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Notulen ALV RRZ 26-04-2022 

Aanwezig bij de vergadering: Edwin Adams (Notulen, Algemeen bestuurslid), Ben Brinkel (Voorzitter), 

Jacques van Male (Penningmeester), José de Groot (Algemeen bestuurslid), Wouter Sanders, Elleke 

Visser, Jaap Dorsman, Peter Verheij, Skitz Fijan, Elly Burgering, Karel Knoester, René van der Spek, 

Victor Roumimper, Arie Perfors. 

De volgende leden zijn afwezig met kennisgeving en hebben digitaal hun stem uitgebracht: 

Ellen van Luenen, Karsten Achthoven, Henny Elsendoorn, Cindy  Spinders, Theo Houtman, Peter van 

Zijp, Auke Leen, Kees van Oosterhout, Jos Nouwt, Lidwien van den Aardweg, Wim Lootens, Ruud van 

Zon, Eugenie Hofwijks, Ed Jacobs, Erik Tim 

Ben opent de vergadering om 19:39 

Er zijn geen nieuwe agenda punten ingebracht, de agenda wordt vastgesteld:  

1. Mededelingen bestuur. 

2. Vaststellen notulen ALV 16 November 2021. 

3. Goedkeuring resultatenrekening en balans 2021. 

4. Décharge bestuur over gevoerde beleid 2021. 

5. Kascontrolecommissie verkiezing. 

6. Bestuursmutaties. 

7. Goedkeuring concept statuten. 

8. Rondvraag. 

 

1. Mededelingen Bestuur 

Ben geeft kort verslag van een aantal hoogtepunten van de afgelopen periode: 

• Opbrengst 3Plassenloop voor Oekraïne € 230,- 

• Beginnerscursus wandelen is in maart van start gegaan. 

• Opleiding assistent trainer – 13 kandidaten 

• Beginnerscursus hardlopen zal in het najaar plaatsvinden 

• 1 mei starten inschrijvingen Geuzenloop Zoetermeer 

• Clubrecords verbroken door Kirsten van den Berg 

 

2. Vaststellen notulen ALV 16 November 2021 

Ben vraagt de vergadering of de notulen kunnen worden goedgekeurd. De vergadering stemt 

unaniem in met de goedkeuring  van de notulen.  

3. Goedkeuring resultatenrekening en balans 2021  

Jacques geeft een toelichting op de cijfers. De kwijtschelding van de clubhuisvergoeding voor een 

kwartaal door de stichting ESWAZ is voornaamste reden dat de winst positief is. De leden hadden de 

mogelijkheid om de kwartaal contributie terug te vragen ivm het niet kunnen trainen in de corona 

periode. Daarvan hebben slechts een beperkt aantal leden gebruik van gemaakt. Over de hele linie 

zijn er minder opbrengsten geweest (beginnerscursus, 3PlassenLoop, afgelaste Geuzenloop en 

Noord-Aa Polderloop), maar ook minder kosten. Arie vraagt hoe het zit met de ontwikkeling in het 
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ledenbestand. Jacques en José geven aan dat de uitstroom van leden vorig jaar mee viel. Maar in 

2022 hebben we nu al circa 20 opzeggers. Als reden wordt vaak verhuizing of een langdurige blessure 

gegeven. De aanwas van nieuwe leden is nu nog minder dan vorige jaren, voornamelijk door het 

wegvallen van de beginnersgroep hardlopen. De vereniging heeft nu ca 360 leden, waarvan ca 80 

wandelaars. De kennismakingscursus wandelen is nu nog bezig, de verwachting is dat hierdoor weer 

nieuwe leden instromen. Wandelen is ook een mogelijk alternatief voor gestopte hardlopers. Skitz 

geeft aan dat hij een algemene tendens ziet dat er minder animo is om je aan te sluiten bij een 

vereniging. 

Jacques geeft een toelichting op de Balans. Bedrag vooruit ontvangen betreft voornamelijk de post 

sponsors Geuzenloop Zoetermeer. Elly vraagt waarom de algemene reserve zo hoog is. Jacques geeft 

aan dat ook voor 2022 een negatief resultaat is begroot, wat ten laste komt van de algemene 

reserve. De reserve daarentegen is de afgelopen jaren wel gegroeid en zou ook meer ten gunste 

kunnen komen van de leden. Edwin brengt in dat in de vorige vergadering door Wim Lootens en 

Herman Roosenboom is ingebracht om te streven naar een kosten neutrale begroting. Arie licht toe 

dat de Stichting ESWAZ vermogen vormt om de lening af te betalen aan RRZ. De algemene Reserve 

kan worden ingezet voor opvangen tekorten. Jacques geeft aan om hier in de toekomst nog eens 

naar te kijken. 

