
	  
	  

Algemene	  Ledenvergadering	  13	  november	  2018,	  19.30	  uur	  

Afwezig	  met	  afmelding:	  Arie	  Perfors,	  Linda	  de	  Graaf	  en	  Wouter	  
Sanders	  

Aanwezig:	  Dick	  den	  Dulk,	  Aad	  Vervaart,	  Stephan	  Spitsbaard,	  Eugenie	  
Hofwijks,	  Jaap	  Engelsman,	  Etienne	  van	  der	  Toom,	  Peter	  Hazebroek,	  
Piet	  Jan	  Boers,	  Theo	  Janssen,	  Nada	  van	  Eekelen,	  Miel	  Piso,	  Anton	  van	  
der	  Lubbe,	  Ben	  Brinkel,	  Peter	  van	  Zijp,	  Michael	  Jurriaans,	  Jasper	  
Harteveld,	  Ingmar	  de	  Groot,	  Ellen	  van	  Luenen,	  Wim	  Lootens,	  Ed	  
Jacobs,	  Kees	  van	  Oosterhout,	  Elleke	  Visser,	  Jacques	  van	  Male,	  John	  
Suijker,	  Bert	  Kuiper,	  Gerrit	  van	  Putten.	  Herman	  Roosenberg,	  Jan	  
Jungschlager,	  Ineke	  Houweling,	  Marjan	  v.d.	  Berg	  –	  v.	  Tellingen,	  
Raymond	  Kientz,	  Hans	  Rolff,	  Anuschka	  Scheepers,	  Ernie	  Schipper,	  
Charlie	  v.d.	  Berg,	  Martine	  Lemson,	  René	  van	  der	  Spek,	  Carolyne	  
Zevenhuizen,	  Andreas	  de	  Graaf,	  Loes	  Joosten,	  Sarah	  Bertrand	  

Agendapunten:	  

1. Welkom	  en	  vaststellen	  agenda	  

Geen	  aanvullende	  punten	  van	  de	  leden.	  Wel	  aanvulling	  op	  de	  
agenda:	  werkgroep	  website.	  

2. Mededelingen	  
Geen	  
	  

3. Vaststellen	  notulen	  ALV	  5	  april	  2018	  

Vastgesteld	  

	  

	  



	  
4. Wandelcommissie	  

Informatie	  gegeven	  over	  de	  wandelcommissie,	  professionalisering	  
wandelen,	  cursus	  van	  trainers.	  

Leden	  werven	  wandelen	  staat	  op	  de	  agenda	  en	  daar	  zijn	  goeie	  
initiatieven	  voor.	  

Elleke:	  waarom	  is	  de	  vergoeding	  voor	  de	  assistent	  trainers	  wandelen	  
hoger	  dan	  voor	  de	  assistent	  hardlopers?	  Fout	  in	  het	  document,	  wordt	  
aangepast.	  De	  wandelaars	  hebben	  aangegeven	  geen	  vergoeding	  te	  
willen	  ontvangen.	  

Wandel	  commissie	  vastgesteld	  door	  de	  ALV.	  

Ed	  Jacobs:	  Huishoudelijk	  reglement:	  KNAU	  moet	  AU	  zijn.	  De	  
Wandelbond	  moet	  daar	  ook	  in	  opgenomen	  worden.	  Ook	  in	  het	  
Privacyreglement.	  

5. Huishoudelijk	  reglement	  

3	  artikelen	  toegevoegd	  voor	  de	  commissie	  wandelen.	  Formeel	  hoeft	  
het	  niet	  voorgelegd	  te	  worden,	  maar	  dit	  wilde	  het	  bestuur	  toch	  doen.	  
Vaststellen:	  ingestemd	  op	  de	  ALV	  

Artikel	  9	  lid	  2:	  Ed	  Jacobs:	  ‘introducee’	  toevoegen	  (hesje	  dragen).	  

6. Tussentijdse	  cijfers	  2018	  en	  begroting	  2019	  

Toelichting	  Loes	  op	  de	  begroting	  

Begroting	  2019	  vastgesteld.	  

	  

	  

	  



	  
7. Aftreden	  bestuursleden	  

Loes	  Joosten,	  penningmeester,	  heeft	  aangegeven	  af	  te	  treden	  per	  
voorkeur	  zo	  spoedig	  mogelijk.	  In	  ieder	  geval	  voor	  de	  ALV	  voorjaar	  
2019.	  Loes	  zal	  nog	  wel	  enige	  tijd	  beschikbaar	  zijn	  voor	  de	  nieuwe	  
penningmeester	  voor	  vragen/ondersteuning.	  

April	  2019	  treedt	  Carolyne	  Zevenhuizen	  af	  als	  
evenementen/communicatie	  bestuurslid.	  

Andreas,	  voorzitter	  treedt	  eveneens	  af	  per	  april	  2019.	  

Sarah,	  secretaris	  heeft	  aangegeven	  tot	  2020,	  volgens	  het	  
roulatieschema,	  aan	  te	  blijven	  als	  secretaris	  en	  ledenadministrateur.	  

Peter	  Hoogeveen,	  bekend	  bij	  de	  wandelaars,	  heeft	  besloten	  niet	  aan	  
te	  treden	  als	  nieuw	  bestuurslid.	  Hij	  heeft	  6	  maanden	  achter	  de	  
schermen	  meegelopen,	  maar	  heeft	  vanwege	  zijn	  baan	  en	  het	  werk	  
dat	  deze	  functie	  met	  zich	  meebrengt,	  besloten	  om	  niet	  aan	  te	  treden.	  	  

Ben	  Brinkel	  heeft	  aangegeven	  aan	  te	  willen	  treden	  als	  bestuurslid.	  

8. Ingelast	  agenda	  punt:	  Website	  Road	  Runners	  Zoetermeer	  

Introductie:	  stand	  van	  zaken	  /	  plannen	  nieuwe	  website.	  

Nieuw	  boekhoudprogramma	  en	  ledenadministratie	  programma:	  
Conscribo.	  Website:	  Wordpress	  

Presentatie	  over	  de	  nieuwe	  website	  en	  de	  leden	  is	  gevraagd	  om	  mee	  
te	  denken	  over	  de	  inrichting	  van	  de	  website.	  

	  

	  

	  



	  
9. Rondvraag	  en	  sluiting	  

René	  van	  der	  Spek	  organiseert	  nog	  1	  keer	  de	  Geuzenloop,	  volgend	  
jaar.	  Het	  is	  voor	  hem	  volgend	  jaar	  de	  15e	  keer	  dat	  hij	  de	  Geuzenloop	  
organiseert.	  Daarna	  gaat	  hij	  stoppen	  als	  organisator.	  Hij	  zoekt	  een	  
vervanger.	  

Clubkleding:	  in	  2	  jaar	  tijd	  is	  er	  geen	  moment	  geweest	  dat	  er	  
clubkleding	  te	  koop	  was.	  Het	  zou	  leuk	  zijn	  als	  er	  weer	  een	  
mogelijkheid	  is	  om	  clubkleding	  te	  kopen.	  

Peter	  Hazebroek:	  	  

Is	  er	  nog	  een	  marathon	  bij	  de	  Geuzenloop	  in	  2019?	  Gesprekken	  
worden	  gevoerd.	  Voor	  1	  februari	  2019	  wordt	  de	  knoop	  doorgehakt.	  

Om	  21u	  wordt	  de	  vergadering	  gesloten.	  

	  

	  


