
 

Jaarplan 2023 

Road Runners Zoetermeer is een vereniging die een bijdrage levert aan de loopsport, hardlopen 
en wandelen, waarbij gezondheid, veiligheid en gezelligheid voorop staat. Road runners 
Zoetermeer, een club waar je met je hart loopt. 
Road Runners Zoetermeer doet dit door lid te zijn van betreffende bonden, wedstrijden te 
organiseren, evenementen en cursussen op het gebied van hardlopen en wandelen te 
organiseren, activiteiten en evenementen te organiseren die niet gerelateerd zijn aan de 
loopsport en niet te vergeten, het verzorgen van trainingen. 
Naast de toelichting op het financieel jaarverslag 2022, waarin vooruitgeblikt wordt naar 2023, 
wil het bestuur graag op hoofdlijnen een jaarplan 2023 aanbieden aan de ALV. 

Uitgangspositie 

Coronamaatregelen en de gevolgen daarvan voor de vereniging leken eerst mee te vallen, maar 
hebben in 2022 geleid tot achterblijven van de groei van ledenaantallen. Het niet kunnen 
organiseren van beginnerscursussen zorgde ervoor dat ledenaanwas uitbleef. 
Bovendien zijn in 2022 de energieprijzen flink gestegen, wat mede heeft geleid tot een negatief 
resultaat. Geen rooskleurig beeld, maar op zich heeft de vereniging nog wel wat vet op de botten 
en inmiddels hebben er weer beginnerscursussen wandelen en hardlopen plaatsgevonden, 
waarvan een aantal deelnemers instromen als lid. 

Contributie in 2023 

Enige jaren geleden is door de Algemene Ledenvergadering besloten dat de contributies mee 
zullen stijgen met de inflatie.  De CBS-index is ruim boven de 10%. Aangezien bij ons de 
energieprijzen zwaar op de begroting drukken, zullen de werkelijke kosten bij ons nog meer 
gestegen zijn. Om de contributie niet teveel op te laten lopen, stellen we voor om de 
contributiestijging te beperken tot 10%. Begin 2023 jaar gaat het CBS aan de hand van werkelijk 
gemaakte energiekosten een nieuw, waarschijnlijk lager, inflatiecijfer publiceren. Wanneer daar 
aanleiding toe is, zal de geplande contributieverhoging worden bijgesteld. 
Tegelijkertijd zetten we in op groei van het aantal leden. Dan zijn er meer schouders die de 
lasten dragen. Om de vereniging toegankelijk te houden voor mensen met een beperkt inkomen 
zijn we aangesloten bij de organisatie van de Zoetermeerpas. Daarbij geven we korting op de 
contributie en krijgen we een bijdrage van de gemeente. Ook krijgen de houders van een 
Zoetermeerpas korting op cursussen. Dit zullen we ook in 2023 voortzetten. 

Belangrijkste doel in 2023 

In 2023 zetten we in op toename van het aantal hardlopers en wandelaars. Er zijn in 2022 weer 
enkele cursussen gegeven, we zien dat er behoefte aan is. Vooralsnog hopen we in 2023 de 
positieve lijn door te zetten. Los van het feit dat de cursussen/clinics wat geld opleveren voor de  



 

vereniging, is het ook een opstap voor mensen om lid te worden van de vereniging. Ook willen 
we sociale activiteiten organiseren om zo leden te werven.  

Andere inkomsten 

In 2022 werd het clubhuis weer enkele keren verhuurd, we hopen dat dat in 2023 voortgezet zal 
worden.  
Sponsoring is in 2022 op peil gebleven. Hoewel er steeds plannen zijn om meer in te zetten op 
sponsoring en daarmee de sponsoring uit te breiden, wordt binnen het bestuur iemand met tijd 
en expertise op dit gebied gemist. 

Veranderingen bij de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) 

Door de wandelbond KWbN zijn veranderingen aangekondigd. Eén van de punten is dat 
wandelaars binnen RRZ niet meer lid hoeven te zijn van de KWbN. Als vereniging hebben we 
ervoor gekozen, in overleg met de wandeltrainers, eenieder af te melden bij de KWbN. 
Wandelaars die lid willen blijven van de KWbN zullen dit zelfstandig moeten regelen, de 
administratie gaat niet meer via RRZ lopen. 

