
 
 
 
CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING ROAD RUNNERS ZOETERMEER 
 
Datum:    23 april 2013 
Aanwezig:    24 leden 
Afwezig met kennisgeving: 6 leden 
Bestuursleden:  Herman Roosenboom (voorzitter), Kees van Oosterhout, 
    Erik Hartevelt (penningmeester), Linda Boender (secretaris) 
 
AGENDA 
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 
 
 
1. WELKOM EN VASTSTELLEN AGENDA 
Herman heet iedereen welkom. De volgorde van de agenda is veranderd. De brainstorm 
(agendapunt 5) wordt het laatste agendapunt. Verder blijft de volgorde onveranderd. 
 
2. MEDEDELINGEN 
Herman memoreert een aantal gedenkwaardige momenten van 2013 tot nu toe. De 
Nieuwjaarsbijeenkomst, de drie plassenloopjes, Noord Aa polderloop. 
 
Oproep aan de aanwezigen om te stemmen  op de leukste vereniging van Zoetermeer 
stemmen. Om dit makkelijker te maken spreken af dat er een link op het prikbord of een in 
RoadieMail wordt vermeld. 
 
In maart heeft de RRZ het jaarlijkse gemeentelijk Sportcafé georganiseerd voor besturen van 
Zoetermeerse sportverenigingen. Naast sprekers uit sportwereld heeft RRZ een toelichting op 
het nieuwe lopen gegeven. 
 
Tijdens het voorzittersoverleg van de Atletiekunie is afgesproken dat de accountmanager van 
de Atletiekunie bij de RRZ komt praten over o.a. het nieuwe lopen. 
 
3. VASTSTELLEN NOTULEN ALV 20 NOVEMBER 2013 
Goedgekeurd zonder opmerkingen. In het verslag is toegezegd dat het huishoudelijk reglement 
aangepast zou worden. Dit volgt nog. 
 
4A. JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 
Dit is voor het eerst dat een tekstueel jaarverslag is opgesteld. Eén van de stappen naar een 
verder professionalisering van de vereniging. De leden geven in algemene zin positieve 
reacties. 
 
De opvallende punten uit de balans worden toegelicht. 
 
Activa 
De voorzieningen zijn opgeheven en teruggebracht naar de opbrengsten kant van de balans. 
Dit heeft een boekhoudkundig reden. Het betreft niet het overgebleven geld van de Noord Aa 
Polderloop. 
 



 
 
 
Er is nu een aparte reservering gemaakt voor het dekken van risico’s van evenementen. 
Hiermee heeft de reservering een duidelijke bestemming. 
We spreken af dat het bestuur in gesprek gaat met de organisatie van de Noord Aa Polderloop 
over de verplichting die aangegaan is namens de vereniging.  
 
Passiva  
Het Eigen Vermogen is inzichtelijk gemaakt; er zijn potjes gemaakt om invulling te geven. Er is 
geld voor evenementenrisico en materiaal (klokken) gereserveerd. We behouden 14.000 euro 
als algemene reserve. 
 
Resultaat 
- Btw meevaller in gebruiksvergoeding verwerkt 
- Stichting gaat ieder jaar de gebruiksvergoeding jaarlijks indexeren 
- ICT programma aanschaf eenmalige uitgave 
- Overige kosten hoger dan begroot vnl. Logo clubhuis 
- Scholingskosten hoger dan begroot 
 
Loopjes apart genoemd omdat opbrengsten en kosten dan in beeld komen. Lastig te begroten. 
Het is een keuze om deze wel of niet te begroten. 
 
Opbrengsten 
- Meer contributie door meer leden eind 2011 en begin 2012. 
- Verhuur clubhuis blijft achter bij begroting 
- Vraag over oninbare AU contributie. In het verleden niet altijd achterna gegaan. 
- Vrijval voorzieningen 
- Woz nu betaald door stichting. 
- Veel hogere inschrijfopbrengsten uit Geuzenloop dan in 2011 
 
Gemeentelijke subsidie deels (500 euro) terugbetaald volgens afspraak. De rest van de 
subsidie is geschonken aan vereniging om iets met evenementen doen. 
Geuzenloop wil naar meer dan 1.000 lopers. Hiervoor is geld gereserveerd. Gemeente heeft al 
3.000 euro subsidie toegezegd. 
 
4b. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
Kascommissie heeft akkoord gegeven op de jaarcijfers en doorvoor getekend.  
Vanuit de kascommissie wordt opgemerkt dat het nieuwe programma heel prettig werkt. 
Complimenten aan de penningmeester over de overgang van oude naar nieuwe systeem. 
 
