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Verslag Algemene Ledenvergadering 
Gehouden op 21 april 2016 

 

Bestuur: Andreas de Graaf (voorzitter), Leon Scholte (secretaris), Dayelle Sikkens 

(penningmeester), Carolyne Zevenhuizen, Peter Hazebroek en Martine Lemson 

Aanwezig:   37 leden (er zijn geen stemvolmachten afgegeven),  4 berichten van verhindering, 2 

donateurs  

Agenda 

1) Welkom en vaststellen agenda 

2) Mededelingen 

3) Vaststellen notulen ALV’n 24 november 2015 en 2 januari 2016 

4) Financieel  

a) Jaarrekening 2015 

b) Verslag kascontrolecommissie 

c) Décharge bestuur 

d) Benoeming kascommissie 2016 

5) Presentatie “Hoe ziet RRZ er uit in de toekomst?” 

6) Workshop “samen bouwen aan RRZ”  

7) 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. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

3. Vaststellen notulen ALV’n 24 november 2015 en 2 januari 2016 

Er is geen commentaar op of naar aanleiding van de notulen van beide vergaderingen. Zij worden 

dan ook met dank aan de notulist (Ed Jacobs) zonder wijzigingen goedgekeurd. 

4  Financieel 

a) jaarrekening 2015 

Dayelle licht de jaarrekening toe. Over 2015 is er een overschot van ca € 7500 euro door 

onder meer lagere kosten voor de Technische Commissie en lagere scholingskosten.  

Ze verwacht voor 2016 wel afnemende inkomsten als gevolg van de terugloop van het aantal 

leden. Tegenover deze terugloop staat wel een stijging van het aantal donateurs (onder 

andere langdurig geblesseerde leden), maar dit kan de teruglopende inkomsten niet 

compenseren. 
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b) verslag kascontrolecommissie 

De kascommissie – bestaande uit Jaap Engelsman en Karin van der Linde – heeft de 

onderliggende stukken gecontroleerd en in orde bevonden. 

c) décharge bestuur 

De ALV verleent het bestuur bij acclamatie décharge. 

d) benoeming kascontrolecommissie 2016 

Behalve Jaap Engelsman melden Paul van Heukelum en Kees Beerda zich als lid voor de 

kascontrolecommissie 2016. Zij worden door de ALV benoemd. 

5. Presentatie “Hoe ziet RRZ er uit in de toekomst?” 

Andreas geeft een presentatie van de onderwerpen, die het bestuur verder wil aanpakken om een 

groei van het aantal leden te bewerkstelligen. Deze onderwerpen komen uit de brainstorm van de 

ALV van november 2015. 

Highlights: 

• er wordt naar gestreefd in het najaar een wandelgroep met adequate begeleiding te hebben; 

• er wordt naar gestreefd in het najaar een aparte trailgroep met adequate begeleiding te 

hebben; 

• er wordt gestreefd naar een verdere verbetering van de communicatie tussen bestuur, div 

commissies en werkverbanden binnen RRZ. 

De presentatie is terug te vinden op de RRZ-site. 

Een van de aanwezigen vraagt of het mogelijk is om een aparte groep op te richten voor lopers/sters 

die max 5 km willen lopen. Andreas zal deze vraag doorspelen naar de Technische Commissie. 

Een ander lid vraagt of het mogelijk is om op meer dagen in clubverband te gaan trainen. Ook deze 

vraag wordt doorgespeeld naar de Technische Commissie. 

7. Workshop “samen bouwen aan RRZ” 

Het gezelschap wordt onder leiding van Carolyne en Martine opgedeeld in drie groepen en gaat zich 

bezighouden met een brainstorm over de volgende onderwerpen: 

a. Groepsevenementen,  

b. Integratie tussen de loopgroepen, 

c. Inzet social media, Roadie mail en website.  

Dit leverde de volgende suggesties, opmerkingen, e.d. op: 

Ad a 

• Minder strakke schema's; 

• Afwisseling met andere sporten zoals fietsen en fitness; 

• Meer gericht op doelgroep; 

• Niet beperken tot hardlopen, maar bijvoorbeeld schaatsen of naar de film; 

• Gezamenlijke activiteit met overnachting: Eelerberg, Stay Okay; 

• Rotterdam / Den Haag running crew, skeeleren, boogschieten; 
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• Dansen bij Fons & Willy (info en organisatie Carla Jongerius), wadlopen; 

• Lopen of bewegen moet wel het thema zijn, kan iets met lopen zijn of een film zoals de Marathon;  

• Lezing van een bekende loper; 

• Triatlon, drakenbootrace, 

• Run-Varen-Run (roeiboot bij het Geertje) bv 5 km naar Stompwijk lopen, kano huren richting vlietland en dan 

               weer 5 km teruglopen; 

• Feesten organiseren met activiteiten, niet op een stoel blijven zitten; 

• Puzzeltocht houden; 

• Loopscholing op avond buiten normale looptijden. 

 

Ad b 

• Meer aandacht voor vragen met sportdiëtiste en fysio, korte vraag en antwoord; 

• Inzet twitter; 

• Forum moet makkelijker bereikbaar worden; 

• Prikbord sneller bereikbaar maken; 

• Berichten beter leesbaar maken over de hele breedte van de pagina; 

• Veel tevreden antwoorden over de roadiemail inzet zoals incasso en komende activiteiten; 

• Facebook prima, daar ook het loopschema op, foto's evenementen en kunnen zien wat andere  

               groepen doen; 

• Niet iedereen gebruikt Facebook, website wordt wel geraadpleegd; 

• Alternatief voor Facebook whatsapp; 

• De site zou de rol moeten hebben die Facebook nu heeft; 

• Wisselend tevreden over Facebook. Reacties van anderen zijn leuk om te zien; 

• Vanuit bestuur ook berichten kunnen plaatsen op Facebook; 

• De focus zou meer moeten liggen op de website dan op Facebook; 

• Uitslagen wedstrijden zouden op de website moeten komen; 

• Wekelijks een mail met de resultaten (RSS-feed); 

• Informatie in stukken knippen zoals de stukken van de ALV en de Roadie en dan maandelijks verspreiden,  

zodat de info actueler is; 

• Koppelen met advertenties, meer inkomsten; 

• Meer inzetten op digitale elementen (video's). 

 

Ad c 

• Samen trainen voor een evenement; 

• Zorg en Zekerheid circuit; 

• Locatietraining met verschillende groepen bv 1-2,  3-4,   6-7-8; 

• 3Plassenloop onderling tijd opnemen en belonen; 

• Clubkampioenschappen met handicap; 

• Projectloop zoals Geuzenloop, ook openzetten voor groepen; 

• Gespecialiseerd trainen voor trail/triathlon, kortste afstanden (dwars door groepen); 

• bv een keer in de 2 weken trailtraining voor de hele vereniging , trail kort/lang; 

• Familiedag,  

• Gezamenlijke loop vanuit de Horsten; 

• Groepen onderling samengaan met wedstrijd; 
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• Ronde tafels in het clubhuis nodigen meer uit voor integratie dan langwerpige; 

• Meer evenementen zoals bij de seizoensstart bv run bike run; 

• Meer vooraf bekendheid geven welke wedstrijd je gaat lopen. 

 

Het bestuur neemt deze suggesties, opmerkingen e.d. mee en gaat ze beoordelen op 

realiteitszin en praktische haalbaarheid. 

8. Rondvraag en sluiting 

Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Andreas sluit hierop de vergadering en nodigt de 

aanwezigen uit voor een drankje. 


