij met de Gemeente Delft bezig om te kijken of 
en hoe wij minima met een Delftpas tegemoet zouden kunnen komen. 
 
Ron Janssen en Jan Willem Witteveen zijn dit jaar 25 jaar lid en ontvangen het 
jubileumschoentje (Ron is niet aanwezig, maar zijn vrouw Carla heeft de bos bloemen en 
schoentje vlak voor de vergadering in ontvangst genomen). Juist trouwe leden doen ook vaak 
vrijwilligerswerk, Jan Willem staat achter de bar, Ron helpt bij de Kopjesloop. 
 
Het bestuursbeleid kende afgelopen jaar 3 speerpunten: Ledenwerving & behoud, AVG en 
Vrijwilligersbeleid. I.v.m. niet compleet zijn van het bestuur hebben we de prioriteit gelegd bij 
de eerste 2 punten. Bij de communicatie vanuit de GTL en Kopjeslopen is meer aan 
naamsbekendheid van de Koplopers gedaan. Op de nieuwe, prachtige website van de GTL 
zijn we als Koplopers beter zichtbaar. Ook hebben we de GTL-inschrijvers veel prominenter 
gewezen op de hardloopcursus in voorbereiding op de GTL. De TC heeft dit samen met de 
GTL-organisatie goed georganiseerd. Daar hebben 35 mensen gebruik van gemaakt, 
waarvan 29 over de finish kwamen. Er zijn er 10 lid gebleven. Het overgrote deel van de 
cursisten is begeleid door Ties van Elst die daar geen vergoeding voor wilde ontvangen, maar 
nu wel een bloemetje krijgt. 
 
Qua vrijwilligersbeleid is het bestuur begonnen met het in kaart brengen en publiceren op de 
website van een lijst met vrijwilligersvacatures en toelichting. De organisatie van borrels is 
aangepast door dat nu te laten rouleren langs de loopgroepen. 
 

  De aantallen deelnemers aan onze loopevenementen zijn om trots op te zijn en vertonen bijna 
overal een stijgende lijn! 
 Kopjeslopen incl. 16 teams van de bedrijvenloop = 1566 (+200) 
 Oliebollencross = 405 (+50) 
 Golden Tenloop (GTL) = 5360, waarvan 340 wandelaars, en 199 teams (min of meer 

constant) 
 Koplopersklassencup = 147 (+10) 
 1 km op de baan = 70 
 
 

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

van de 4-loop, en 's winters de Oliebollencross. De Trimloopcommissie bestond afgelopen 
jaar uit Jeannette Smit, Petra de Groot en Carla de Jong. De coördinatie van de 1-van-de-4-
lopen was in handen van Peter Hallensleben en Hans Verbeek, de Bedrijvenloop werd 
georganiseerd door Marieke van de Akker, Marja van Valen en Bianca Weijers. Applaus voor 
hen. Alert blijven en improvisatietalent bleek nodig toen bij de 3e Kopjesloop van het jaar de 
bomenkap om aanpassingen vroeg en ook de storm van 10 maart vergde aanpassingen van 
de organisatie door de 15 km af te gelasten. 
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c. Technische Commissie 
   
  De TC (die dit jaar bestond uit: Tineke Bos (voorzitter), Elleke Koornneef, Henry Annokkee, 

Fred Rodewijk, Cor Rijnvis en Ties van Elst) zorgt er voor dat onze trainers cursussen 
aangeboden krijgen, er cursussen voor nieuwe trainers zijn, de KKC plaatsvindt, dat 
trainingsmateriaal en wegmarkeringen (dank Koos van Paassen!) op orde zijn en zorgt voor 
een aanbod van clinics voor alle leden over specifieke onderwerpen als ademhaling, of 
warming up (Tjitte Kamminga) en neemt initiatief voor nieuwe loopontwikkelingen als het trail 
lopen.  

 
  Trail lopen heeft afgelopen jaar veel aandacht gehad, o.a. via clinics die Ron Koorevaar voor 

de TC organiseerde. Tientallen Koplopers hebben meegedaan aan clinics en trails in binnen- 
en buitenland: het is een tak van de loopsport die niet meer weg te denken is bij de Koplopers! 
Ties meldt dat er een trail-whatsappgroep is. Dus geen aparte loopgroep, maar in de 
appgroep wordt wel melding gemaakt van trails om met een groep naartoe te gaan. Je kunt 
je melden bij Ties en Carla Verwijs als je in deze whatsappgroep wil.  

   
  Het Marathonsteunpunt R’dam van de Koplopers en Lekker Gelopen is na het afscheid van 

de coördinatoren Wim van Velzen en Mart Verhagen helaas niet van de grond gekomen in 
2018. Wie wil een steunpunt (eventueel in andere vorm) weer opzetten? Meldt je bij Tineke 
Bos of iemand van het bestuur. 

