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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Gehouden op 22 april 2014 
 

 

 

Bestuur: Herman Roosenboom (voorzitter), Erik Hartevelt (penningmeester), Kees van Oosterhout (secretaris/notulist) 

Aanwezig: 27 leden 

 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

Herman opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij stelt vast dat de vergadering instemt met de 

voorgestelde agenda. 

 

2. Mededelingen 

Herman spreekt zijn waardering uit bij de betrokkenheid die de leden betonen in het geval een lid met lief of leed te 

maken krijgt. Voor wat het laatste betreft staat hij even stil bij het ongeluk dat één van de leden recent is overkomen bij 

de marathon van Rotterdam. 

 

Herman memoreert het feit dat Peter Schrader recent een drietal clubrecords heeft verbroken en overhandigt hem 

daarvoor een attentie. 

 

Herman meldt dat Martine Lemson en Daphne Sulkers te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in een 

bestuursfunctie. Zij zullen daarom het komend halfjaar deelnemen aan het bestuur om ervaring op te doen. Indien dat 

bevalt, zullen zij voorgedragen worden voor benoeming tijdens de ALV van november. 

 

Herman staat stil bij een aantal partnerships die recent zijn aangegaan en die momenteel worden ingevuld: met Corpus 

Activum (fysio-spreekuur), met De Lopende Zaak (loopanalyse en loopscholing) en met VodiService (een sportdiëtiste).  

 

Tot slot wijst Herman nog op de vlaggenmasten die recent geplaatst zijn. Ze zijn het resultaat van de suggesties van de 

leden voor de besteding van het financiële resultaat over het boekjaar 2012. Ed toont zijn waardering hiervoor door het 

voordragen van de volgende limerick: “Het bestuur van de Road Runners uit Zoetermeer verdroeg het gedram en gezeik 

van Ed niet meer. Dus zette het na ampel beraad ineens wel heel kordaat niet 1 of 2 maar wel 3 prachtige vlaggenmasten 

neer”. 

 

3. Vaststellen notulen ALV 26 november 2013 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Bij de notulen meldt Herman hoe het bestuur een aantal toezeggingen 

tijdens de vorige ALV heeft opgepakt. 

 Het bestuur bereidt in overleg met TC en SMC een voorstel voor, voor het herintreden van leden na een blessure: 

bestuur en TC vinden herintreden onlosmakelijk verbonden met Het nieuwe lopen en een zaak van overleg tussen lid 

en trainer. 

 De regelgeving met betrekking tot sportkantines: SESWAZ is er voor verantwoordelijk dat het barpersoneel over de 

juiste kwalificaties beschikt (sociale hygiëne en verantwoord alcohol schenken). Voor het inventariseren van de 

kwalificaties van het barpersoneel kan een beroep worden gedaan op iemand uit de clubhuiscommissie van RRZ. 

 Zichtbaarheid van de adresgegevens op de website met de mogelijkheid voor leden hun gegevens af te schermen: 

dit is aan de softwareleverancier doorgegeven als wens voor een nieuwe release. Een calamiteitenlijst ligt in de kast 

in de SMC-kamer en kan bij noodgevallen worden geraadpleegd door de trainer. 

 

4. Jaarverslag en jaarrekening 2013 

De ledenvergadering spreekt zijn waardering uit voor de professionaliteit van het jaarverslag. Erik wijst op de afname van 

het ledental in 2013 met 5, na een toename van 14 gedurende 2012. 

 

Erik wijst er op dat het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat. Hij vat de voornaamste mee- en tegenvallers (ten 

opzichte van de begroting) nog eens samen, zoals die ook zijn vermeld in de toelichting op het resultaat en de balans. 

 

Meevallers: 

 De uitgaven van de Technische commissie en de Redactiecommissie zijn lager dan begroot. 

 De opbrengsten uit de verhuur van het clubhuis zijn hoger dan begroot. 
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Tegenvallers: 

 De opbrengsten uit advertenties zijn ook lager dan begroot. Ook de opbrengsten uit contributies zijn iets lager dan 

begroot. 

 De kosten voor promotie van de vereniging waren niet begroot, maar hiervoor is tijdens de ALV van april 

toestemming gevraagd. 

 De gebruiksvergoeding voor het clubhuis is hoger dan begroot. Hiermee heeft SESWAZ de lening terugbetaald, die 

door RRZ is verstrekt om een tijdelijk liquiditeitstekort bij SESWAZ op te heffen. 

 

Gert wijst er op dat voor het verstrekken van leningen de toestemming van de ALV nodig is. Erik licht toe dat die 

toestemming niet is gevraagd, omdat er aan het verstrekken van de lening een gering risico was verbonden. De lening is 

inmiddels volledig terugbetaald. 

