
 

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

 23 april 2013, 20:00 uur
 
 
 

 
Het bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 
die gehouden zal worden in het clubgebouw op dinsdag 23 april 2013 om 20.00 uur. 
 
 
 

Agendapunten 
 
 

1. Welkom en vaststellen agenda 
 

2. Mededelingen 
 

3. Vaststellen notulen ALV 20 november 2012 
 

4. a. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 
 b. Verslag kascontrolecommissie 
 c. Decharge van het bestuur 
 d. Benoeming kascontrolecommissie 2013 
 
5. Brainstorm besteding financiële reserve 
 
6. Presentatie nieuwe website 
 
7. Presentatie nieuw clubkledingbeleid 
 
8. Rondvraag en sluiting 

 
  
 
 Tot aanvang van de vergadering kunnen leden voorstellen voor de agenda 
 doen bij het bestuur: Bestuur@RoadRunnersZoetermeer.nl 

 



CONCEPT-VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 
ROAD RUNNERS ZOETERMEER 
 
 
Datum:  20 november 2012 
Aanwezig: 22 leden 
Afwezig mk: Andreas de Graaf, Albert Waasdorp, Reinie Schmit 
 
 
AGENDA 
 
1. Welkom/vaststellen agenda 
2. Mededelingen 
3. Vaststellen verslag ALV 8 mei 2012 
4. a. Financieel overzicht 2012 

b. Vaststellen begroting 2013 
5. Goedkeuring wijziging concept-statuten 
6. Aftreden/benoeming bestuurslid 
7. Rondvraag en sluiting 

 
  
1. WELKOM/VASTSTELLEN AGENDA 
 
Herman heet iedereen van harte welkom. 
 
Er zijn geen aanvullingen/wijzigingen op de agenda. De agenda is vastgesteld.  
 
2. MEDEDELINGEN 
 
Herman heeft een aantal mededelingen. 
 
Hij bedankt in de eerste plaats de vele vrijwilligers die werk verrichten voor de club. Aad 
Vervaart heeft een tekort aan barmedewerkers en Herman roept de leden op die hier interesse 
in hebben, om zich te melden bij Aad. 
 
Herman is trots op de evenementen die door de club worden georganiseerd en noemt met 
name de succesvol verlopen Geuzendag. 
 
Ten aanzien van de commissies bedankt Herman de Technische Commissie voor het 
introduceren van “het nieuwe lopen” en wordt Ellen van Luenen bedankt voor het vervaardigen 
van de welkomRoadie voor nieuwe leden. De SMC is nog op zoek naar een nieuwe masseur. 
Er is een vergoedingsregeling en geïnteresseerden kunnen zich melden bij Andre Bakker. 
 



Herman toont de homepage voor de nieuwe website die in ontwikkeling is en verwacht op de 
ledenvergadering in het voorjaar de volledige site te kunnen presenteren. 
 
Herman wil ook graag dat de club zich meer naar buiten toe presenteert. Afgelopen zomer is 
dat gebeurd door deel te nemen aan een open dag van de verenigingen rond de Noord Aa 
(Noord Aavontuur). De organisatie daarvan is niet  vlekkeloos verlopen, maar heeft voor de club 
uiteindelijk geen financieel nadeel opgeleverd. Dat zal inzichtelijk worden gemaakt in de 
jaarrekening 2012, die in het voorjaar aan de ALV wordt aangeboden. Op dit moment vinden er 
gesprekken plaats met de gemeente over de organisatie van het Sportcafe (vermoedelijke 
datum februari 2013) en zijn er contacten (via Hans Rolf) met Piëzo om (allochtone) mannen uit 
hun isolement te halen door ze kennis te laten maken met hardlopen. Deze initiatieven dragen 
bij aan een positieve naamsbekendheid van de vereniging in de stad. 
 
Tot slot staat Herman nog even stil bij het 25-jarig jubileum dat dit jaar is gevierd. Er is een 
jubileumboekje gemaakt (met dank aan Ruud van Zon en Peter van Zijp voor de tekst en Wim 
Bras voor de foto’s), waarvan Herman het eerste exemplaar uitreikt aan Peter. Hij wijst ook nog 
op de onthulling van een blijvende herinnering aan het jubileum op zaterdag 1 december, 
voorafgaand aan de ochtendtraining.     

 
3. VASTSTELLEN VERSLAG ALV 8 MEI 2012 
 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd met dank aan Mary. 
 
4. a. FINANCIEEL OVERZICHT 2012 
 

b. VASTSTELLEN BEGROTING 2013 
 
Erik licht de voornaamste posten uit het overzicht 2012 en de begroting 2013 toe. Aan de 
kostenkant is de gebruikersvergoeding gedaald (omdat het van toepassing zijnde BTW-tarief is 
vastgesteld op 6 % in plaats van 19 %) evenals de kosten voor het clubblad (door een toename 
van de digitale versie) en zijn de kosten voor ICT wat toegenomen (door de aanschaf van Club 
Webware voor ledenadministratie, boekhouding en website). De (forse) kostenstijging bij de 
Technische Commissie wordt veroorzaakt door de introductie van het nieuwe lopen, waarvoor 
extra scholing noodzakelijk is (deze kosten zijn overigens eenmalig); ook de vergoeding voor de 
assistent-trainers wordt wat verhoogd (na het volgen van de scholing en in verband met extra 
taken). Aan de opbrengstenkant is de post contributies toegenomen door de groei van het 
aantal leden. De post inning en afdracht contributies Atletiekunie is nu buiten beschouwing 
gelaten, maar zal in de jaarrekening 2012 inzichtelijk worden gemaakt. De sponsorbijdragen zijn 
opgenomen in de post advertenties. De beide evenementen Noord Aa Polderloop en 
Geuzenloop zijn afgesloten met positieve resultaten. Bij de Geuzenloop is dit vooral het geval 
door extra deelnemers en een subsidie van de gemeente. Vanuit de ALV wordt er op gewezen 
dat zonder deze inkomsten het resultaat bij de Geuzenloop (licht) negatief was geweest en 
wordt aandacht gevraagd om hier voor de komende Geuzenloop goed op te letten.    
 



