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Bestuur

 
 
 

VOORZITTER  |  Herman Roosenboom 
 
Als Road Runners Zoetermeer kunnen we mede door ons 25-jarig jubileum terugkijken op een heel mooi 2012. Er is door 
de commissies hard gewerkt de club toekomstbestendiger te maken, zoals de introductie van 'Het nieuwe lopen'. Geheel 
tegen economische malaise in gaat het ons voor de wind. We zijn financieel gezond en het ledenbestand blijft op peil. 
 
Na jaren trouwe dienst zijn een aantal mensen gestopt. Gert van Leeuwen als penningmeester, Mary Waasdorp als 
secretaris, Yvonne Kreuger als masseur en Wim Bras als trainer (maar niet als hoffotograaf). Frans van den Hengel is ook 
gestopt als trainer maar blijft actief binnen de vereniging en SESWAZ. 
 
Te veel om op te noemen hebben weer veel vrijwilligers hun steentje bijgedragen tijdens de vele evenementen die zijn 
georganiseerd zoals de Noord-Aa Polderloop, de Geuzendag, de maandelijkse 3-Plassenloop, de jubileumdag, Social 
Sunday en alle overige feestjes en partijen. 
 
Namens het bestuur dank ik alle leden, trainers, vrijwilligers en donateurs voor hun bijdrage, ieder op haar of zijn eigen 
manier. 
 
 

PENNINGMEESTER  |  Erik Hartevelt 
 
2012 zal voor mij een bijzonder jaar blijven. Niet alleen vanwege het overnemen van de penningmeesterfunctie. Ook de 
overstap naar een compleet nieuw professioneel online boekhoudsysteem inclusief ledenadministratie was een uitdaging. 
Het hele najaar stond in teken van het inrichten en vullen ervan. Het was een hoop werk maar zeker de moeite waard. De 
tijdswinst bij het verwerken van wijzigingen is groot en de kwaliteit van de totale administratie sterk toegenomen. 
 
Mede door het overzetten van de boekhouding van 2010 en 2011 is bij mij een goed en volledig beeld van de financiële 
kant van de vereniging ontstaan. Bijzonder was de BTW meevaller over de gebruiksvergoeding aan SESWAZ. Samen met 
de toename van het aantal leden laat 2012 een zeer positief resultaat zien. Een rooskleuriger begin kan een 
penningmeester zich niet wensen. 
 
 

SAMENSTELLING BESTUUR 
 
Per 31 december bestond het bestuur uit Herman Roosenboom (voorzitter), Erik Hartevelt (penningmeester), Linda 
Boender (secretaris) en Kees van Oosterhout (bestuurslid TC). Afgetreden dit jaar zijn Gert van Leeuwen (in mei) en Mary 
Waasdorp (in november). Van allebei was hun driejarige termijn verstreken en zij waren niet herkiesbaar. Linda is in 
november toegetreden. Het bestuur heeft twaalf keer vergaderd waarvan twee keer gezamenlijk met SESWAZ. Daarnaast 
zijn er twee Algemene Ledenvergaderingen belegd. 
 
 

BELEID EN VISIE 
 
Het bestuur streeft naar een stabiele, kwalitatieve en financieel gezonde vereniging. Daarnaast is transparantie, 
duidelijkheid en duurzaamheid van belang. Ten slotte heeft RRZ als vereniging een belangrijke maatschappelijke en 
sociale functie welke nog breder ingevuld en uitgedragen zal worden. 
 
Een voorbeeld van duidelijkheid en kwaliteit zijn de nieuwe statuten die tijdens de ledenvergadering van november zijn 
aangenomen. De belangrijkste wijziging betreft het opzeggen van het lidmaatschap. Dit kan nu per de eerste dag van 
een kalenderkwartaal zonder opzegtermijn (dit was per 1 januari met een opzegtermijn van tenminste 4 weken). 
Daarnaast zijn er een aantal tekstuele wijzigingen volgens de modelstatuten van de Atletiekunie. 
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Commissies

 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 
Per 1 januari 2012 had RRZ 450 leden. Per 31 december zijn dat er 490. Een toename van 40 leden wat vooral is toe te 
schrijven aan de succesvolle kennismakingscursussen van eind 2011 en begin 2012. Totaal zijn er 107 nieuwe leden en 67 
opzeggingen geregistreerd. Het aantal donateurs is gelijk gebleven. De ledenadministratie is halverwege dit jaar 
succesvol overgezet in het nieuwe online pakket van Club Webware. Ledenadministrateur Peter van Zijp is naar 
tevredenheid hiermee gaan werken. 
 
