
	  
	  
Algemene	  ledenvergadering	  9	  april	  2019	  om	  20u	  
	  
Aanwezig:	  Piet	  Jan	  Boers,	  Jan	  van	  Rijn,	  Jaap	  Dorsman,	  Elleke	  Visser,	  Carolyne	  
Zevenhuizen,	  Andreas	  de	  Graaf,	  Jacques	  van	  Male,	  Loes	  Joosten,	  Sarah	  Bertrand,	  Theo	  
Houtman,	  Ben	  Brinkel,	  Edwin	  Adams,	  Dick	  den	  Dulk,	  Miel	  Piso,	  Michael	  Jurriaans,	  Aad	  
Vervaart,	  Peter	  van	  der	  Linden,	  Wouter	  Sanders,	  René	  van	  der	  Spek,	  Arie	  Perfors,	  Frans	  
van	  Haaster,	  Bert	  Kuiper,	  Gonny	  Verschoor,	  Etiënne	  den	  Toom,	  Herman	  Rooseboom,	  
Dianne	  Spanjers,	  Ingmar	  de	  Groot,	  Gerrit	  van	  Putten,	  Jaap	  Engelsman,	  Jan	  Jungsläger,	  
Marcel	  Zijderhand,	  Erik	  van	  Leeuwen,	  Joke	  Gvozdenovic,	  Lidwien	  van	  den	  Aardweg,	  Ad	  
Smits,	  Paul	  van	  Heukelum,	  Jos	  Spaanderman,	  Cliff	  Niccolson.	  
Afmeldingen:	  Wim	  Lootens,	  Marc	  van	  het	  Bolscher,	  Linda	  de	  Graaf	  en	  Ellen	  van	  Luenen	  
	  

Ø Opening	  
o Door	  voorzitter	  wordt	  de	  vergadering	  om	  20u	  geopend	  
o Geen	  aanvullende	  agendapunten	  buiten	  de	  agenda	  om.	  Agenda	  wordt	  

vastgesteld.	  
Ø Mededelingen	  	  

o Peter	  Hazebroek,	  oud	  bestuurslid,	  heeft	  7	  april	  een	  hersenbloeding	  gehad.	  
Hij	  is	  geopereerd	  en	  lijkt	  op	  dit	  moment	  stabiel.	  De	  Roadrunners	  wensen	  
hem	  een	  goed	  en	  spoedig	  herstel.	  Het	  verzoek	  wordt	  gedaan	  om	  kaartjes	  
via	  Etienne	  of	  Andreas	  te	  versturen;	  de	  familie	  wordt	  overvallen	  door	  de	  
grote	  betrokkenheid	  van	  onder	  andere	  roadrunners.	  Daarom	  bij	  voorkeur	  
niet	  individueel	  contact	  opnemen.	  

o Nieuwe	  website	  online	  
§ Website	  geïntroduceerd	  en	  getoond	  
§ Hopelijk	  zal	  de	  website	  eind	  april	  live	  gaan	  
§ Inloggen	  voor	  leden	  is	  een	  toepassing	  op	  de	  website,	  AVG	  proof	  
§ Digitaal	  reserveren	  massage	  is	  mogelijk	  via	  deze	  website	  
§ Wedstrijdresultaten	  zullen	  worden	  geïntegreerd,	  maar	  dat	  zal	  enige	  

tijd	  kosten	  vanwege	  de	  grote	  hoeveelheid	  werk	  die	  daarmee	  
gepaard	  gaat	  

o Lidmaatschap	  AU	  en	  KWBN	  	  
§ Sommige	  leden	  zijn	  lid	  van	  de	  AU	  en	  wandelen	  mee	  met	  de	  

wandelgroep	  in	  plaats	  van	  hardlopen.	  Helaas	  is	  het	  niet	  zo	  dat	  
lidmaatschap	  van	  de	  AU	  betekent	  dat	  men	  lid	  is	  van	  de	  KWBN	  of	  
geen	  lid	  hoeft	  te	  worden	  van	  de	  KWBN.	  Beide	  bonden	  opereren	  
afzonderlijk.	  	  

