
ALV 2020 

Het is gebruikelijk in de vereniging dat de belangrijkste besluiten op de ALV worden 
genomen. De geplande ALV van afgelopen april is uitgesteld en ook de ALV van 
november zal door COVID-19 een andere opzet krijgen. Maar het is belangrijk dat het 
bestuur besluiten kan nemen om de activiteiten van de vereniging doorgang te laten 
vinden. 

De vergadering op 17 november zal middels een Video meeting (Microsoft Teams) 
digitaal plaatsvinden, waarbij de besluiten worden genomen aan de hand van de reeds 
ingediende stemmen en de stemming onder de bestuursleden. Leden kunnen uiteraard 
deelnemen in deze online vergadering, echter bieden wij geen mogelijkheid aan de 
leden tijdens deze vergadering hun stem uit brengen. 

Het is gebruikelijk dat de stemming over besluiten gebaseerd wordt op de informatie 
en/of toelichting op de voorgelegde onderwerpen. Tot en met 8 november is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Vragen kun je richten 
aan bestuur@roadrunnerszoetermeer.nl. 

Het bestuur wil de volgende besluiten voorleggen aan de leden: 

1. Goedkeuring notulen ALV november 2019. De notulen zijn hier in te zien. 
2. Goedkeuring jaarrekening 2019 en decharge bestuur. Hiervoor zijn de 

documenten beschikbaar: resultatenrekening, de toelichting, de balans en 
het verslag kascontrole commissie. 

3. Aftreden Sarah Bertrand als secretaris, benoeming van Theo Houtman 
als secretaris en José de Groot als algemeen bestuurslid. Sarah Bertrand 
treedt af en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Ze is ondertussen verhuisd 
naar Warmond, waardoor haar band met de vereniging dermate klein 
geworden is, dat ze besloot zich niet opnieuw beschikbaar te stellen. Theo 
Houtman stelt zich beschikbaar als secretaris, hij vervangt dan Sarah 
Bertrand. José de Groot ondersteunt het bestuur al een aantal maanden met 
de ledenadministratie en na haar benoeming zal zij deze taak blijven uitvoeren. 

4. Wij vragen de leden af te zien van restitutie van contributie als gevolg 
van het stilleggen van de trainingen. Het bestuur vindt het heel vervelend 
dat vanwege COVID-19 het clubhuis tijdelijk gesloten moest worden en de 
trainingen niet het gehele jaar gegeven mochten worden. Desondanks vragen 
wij onze leden af te zien restitutie van het lidmaatschapsgeld te vragen. Mede 
door het tijdelijk sluiten van het clubhuis en het niet doorgaan van 
evenementen zijn er tekorten in de begroting ontstaan, omdat de meeste vaste 
lasten van ons clubhuis gewoon doorlopen. Ter onderbouwing: indien wij 2 
maanden lidmaatschap restitueren, zal hierdoor het resultaat in 2020 door een 
extra last van 8.000 euro van een licht positief resultaat veranderen naar een 
verlies van 6.500 euro. 

5. Goedkeuring van de begroting 2021. Hiervoor zijn de documenten 
beschikbaar: Begroting 2021 en voorlopig 2020 en Toelichting op cijfers 2020 
en begroting 2021. 

6. Benoeming van Ed Jacobs tot Erelid van de vereniging Road Runners 
Zoetermeer. Het bestuur stelt de ALV voor om Ed Jacobs te benoemen tot 
Erelid, vanwege zijn aanzienlijke en langdurige bijdrage aan de vereniging. 

