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Het bestuur van RRZ vond deze nieuwjaarsreceptie een mooi moment om eens stil te staan bij leden 

die heel veel voor de club gedaan hebben. 

 

Zoals jullie weten hebben we op dit moment drie ereleden bij de vereniging: 

Bert Bos 

Rien Sikkel  

Hans van Zonneveld 

 

Namens het bestuur worden Frans en Cindy van de Hengel en Herman Roosenboom voorgedragen 

als nieuwe ereleden van RoadRunners Zoetermeer. De onderbouwing voor de voordracht van deze 

drie nieuwe ereleden is als volgt: 

 

Frans van de Hengel: 

• "niet lullen, maar poetsen" 

• trainer van 1995 tot ca 2011 

• bestuurslid RRZ 20 april 1994 in de jaren 90 (heeft destijds o.a. de wit-rode 

clubkleding verzorgd) 

• bestuurslid Seswaz vanaf de oprichting en nog steeds! 

• organisator/initiator Korenmolenloop in de jaren 90 (is later veranderd in de Noord 

Aa-polderloop vanaf 2001) 

• idem Noord Aa-polderloop 

• idem Zoetermeer Challenge Marathon (marathon in drie dagen) 

 

Cindy van de Hengel: 

• "gangmaker"  

• trainer van 1997 tot 2014 

• initiator kinderopvang (ca 1997 tot ca 2004) en Sinterklaasviering voor de kinderen 

• initiator (woensdag)ochtendgroep, tijd lang trainer 

• trainer kennismakingscursus (ca 2000) 

 



Frans en Cindy van de Hengel samen: 

• altijd vrijwilliger bij andere lopen van RRZ 

• initiatoren/organisatoren mini-triathlons  

• idem familiedagen in de jaren 90 

 

Herman Roosenboom 

• projectleider nieuwbouw clubhuis (2005-2007), samen met toenmalige bestuur een 

prachtige constructie bedacht waar we dit mooie clubhuis aan te danken hebben 

• bestuurslid vanaf 2005  

• en voorzitter van 2009-2015 (10 jaar bestuur voor Herman) 

• vernieuwing statuten en huishoudelijk reglement 

• stuwende factor in de afgelopen 10 jaar voor RRZ 

• stroopte ook altijd tijdens evenementen de mouwen op, was het uithangbord voor 

RRZ 

De aanwezige leden van RRZ geven met luidt applaus instemming met het benoemen van de 

voorgedragen leden als erelid. 

 

De voorzitter bedankt de leden voor hun enthousiasme en sluit de vergadering. 

 


