
Verslag	  ALV	  23	  november	  2017	  Road	  Runners	  Zoetermeer	  	  

	  

Bestuur:	  Andreas	  de	  Graaf	  (voorzitter),	  Sarah	  Bertrand	  (secretaris),	  Loes	  Joosten	  (penningmeester),	  
Peter	  Hazebroek	  (sluit	  later	  aan),	  Carolyne	  Zevenhuizen	  (verslag)	  en	  Martine	  Lemson	  

	  Aanwezig:	  26	  leden	  (er	  zijn	  geen	  stemvolmachten	  afgegeven),	  4	  berichten	  van	  verhindering	  Jacques	  
van	  der	  Male,	  Kees	  Oosterhout,	  Lidwien	  van	  Aardweg,	  Wouter	  Sanders.	  	  

Agendapunten:	  	  

1)	  Welkom	  en	  vaststellen	  agenda	  	  

2)	  Vaststellen	  notulen	  ALV	  18	  april	  2017	  	  

3)	  Mededelingen	  	  

4)	  Financieel	  	  

a)	  Voorlopige	  jaarcijfers	  2017	  	  

b)	  Begroting	  2018	  	  

5)	  Terugkoppeling	  brainstormsessie	  nieuwe	  leden	  	  

6)	  Rondvraag	  en	  sluiting	  

	  

1. Welkom	  en	  vaststellen	  agenda	  	  
Andreas	  opent	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom.	  Vervolgens	  vraagt	  hij	  of	  
er	  aanvullingen	  op	  de	  toegezonden	  agenda	  zijn.	  Die	  blijken	  er	  niet	  te	  zijn.	  De	  agenda	  wordt	  
dus	  vastgesteld	  zoals	  hierboven	  vermeld.	  
	  

2. Vaststellen	  notulen	  ALV	  18	  april	  2017:	  
Goedgekeurd	  
Opmerking:	  de	  betaling	  van	  de	  koffie	  en	  thee	  van	  de	  ochtendtraining	  gaat	  nu	  prima,	  grote	  
verbetering.	  	  
	  

3. Mededelingen:	  
-‐ Er	  is	  geen	  Evenementen	  Commissie	  meer.	  Als	  leden	  een	  leuk	  idee	  hebben	  voor	  een	  feest	  

of	  ander	  evenement	  dan	  wordt	  er	  een	  tijdelijk	  organisatie	  team	  samen	  gesteld	  (van	  de	  
‘ideehebber’	  met	  zijn/haar	  vrienden).	  	  

-‐ Organisatie	  bus	  naar	  de	  Linschotenloop	  op	  23	  december	  a.s.	  goed	  initiatief.	  Wie	  heeft	  er	  
zin	  om	  mee	  te	  gaan?	  Lijst	  op	  bord	  in	  clubhuis.	  

	  
4. Financieel	  door	  Loes	  Joosten	  

4a.	  Voorlopige	  jaarcijfers	  2017	  



Post	  gebruikersvergoeding:	  	  
-‐ TC	  commissie:	  nu	  aan	  hoge	  kant	  –	  ander	  vergoedingssysteem	  in	  gebruik	  genomen	  –	  

trainers	  kregen	  uitbetaald	  van	  juli	  2016	  t/m	  juli	  2017.	  Was	  niet	  meer	  op	  2016	  te	  boeken	  
omdat	  jaar	  al	  was	  afgesloten.	  	  

-‐ Verschillende	  loopgroepen	  trainingen	  voor	  Geuzenloop	  training,	  Noord-‐Aa	  Polderloop	  en	  
Kennismakingscursus.	  Kosten	  al	  uitbetaald,	  wordt	  nu	  alvast	  apart	  gezet.	  	  