De contributie bleef ongewijzigd op € 141,- per jaar / € 35,25 per kwartaal. De bijdrage voor de Atletiekunie bedroeg 
voor recreanten € 15,40 (2011: € 15,05) en voor de wedstrijdlicentie € 20,85 (2011: € 20,35). 
 
 

TECHNISCHE COMMISSIE 
 
Belangrijk onderwerp dit jaar was ‘Het nieuwe lopen’. De vraag van (nieuwe) leden op trainingsgebied is de afgelopen 
jaren veranderd. Er is meer behoefte aan coachende begeleiding. De bedoeling van ‘Het nieuwe lopen’ is vooral een 
stukje kwaliteitsverbetering. Om dat te realiseren heeft de Technische Commissie in overleg met het trainerskorps 
besloten de trainersorganisatie in een andere vorm te gieten. 
 
Er is gekozen voor het invoeren van de nieuwe functie assistent-plus en daarvoor een aantal assistent-trainers op te 
leiden door middel van de cursus Running Instructor van Aart Stigter. Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld. De 
groepen zijn in juni geïnformeerd over ‘Het nieuwe lopen’ en opnieuw ingedeeld. 
 
In juni was er ook een workshop 'loopscholing' van Bob Boverman voor alle trainers en assistent-trainers. Gestopt dit jaar 
als trainer zijn Wim Bras en Frans van den Hengel. 
 
 

SPORTMASSAGE COMMISSIE 
 
De vereniging heeft er belang bij dat leden gevrijwaard blijven van blessures en ander sportletsel. De Sportmassage 
Commissie (SMC) speelt hierin een grote rol. Naast massages voor blessurepreventie verleenden zij ook zorg bij acuut 
letsel opgelopen tijdens trainingen. Daarnaast waren zij actief met het organiseren van opfrisavonden EHBO en 
reanimatie, het begeleiden van de kennismakingsgroepen en de organisatie van de RRZ evenementen. 
 
Het afgelopen jaar heeft Yvonne Kreuger afscheid genomen en is het SMC is op zoek naar een vijfde sportmasseur. 
 
 

REDACTIECOMMISSIE 
 
De Roadie is dit jaar vier keer verschenen. Het is de 'Roadactie' wederom gelukt alle nummers goed gevuld te krijgen. De 
papieren oplage is dit jaar verder gedaald ten gunste van de digitale versie. De verwachting is dat deze trend zich 
voortzet. Dit bespaart uiteraard drukkosten. 
 
 

JUBILEUMCOMMISSIE 
 
Dankzij de jubileumcommissie is het 25-jarig jubileum groots gevierd. Van de nieuwjaarsreceptie tot het jubileumfeest in 
mei, met een overheerlijk buffet en een spetterend optreden van Angeline Vrijlandt. Ter sponsoring van de activiteiten 
waren speciale wijnen, petjes en kalenders te koop. Tijdens de ledenvergadering in november ontvingen alle aanwezigen 
een jubileumboekje geschreven door Ruud van Zon. 
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Evenementen

 
 
 

3-PLASSENLOOP 
 
De maandelijkse 3-Plassenloop op de laatste zondag van de maand is iedere keer weer een feestje. De organisatie onder 
leiding van Ed Jacobs zorgt ervoor dat de deelnemers van begin tot eind worden begeleid. Het parcours van 5 kilometer 
langs de Zoetermeerseplas en rond de Noordhovense- en Benthuizerplas is een goede en vaste graadmeter voor de 
conditie van zowel RRZ leden als voor leden van omliggende verenigingen en andere recreanten. De loop vormde tevens 
de afsluiter van beide kennismakingscursussen.  
 
 

NOORD-AA POLDERLOOP 
 
Onder droge omstandigheden, op een volledig ijs- en sneeuwvrij gemaakt parcours, is de 12e Noord-Aa Polderloop een 
groot succes geworden. Terwijl het in Den Haag in de ochtend hevig sneeuwde, bleef het in Zoetermeer gelukkig droog 
tot het merendeel van de lopers rond drie uur gefinisht was. In totaal hebben 435 lopers meegedaan waarvan bijna 100 
lopers uit 19 business teams. Het was natuurlijk best koud op en rondom het parcours maar dat zorgde na afloop ook 
weer voor een hoop gezelligheid in het clubhuis en een topomzet van de erwtensoep en de broodjes worst. De Noord-
Aa Polderloop is uitgegroeid tot een evenement waar we als vereniging trots op mogen zijn en welke veel aandacht heeft 
gekregen in de pers: twee keer een halve pagina in het Postiljon en een flinke bijdrage in het AD. 
 
