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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Gehouden op 25 november 2014 
 

 

Bestuur: Herman Roosenboom (voorzitter), Erik Hartevelt (penningmeester) 

Aanwezig: 35 leden, 6 volmachten 

 

Agenda 

1.  Welkom en vaststellen agenda 

2.  Mededelingen 

3.  Vaststellen notulen ALV 22 april 2014 

4.  Vaststellen begroting 2015 

5.  Aftreden/benoeming bestuursleden 

6.  Rondvraag en sluiting 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

Herman opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Vanuit de vergadering wordt gewezen op de 

tijdigheid van het opstellen van de notulen en de agenda, als ook het opstellen hiervan. De nieuwe reglementen staan 

niet op de agenda, zoals afgesproken in de ALV dd. 22-04-2014. Tevens wordt gevraagd wie de notulen opstelt. Waarna 

Dayelle Sikkens zich beschikbaar stelt. Herman gaat hier namens het bestuur mee akkoord. Herman staat stil bij de 

ontstane situatie in het bestuur en geeft aan bovenstaande punten hiervan het gevolg zijn. Hij zal hier later in de 

vergadering op terug te komen. De vergadering stemt in met de toevoeging van punt 4a. toelichting begroting en punt 

5a. toelichting bestuur aan de agenda. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen verdere mededelingen. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 22 april 2014 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Vaststellen begroting 2015 

Erik licht de begroting toe. Vanuit diverse commissies wordt aangegeven dat er of geen overleg over de begroting heeft 

plaatsgevonden of indien dit wel is gebeurd posten zijn opgenomen in afwijking van de door de commissie (TC)  

ingediende begroting zonder dat hierover overleg is geweest. Daarnaast wordt door de vergadering aangegeven dat de 

toelichtingen op de posten niet duidelijk zijn. 

 

Erik en Herman geven aan dat de communicatie het afgelopen jaar niet optimaal is geweest. Erik zal de post TC 

evenementen hernoemen en de toelichtingen verduidelijken. Na overleg met de verschillende commissie zal de 

begroting definitief worden gemaakt. De ALV stelt de begroting van 2015 hiermee vast.  Namens de vergadering bedankt 

Hans Rolff de voorzitter en de penningmeester voor hun inspanningen.  

 

5. Aftreden/benoeming bestuursleden en toelichting bestuur 

Herman geeft een toelichting op de ontstane situatie, na het terugtreden van Kees van Oosterhout en het terugtrekken 

van Daphne Sulkers en Martine Lemson. Hierdoor bestaat het bestuur nog maar uit twee personen. 

 

Herman geeft aan dat de ontstane situatie niet prettig is en zowel fysiek als geestelijk veel energie hebben gekost. Er zijn 

vanuit de vereniging veel terechte opmerkingen geweest. Er hebben diverse gesprekken met de betrokken personen 

plaatsgevonden. Waarschijnlijk had er eerder aan de bel getrokken moeten worden, maar dit is helaas niet gebeurd. 

Herman voelt zich hier als voorzitter verantwoordelijk voor en geeft aan geen partij te hebben gekozen.   

 

Vanuit de vergadering wordt het volgende samengevat. Wat opvalt is dat we te maken hebben met communicatie, 

verschillende karakters en de rol van de voorzitter. Het is niet verstandig om hier in de vergadering inhoudelijk op in te 

gaan. Het gaat er om wie zijn er bereid om mee te werken aan een oplossing? 

 

De vergadering stelt het volgende voor: 

Stel een commissie samen van wijzen mannen en vrouwen (hierna commissie van advies) en hou het huidige bestuur tot 

de volgende ledenvergadering aan. Het bestuur geeft aan onderling te willen overleggen. De vergadering is akkoord en 



Verslag ALV 25 november 2014   Road Runners Zoetermeer 

 
2 van 2 

er wordt een korte pauze ingelast. Het bestuur komt terug en vind het voorstel een mooi gebaar wat ruimte geeft voor 

nieuwe stappen. Het bestuur wil hier graag aan meewerken. 

 

De opdracht van de commissie van advies: 

Breng de uitvoerende en bestuurlijke taken in beeld door o.a. gesprekken met het huidige bestuur inclusief Kees van 

Oosterhout, Daphne Sulkers en Martine Lemson. Stel een profiel met competenties op en zoek hierbij de juiste personen 

binnen de vereniging. Communiceer de vorderingen met de leden en kom met een voorstel voor bestuursleden voor de 

volgende ALV. De volgende personen hebben zich hiervoor gemeld: Bert Bos (oud voorzitter RRZ),  Astrid Bakker, Hans 

Rolff, Ed Jacobs, Dayelle Sikkens. De niet aanwezige leden kunnen zich hiervoor nog aanmelden. 

 

Besluiten: 

 De opdracht van de commissie van advies wordt vastgesteld. 

 De commissieleden worden benoemd. 

 Het bestuur behandelt de lopende zaken en neemt geen besluiten zonder de commissie van advies hiervan op 

de hoogte te stellen. 

 De algemene ledenvergadering van april zal indien mogelijk naar voren worden gehaald. 

 

6. Rondvraag en sluiting. 

Ellen van Luenen vraagt naar de datum van de nieuwjaarsreceptie. Deze zal plaatsvinden op 10 januari 2015.  

Jan Jongeneel vraagt naar de vergoedingen voor het barpersoneel. Er wordt afgesproken dat hierover overleg zal 

plaatsvinden tussen Jan, Aad Vervaart en Frans van den Hengel. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 