-‐ Evenementencie:	  kosten	  en	  opbrengsten	  feest	  –	  apart	  gezet	  -‐	  €	  900,-‐	  opbrengst.	  
-‐ Contributie	  lopende	  leden:	  teruglopend	  en	  zorgelijk.	  Volgend	  jaar	  wordt	  op	  1	  moment	  de	  

data	  van	  de	  kwartaal	  incasso	  aangekondigd.	  Dus	  niet	  meer	  elk	  kwartaal.	  
-‐ Incasso	  tweede	  kennismakingscursus	  gedraaid.	  
-‐ Geuzenloop:	  laatste	  facturen	  komen	  nog	  binnen,	  balans	  wordt	  opgemaakt.	  
-‐ 2017	  verwacht	  negatief	  resultaat	  van	  €	  1.400,-‐	  	  
	  
4b.	  Begroting	  2018	  
-‐ Stichting	  ESWAS	  kan	  btw	  tarief	  verrekenen,	  Vereniging	  RRZ	  niet.	  Van	  6%	  BTW	  naar	  9%	  

verhoging	  heeft	  per	  2019	  als	  gevolg	  dat	  we	  meer	  moeten	  gaan	  betalen	  aan	  de	  stichting.	  
-‐ TC:	  percentage	  20%	  trainingsvergoedingen	  ten	  opzichte	  van	  contributie	  inkomsten.	  

Precies	  zoals	  we	  hebben	  afgesproken.	  Specifieke	  looptrainingen	  zijn	  los	  hiervan	  
gehouden.	  Die	  verdienen	  zichzelf	  terug.	  

-‐ SMC:	  begroting	  overgenomen	  van	  Nick.	  
-‐ Post	  gereserveerd	  voor	  feest	  of	  evenement,	  ook	  al	  hebben	  we	  geen	  EC	  meer.	  Iemand	  

met	  een	  goed	  idee	  mag	  een	  activiteit	  organiseren.	  	  
-‐ Begroting	  Noord-‐Aa	  Polderloop:	  uitgegaan	  van	  begroting	  2017.	  Binnenkort	  wordt	  deze	  

begroting	  overgenomen.	  Vraag:	  is	  dit	  reëel	  begroot?	  Ja,	  in	  2017	  met	  klein	  verlies	  
gedraaid.	  	  

-‐ Starten	  met	  365	  leden	  in	  2018.	  Voorstel	  om	  indexatie	  op	  het	  contributiegeld	  toe	  te	  
passen,	  het	  contributiegeld	  is	  in	  geen	  jaren	  verhoogd.	  	  

-‐ 3Plassenloop	  loopt	  wat	  terug:	  nieuw	  leven	  inblazen?	  Deze	  loop	  verdient	  het	  om	  meer	  
aandacht	  te	  krijgen,	  zeker	  met	  150ste	  3Plassenloop	  in	  2018.	  Wordt	  hier	  aandacht	  aan	  
besteed?	  Is	  leuk.	  We	  stellen	  het	  voor	  aan	  Ed.	  

-‐ Vrijval	  voorziening	  ICT:	  Website	  moet	  vernieuwd	  en	  veranderd.	  Twee	  redenen:	  pakket	  
dat	  de	  huidige	  website	  ondersteund	  wordt	  niet	  meer	  geregeld.	  En	  we	  willen	  
administratie	  en	  website	  in	  1.	  Verwachte	  kosten:	  €	  3.000,-‐.	  Voorstel	  van	  bestuur	  om	  dit	  
uit	  de	  voorzieningen	  te	  halen.	  Bestuur	  en	  TC	  willen	  nieuwe	  leden	  werven	  door	  meer	  
communicatie	  naar	  buiten	  toe	  doen	  en	  laten	  zien	  wat	  een	  mooie	  vereniging	  te	  zijn.	  Daar	  
helpt	  een	  nieuwe	  website	  bij.	  

-‐ Stichting	  ESWAS	  beheert	  het	  clubhuis.	  Dit	  zijn	  hoge	  kosten,	  zoals	  te	  zien	  is	  aan	  de	  
gebruikersvergoeding.	  In	  2024	  komt	  het	  omslagpunt,	  dan	  is	  de	  hypotheek	  afgelost	  en	  
kunnen	  we	  het	  opnieuw	  bekijken.	  Met	  name	  de	  verzekering	  maakt	  het	  clubhuis	  duur,	  er	  
zijn	  maar	  2	  verzekeraars	  die	  dit	  pand	  willen	  dekken.	  Stichting	  gaat	  kijken	  hoe	  we	  meer	  
inkomsten	  uit	  het	  clubhuis	  kunnen	  krijgen.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  we	  als	  RRZ	  dan	  niet	  meer	  de	  
enige	  gebruiker	  is.	  De	  Stichting	  gaat	  de	  mogelijkheden	  onderzoeken.	  En	  komt	  er	  op	  
terug.	  	  