De ALV neemt kennis van het financieel overzicht 2012 en gaat unaniem akkoord met de 
begroting 2013. De jaarrekening 2012 zal in het voorjaar aan de ALV worden aangeboden. 
 
Herman meldt –naar aanleiding van het verwachte positieve resultaat 2012- dat het bestuur zich 
gaat beraden op de noodzakelijke minimumomvang van de reserve en 
bestedingsmogelijkheden van de reserve indien de minimumomvang wordt overschreden. Hij 
roept de aanwezige leden op hiervoor ideeën aan te dragen (in de rode ideeënbus in de hal van 
het clubhuis). De ALV wijst nu reeds op de noodzaak dat de reserve financiele tegenvallers 
moet kunnen opvangen (bijv. bij een dalend ledental). Bij de voorjaars-ALV zal hierop worden 
teruggekomen. 
 
5. GOEDKEURING WIJZIGING CONCEPT-STATUTEN 

 
Erik geeft een toelichting op de voornaamste reden om de statuten te wijzigen. Het gaat vooral 
om de aanpassing van de statuten aan de praktijk, met name ten aanzien van de mogelijkheid 
om het lidmaatschap op te zeggen (van jaarlijks naar per kwartaal).  
 
Naar aanleiding van de statutenwijziging ontstaat discussie over het belang van het 
lidmaatschap van de Atletiekunie en de invloed van de Atletiekunie op de vereniging. Ook hier 
geldt dat het gaat om de aanpassing van de statuten aan de praktijk, omdat de betreffende 
bepalingen al van toepassing zijn voor Road Runners via het lidmaatschap van de Atletiekunie 
en het huishoudelijk reglement van de Atletiekunie geldend is voor de leden. Lidmaatschap van 
de Atletiekunie draagt bij aan het imago van Road Runners. De Atletiekunie is de 
belangenbehartiger van de loopsport en levert ondersteuning aan de leden (onder andere door 
het aanbieden van cursussen en verzekeringen). Ten aanzien van dit laatste punt wordt 
gevraagd naar de betekenis van het woord “desgewenst” in artikel 3 lid 6 onder 1 a: “Leden . . . 
zijn collectief verzekerd voor . . . wettelijke aansprakelijkheid en desgewenst voor ongevallen”. 
Toegezegd wordt om dit punt uit te zoeken (noot van de secretaris: Het 'desgewenst' is nog uit het verleden en 

stamt nog uit de tijd dat het optioneel was. Nu is het standaard. In de definitieve statuten zal desgewenst verwijderd zijn.).  
 
De ALV gaat unaniem akkoord met de wijziging van de concept-statuten. De aanpassing van 
het huishoudelijk reglement van de club zal in het voorjaar aan de ALV worden aangeboden. 

 
6. AFTREDEN/BENOEMING BESTUURSLID 
 
De zittingsperiode van Mary Waasdorp loopt af. In verband met blessures is Mary gedwongen 
te stoppen met hardlopen. Daarom heeft ze besloten ook te stoppen met haar 
bestuurslidmaatschap.  
 
Herman bedankt Mary voor het vele werk dat zij als secretaris voor het bestuur heeft gedaan. 
Zij hield de andere bestuursleden bij de les en zorgde er voor dat in het bestuur niet enkel de 
“mannenlogica” werd toegepast. Herman overhandigt Mary een bos bloemen en enkele 
presentjes. 
 



Linda de Graaf stelt zich kandidaat voor het bestuurslidmaatschap. Zij heeft zich aangemeld 
omdat ze toe is aan een nieuwe uitdaging. Naast zelf hardlopen en toeschouwer zijn voor man 
en kinderen, wil ze ook met de bestuurlijke kant van het hardlopen kennis maken. De ALV stemt 
in met de benoeming van Linda tot bestuurslid. Zij zal Mary opvolgen als secretaris.   

 
7. RONDVRAAG EN SLUITING 

 
Aad Vervaart vraagt naar de vervanging van de geluidsinstallatie in het clubhuis die stuk is. Dit 
zal worden geregeld door de stichting die eigenaar is van het clubhuis. 
 
Ab Leeflang vraagt naar de maximumcapaciteit van het clubhuis. Herman antwoordt dat die 
omvang ligt bij 500 leden. De maximumcapaciteit wordt overigens ook bepaald door de 
beschikbaarheid van voldoende trainers en het aantal lopende leden. Zo nodig kan er op 
meerdere momenten worden getraind. Het aantal lopende leden wordt in de gaten gehouden. 
 
Herman dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en nodigt hen uit nog een drankje te drinken 
aan de bar. 
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