
Notulen ALV 29 april 2021 

Aanwezig: Elleke Visser, Bas Albers, Wouter Sanders, Eugenie Hofwijks, René van der Spek, Michael 

Jurriaans, Cliff Niccolson, Bert Bos, Jacqueline Veth, José de Groot, Jacques van Male, Ben Brinkel en 

Edwin Adams (Notulen) 

Afwezig met kennisgeving: Theo Houtman 

Agenda: 

1. Mededelingen bestuur 

2. Vaststellen notulen ALV 17-11-2020 

3. Goedkeuring jaarrekening 2020 en décharge bestuur 

4. Korting contributie 

5. Rondvraag 

Ad 1 Mededelingen bestuur 

Ben opent om 19 uur 32 de vergadering met de mededelingen vanuit het bestuur.  

Voor de kascommissie zijn 2 aanmeldingen binnengekomen. Michael zal conform statuten aftreden 

omdat hij dit 2 jaar achter elkaar heeft gedaan. Cliff zal de rol in de kascommissie voortzetten. Het 

bestuur zal in contact treden met de aanmelders om de bezetting voor de kascommissie voor 

volgend jaar vorm te geven. 

Voor de toelichting op de Geuzenloop Zoetermeer geeft Ben het woord aan René. Hij geeft een 

toelichting op het voortraject en de besluitvorming om op 26 september de Geuzenloop in 

Zoetermeer te organiseren als onderdeel van de Geuzendag Zoetermeer. Ook de Geuzenwandeltocht 

wordt dit jaar door de vereniging georganiseerd. De start van de inschrijving is op 1 mei om 00.00. 

Bij inschrijving krijgen de inschrijvers de optie om, indien het evenement wordt afgelast vanuit de 

overheid, het inschrijfgeld terug te krijgen, het inschrijfgeld door te schuiven naar een volgende 

editie of dit te doneren aan een goed doel. Hiermee wordt de drempel verlaagd zodat de 

verwachting is dat er veel aanmeldingen binnenkomen. Er zijn maar liefst 26 sponsoren die achter 

het evenement staan. Het wordt weer een sportieve familiedag! 

Ben introduceert Spark Fysiotherapie als nieuwe sponsor van de vereniging en ligt toe wat hun rol 

gaat worden m.b.t. de ondersteuning en bijscholing van de trainers, assistent trainers, SMC en 

eventueel de geïnteresseerde leden. 

Starshoe heeft een nieuw merk (Craft) voor de wedstrijd kledinglijn van de Road Runners 

Zoetermeer. Ook wordt er voor wandelaars naast wandelshirts ook een wandelbroek aangeboden in 

het assortiment. 

Ad 2 Vaststellen notulen ALV 17-11-2020 

Het eerste besluit betreft de notulen van de vorige ALV. In totaal zijn er 65 geldige stemmen 

uitgebracht. 62 leden (95%) stemmen voor, 3 leden (5%) onthouden zich van een stem. Het besluit is 

aangenomen. 

  



Ad 3 Goedkeuring jaarrekening 2020 en décharge bestuur 

Jacques geeft een toelichting op de resultaten en de balans over 2020. Het besluit behelst de 

goedkeuring van de resultatenrekening, de balans en de leden verlenen het bestuur decharge over 

het gevoerde financiële beleid. 62 leden (95%) stemmen voor, 3 leden (5%) onthouden zich van een 

stem. Het besluit is aangenomen. 

René licht toe dat er voor het jaar 2021 ook vragen komen over de financiële consequenties van het 

mogelijk afgelasten van de Geuzenloop Zoetermeer. Voor evenementen die tussen 1 juli en het eind 

van het jaar worden georganiseerd is er een regeling mogelijk die, als het evenement door de 

overheid worden afgelast, 80% van de kosten vergoedt. De overige 20% (indien daar gebruik van 

gemaakt wordt) wordt vergoed in de vorm van een lening.  

Ad 4 Korting contributie 

Het derde besluit behelst het voorstel dat leden de mogelijkheid krijgen om de contributie over het 

tweede kwartaal te storneren. Het bestuur verwacht niet dat alle leden hier gebruik van maken.  

47 leden stemmen voor (72%), 9 leden zijn het niet eens (14%) en 9 leden onthouden zich van 

stemming (14%). Het voorstel is aangenomen. 

Ad 5 Rondvraag 

• Elleke: geen vragen. 

• Bas: is er op de routekaart duidelijk wanneer we weer mogen trainen? Ben ligt toe dat er nu 

nog geen concrete informatie is en als er meer duidelijk is, we dan direct schakelen met de 

trainers en Eswaz. Ook geeft hij aan dat het aan elk individueel lid is om te bepalen of hij of 

zij wil storneren. Het is niet wenselijk dat leden zich gedwongen voelen door de sociale druk 

van andere leden om af te zien van deze mogelijkheid. Het bestuur beaamt dat en wij zullen 

dat zorgvuldig in de mail aan de leden verwoorden. 

• José: geen vragen. 

• Wouter: licht toe dat er een belangenvereniging van hardloop trainers is die probeert in 

gesprek te gaan met beleidsmakers over de routekaart. Dit aspect speelt dus bij meerdere 

hardloopverenigingen. 

• Eugenie (vanuit Suriname): geen vragen en zij hoopt ons allemaal weer snel te zien. 

• René: complimenteert het bestuur. Ben geeft op zijn beurt de complimenten aan de 

organisatie van de Geuzenloop Zoetermeer. 

• Michael: complimenteert het bestuur en met name Jacques voor het vele werk. 

• Cliff: ook hij geeft zijn complimenten aan het bestuur en aan Michael voor zijn werk in de 

kascommissie. 

• Bert: Geeft aan dat het fantastisch is dat het zo digitaal georganiseerd kan worden. 

• Jacqueline: geen vragen. 

• Jacques: geen vragen. 

• Edwin: geen vragen. 

Ben geeft in zijn slotwoord nog de aanmoediging om je in te schrijven voor de Geuzenloop 

Zoetermeer (als loper en als vrijwilliger) via de website https://geuzendag.nl/geuzenloop/ en sluit de 

vergadering om 20 uur 26. 

https://geuzendag.nl/geuzenloop/