§ Als	  leden	  wandelen	  en	  hardlopen	  is	  men	  verplicht	  om,	  net	  zoals	  de	  
bestuursleden,	  lid	  te	  worden	  van	  beide	  bonden.	  Leden	  die	  alleen	  
nog	  maar	  wandelen,	  kunnen	  hun	  AU	  lidmaatschap	  opzeggen	  
(leden@roadrunnerszoetermeer.nl),	  maar	  krijgen	  geen	  restitutie	  
naar	  rato	  (beleid	  van	  de	  AU).	  

§ Lidmaatschap	  van	  de	  KWBN	  is	  verplicht	  voor	  alle	  wandelaars.	  
Evenals	  het	  donateurschap	  wandelen.	  

Ø Verslag	  van	  ALV	  13	  november	  2018	  



o Vastgesteld	  zonder	  opmerkingen	  of	  wijzigingen	  
Ø Jaarrekening	  2018	  en	  balans	  

o Toelichting	  op	  jaarrekening	  en	  balans	  
o Realisatie	  2018	  wordt	  toegelicht	  

Ø Erelidmaatschap	  René	  van	  der	  Spek	  
o ALV	  stemt	  in	  met	  het	  erelidmaatschap	  en	  gaat	  akkoord.	  René	  wordt	  

hartelijk	  bedankt	  voor	  zijn	  enorme	  inzet	  voor	  de	  Roadrunners	  de	  
afgelopen	  jaren.	  

o René	  heeft	  een	  beeldje	  gekregen	  als	  dank	  voor	  al	  zijn	  inzet.	  
Ø Bestuursreglement	  alcoholgebruik	  RRZ	  

o Toelichting	  gegeven	  op	  het	  reglement,	  dat	  gepubliceerd	  staat	  bij	  de	  
stukken	  van	  deze	  ALV.	  

o ALV	  stemt	  in	  en	  gaat	  akkoord.	  
Ø Aftreden	  3	  bestuursleden	  

o Carolyne,	  Andreas	  en	  Loes	  worden	  toegesproken.	  
Ø Aantreden	  4	  nieuwe	  bestuursleden	  

o De	  vacature	  algemeen	  bestuurslid	  staat	  nog	  open.	  Bij	  voorkeur	  een	  
wandelaar	  of	  iemand	  van	  de	  ochtendgroepen.	  

o Bestuursleden	  stellen	  zich	  voor	  (Ben	  Brinkel	  (voorzitter),	  Jacques	  van	  
Male	  (penningmeester),	  Sarah	  Bertrand	  (secretaris),	  Edwin	  Adams	  en	  
Theo	  Houtman).	  

o Het	  voltallige	  kandidaat	  bestuur	  wordt	  gekozen	  door	  de	  ALV	  en	  treedt	  aan	  
per	  10	  april	  2019.	  

o Dianne	  Spanjers	  heeft	  zich	  aangemeld	  voor	  de	  vacature	  voor	  
vertrouwenspersoon	  en	  daarmee	  is	  zij	  de	  vertrouwenspersoon	  voor	  de	  
RRZ.	  Communicatie	  hierover	  zal	  nog	  plaatsvinden.	  

Ø Rondvraag	  
o Elleke	  Visser:	  Komen	  er	  nog	  clubshirts?	  Ja.	  
o René	  van	  der	  Spek:	  Geuzenloopcursus	  kan	  dit	  jaar	  niet	  door	  gaan.	  Dat	  

betekent	  derving	  van	  inkomsten	  voor	  de	  Roadrunners.	  	  
§ Vereniging	  draait	  op	  vrijwilligers.	  Helaas	  is	  het	  dit	  jaar	  vanwege	  

vakantieplanningen	  van	  de	  RRZ	  trainers	  niet	  mogelijk	  om	  de	  
cursus	  te	  geven.	  

§ 1	  mei	  gaat	  normaal	  de	  inschrijving	  open	  voor	  deze	  cursus	  en	  er	  is	  al	  
veel	  vraag	  naar.	  Er	  wordt	  bekeken	  of	  er	  mogelijkheden	  zijn	  buiten	  
de	  vereniging	  om.	  

Ø Sluiting	  
o De	  vergadering	  wordt	  gesloten	  om:21.10u	  

	  


