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

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

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

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

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

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

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

Ton, Ties, Caroline en Henk) 
   
  Marius licht de gang van zaken tijdens de vergadering toe. Hij zal enkele 

bijzonderheden uit het jaarverslag noemen, waarna er gelegenheid is tot 
vragen en gesprek.  

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

   
 

2. Behandeling en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 25 
september 2019 

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

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

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

 
 

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

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

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

  Ondanks onze introductiecursussen (oa GTL) en aanloop via-via, is de ten-
dens voor wat betreft ledenaantal niet goed. Het bestuur wil dan ook met 



 

een aantal leden verkennen hoe we als vereniging kunnen vernieuwen zo-
dat we vitaal blijven. Dit is al een van de speerpunten van het beleid voor 
komend jaar.  

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

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

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

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

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

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

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

 
  Er is een inventarisatie gemaakt van 11 mogelijke sportaccommodaties in 

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

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

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

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

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

  Het bestuur vindt dit voorstel te weinig uitgewerkt om zo voor te leggen aan 
de ALV. Daarnaast zou die dan ook tenminste over Wippolder en DVC 
moeten gaan. Tijd en moeite zou in een zorgvuldige presentatie van de 
alternatieven gestoken moeten worden om de leden een zinnig afweging 



 

te kunnen laten maken. Belangrijke overweging is ook dat wij de effecten 
van corona op de vereniging(en) – ook de onze – nu niet overzien.  

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

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

   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thousiaste mensen!  
 
 

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

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

mailto:secretaris@dekoplopers.nl


 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

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

 
  Lid van Verdienste Bruun van der Steuijt zorgt er regelmatig voor dat onze 

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

 
 

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

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

 
  
 



 

4. Verslag penningmeester 
   

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

  
 

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

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

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

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

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

  
  

6. Rondvraag over afgelopen jaar 
   
  Geen vragen.  
 
 

7. Bestuursverkiezing 
  

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

  



 

Het bestuur ziet er na het besluit als volgt uit: 
 
Naam:    Functie:   Treedt af per: 

 
Marius Schwartz  Voorzitter   1 juli 2022 

 
Ton Konincks   Penningmeester  1 juli 2021 

      
 Getty van Winden  1e secretaris   1 juli 2023 
      Medische zaken   
 

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

Henk Koelewijn   Lid    1 juli 2022 
     Het Kopstuk/Website    

 
Ties van Elst   Lid    1 juli 2023 

      Technische Commissie 
 

Caroline Gautier  Lid    1 juli 2021 
     Trimloopcommissie/Accommodatie 

   
 

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

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

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

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

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

op elkaar aan laten sluiten. Digitale inschrijving voor massage.  
 
 

9. Contributie 
 
  De ALV gaat akkoord met de contributie. 
 
 

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



 

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

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

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

  De ALV stemt in met deze samenstelling. 
 
 

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

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

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

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

 
Bruun geeft zijn complimenten voor het jaarverslag. 

 
 

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

aanwezigheid en inbreng. 


