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Verslag Algemene Ledenvergadering 
Gehouden op 24 november 2015 

 

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

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

Aanwezig:   34 leden (er zijn geen stemvolmachten afgegeven), 3 afzeggingen, 3 donateurs  

Agenda 

1) Welkom en vaststellen agenda 

2) Mededelingen 

3) Vaststellen notulen ALV 23 april 2015 

4) Bestuur en het eerste halfjaar 

5) Betuur en vooruitkijken: hoe ziet RRZ er uit in de toekomst? 

6) Uitleg en vaststellen begroting 2016 

7) Uitbreiding kascommissie  

8) 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 

Andreas verontschuldigt Edwin van Velzen. Verder zijn er geen mededelingen. 

3. Vaststellen notulen ALV 23 april 2015 

Er is geen commentaar op of naar aanleiding van de notulen. Zij worden dan ook met dank aan de 

notulist (Ed Jacobs) zonder wijzigingen goedgekeurd. 

4  Bestuur en het eerste halfjaar 

Andreas bedankt de leden van het oude bestuur voor het adequaat inwerken van het nieuwe 

bestuur. Bij een gezamenlijke terugblik op het eerste halfjaar door hem, Leon en Carolyne wordt 

geconstateerd, dat veel zaken binnen de club goed zijn geregeld maar dat er ook nog veel sprake is 

van het “werken binnen eigen winkeltjes”. Daarnaast ontbreekt het op sommige momenten aan het 

hanteren van de juiste normen en waarden in de onderlinge communicatie tussen leden. Verder is er 

vanuit het bestuur veel respect voor alle vrijwilligers. Het bestuur wil daar als extra waardering een 

bijzondere dag aan gaan wijden op 1 april 2016. 

Vooruitlopend op deze “dag van de vrijwilliger” wordt nu ter vergadering al een vrijwilliger in het 

zonnetje gezet. Het betreft Elly van der Kooij die gedurende 22 jaar de Lief- en Leedkaarten heeft 

verzonden. Zij krijgt van Carolyne als blijk van waardering een grote bos bloemen. Elly’s werk wordt 

overgenomen door Yvonne Vis. 
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5. Bestuur en vooruitkijken: hoe ziet RRZ er uit in de toekomst? 

Het bestuur wil – nog meer dan nu al het geval is – de loper centraal stellen binnen RRZ. Binnen het 

bestuur zijn ervaringen uitgewisseld over wat kenmerkend is voor het huidige RRZ. Daaruit kwamen 

de volgende kenmerken naar voren: 

• veel eigen winkeltjes 

• vergrijzing van het ledenbestand 

• aandacht voor gezelligheid 

• nog steeds een grote club ondanks de ledenteruggang van 480 naar 400 

• financieel gezond 

Andreas nodigt de aanwezigen uit om in kleine groepjes kort (15’) te gaan brainstormen om ideeën 

te genereren over de toekomst van RRZ. 

Na deze korte brainstorm brengen de groepjes verslag uit. De volgende ideeën worden genoemd: 

• meer aandacht voor vasthouden ingestroomde kennismakingscursisten; 

• uitbreiden sportieve activiteiten met bijv. bootcamp, fietsen, enz. en eventueel 

samenwerken met drakenbootclub; 

• gaan werken met kortere lidmaatschappen of met strippenkaarten; 

• formaliseren van een wandelgroep (incl eigen trainer e.d.); 

• herinvoeren kinderopvang  

• vervolg kennismakingscursus naar 10 km; 

• proberen jonge trainers binnen te halen door samenwerking met Halo en Cios; 

• leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd nog twee keer liefst mondeling benaderen; 

• meer jongeren samen laten trainen, bijv voor een snelle 10 km; 

• jonge vrijwilligers vragen bij Noord Aa-polderloop en Geuzenloop; 

• inrichten blessuremeldpunt voor meer inzicht in afhaken; 

• meer differentiatie bij trainingen; 