Technische en Wandelcommissie  

Het aantal trainingen is op niveau. Nog onlangs heeft een cursus assistent-trainers 
plaatsgevonden, waardoor hun aantal weer flink is aangevuld. 
Ook in 2023 wordt hen de mogelijkheid van scholing aangeboden. 
Momenteel functioneert de TC zonder voorzitter. Ook is het TC-reglement inmiddels verouderd. 
In 2023 zal hier aandacht aan worden besteed.  

Sportmassagecommissie  

Massage voorziet duidelijk in een behoefte is gebleken uit de in 2022 gehouden enquête, echter 
op dit moment hebben we maar 1 masseur. Als bestuur zijn we nog aan het overwegen welke 
opties er zijn om ook in de toekomst massages te kunnen faciliteren.  

Evenementen  

De Geuzenloop Zoetermeer is in 2022 na een aantal Coronajaren in 2022 gelukkig weer 
doorgegaan. Een geweldige organisatie waarbij 120 (!) vrijwilligers werden ingezet. In 2023 ziet 
de organisatie er iets anders uit. René van der Spek geeft na 20 jaar het stokje van de 
Geuzenloop Zoetermeer over aan Ben Brinkel. Hij zal zich nog wel bezig blijven houden met de 
organisatie van de Geuzendag Zoetermeer. 



 
 

De Noord-AA Polderloop is in 2022 niet doorgegaan, en zoals het er nu naar uitziet zal deze ook 
in de bekende vorm 2023 niet doorgaan vanwege gebrek aan organisatie. Wellicht dat we er een 
kleiner evenement van kunnen maken. Gesprekken hierover worden nog gevoerd. 
De 3Plassenloop wordt na onderbreking door de Coronamaatregelen weer maandelijks 
georganiseerd en voorziet duidelijk in een behoefte. Hardlopers kunnen zich meten en het vormt 
altijd een mooie afsluiting van de beginnerscursus hardlopen. De organisatie is er trots op dat in 
2022 diverse instanties en scholen ons hebben weten te vinden. Zo heeft het Erasmus College 
het als een deel van de lichamelijke opvoeding opgenomen in hun lesprogramma’s en is ook het 
Lange Land Ziekenhuis met diverse deelnemers vaak aanwezig. 

Bestuur en werk-/klankbordgroepen 

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Voorzitter, secretaris, penningmeester en twee 
algemeen bestuursleden, die zich respectievelijk vooral bezighouden met Communicatie en 
Vrijwilligers.  

Voorzitter Ben Brinkel heeft aangegeven dat zijn functie in april 2023 vacant zal zijn. Bovendien 
is er behoefte aan een extra bestuurder met bijvoorbeeld als expertise Sponsoring. Om 
diversiteit binnen het bestuur te bevorderen wordt momenteel gezocht naar mensen binnen de 
vereniging, die het zoeken van nieuwe bestuurders op zich willen nemen.  

Vrijwilligers centraal 

Omdat zonder vrijwilligers geen vereniging mogelijk is, is in 2022 een klankbordgroep 
vrijwilligersbeleid gestart, met als doel de vrijwilligers aan boord krijgen en houden en het 
vrijwilligerswerk binnen RRZ te professionaliseren. Dit betekent dat de vrijwilligers centraal 
staan, goed toegerust zijn voor hun taken en dat zij zich gesteund en gewaardeerd weten. Om dit 
voornemen te ondersteunen wordt aan de Nieuwjaarsreceptie begin 2023 het thema 
vrijwilligers gekoppeld. 

Tot slot 

Road Runners Zoetermeer is een gezonde vereniging die geconfronteerd wordt met oplopende 
kosten en een teruglopend ledental. Er zullen dingen moeten veranderen om de negatieve trend 
te keren, waarbij steun en expertise vanuit de vereniging van harte welkom is.  

Samen maken we de vereniging waar we trots op kunnen zijn! 


