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1. Welkom en vaststellen agenda ALV 5 april 2018 

Afmeldingen: Michael Jurriaans, Arie Perfors, Linda de Graaf, Yvonne 
Heemskerk. Dank voor de afmelding. 

Agenda vastgesteld zonder wijzigingen. 

2. Mededelingen  

150e editie 3Plassenloop (29 april 2018) 
Er wordt speciale aandacht voor de 150e 3Plassenloop gevraagd. Het 
zou leuk zijn als er veel lopers aanwezig zouden zijn. Niemand hoeft 
te betalen om deel te nemen aan deze loop. Op deze speciale dag 
wordt er geld ingezameld voor een goed doel; stichting Jong 
Perspectief. Het doel van stichting Jong Perspectief is bouwen aan 
een toekomst met Perspectief voor kinderen en jonge mensen (6-24 
jaar). Jong Perspectief zet zich in om deze kinderen en jonge mensen 
steun te geven van een maatje (een (jong) volwassene), bijvoorbeeld 
vanwege een instabiele thuissituatie, vereenzaming, problemen op 
school of vanwege een taalachterstand. De maatjes ondernemen op 
wekelijkse of tweewekelijkse basis activiteiten met elkaar.  

 
➢ Ten aanzien van de Geuzenloop.  

 
René van der Spek en Andreas de Graaf zijn op bezoek geweest bij 
B&W Zoetermeer. De wens om een hele marathon bij de Geuzenloop 
te voegen is bij dit bezoek besproken. Besproken is of er een 



samenwerkingsverband (o.a. op financieel vlak) mogelijk is. De 
Burgemeester steunt dit plan. Nu wordt onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn. Een hele marathon organiseren vraagt een 
langere adem; de eerste jaren worden niet al te veel lopers verwacht 
(paar honderd), maar de verwachting is dat het lopers aantal gestaag 
zal groeien. De mogelijkheid tot de eerste hele marathon wordt, als 
alles doorgaat, in 2019 verwacht. Het idee is om dit in de vorm van 
een Stichting te gieten. De hele marathon wordt dus onttrokken aan 
de RRZ. De belangrijkste reden hiervoor is financieel. Als er verlies 
wordt geleden op de marathon, dat draait de RRZ niet voor dit verlies 
op. Op dit moment heeft B&W een perspectief nota opgesteld voor 
deze plannen. Het zou dus mogelijk moeten worden om voor deze 
hele marathon geld vrij te krijgen van B&W. 

➢ Geen restitutie kortlopende cursus vanaf 1-1-2018 

Wanneer mensen zich hebben opgeven voor een kortlopende cursus, 
werd in eerdere jaren restitutie verleend wanneer de cursist 
voortijdig de cursus moet beëindigen. Het bestuur heeft besloten dat 
per 1 januari 2018 geen restitutie meer verleend wordt. Het te 
betalen bedrag voor de korte cursus wordt geïncasseerd bij aanvang 
van de cursus. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 23 november 2017  

Aanvullingen/wijzigingen op de punten uit deze notulen 23-11-2017: 

➢ Ten aanzien van huurder van het clubhuis: De wens is om 
andere huurders in het pand te krijgen, die passen bij de 
doelstelling van de club. Deze huurders zijn erg gewenst om de 
kosten aan de Stichting te verlagen. Vooralsnog geen nieuwe 
huurders gevonden. 

➢ Ten aanzien van de ontwikkelingen binnen de T.C.: trailrunning 
wordt opgestart, initiatieven die vanuit de lopers komen 
worden gehoord en meegenomen in de vergaderingen binnen 



de T.C. Bekeken wordt dan of deze initiatieven moeten worden 
omgezet in daadwerkelijke plannen. Dit project is nog lopend, 
hopelijk zullen op korte termijn zichtbare veranderingen voor 
de leden te zien zijn. 