De volgende vragen zijn bij het bestuur binnengekomen en worden hieronder 
beantwoord: 

mailto:bestuur@roadrunnerszoetermeer.nl
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2019/11/Notulen-ALV-19-11-2019.pdf
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2020/05/Jaarrekening-2019-v-29-5-20-Res-Rek.pdf
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2020/05/Jaarrekening-2019-v-29-5-20-Toelichting.pdf
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2020/05/Jaarrekening-2019-v-29-5-20-Balans.pdf
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2020/05/Verslag-Kascontrolecommissie-Jaarrekening-2019.pdf
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2020/11/Begroting-2021-final.pdf
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2020/10/Toelichting-op-cijfers-2020-en-begroting-2021.pdf
https://roadrunnerszoetermeer.nl/wp-content/uploads/2020/10/Toelichting-op-cijfers-2020-en-begroting-2021.pdf


1. Is er in de afgelopen maanden sprake (geweest) van opzeggingen van het 
lidmaatschap? 
ANTW: Er zijn in totaal 47 opzeggingen geweest in 2020 (tegenover 51 nieuwe 
leden) dus tot nu toe een groei van 4. Ter vergelijk: in 2019 waren er 70 
nieuwe leden, maar ook 81 opzeggingen. Opzegging en lid worden is een 
permanent proces. Er zijn niet opeens veel extra opzeggingen, ook niet na het 
stoppen van de activiteiten van de vereniging vanwege COVID-19, maar daar 
staat tegenover dat er ook niet veel nieuwe leden komen. Ook omdat er 
minder cursussen worden gegeven. 

2. Zo ja, wat is nu het totaal aantal leden? 
ANTW: Het totaal aantal leden is per heden 350, dit is onderverdeeld in 7 
fietsers, 77 wandelaars en 266 hardlopers. Daarnaast zijn er nog 23 
jaardonateurs en dat maakt het totaal op 373 leden. Begroot voor 2020 waren 
8 fietsers, 51 wandelaars, 300 hardlopers en 20 donateurs, in totaal 379 leden. 

3. Als er nu minder leden zijn, wat zijn dan de gevolgen hiervan voor de 
begroting? 
ANTW: We zien dat leden die vroeger stopten met hardlopen vaak ook hun 
lidmaatschap opzegden. Doordat we een actieve wandelafdeling hebben, is de 
contributieopbrengst in 2020 vrijwel gelijk gebleven aan de begroting, zij het 
met een verschuiving van 2.000 euro minder bij hardlopers en 2.000 euro 
meer bij wandelaars. Voor de begroting van 2021 zijn wij vooralsnog uitgegaan 
van het ledental dat we begin oktober hadden. Zie Toelichting op cijfers 2020 
en begroting 2021 met de jaarlijkse verhoging zoals afgesproken in de laatste 
ALV. Dit betekent hoe dan ook een daling in de contributie opbrengst in 2021 
ten opzichte van 2020. 

4. Nu er ook al maanden geen baromzet meer is, heeft dat waarschijnlijk 
een behoorlijke impact op de begroting en het budget. Hoe gaat het 
bestuur of de vereniging dit opvangen? 
ANTW: Dat klopt inderdaad, echter de vereniging Road Runners is officieel 
geen partij in deze, wij huren het clubhuis van de stichting ESWAZ en die is 
verantwoordelijk voor de exploitatie. Maar het is duidelijk dat de stichting 
ESWAZ een flinke achterstand in baromzet boekt. Daar staat wel tegenover 
dat sommige lasten lager zijn geworden. Voor 2020 voorziet de stichting 
ESWAZ een negatief resultaat. Wij zullen bij de presentatie van de definitieve 
jaarrekening van 2020 van de vereniging RRZ ook inzicht geven in de 
resultaten van de stichting ESWAZ. 

5. Loopt het voortbestaan van de vereniging gevaar als er geen extra 
maatregelen worden genomen zoals een bezuiniging op een aantal 
posten of een verhoging van de contributie? 
ANTW: Op dit moment loopt het voorbestaan van de vereniging geen gevaar. 
We hebben redelijk eigen vermogen en ook geld op de spaarrekening. Wel is 
het zo dat de evenementen van RRZ ervoor zorgen dat we vlees op de botten 
houden. Door het wegvallen van deze evenementen in 2020 en met de 
vooralsnog onzekere situatie in 2021, teren we wel in op het vermogen. 
Vandaar ook dat we als bestuur de leden vragen om af te zien van restitutie 
contributiegelden. 
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