-‐ Beweegpark	  Noord-‐Aa	  is	  financieel	  nog	  niet	  rond.	  	  
-‐ RRZ	  heeft	  €	  65.000,-‐	  eigen	  vermogen.	  Moet	  daar	  meer	  betaald	  van	  worden	  tussen	  nu	  en	  

5	  jaar?	  Nee,	  geen	  verwachte	  kosten.	  De	  kosten	  voor	  het	  clubhuis	  zitten	  bij	  ESWAS,	  zij	  
hebben	  de	  exploitatie	  hiervoor	  en	  niet	  de	  RRZ	  vereniging.	  	  

-‐ Wat	  voor	  nieuwe	  leden	  zoeken	  we?	  



Vanzelfsprekend	  mensen	  uit	  de	  omgeving,	  misschien	  iets	  jonger	  (om	  onze	  huidige	  
vergrijzing	  tegen	  te	  gaan),	  maar	  natuurlijk	  zijn	  mensen	  van	  alle	  leeftijden	  welkom.	  	  

-‐ Kosten	  opstal	  verzekering	  is	  opgenomen	  bij	  bestuur.	  	  
-‐ Noord-‐Aa	  Polderloop:	  Sponsoring	  NAPL	  is	  teruggelopen.	  Wat	  doen	  we	  hieraan?	  Wordt	  

aan	  gewerkt,	  gesprek	  team	  NAPL	  met	  René	  van	  der	  Spek.	  	  
-‐ Wordt	  er	  weer	  een	  Business	  run	  bij	  de	  NAPL	  georganiseerd?	  Ja,	  binnen	  NAPL	  ermee	  

bezig.	  	  
	  
Contributieverhoging	  en	  dotatie	  €	  3.000,-‐	  voor	  website	  wordt	  goedgekeurd	  door	  de	  
vergadering.	  	  	  
	  

5. Terugkoppeling	  brainstormsessie	  nieuwe	  leden	  (vervolgsessie	  op	  7	  december	  2017)	  

Uitkomsten:	  	  

-‐ Aanwas	  nieuwe	  leden:	  ideeën	  –	  door	  TC	  geadopteerd	  en	  verder	  uitgewerkt.	  	  
-‐ Projectmatig	  trainen	  –	  Ik	  heb	  een	  doel	  (marathon,	  trail	  of	  iets	  anders)	  en	  de	  RRZ	  helpt	  

mij	  daarbij	  met	  trainingsgroepjes.	  Trail:	  aantal	  keren	  op	  zondagochtend	  naar	  Meijendel	  
Wassenaar	  om	  daar	  trailrunning	  te	  gaan	  doen.	  

-‐ Door	  TC	  geadopteerd	  en	  verder	  uitgewerkt.	  
-‐ Zichtbaarheid	  RRZ	  –	  adoptie	  door	  bestuur.	  Zowel	  via	  website,	  Facebook	  en	  andere	  

manieren.	  	  
-‐ Diversiteit	  bevorderen	  in	  onze	  activiteiten	  (zoals	  trail,	  wandelen)	  en	  leeftijdsbestendig	  

maken.	  
-‐ Differentiatie	  aanbrengen:	  hoe	  kunnen	  mensen	  gestimuleerd	  worden	  om	  een	  groepje	  

hoger	  te	  gaan	  trainen,	  mensen	  nieuwsgierig	  maken	  naar	  RRZ.	  

RRZ	  Nieuwjaar	  zaterdag	  6	  januari	  2018	  om	  14	  uur	  sportieve	  activiteit,	  16	  uur	  receptie.	  

Voorafgaand	  aan	  de	  receptie:	  Cross,	  wandelen	  en	  nieuwjaarsloop.	  

6. Rondvraag	  en	  sluiting	  
Ben:	  wordt	  het	  logo	  beschermd	  voor	  oud	  en	  nieuw	  vuurwerk?	  Arie:	  van	  demonteren	  wordt	  
het	  logo	  niet	  beter	  van.	  Het	  is	  nu	  2x	  vlak	  achter	  elkaar	  gesloopt,	  daarvoor	  niet.	  We	  hopen	  dat	  
er	  niks	  gebeurd.	  	  
	  
	  