Peter geeft een toelichting op de werkwijze van de kascontrole commissie en Ben leest de verklaring 

voor van de kascontrole. Vervolgens wordt de vergadering gevraagd akkoord te gaan met de 

resultatenrekening over 2021, de balans 2021. De vergadering gaat unaniem akkoord met de 

financiële stukken.  

4. Décharge bestuur over gevoerde beleid 2021 

Ben vraagt vervolgens het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde beleid. De vergadering 

stemt unaniem voor het verlenen van décharge. 

5. Kascontrolecommissie verkiezing 

Jacques vraagt of er leden zich beschikbaar willen stellen voor de volgende kascontrole commissie. 

Skitz stelt zich hier beschikbaar voor. De kascontrolecommissie voor 2022 bestaat derhalve uit Peter 

Verheij, Johan van Doesum en Skitz Fijan. 

6. Bestuursmutaties 

Ben licht toe dat, naar aanleiding van de oproep bij de vorige vergadering, Elly zich heeft aangemeld. 

Zij heeft de afgelopen maanden al meegedraaid in het bestuur. Elly stelt zich aan de vergadering voor 

en geeft aan dat zij zich gaat richten op de vrijwilligers van de vereniging, de sponsoren en de 

contacten met sociale instellingen. Ben licht toe aan de vergadering dat hij voor de komende periode 

het stokje van René van der Spek over gaat nemen als organisator van de Geuzenloop Zoetermeer. 

Het bestuur is dus weer op zoek naar uitbreiding om ook in de toekomst continuïteit te bieden. José 

zal namelijk aftreden als bestuurslid, waardoor de gewenste uitbreiding van het bestuur nog niet is 

gerealiseerd. Ben zet José in het zonnetje, bedankt haar voor haar inzet en overhandigt haar een 

afscheidscadeau. José zal de ledenadministratie nog wel voor haar rekening blijven nemen. Ben, 

Jacques, Theo en Edwin stellen zich herverkiesbaar als bestuurslid. 

De vergadering stemt unaniem voor de benoeming van Elly en de herbenoeming van Ben, Jacques, 

Theo en Edwin. 
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7. Goedkeuring concept statuten. 

Ben geeft een toelichting op de noodzaak van de aanpassing van de statuten. De nieuwe WBTR 

maakt het noodzakelijk dat verenigingen aanpassingen doorvoeren in de statuten. Daarom hebben 

we als vereniging initieel de modelstatuten van de Atletiek Unie overgenomen en is wandelen met 

de bijbehorende verwijzing naar de KWbN toegevoegd. De concept statuten zijn goedgekeurd door 

beide bonden. Naar aanleiding van de publicatie zijn nog wat kleine opmerkingen gemaakt ten 

aanzien van de volledigheid van de verwijzingen naar het wandelen en de respectievelijke bonden. 

Deze zullen worden verwerkt in de statuten en dan kan worden overgegaan tot het ondertekenen 

van de statuten van bij de notaris. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de concept statuten. 

Edwin brengt in dat de wijziging van de WBTR ook van toepassing is op stichting ESWAZ. Daarbij is de 

keuze om de statuten aan te passen of de stichting op te heffen en weer onder te brengen in de 

vereniging. De consequenties van beide opties moeten worden uitgezocht. De stichting heeft nog 5 

jaar de tijd om hierin een definitieve keuze te maken. 

8. Rondvraag. 

Skitz geeft het bestuur een compliment over de wijze waarop de vereniging door de corona tijd is 

geloodst. 

René geeft aan dat de vereniging met een stand zich tijdens de Geuzendag Zoetermeer meer kan 

profileren. Daarnaast maakt hij een opmerking ten aanzien van het teruglopende ledenaantal en 

geeft het specifieke voorbeeld van twee personen, zij zouden uit onvrede zijn vertrokken. Ben geeft 

aan dat er o.a. door het corona beleid mensen zijn vertrokken. Voor wat betreft de 2 genoemde 

personen geeft hij aan dat dit een conflict tussen personen is waar wij als bestuur geen kant in willen 

kiezen omdat het om 2 personen gaat die op hun gebied veel betekenen voor de club. Hij geeft ook 

aan meerdere malen met de personen te hebben gesproken. René stelt dat leden met onvrede zijn 

vertrokken en vindt dat Ben daar als voorzitter te laat en niet goed heeft geacteerd. Elly benadrukt 

dat dit een besluit is wat door het hele bestuur uitvoerig is besproken en gedragen. Ben geeft daarbij 

ook nog aan dat Corona ons parten heeft gespeeld omdat je bij zo’n conflict niet face to face met 

elkaar kon zitten om het direct uit te praten. 

Victor geeft aan dat hij blij is met de toetreding van Elly in het bestuur. 

Ben sluit de vergadering om 20:39. 

 

 

 

 

 