• maandelijkse familiedag met div. activiteiten; 

• vaker samen met andere groepsleden gericht trainen voor een bepaald doel; 

• site van actueel nieuws voorzien; 

• meer aandacht voor langzame lopers; 

• clinics met bekende sporters; 

• training woensdag middag /zaterdag voor jongeren van 12 t/m 16 jaar (daardoor komen 

misschien ook de ouders mee); 

• meer bekendheid door bestuur in kennismakingscursussen over bardiensten, massages en 

evenementen; 

• Introductie week Sport, kraam in het Stadshart; 

• kennismakingscursus jeugd via de gemeente; 

• flyers op middelbare scholen; Info avond gymleraren middelbare scholen (fysio 's); 

• meer gebruik van social media. Twitter en Facebook, veel adverteren; 

• betere (her)integratie na blessure; 

• trainen voor korte afstanden 1000-3000 m; 

• meer trainers; 

• baantrainingen; 

• looptrainingsaanbod ook voor niet-leden , specifieke wedstrijdvoorbereiding; 

• korte projecten bv 4-6 weken voor leden van verschillende groepjes (groep 1-4 en groep 5-

8); 
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• een draaiboek maken om lopers uit de beginnersgroep te begeleiden naar de reguliere 

groepen. Trainers uit de kennismakingscursus zijn hier al mee bezig, de reguliere 

groepstrainers wat minder (tijdgebrek?); 

• proberen leden uit beginnersgroep ipv 2 jaar naar 4 jaar lidmaatschap te krijgen door het 

aantrekkelijk te maken om te blijven; 

• bedrijven aan RRZ binden dmv uitbouw businessactiviteiten (businessteams), clinics voor 

bedrijven verzorgen; 

• soort strippenkaart waarbij leden per keer kunnen betalen om mee te doen, zodat ze niet 

gebonden zijn aan een lidmaatschap, geen verplichtingen. 

Het bestuur gaat deze ideeën stuk voor stuk beoordelen op realiteit en haalbaarheid en komt er in de 

loop van 2016 op terug. 

6. Uitleg en vaststellen begroting 2016 

Dayelle geeft met een video weer wat de achtergrond van de begroting is en hoe de relatie met de 

stichting Seswaz (clubhuis) is. Vervolgens geeft zij de vergadering de keus tussen een sluitende 

begroting of een begroting met een tekort van ca 6000 euro. 

De vergadering geeft aan akkoord te gaan met een tekort van 5950 euro mits de volgende - door 

Dayelle zelf gesuggereerde - aanpassingen worden aangebracht: 

• vervallen van de kosten voor internet (ad 550 euro);  

• aparte rubricering gebruikersvergoeding (ad 3000); 

• aparte rubricering eenmalige kosten scholing TC (ad 3000). 

7. Uitbreiding kascommissie 

Huib Bazuin treedt wegens ziekte terug uit de kascommissie. Op de vraag wie zijn plaat wil innemen 

meldt zich Karin van der Linde. Zij wordt vervolgens benoemd. 

8. Rondvraag en sluiting 

Aad Vervaart vraagt of er wat te melden is betreffende het beoogde nieuwe kassasysteem. Andreas 

antwoordt, dat er een principekeus is gemaakt voor een systeem waarmee ook pinbetalingen 

mogelijk zijn en dat ook gebruikt kan worden bij de inning van de deelnamegelden bij de Noord Aa-

polderloop en de 3Plassenloop. Invoering waarschijnlijk voor het voorjaar. 

Bianca van der Plas vraagt of het mogelijk gemaakt kan worden om deelnamekosten van 

evenementen automatisch te incasseren. Dayelle antwoordt, dat het de bedoeling is om dat in de 

loop van 2016 te gaan realiseren. 

Nadat hij heeft geconstateerd, dat er geen gebruik wordt gemaakt van de rondvraag sluit Andreas de 

vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje om een toost uit te brengen op de 

toekomst van de vereniging. 