 
  Marius bedankt alle trainers voor hun inzet en vooral Cees van Velzen die 70 jaar is geworden 

en na 19 jaar als trainer is gestopt. Hij krijgt bloemen en applaus. 
 
 

d. Medische zaken (zie jaarverslag) 
 

e. Redactie Het Kopstuk 
   
  Stephan Slee, Ineke Stam, Marijke van Hemert, Carla Verwijs, Martin Westerhof en Marieke 

van Loon zorgden er dit jaar voor dat er 5 keer een Kopstuk bij je op de mat lag. De redactie 
wil graag een paar vaste aanspreekpunten binnen de vereniging die voor copy kunnen 
zorgen: iemand uit je loopgroep die het leuk vindt om stukjes te schrijven of foto’s te maken, 
bijv. over een wedstrijd, trail of trainingskamp waar de groep aan heeft meegedaan. Wil je 
meewerken, meld je aan!  

 
 

f. Webteam 
 
  Het webteam bestond uit Cor Rijnvis en Henk Koelewijn. Het bestuur bedankt Cor, die gestopt 

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

 
 

g. Golden Tenloop 
   
  De GTL-organisatie heeft dit jaar weer een puik evenement neergezet. Menno heeft de 

website zeer mooi opnieuw opgebouwd!  
 
  Ook hier moesten de organisatoren met onverwachte gebeurtenissen aan de slag toen bleek 

dat de vast EHBO partner, niet langer wilde meewerken i.v.m. mogelijke strengere 
veiligheidseisen volgend jaar! Gelukkig verliep de GTL onder noemenswaardige incidenten. 
Zowel publiek, de deelnemers aan de Trompper Optiek GTL als de Lopers Company 
Wandeltochten hebben een prachtige editie te danken aan de organisatoren Henny 
Karreman, Frenk vd Vliet, Bruun vd Steuijt, Rosina Hoenderdos, Gerard de Groot, Menno 
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Emmink, Anja Kropmans en Jeannette Smit (voor de Lopers Company Wandeltochten). 
Applaus voor hen! 

 
 

h. Public Relations (zie jaarverslag) 
 

i. Maatschappelijke Commissie (zie jaarverslag) 
 

j. Werkgroep AVG 

 
  De werkgroep bestaand uit Henk en Caroline heeft samen met de organisatoren van de 

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

 
 

4. Verslag penningmeester 
   
  Marius geeft het woord aan Ton Konincks die enkele hoofdzaken toelicht. Financieel hebben 

we een goed jaar gedraaid. 4000 euro positief, vooral vanwege groter resultaat van de GTL 
dan begroot (7000 euro meer). Contributie viel enigszins tegen vanwege minder leden dan 
begroot. Met orde 30.000 euro vermogen op de bank staat de vereniging er financieel goed 
voor. 
 
De ALV heeft geen vragen over het verslag. 

 
 

5. Verslag Kascommissie 
 
  De samenstelling: Mart Verhagen en René de Lange (vanwege vakantie van Ron Holling). 

De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te geven. Mart vraagt 
applaus voor Ton Konincks en het werk dat hij heeft verricht als penningmeester, de stukken 
waren erg netjes op orde. De ALV geeft applaus en stemt in. 

 
   

6. Rondvraag over afgelopen jaar 
 
  Bruun vd Steuijt: Op pagina 11 van het jaarverslag 2018-2019 staat 2 keer woensdag in plaats 

van woensdag en vrijdag (tabel 2). Voorts meldt Bruun dat Mart en Wim groot applaus 
verdienen voor hun marathonsteunpunt dat gestopt is maar Marius antwoordt dat dat vorig 
jaar al bij de ALV is gebeurd. Groot compliment wat Bruun betreft ook voor Koos van Paassen! 
Koos handelde als EHBO’er heel goed tijdens de botbreuk van een deelnemer aan de 
Kopjesloop van september 2019. De vereniging heeft de loper een beterschapskaart 
gestuurd. 

 
  Guus Heemskerk: Waardering voor het (meer dan) uitstekende jaarverslag. Verder meldt 

Guus dat het een schande is dat de kleedkamers zo slecht zijn en hij vindt dat er echt iets 
aan gedaan moet worden. We betalen 13000 euro huur per jaar, dan moeten we schonere 
kleedkamers eisen. Of zelf iets regelen (bijv. via de Banenmarkt van de gemeente of 
‘Werkse!’). Marius antwoordt dat het bestuur komend jaar wil verkennen of een andere locatie 
geschikter zou kunnen zijn en dat het bestuur het Wippolderbestuur zal aanspreken op de 
kwaliteit van de kleedkamers. De boodschap is duidelijk dat onze leden schone kleedkamers 
willen en goed werkende douches. Ten slotte stelt Guus voor om meer gebruik te maken van 
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geautomatiseerde e-mails (bijv. met agenda van deze ALV). Marius geeft aan dat deze manier 
van mailen een van de speerpunten is van het bestuursbeleid voor komend jaar. 