 

Ed wijst er op dat de opbrengsten uit de 3Plassenloop overeenkomen met de begroting, maar eigenlijk hoger hadden 

kunnen uitvallen omdat er één 3Plassenloop is afgelast en de deelname aan de honderdste 3Plassenloop gratis was. 

 

Gert wijst er op dat de loopevenementen (Noord-Aa Polderloop en Geuzenloop) niet kostendekkend zijn geweest. Erik 

licht toe dat het beperkte verlies bij de Noord-Aa Polder-loop mede is veroorzaakt door een daling van de 

sponsorgelden. De Geuzenloop is kostendekkend, mede door een subsidie van de gemeente.  

 

De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en adviseert de ALV om de jaarstukken goed te 

keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het boekjaar 2013. De ALV neemt dit 

advies over, keurt de jaarstukken goed en verleent het bestuur decharge. 

 

Door het aftreden van Skitz Fijan als lid van de kascontrolecommissie ontstaat een vacature. Jaap Engelsman is bereid lid 

te worden van de kascontrolecommissie. Hij was dat in het verleden ook al eens. De ALV stemt in met zijn benoeming.    

 

5. Vergoedingsbeleid trainerscorps 

Zowel Herman als Ed geven een toelichting op de aanleiding en de uitgangspunten van het vergoedingsbeleid. De 

aanleiding is de introductie van “Het Nieuwe Lopen” en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de organisatie van het 

trainerscorps (trainer, eerste assistent en assistent). De uitgangspunten betreffen: 

 De gewenste bezetting van de drie trainersfuncties per groep. 

 De verhouding van de vergoeding tussen de drie functies. 

 De absolute vergoedingsbedragen per functie. 

 Het maximale budget voor de vergoeding (als financiële randvoorwaarde). 

 

Gert vraagt zich af of het nieuwe lopen wel voldoende zichtbaar is voor alle leden en of met name de lagere groepen 

(groep 5 en volgende) wel goed “bediend” worden. 

 

Hans licht toe dat de TC bezig is het nieuwe lopen te evalueren, zowel onder de trainers als onder de leden. Dit zal plaats 

vinden door middel van een enquête, welke rond de zomer (trainers) en aan het einde van het jaar (leden) zal worden 

gehouden. Met de trainers zal worden nagegaan hoe het beleid van het nieuwe lopen in praktijk wordt gebracht. Bij de 

leden zal worden nagegaan wat zij in de praktijk van het nieuwe lopen ervaren. Op deze manier hoopt de TC de 

kwaliteitsverbetering als gevolg van het nieuwe lopen zichtbaar te kunnen maken. 

 

Herman zegt toe dat het bestuur samen met de TC zal nagaan hoe de leden hierover het best geïnformeerd kunnen 

worden (via de ALV of op andere wijze). 

 

6. Nieuwe reglementen 

Herman licht toe hoe het bestuur de afgelopen maanden heeft gewerkt om - na de aanpassing van de statuten op de 

ALV van november 2012 - ook de reglementen aan te passen en te moderniseren. Dit heeft geleid tot een viertal 

documenten: een huishoudelijk reglement, een gedragsreglement, een privacyreglement en een gedragscode voor het 

bestuur. Het bestuur wil de leden in staat stellen om de komende periode hierop te reageren. Op basis van de 

binnengekomen reacties zal het bestuur de reglementen zo nodig bijstellen en ter vaststelling voorleggen aan de ALV 

van november. 

 

Als reactiemogelijkheid voor de leden denkt het bestuur aan een schriftelijke reactieperiode. Deze zal dan per RoadieMail 

aangekondigd worden. 
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7. Levering clubkleding 

Kees licht toe dat op de ALV van april 2013 al besloten is het clubkledingbeleid aan te passen, door buiten de officiële 

wedstrijden geen voorschriften te stellen aan de kleur, maar de herkenbaarheid van de vereniging vooral uit te dragen 

door middel van het logo. Dit beleid is vervolgens in de praktijk gebracht door middel van het inmiddels bekende 

Roadieshirt.  

 

Kees kondigt de start aan van een nieuwe bestelperiode, waarin nieuwe kleuren beschikbaar zijn. Het is nog niet gelukt  

om een Roadieshirt met lange mouw te vinden (van een goede kwaliteit tegen redelijke prijs). Daar zoeken we nog even 

verder naar. 

 

Tot slot heeft het bestuur besloten voor de officiële wedstrijdkleding geen overeenkomst af te sluiten met een 

leverancier, gezien de verwachte geringe afname. Het bestuur zal proberen minimaal één maal per jaar een bestelronde 

voor een Roadieshirt te houden. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Herman sluit de vergadering om 21:00 uur. 

 


