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1. Opening en ingekomen stukken 
 
Marius heet iedereen welkom. In verband met de vaststelling van de statuten 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 Wippolder niet gelukt om tijdens het zomerreces dit onderhoud te laten 
uitvoeren. Het bestuur van Wippolder is nu opdracht aan het verlenen en voornemens om 
rond de winterstop de werkzaamheden aan de warmwaterinstallatie en kapotte kranen uit te 
laten voeren. Mogelijk kunnen we dan een maand niet van de douches gebruik maken. 
Daarover zal tijdig worden gecommuniceerd. We zijn blij dat na jaren van voorbereiding dit 
onderhoud 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 iedereen 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). 
 
 

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 krijgen het bekende Schoentje en een mooie bos rozen welke 
door rozenkwekerij 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) 
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met bijna 100 afgenomen. 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 ondersteuning 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 bestuur 
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 gedragen wordt! Belangrijkste andere activiteit 
is natuurlijk de DTL, die 30 oktober 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 vrijwilligersbeleid, en acties met betrekking tot 
ledenbehoud en werving. 
 
 

b. Trimloopcommissie 
 
Direct na de vorige zomer hebben we 2 Kopjeslopen kunnen organiseren. Dat was spannend, 
maar leverde heel veel positieve reacties en blije gezichten op, zowel bij de deelnemers als 
de vrijwilligers.  
 
We hebben in het nieuwe verenigingsjaar ook al weer 2 Kopjeslopen achter de rug! Als gevolg 
van de werkzaamheden aan de Tweemolentjeskade 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 verenigingen. 
 
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! 
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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 uitgepakt. 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 instrument zijn voor 
een vereniging: het is een hele verantwoordelijkheid, maar ook heel erg leuk voor je 
ontwikkeling om trainingen te mogen geven. 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 uitbetaling van de trainers, 
opkomst van trainers, etc. 
 
 

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 mailings is dat deze heel snel geproduceerd kunnen worden. 
Met verwijzingen vanuit die mailings naar extra informatie op de website is dit een verbetering 
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 Kopstuk 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 eindredacteur Stephan Slee 
en Ineke Stam - die de opmaak en vormgeving verzorgt, 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 interactieve omgeving voor de leden is (voor 
bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers en contact onderhouden met andere leden). Henk 
geeft aan dat hier meer vrijwilligers voor nodig zijn, omdat je dan met inlogaccounts voor alle 
leden zullen moeten werken. Anja vraagt of social media hiervoor ingezet kan worden. Dit zal 
meegenomen worden in de uitwerking die het bestuur samen met de redactie nog verder zal 
vormgeven. 
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De redactieleden die actief blijven zoals Carla Verwijs en Martin Westerhof 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! 
 
 

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 wanneer 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 trainersvergoedingen 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 gedekt 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 
dalende 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 Atletiekunie geen helpende 
hand heeft geboden in de afdrachten die wij hebben moeten doen voor alle leden. Andere 
sportbonden hebben dit wel gedaan. Ton geeft aan dat we de Atletiekunie hier alsnog over 
zullen benaderen. 
 
 

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 kascommissie geweest.  
 
De voorzitter Guus geeft een toelichting op de verrichtte werkzaamheden van de 
kascommissie en heeft ook een aantal inhoudelijke aandachtspunten 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.  
 



6 

 

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 kleedkamers/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 vrijwilligersbeleid 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 

 
 
 

8. Statutenwijziging 
 
Zie Bijlage 2 (digitale pagina 39).  
De aanleiding voor de herziening is dat dit jaar de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen van 
kracht is geworden. Dit wet was nodig omdat besturen 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 besluitvormingsproces 
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.  
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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 euro'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 verslag) 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 doorstroming, afscheid nemen van mensen en ze elders een goed 
welkom 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 sluitende begroting te 
presenteren. Toch is dat voor dit jaar weer gelukt omdat we ervan uitgaan dat er in 2022 weer 
een GTL georganiseerd kan worden en we toch rekening houden met een lichte stijging van 
aantal leden. We zien daarom nog geen noodzaak voor een contributieverhoging. 
 
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 Koploperscontributie, 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 volgende verenigingsjaar door naar de 
kascommissie 2022-2023. 
 
De ALV stemt onder applaus in met deze samenstelling. 
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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 Cooperbaan weer te herstellen. 
 
Marius geeft aan dat je je nog steeds kan inschrijven voor de Droomtijdloop 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 Droomtijdloop. 
 
 

14. Sluiting 
 
Marius sluit de ALV 2021 en dankt eenieder voor de aanwezigheid en inbreng. 
 