 
 

7. Bestuursverkiezing 
  
  De ALV benoemt de bestuursleden en wie voorzitter is. De zittingstermijn van Henk Koelewijn 

(3e) en Marius Schwartz (1e) lopen af, en zij stellen zich beschikbaar voor een nieuwe 
zittingsperiode. Dat levert applaus op. 
Er zijn geen andere kandidaten. Het Bestuur ziet er dan als volgt uit: 
 
Naam:    Functie:   Treedt af per: 

 
Marius Schwartz   Voorzitter   1 juli 2022 

 
Ton Konincks    Penningmeester  1 juli 2021 

      
 Vacature    Secretaris   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 2020 

      Technische Commissie 
 

Caroline Gautier   Lid    1 juli 2021 
      Trimloopcie / Accommodatie 
 
 
 

8. Bestuursbeleid 2019-2020 
   
  Net als in voorgaande jaren zijn er in het nieuwe verenigingsjaar enkele zaken waarop het 

bestuur specifiek haar aandacht zal richten. De aandachtsgebieden voor 2019-2020 zijn: 
 Digitalisering 
 Vrijwilligersbeleid 
 Verkenning accommodatie 
 
Digitalisering 

  Verder professionaliseren van documentopslag en mailverkeer (zoals bijv. laatst de mail 
vanuit de TC over afgelasting i.v.m. hitte). Mededelingen of oproepen met een korte termijn 
karakter - en dus niet of minder geschikt voor het Kopstuk - zullen meer via de mail verspreid 
worden, en mogelijk komt er een nieuwsbrief die het Kopstuk niet zal bijten of vervangen! 

   
Vrijwilligersbeleid 

  Het vrijwilligersbeleid moet beter vorm gegeven worden. We willen al bij de inschrijving van 
nieuwe leden vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen. Voorts moet er een koppeling 
gelegd worden tussen vraag en aanbod. Het bestuur zoekt hulp bij deze functie. 

  
Verkenning accommodatie 

  Het opstellen van een verkenning voor de volgende ALV van voor- en nadelen van onze 
huidige locatie Wippolder en alternatieve locaties. Op basis van het advies van de werkgroep 
accommodatie wil het bestuur de volgende ALV een afgewogen keus laten maken: zijn we 
nog steeds blij met wat we hebben, of wordt het tijd voor een nieuwe locatie? Ook voor dit 
speerpunt geldt: er is een werkgroep met enkele enthousiaste Koplopers nodig om dit te doen! 
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9. Vaststellen contributie 

 
  Ton Konincks deelt de ALV mee dat de contributie van 8 euro per maand het komende 

verenigingsjaar niet zal wijzigen, vooral vanwege de stabiel hoge inkomsten van de GTL, 
waar zoveel vrijwilligers zich voor inzetten. 

 
 

10. Begroting 2019-2020 
 
  Ton Konincks legt uit dat in de voorgestelde begroting voor het komende verenigingsjaar 

rekening wordt gehouden met een ledenaantal van 375 en een voordelig saldo uit de GTL 
van 2500 euro en indien noodzakelijk een vrijval uit de bestemmingsreserve van 2500 euro. 
De ALV gaat akkoord met de begroting. 

 
 

11. Verkiezing Kascommissie 
 
 De kascommissie 2019-2020 bestaat uit Ron Holling en wordt onder applaus van de ALV 

uitgebreid met Guus Heemskerk en Thom Dielen als reservelid. Hij schuift het volgende 
verenigingsjaar door naar de kascommissie 2020-2021. 

 
 

12. Rondvraag over komend jaar 
   
  Wil van Buijtene: Op vrijdag zijn er vrij weinig lopers op de training. Zou het een plan zijn om 

de trainingsavonden te verplaatsen naar dinsdag en donderdag? Marius bedankt voor de 
suggestie en antwoordt om vast te houden aan woensdag en vrijdag, ook omdat AV’40 al op 
dinsdag en donderdag traint.  

 
  Jan Willem Rijke vraagt of er criteria zijn op basis waarvan trainingen worden afgelast en of 

dat dan voor alle groepen geldt. Marius antwoordt dat de Atletiekunie daar criteria voor heeft 
en dat de TC beslist. Als de TC de training wel door laat gaan kan een trainer zelf daar anders 
over beslissen. Het blijft lastig als lopers op eigen gezag door willen lopen. 

 
 

13. Sluiting 
 
  Marius sluit om 22:25 de ALV 2019 en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en 

herinnert iedereen aan de Koplopers feestavond op vrijdag 1 november. Bovendien vraagt 
Marius aandacht voor een oproep op de website van de Alzheimerstichting over een 
dementie-evenement in het World Forum te Den Haag op woensdag 23 oktober. 

 