 

GEUZENLOOP 
 
De Geuzenloop, onderdeel van de Geuzendag, had een record aantal deelnemers: ruim 850! Dit was vooral te danken aan 
het schitterende weer en de uitstekende organisatie onder leiding van René van der Spek. De talloze vrijwilligers zorgden 
ervoor dat alles in goede banen werd geleid. Precies twee maanden na de Geuzendag werd een cheque van € 1.650,- 
overhandigd aan UNICEF. 
 
De Geuzendag is meer dan alleen hardlopen. Naast de Geuzenloop werden de volgende activiteiten aangeboden: 
•  Geuzenwandeltocht (Sportief Wandelgroep Zoetermeer) 
•  Geuzenfietstocht (Toervereniging Zoetermeer ’77) 
•  Geuzenvaartocht (Boerderij 't Geertje) 
Alle genoemde activiteiten waren een doorslaand succes. Road Runners Zoetermeer heeft bij de totstandkoming en 
organisatie van de Geuzendag het initiatief genomen en vervult thans een coördinerende rol.  
 
Het verder ontwikkelen en verbeteren van de Geuzenloop is voor de organisatie een uitdaging. Dit geldt voor zowel het 
deelnemersaantal als voor het aanbieden van een totaalpakket aan sportieve activiteiten en ontspanning tijdens de 
Geuzendag. De Geuzenloop mag en kan groeien. Op de huidige start- en finishlocatie in de Dorpsstraat is een groei naar 
zeker 1.500 deelnemers mogelijk. De ambitie is de Geuzenloop niet langer een 'lokaal loopje' te laten blijven maar deze 
uit te bouwen naar een hardloopwedstrijd met een groot regionaal karakter. 
 
 

NOORD-AAVONTUUR 
 
Het Noord-AAvontuur is begin 2012 ontstaan tijdens drie vergaderingen met acht aanbieders van sport en recreatie rond 
de Noord-Aa. De gemeente Zoetermeer was hierbij ook vertegenwoordigd. Er werd op 12 mei een gezamenlijke open 
dag georganiseerd waarvan een fraaie filmreportage is gemaakt. Helaas viel de dag samen met onze jubileumdag 
waardoor wij niet actief hebben mee kunnen doen. Bestuursleden Herman en Erik waren wel nauw betrokken bij de 
organisatie van Noord-AAvontuur. 
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Balans per 31-12-2012

ACTIVA (bezit) 2012 2011 PASSIVA (schuld) 2012 2011

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa Eigen vermogen
0300 - Lening SESWAZ 108.500 108.500 0510 - Uitstaande lening SESWAZ 108.500 108.500

Materiële vaste activa 0520 - Minimale reserve 20.000 0

0100 - Grond, gebouw 0 0 0530 - Evenementen reserve 7.500 0

0200 - Inventaris 0 0 0540 - Materialen reserve 5.000 0

Totaal 108.500 108.500 0590 - Algemene reserve 14.679 20.502

Totaal 155.679 129.002

VLOTTENDE ACTIVA (liquide middelen)
Spaarrekeningen Voorzieningen
1110 - ABN AMRO Internet Spaarrekening 1.000 14.500 0700 - Loopevenement 0 4.000

1111 - ABN AMRO Vermogens Spaarrekening 45.250 0 0710 - Evenementencommissie 0 569

1130 - ING Spaarrekening 0 2 Totaal 0 4.569

Betaalrekeningen
1000 - Kas 0 0 Schulden langlopend
1100 - ABN AMRO Betaalrekening 1.972 1.996 0800 - Hypotheek 0 0

1120 - ING Betaalrekening 310 1.046 0900 - Leningen 0 0

1200 - Gelden onderweg 0 0 Schulden kortlopend
Totaal 48.532 17.544 2200 - Atletiekunie (geïnd+afdracht) 0 0

1500 - Crediteuren 0 0

VLOTTENDE ACTIVA (vorderingen) Overlopende passiva
Overlopende activa 1930 - Vooruit ontvangen bedragen 1.051 1.000

1910 - Vooruitbetaalde bedragen 0 8.818 1940 - Nog te betalen bedragen 1.831 2.218