➢ Ten aanzien van meer zichtbaarheid en diversiteit, dat door het 
bestuur als doel is gesteld kan vermeld worden dat: er is een 
werkgroep opgestart die op zoek is naar een nieuwe website, er 
aandacht is voor meer zichtbaarheid op Facebook (ook voor 
niet-leden), wandelaarsgroepen op woensdagavond gestart 
zijn. Ook is er een groep wandelaars in de ochtenden. 

➢ Aanpassing verslag november 2017: Jacques van der Male moet 
zijn: Jacques van Male. 

4. Rooster van aftreden bestuur  

Rooster van aftreden wordt getoond. Rooster gaat in vanaf 2018. 
Trapsgewijs, om te voorkomen dat de continuïteit in het gedrang 
komt. Laat niet onverlet dat ieder bestuurslid op een eerder moment 
kan aftreden, vanwege persoonlijke redenen. De 
herkiezingsdatum/jaartal van dit bestuurslid blijft in dat geval echter 
bestaan, de vervanger wordt dan herkiesbaar in het jaar dat de 
bestuurder voor deze specifieke functie herkozen moet worden. 

Gevraagd wordt om instemming.  

Vraag: Waarom treden de bestuurslid TC en 2 x algemeen bestuurder 
alle 3 tegelijk af? Vooral continuïteit dagelijks bestuur is noodzakelijk. 
Dat wordt met dit rooster gewaarborgd. AU geeft dit als advies en 
het advies is overgenomen. 

Instemming wordt gegeven. 

5. (Her)kiezen bestuursleden/ wijzigingen samenstelling bestuur  

Martine Lemson en Peter Hazebroek hebben te kennen gegeven af te 
treden per april 2018, na 3 jaar algemeen bestuurslid te zijn geweest. 



De overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar; Andreas de Graaf 
(voorzitter), Loes Joosten (penningmeester) en Sarah Bertrand 
(secretaris). Gevraagd wordt of hiermee ingestemd wordt. Luid 
applaus volgt en instemming door de leden wordt gegeven. Deze 
(dagelijks) bestuursleden gaan voorlopig met elkaar verder. 

Er wordt vervanging gezocht voor Peter Hazebroek, TC en Martine 
Lemson. Wie heeft er interesse of zou een mogelijke interessante 
kandidaat kunnen zijn? Mochten leden interesse hebben in een 
algemene bestuursfunctie, dan horen wij dat graag. 

Zowel Peter Hazebroek als Martine Lemson zullen nog ondersteuning 
bieden, buiten het bestuur om.  

6.  (Voorlopige) Wijzigingen TC  

Definitieve wijziging T.C. 

Elleke Visser is coördinator geworden voor de kennismakingscursus 
en de groepen 5 tot en met 7. Elleke, welkom en veel succes in deze 
nieuwe functie!  

Voorlopige wijziging T.C. 

Kees Oosterhout is tijdelijk uitgevallen, zoals bekend. Etiënne neemt 
voorlopige de honneurs waar, totdat Kees weer in staat is om het 
coördinatorschap over te nemen als voorzitter van de TC.  

7. Huishoudelijk reglement  

Wijzigingen huishoudelijk reglement, waarbij getracht wordt om te 
voorkomen dat de statuten aangepast moeten worden.  

Wijzigingen artikel 6 ‘donateurs’: onderscheid gemaakt in 
verschillende donateurschappen. Dit onderscheid wordt al jaren in de 
ledenadministratie gemaakt, maar is niet zodanig in de Statuten 
opgenomen. 



Artikel 8 lid 2 ‘Lidmaatschap opzeggen’: Volgens de Statuten per jaar. 
In huishoudelijk reglement is geregeld dat er per kwartaal opgezegd 
kan worden. 

Artikel 8 lid 4: Na 2 aanmaningen na niet betalen, wordt overgegaan 
tot opzegging van het lidmaatschap. 

