
CONCEPT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  
ROAD RUNNERS ZOETERMEER 
Datum:    dinsdag 26 november 2013 
Aanwezig:   22 leden 
Afwezig met kennisgeving: 9 leden   
Bestuursleden:   Kees van Oosterhout (voorzitter vergadering),   
    Herman Roosenboom (voorzitter bestuur), 

Erik Hartevelt (penningmeester),  
Linda de Graaf (secretaris,verslag). 

 
1. Welkom en vaststellen agenda 
Kees opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. Hij stelt vast dat de vergadering 
instemt met de voorgestelde agenda.  
 
2. Mededelingen 
Herman houdt een presentatie die eerder gehouden is in het Sportcafé en bij de Atletiek Unie. Hij 
gaat daarbij in op de (maatschappelijke) visie van RRZ op de hedendaagse sportvereniging in het 
algemeen en het hardlopen in het bijzonder.  
 
3. Vaststellen notulen ALV 23 april 2013 
Naar aanleiding van: 
Agendapunt 3: Aanpassing van het  huishoudelijk reglement wordt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 
Agendapunt 7:  Er is nog geen contract afgesloten met een nieuwe leverancier van clubkleding. 

Gesprekken met leverancier zijn nog niet afgerond. Dit heeft te maken met het 
enthousiasme voor goedkopere shirts. 
Na geuite bezorgdheid over het vrijgeven van het logo heeft het bestuur regels 
geformuleerd en deze op de website geplaatst. 

 
Besluit: 
Onder voorbehoud van de aangegeven tekstuele wijzigingen wordt het verslag goedgekeurd.  
 
4. Begroting 2014 
Erik licht de concept  begroting 2014 toe. 
 
Post 4100: Het bestuur kent de financiële situatie van Seswaz. Beide besturen overleggen twee a 

drie keer per jaar. 
Post  4190:  Er is 1.000 euro begroot voor de aanschaf van vlaggenmasten. Nadat de begroting 

door de ALV is goedgekeurd zal het bestuur met de betrokkenen afstemmen wat we 
het beste kunnen aanschaffen en waar deze geplaatst moeten worden.  

Post  4200: Eén van de aanwezige leden vraagt naar de verenigingsdoelstelling in relatie tot de 
promotiekosten. Het bestuur wil een meerjarenbegroting en meerjarenplan 
opstellen.  Promotie is bedoeld om leden te behouden,  om  in beeld te  blijven bij 
potentiële leden en om het imago van de vereniging uit te dragen.   



Post 4310 : Bestuur en TC zijn het niet eens over de uitgangspunten voor het beloningsbeleid van 
de trainers en voeren  hierover apart overleg. De uitkomst van dit overleg kan leiden 
tot een aanpassing van de voorliggende begroting. Mocht dit zo zijn dan komt dit 
terug in de volgende ALV. 

Post 4330: Het aantal leden dat een papieren versie van de Roadie wil ontvangen is  
gestabiliseerd rond 150.  

 
Besluit: 
De begroting wordt vastgesteld. 
 
5. Voorstel nieuw lidmaatschap: Rustend lid 
Bij het voorstel worden diverse kanttekeningen geplaatst. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd 
voor leden die opzeggen in verband met blessures. 
 
Besluit: 
Na stemming wijst de ALV het voorstel voor een rustend lidmaatschap af.  
Het bestuur bereidt in overleg met TC en SMC een voorstel voor voor het herintreden van leden na 
een blessure. 
 
6. Uitkomst brainstorm besteding financiële ruimte 
Kees geeft een korte toelichting op de door het bestuur gehonoreerde  en niet gehonoreerde 
wensen. 
 
Het bestuur heeft de wensen  mbt het clubhuis en materiaal doorgespeeld naar Seswaz. Arie geeft 
namens Seswaz een reactie op elk van de suggesties uit de brainstorm.  
 
De vergadering neemt kennis van de door het bestuur gegeven toelichting hoe het met de uitkomst 
van de brainstorm is omgegaan. 
 
7. Aftreden /benoemen bestuurslid 
Monique van Berkel trekt zich terug als lid van de kascommissie. In verband met haar werk mag zij 
een dergelijke nevenfunctie niet bekleden.  
 
Linda treedt af als secretaris van het bestuur. Kees bedankt haar voor haar inzet in het bestuur en 
overhandigt haar een kadootje en een bos bloemen. 
 
Geïnteresseerden voor een van beide functies kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Besluit: 
ALV stemt in met de herbenoeming van Kees van Oosterhout als bestuurslid. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Bij de rondvraag worden de volgende vragen gesteld. 



Is de vereniging bekend met de mogelijkheid om leerlingen een maatschappelijke stage bij een 
vereniging te laten lopen? Het gaat om een stage van 30 uur, leerlingen uit de derde klas middelbare 
school. 

Antwoord: dit kan interessant zijn voor organisatie van loopevenementen. 
Is het bestuur bekend met de nieuwe regelgeving mbt sportkantines per januari 2014? Het gaat om 
zaken als: welke verantwoordelijkheid heeft een vrijwilliger die achter de bar staat, op het gebied van 
BHV en sociale hygiëne. 

Antwoord: Bestuur en Seswaz nemen hierover contact op met Aad Vervaart. 
Is het mogelijk de uitslagen van alle leden op de site terug te zien. 

Antwoord: Op de site is nu een link naar looptijden.nl opgenomen. Het bestuur staat open 
voor andere mogelijkheden om dit te implementeren. Het bestuur vraagt een ieder met 
verbetersuggesties deze op  dinsdag 19 december van 19.30 tot 20.30 uur te bespreken met 
het bestuur. 

Is het mogelijk om huisadressen zichtbaar te maken in de ledenlijst op de site? 
Antwoord: de meerderheid van de aanwezigen geeft aan de adresgegevens zichtbaar te 
willen hebben op de site met de mogelijkheid voor leden hun gegevens af te schermen. Het 
bestuur zal nagaan of dit (technisch) mogelijk is en hierover een standpunt innemen. 

Is het ook mogelijk om Roadieshirts met lange mouwen aan te bieden? 
Antwoord: Dit heeft het bestuur niet gedaan omdat dit naar verhouding veel duurder bleek 
dan shirts met korte mouwen. 

 
Om 21.45uur wordt de vergadering gesloten. 
  


