
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 19 november 2019, 19:45 uur 

Aanwezig: Ellen van Luenen, Carolyne Zevenhuizen, Piet Jan Boers, Hans Rolff, 

Miel Piso, Ed Jacobs, Jaap Dorsman, Elleke Visser, Victor Roumimper, Arie 

Perfors, Peter van der Linde, Cris Klaassen, Edwin Adams, Ben Brinkel, Jacques 

van Male, Theo Houtman, Ingmar de Groot, Joop Jungschlager, Peter van Zijp, 

Jaap Engelsman, Dianne Spanjers, Etienne den Toom, Herman Roosenboom, 

Ton Speekman, Erik van Leeuwen, Joke Gvozdenovic, Trudi Janssen, Lidwien 

van de Aardweg, Dick den Dulk, Paul van Heukelum, Skitz Fijan, Sarah Bertrand 

Afwezig met afmelding: Eugenie Hofwijks, Wim Lootens, Michael Jurriaans en 

Yvonne Heemskerk. 

Agendapunten: 

1. Welkom en vaststellen agenda 

 Agenda vastgesteld 

2. Mededelingen 

1) Stil is gestaan bij overlijden Sjef van Woensel (oud voorzitter) 

2) Kledingactie was een groot succes 

3) Nieuwe website live 

4) Massages online boeken is mogelijk 

5) Nieuw boekhoudsysteem gelanceerd 

6) Advertenties via Facebook 

7) Geuzendag was een succes 

o Eerste keer Geuzen wandeltocht een groot succes 

o De Geuzenloop werd ook goed bezocht 

o Volgende op 27 september 2020 

8) Beginnerscursussen worden enthousiast bezocht 

9) Camera’s zijn opgehangen naar aanleiding van vernielingen 

10) Vertrouwenspersoon: Dianne Spanjers heeft haar certificaat 

behaald 



 

11) Opzeggen lidmaatschap club kan per kwartaal, bij de AU maar 

1 keer per jaar. Opzegging moet anders dan vorige jaren 

uiterlijk 30 november. Opzeggingen die later worden gedaan, 

die worden pas per 2020 verwerkt. 

12) Nog 9 plekken voor bus naar Linschoten. 

3. Vaststellen notulen ALV 9 april 2019 

 Notulen vastgesteld 

4. Vaststellen contributie 2020 e.v. 

1) Voorstel om contributie te indexeren op basis van CBS index: 

voorstel aangenomen 

2) Vaststellen contributie: voorstel aangenomen 

3) Donateurs wandelen omzetten naar wandelaars: voorstel 

aangenomen 

4) Incasso per kwartaal, voor iedereen (ook de mensen die nu 

jaarlijks betalen), m.u.v. donateurs (die betalen per jaar): 

voorstel aangenomen 

5. Tussentijdse cijfers 2019 en begroting 2020 

 Toelichting door Jacques 

 Begroting vastgesteld. 

6. Continuïteit 3Plassenloop 

 Ed Jacobs stopt per 1 januari 2020 als coördinator 

3Plassenloop. Hij heeft dan van 2006 tot eind 2019 de 

loop succesvol geleid. Om te zorgen dat de 3Plassenloop 

ook in 2020 door kan blijven gaan zal de coördinator door 

drie mensen overgenomen worden. Vooralsnog zijn dit 

Skitz Fijan, Ben Brinkel (tijdelijk, tot het team versterkt is) 

en Jaap Dorsman (vanaf augustus). Ook Piet Jan Boers zal 

helpen.  Hiermee kan de 3Plassenloop vooralsnog worden 

voortgezet, maar er zijn nog meer mensen nodig om een 

stabiel team te vormen. Gevraagd wordt of er nog meer 



 

leden zijn die het team willen versterken. Graag laten 

weten aan: voorzitter@roadrunnerszoetermeer.nl 

 Voorstel om de 3Plassenloop minder frequent te laten 

plaatsvinden wordt voorlopig afgewezen. 

 Idee: onder de aandacht brengen van de leden, want die 

komen maar in zeer kleine aantallen. 

7. Vacature secretaris per ALV voorjaar 2020 

 Per april 2020 is er een vacature. Graag aanmelden bij 

voorzitter@roadrunnerszoetermeer.nl 

 Huidige bestuur bestaat vooral uit leden van groep 1,2 en 3. Is 

er iemand uit de andere hardloop of wandelgroepen die 

interesse heeft? 

8. Logo clubgebouw 

 Vernieling logo (2x) en regenpijp. 

 Vernielde regenpijp wordt getracht om te verhalen op de 

dader die opgepakt is. 

 Oproep: als er iets vernield is, schrijf het dan op de lijst bij de 

bar: slechts 2 leden van SESWAZ mogen de camera’s uitlezen. 

Bewaartermijn van de beelden: ongeveer 1 maand. 

 Voorstel om een nieuwe constructie logo te maken, zodat 

vernieling minder aantrekkelijk wordt. Plexiglas kost 2500 

euro. Idee is om het logo op een goedkopere en creatieve 

manier aan te brengen, zonder dat het kwetsbaar is. 

Gevraagd wordt om mee te denken (ijzer, schilderen, etc.). 

Herman Roosenboom merkt op dat verf niet goed pakt op de 

buitenmuren.  

 In de ALV is gevraagd aan de leden of men Plexiglas (2500 

euro) wil plaatsen of de huidige constructie wil laten 

repareren (700 euro). Er is niet voor reparatie of Plexiglas 

gestemd. In de Roadie wordt een oproep geplaatst om na te 
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denken over een nieuwe en goedkopere oplossing voor om 

het logo aan te brengen. 

9. Rondvraag en sluiting 

 Vraag naar de rol van de masseurs bij blessures. Hier wordt 

op terug gekomen. Hier wordt over gesproken met SMC. 

Behoefte aan EHBO door masseurs wordt uitgesproken. 

  

 

 