4c. DECHARGE VAN HET BESTUUR 
Onder voorbehoud van een afspraak over evenementen reserve wordt decharge verleend. 
 
4d. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 2013 
Monique van Berkel en Jacques van Male hebben aangegeven lid te worden van de 
kascontrolecommissie. Skitz blijft aan als lid voor behoud van de continuïteit. 
Herman bedankt Jaap Engelsman voor zijn inspanningen voor deze commissie de afgelopen 
jaren. 
 
5. BRAINSTORM BESTEDING FINANCIELE RESERVE  
Herman licht toe dat er ter afsluiting van deze vergadering ideeën worden gevraagd voor de 
besteding van de algemene reserve. De verzamelde punten worden door het bestuur in 
overweging genomen 
 
6. PRESENTATIE NIEUWE WEBSITE 
Erik presenteert de laatste versie van de website in aanbouw. De site is obv van een format 
binnen het nieuwe softwarepakket dat recent is aangeschaft. Het bestuur is tevreden met dit 



 
 
 
concept. Nu nog de laatste puntjes op de i. Het streven is om de site per 1 juni in de lucht. Te 
hebben.  
 
Aantal jaar geleden heeft bestuur besloten dat er nieuwe site moest komen. Voorwaarde was 
dat het dezelfde info en functionaliteiten als huidige site. 
 
Binnen het recent aangeschafte administratie/boekhoudpakket is ook de mogelijkheid om een 
site te bouwen. Daarmee  is de ledenadministratie gekoppeld aan de site. De leden kunnen dus 
eigen gegevens inzien en aanpassen. 
 
Keuzes die gemaakt moeten worden over content dat openbaar of achter de inlog komt te 
staan. ALV-stukken, Roadie en het forum (vml. prikbord) worden als voorbeeld genoemd. 
 
Daarnaast is het beheer van de nieuwe site nog een aandachtspunt. (Het idee is om een 
redactie de site te laten bijhouden). Dat vraagt een andere werkwijze dan de huidige site. Voor 
actueel/acuut nieuws geldt een andere werkwijze en kunnen mensen geautoriseerd worden om 
er iets op te zetten. 
 
Het bijhouden van looptijden is op de nieuwe site ondervangen door te linken aan 
Looptijden.nl. Dit is wezenlijk anders dan op de huidige site. De Technische Commissie voert 
hiermee momenteel een experiment. Een andere optie is een link naar de veel gebruikte 
Garminsite. 
 
Ideeën die een plek verdienen op de site: Foto’s  
Aandachtspunt is het cookiebeleid. Erik zoekt dit uit. 
 
7. PRESENTATIE NIEUW CLUBKLEDING 
Kees presenteert het idee om het clublogo vrij te geven voor leden om op kleding te drukken. 
Dit om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de RRZ te vergroten. 
Daarnaast is het voorstel om als aftrap van dit nieuwe beleid alle leden eenmalig een shirt te 
schenken. Mede als dank voor alle vrijwilligers binnen de club. 
 
Daarnaast blijft de officiële wedstrijdkleding in clubkleuren bestaan. Daartoe sluiten we een 
contract met nieuwe leveranciers. 
 
Een aantal leden vindt uniformiteit belangrijk.  
Het gaat om herkenbaarheid. Dat kan zowel met logo als met kleuren. 
 
Als we het logo helemaal vrijgeven is het gebruik niet te bewaken. Daarin moeten we de leden 
vertrouwen. Bij ‘misbruik’ moeten deze aangesproken worden 
Als we te veel vatten in regels dan wordt het gebruik beperkt, terwijl we juist het gebruik 
willen stimuleren.  
 
Besluit:  
De ALV is akkoord met het voorstel om alle leden een shirt te geven. Een mail met 
bestelformulier volgt. 
Het clublogo wordt in eerste instantie niet direct op de website ter beschikking gesteld. Het 
bestuur geeft vorm aan het beleid met de voorwaarden waaronder het logo gebruikt mag 
worden op kleding uit. En houd hierbij rekening met het idee om de toepassing van het logo 
vooraf bij het bestuur te melden. 
 
8. RONDVRAAG EN SLUITING 
Paul: Hoe verhoudt zich het wielergroepje tot onze vereniging. Het zijn donateurs van de club 
Skitz: Stelt voor om de verhuur / in gebruikstelling van clubhuis meer onder de aandacht 

brengen 
Ed:  Houdt pleidooi voor het aanschaffen van vlaggenmasten voor evenementen. 