1920 - Nog te ontvangen bedragen 1.344 1.926 Totaal 2.882 3.218

Vorderingen
1300 - Debiteuren 185 0

1350 - Tussenrekening incasso onderweg 0 0

2000 - Kruisposten 0 0

Totaal 1.529 10.744

Totaal activa € 158.561 € 136.788 Totaal passiva € 158.561 € 136.788

Zonder SESWAZ lening € 50.061 € 28.288 Zonder SESWAZ lening € 50.061 € 28.288

versie 11 april 2013



Jaarrekening 2012  Road Runners Zoetermeer | april 2013

Resultaat per 31-12-2012

Begroting Resultaat Begroting Resultaat Resultaat

KOSTEN 2013 2012 2012 2011 2010

4100 - Gebruiksvergoeding clubhuis 35.275 26.621 39.600 39.600 39.600

4110 - Water 0 0 800 915 498

4120 - Toegang internet, televisie 600 398 450 201 595

4130 - ICT 1.250 1.830 375 375 299

4140 - Portokosten 175 167 175 157 151

4150 - Bankkosten 350 923 700 548 1.109

4170 - Materialen 500 428 0 1.261 0

4190 - Overige kosten 1.000 2.345 900 2.595 1.361

4199 - Oninbare contributie Atletiekunie 0 180 0 236 287

4300 - Bestuur 750 948 500 790 340

4310 - Technische Commissie vergoedingen 14.205 11.209 11.000 10.055 9.215

4311 - Technische Commissie scholing 8.715 3.218 1.700 0 193

4315 - Technische Commissie overige 1.395 1.010 2.100 665 872

4320 - Sportmassage Commissie vergoedingen 2.000 1.920 1.950 1.920 1.776

4321 - Sportmassage Commissie scholing 500 326 300 200 200

4325 - Sportmassage Commissie overige 500 680 750 409 1.498

4330 - Redactiecommissie, clubblad 2.500 2.660 2.975 4.180 6.085

4340 - Evenementencommissie 500 305 250 223 0

4350 - Lief en Leed 100 100 200 27 0

4410 - Noord-Aa Polderloop kosten 4.176 4.002 5.138

4430 - Geuzenloop kosten 11.496 7.650 4.643

4625 - Jubileum 2012 1.483 2.500 903 0

Totaal 70.315 72.424 67.225 76.911 73.862

Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop 70.315 56.752 67.225 65.259 64.081

OPBRENGSTEN
8000 - Contributies lopende leden 64.000 64.101 58.000 58.141 53.497

8020 - Donateurs 500 533 500 419 488

8030 - Administratiekosten nieuwe leden 200 402 0 0 0

8100 - Rente bank 1.000 909 250 223 164

8110 - Advertenties clubblad, website 1.325 1.475 1.500 1.275 1.425

8130 - Verhuur clubhuis 2.500 2.640 4.800 4.519 5.136

8150 - Fooienpot 50 67 110 121 110

8180 - Vrijval voorzieningen 0 4.569 0 0 0

8190 - Overige opbrengsten 0 585 0 30 50

8200 - 3-Plassenloop 2.000 2.120 1.600 2.400 1.731

8210 - Kennismakingscursus 2.150 2.125 2.500 2.730 2.195

8400 - Noord-Aa Polderloop inschrijfgelden 2.508 3.438 2.510

8405 - Noord-Aa Polderloop sponsors 3.250 3.950 4.730

8450 - Geuzenloop inschrijfgelden 7.069 2.500 2.520

8460 - Geuzenloop sponsors 3.250 5.165 3.900

8470 - Geuzenloop subsidie  (zie Toelichting) 3.500 4.200 650

Totaal 73.725 99.102 69.260 89.111 79.106

Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop 73.725 79.525 69.260 69.858 64.796

Resultaat € 3.410 € 26.678 € 2.035 € 12.200 € 5.244

Zonder Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop € 3.410 € 22.773 € 2.035 € 4.600 € 715

versie 11 april 2013
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Toelichting
op balans en resultaat

BALANS TOELICHTING
Spaarrekeningen
1111 - ABN AMRO Vermogens Spaarrekening Geopend per 31-07-2012 in verband met hogere rente.
1130 - ING Spaarrekening Opgeheven per 06-09-2012 in verband met laag saldo.
Overlopende activa
1920 - Nog te ontvangen bedragen Saldo 2011: bedrag is € 689,- hoger dan op de vastgestelde balans

per 31-12-2011. Hierdoor sluit het balanstotaal niet aan. Bedrag is
destijds per abuis niet geboekt in boekjaar 2011.

Voorzieningen
0700 - Loopevenement Opgeheven en toegevoegd aan het resultaat.
0710 - Evenementen commissie Opgeheven en toegevoegd aan het resultaat.
Eigen vermogen
0520 - Minimale reserve Gereserveerd is ongeveer de helft van de jaarlijkse vaste kosten.
0530 - Evenementen reserve Gereserveerd voor onverhoopt verlies RRZ evenementen.
0540 - Materialen reserve Gereserveerd voor mogelijke aanschaf materialen zoals b.v. klokken.