Artikel 8: typfoutje: lid 1, 2, 3 en 4 wordt overgeslagen. Sub 5 wordt 
gewijzigd in sub 4. Wordt gewijzigd, instemming met de wijzigingen. 

Artikel 6 ‘Donateurs’:  

➢ Voorstel wijziging ten aanzien van artikel 6 lid 3: Donateurs die 
gebruik KUNNEN maken van de faciliteiten zijn donateurs 
wandelen/fietsen. Mee ingestemd door de leden. 

➢ Bedragen worden genoemd (artikel 6.2 en 6.3): bedragen eruit, 
dan hoeft het huishoudelijk reglement niet steeds gewijzigd te 
worden als er wijzigingen optreden ten aanzien van het bedrag. 
Mee ingestemd door de leden. 

 

Vraag of de trainers van de wandelgroep officiële /gecertificeerde 
trainers zijn. Het antwoordt is op dit moment nee, maar er zijn al wel 
stappen gemaakt om dit te realiseren. 

Op de website wordt op dit moment geen onderscheid aangegeven 
tussen donateurs algemeen en donateurs wandelen of fietsers. Dat 
wordt z.s.m. aangepast. 

Europese privacy wetgeving 
Europese regelgeving ten aanzien van privacy verandert per 1 mei 
2018. Moet ook in de Statuten aangepast worden bij de notaris, daar 
worden nog kosten voor verwacht. Deze wijzigingen zullen moeten 
plaatsvinden. Het huishoudelijk reglement is op dit front al wel 
aangepast ten aanzien van:  

• Beschikbare gegevens van leden voor leden; gegevens alleen 
beschikbaar van leden, voor de leden ten aanzien alleen doelen 



die betrekking hebben op het lidmaatschap bij de Roadrunners. 
Gegevens mogen niet gebruikt worden voor doeleinden buiten 
het lidmaatschap van de Roadrunners. 

• Zelf in te stellen of het lid zijn/haar emailadres beschikbaar 
maakt. Dit wordt nog gecontroleerd of dit in het kader van de 
wijzigingen van de Europese regelgeving nog mogelijk is of dat 
de gegevens sowieso dicht moeten worden gezet. Als dat het 
geval is, wordt dit met de leden gecommuniceerd. 

8. Financieel  

Met speciale dank aan Ad Smits en John Suijker. Die hebben 
ondersteuning geboden aan de penningmeester bij het opstellen van 
de financiële stukken, waarvoor veel dank. 

a. Jaarrekening 2017 

Penningmeester heeft de jaarrekening mondeling toegelicht.  

b. Verslag kascontrolecommissie  

Kascommissie heeft na streekproeven de jaarrekening 2017 akkoord 
bevonden. 

c. Décharge bestuur 

De ALV verleent het bestuur bij acclamatie décharge. 

d. Benoeming kascommissie 2018  

Michael Jurriaans is benoemd tot kascommissie lid 2018 en Jacques 
Male zal nog een jaar plaatsnemen in de kascommissie. 

e. Jaarverslag 2017  

Uitleg gegeven door de penningmeester over het jaarverslag 2017  

 



9. Beweegpark  

Het beweegpark is geen initiatief van de RRZ. Wel wordt de RRZ op 
de hoogte gehouden door de organisatoren van het beweegpark, 
maar de RRZ zal zich hier niet actief mee bezig houden of aan 
deelnemen. 

10. Rondvraag en sluiting  

Jan Jungschlager:  
Heeft een vraag ten aanzien van het beweegpark: De fondswerving is 
niet opgenomen in de laatste Roadie. Is dat niet een gemiste kans? 

De voorzitter geeft aan dat dit niet door de organisatoren van het 
beweegpark is ingebracht bij de redactie van de Roadie. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij (het bestuur van) de RRZ, 
maar bij de organistoren van het beweegpark.  

De ALV van 5-4-2018 wordt beëindigd.  

  


