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Kandidaat bestuursleden stellen zich voor 

Op de oproep voor nieuwe bestuursleden hebben 4 enthousiaste leden gereageerd. Op 
de ALV zullen zij zich kandidaat stellen als bestuurslid. Ter voorbereiding op de ALV 
stellen de leden zich kort aan jullie voor, zodat jullie weten wie het zijn en welke functie 
zij ambiëren.  
Spreek ons vooral aan, als jullie vragen hebben of graag meer willen weten! 
 

Dagelijks bestuur RRZ 

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De 
huidige secretaris, Sarah Bertrand, blijft aan als secretaris. De functie van voorzitter en 
penningmeester zijn vacant en daarvoor hebben zich kandidaat gesteld: Ben Brinkel en 
Jacques van Male. 

Voorzitter: Ben Brinkel 

Inmiddels loop ik bij de RRZ sinds 2009. Ik ben toen gestart met de beginnerscursus. Bij 
die cursus heb ik het plezier voor hardlopen ontdekt, gecombineerd met professionele 
trainingen, een no-non sense mentaliteit bij lopen met slecht weer en de gezelligheid 
van het lopen in een groep.  
Nu, tien jaar later, vind ik het nog steeds een hele fijne vereniging. Ik loop inmiddels in 
groep 2. Daar ben ik één van de assistent-trainers. De vereniging draait op vrijwilligers. 
Daarom wil ik ook mijn bijdrage leveren door mij kandidaat te stellen als voorzitter van 
de vereniging.  
 

Mijn lieve vrouw Rita en ik zijn 26 jaar gelukkig getrouwd. We hebben twee kinderen, 
een zoon van 25 (bijna afgestudeerd en het huis uit) en een dochter van 22 (studerend, 
thuiswonend maar nooit thuis). 
 
Ik werk als projectleider voor CGI, een groot automatiseringsbedrijf. Vanuit dat bedrijf 
word ik gedetacheerd bij klanten. Op het ogenblik leid ik inkoopprojecten voor de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We hebben laatst een mooie regeling voor 
Microsoft licenties voor alle gemeenten uit onderhandeld. Als projectleider organiseer ik 
veel en werk ik veel met mensen samen. 

 

Ervaring als voorzitter heb ik al opgedaan. Ik ben tien jaar voorzitter van een kopers 
vereniging geweest, de Belangengemeenschap Driemanspolder. Daar leidde ik een 
actiegroep die zich verzette tegen plannen om bij de Vijverhoek een enorme flat neer te 
zetten. Tegen alle machtsverhoudingen in wisten we de plannen om te buigen. Nu staat 
er een heel mooi winkelcentrum, passend bij de wijk. We hebben ook, samen met de 
lokale politiek gezorgd voor geluidsschermen aan onze kant van de A12. Op deze 
wapenfeiten ben ik nog steeds trots. 

 

Ik ben vaak op de club te vinden, dus spreek me vooral aan als je suggesties of 
opmerkingen hebt.  
 



Penningmeester: Jacques van Male 

Ik ben sinds 2011 lid van RRZ. Ik ben lid geworden nadat ik in 2010 op eigen houtje had 
getraind voor mijn eerste marathon. 
Die marathon smaakte naar meer en het leek me beter om lid van een club te worden. 
Vooral om wat meer gestructureerd te lopen, in plaats van alleen maar lopen als ik me 
had ingeschreven voor een wedstrijd. 
Ik loop met veel plezier in groep 2 onder de bezielende leiding van Wouter. 
Naast hardlopen houd ik van (race) fietsen, vooral in de bergen. 
 
Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom en werk in de ICT. Ik hou me vooral bezig met 
implementatie en internationale roll-outs van de financiële kant van software. Sinds 
2007 doe ik dit vanuit mijn eigen bedrijf. 
 
Een vereniging zoals RRZ kan niet zonder vrijwilligers, en ik doe graag wat terug. 
Gezien mijn affiniteit met financiën en gezien het feit dat ik sinds 2 jaar ben gestopt met 
penningmeesterschap sectie jeugd bij onze zusterclub Ilion heb ik tijd om het 
penningmeesterschap voor RRZ te gaan doen.  

 

Commissies 

Naast het dagelijks bestuur is er ook grote behoefte aan bestuursleden die zich bezig 
houden met de Technische Commissie, communicatie, sponsoren en wandelen. 2 van de 
3 vacatures zijn vervuld. We zijn nog op zoek naar iemand (bij voorkeur een 



wandelaar) die zin heeft in een bestuursfunctie (die zich o.a. gaat bezighouden met 
wandelen).  
Voor de Technische commissie en de communicatie zijn 2 leden gevonden, te weten: 

Communicatie: Edwin Adams 

Ik ben 51 jaar oud en sinds 2000 lid van de RRZ. Ik ben begonnen in de beginnersgroep 
en heb stapje voor stapje naar de hogere loopgroepen getraind. Ik loop nu in groep 3 en 
hoop binnenkort weer een halve marathon te lopen. Naast hardlopen is fotograferen een 
hobby. Ik heb bij verschillende wedstrijden al flink wat Roadies op de gevoelige plaat 
vastgelegd.  

Technische commissie: Theo Houtman 

Ik heb me in 2001 bij Road Runners Zoetermeer aangesloten en loop er sindsdien met 
veel plezier. De club draait mede dankzij de talloze enthousiaste vrijwilligers en na 17 
jaar langs de zijlijn te hebben gestaan, heb ik er zin in om ook iets bij te dragen. Vandaar 
dat ik vorig jaar assistent-trainer ben geworden en me nu kandidaat stel om bestuurslid 
te worden. Met 6 jaar voorzitterschap van de ondernemingsraad en 15 jaar in een 
commerciële functie hoop ik voldoende bagage in huis te hebben om een lid te worden 
van een bestuur.  
 
Samen gaan we er wat van maken! De club bestaat dankzij de inzet van alle vrijwilligers. 
We kijken uit naar een goede samenwerking en we gaan ons inzetten voor een gezonde 
voortzetting van deze prachtige vereniging met vele tevreden sportieve leden.  
Als bestuur alleen kunnen we het niet aan. Wees dan ook niet verbaasd als we ook om jullie 
hulp komen vragen.  
 
 
 