RESULTAAT - KOSTEN TOELICHTING
4100 - Gebruiksvergoeding clubhuis Minder kosten door verlaging BTW tarief naar 6%.

Tevens 13% BTW over 2010 en 2011 terugontvangen.
4110 - Water Vanaf 2012 betaalt SESWAZ deze kosten.
4130 - ICT Hoger door aanschaf Club Webware.
4190 - Overige kosten Hoger door logo clubhuis, Buma muziekrechten, onderhoud AED.
4311 - Technische Commissie scholing Begroting 2012 was € 1.700,-. In maart is een extra bedrag van € 1.800,-

toegekend. Kosten binnen totale budget van € 3.500,- gebleven.

RESULTAAT - OPBRENGSTEN TOELICHTING
8000 - Contributies lopende leden Hoger door toename aantal leden.
8030 - Administratiekosten nieuwe leden Nieuwe leden betaalden € 3,20 RRZ administratiekosten.
8100 - Rente bank Hoger door meer rente over groter bedrag.
8130 - Verhuur clubhuis Behoorlijk minder vaak verhuurd dan voorgaande jaren.
8450 - Geuzenloop inschrijfgelden Behoorlijk hoger dan voorgaande jaren.
8470 - Geuzenloop subsidie Vanwege het positieve resultaat bestaat de kans dat in 2013

de verleende subsidie (deels) aan de Gemeente Zoetermeer
terugbetaald dient te worden.

OPBRENGSTEN PER EVENEMENT
Noord-Aa Polderloop 2012 2011 2010
4410 - Noord-Aa Polderloop kosten - 4.176 - 4.002 - 5.138
8400 - Noord-Aa Polderloop inschrijfgelden + 2.508 + 3.438 + 2.510
8405 - Noord-Aa Polderloop sponsors + 3.250 + 3.950 + 4.730

Totaal + € 1.582 + € 3.386 + € 2.102
Geuzenloop
4430 - Geuzenloop kosten - 11.496 - 7.650 - 4.643
8450 - Geuzenloop inschrijfgelden + 7.069 + 2.500 + 2.520
8460 - Geuzenloop sponsors + 3.250 + 5.165 + 3.900
8470 - Geuzenloop subsidie  (zie Toelichting) + 3.500 + 4.200 + 650

Totaal + € 2.323 + € 4.215 + € 2.427

versie 11 april 2013
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Kascontrole

 
 
 
Algemeen 
Verenigingen die de jaarrekening niet door een accountant laten controleren zijn wettelijk gebonden om de jaarrekening 
door een kascontrolecommissie te laten controleren. 
 
De kascontrolecommissie heeft tot taak zich een oordeel te vormen omtrent het financiële beheer van de vereniging. De 
kascontrolecommissie beoordeelt de volledigheid en juistheid van de opgestelde jaarstukken, alsmede de rechtmatigheid 
van de verrichte uitgaven en de aangegane verplichtingen. 
 
Procedure 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) benoemt de leden van de kascontrolecommissie: 
- niet lid van het bestuur 
- niet lid van overige commissies 
- met enig financieel-administratief inzicht 
 
De penningmeester zorgt ervoor dat de kascontrolecommissie kan beschikken over: 
- de boekhouding 
- de balans met toelichting 
- de staat van uitgaven en inkomsten met toelichting 
- de notulen van de bestuursvergaderingen 
- het jaarverslag 
 
De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de ALV. 
 
 
 
 

Verklaring van de kascontrolecommissie
 
De kascontrolecommissie heeft op 8 april 2013 de boeken van de penningmeester van de vereniging Road 
Runners Zoetermeer gecontroleerd. 
 
Hierbij heeft zij geconstateerd, dat: 
 
Er geen opmerkingen over de financiële stukken zijn. De commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering van 
de vereniging Road Runners Zoetermeer de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financieel beleid van het jaar 2012.  
 
De kascontrolecommissie: 
 
Handtekening Jaap Engelsman     Handtekening Skitz Fijan 
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Road Runners Zoetermeer 
 
Het Lange Land 14-16 
2725 KZ  Zoetermeer 
Tel. 079-3310101 
 
Postbus 6042 
2702 AA  Zoetermeer 
 
www.roadrunnerszoetermeer.nl 
info@roadrunnerszoetermeer.nl 
 
KvK 40412041 
Lid Atletiekunie 10246 
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