Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp
Verslag vergadering vrijdag 3 februari 2017
Aanwezig (34):
Anke van den Bergh. Alice Elbertse, William Elegeert, Astrid de Graaf, Daan Jacobs. Tim Jacobs, Peter
van den Hooghen, Marianne Klijnstra, Mark Ramakers, Jan Pieter Varkevisser, Merel Verlinden, Paula
van der Pouw, Arjan Wiskerke, Marco Hart, Liesbeth van der Zwaan, Peter Warta, Carla Schenk,
Annemarie Otto, Magda Kesteloo, Bas Parinussa, Nicolien de Graaff, Brigitte Noom-Mulders, Andrea
van Zoest, Wouter Brondsema, Dirk Hoek, Michel Leijenaar, Louis van der Linden, Arend Hollebeek,
Wim Gentenaar, Gunter Lok, Peter van der Veen, Paul Tuuk, Jan Harte, Sandra Montagne.
Afwezig met bericht (43):
Milly Attema, Bas van Houte, Ben Vrijhoef, Johan van Teeseling, Auke de Vries, Nienke van Dieren,
Arjan Westrate, Jan Scholten, Peter Krijnen, Frank de Graaf, Jan Van den Bossche, Rowdy Spits
Warnars, Frank Lekkerkerker, Linda van der Zee, Miranda Versloot, Bart van den Maagdenberg,
Jasper Versteeg, Marleen Vos, Maryvonne van den Berg, Ron van den Berg, Johan Kroeze, Asha
Lotten, Johan Nagelhout, Julia de Leeuw, Linda Vermeij, Rony Lintjes, Steff Overmars, Cor Pouw,
Deborah Schouten, Annemarieke Spijker, Wieger van den Bos, Caron Wagemans, Erik de Vos, Kadriye
Colak, Stijn Fien, Jacques van Alphen, Edwin van Nes, Peter Voortman, Riky Prins-Voortman, Marini
van de Giesen, Danny van den Hurk, Mirjam Weerd, Renzo Slokker.
Afwezig zonder bericht: 149
1. Opening
William opent de vergadering, heet iedereen welkom en dankt Argus voor het ter beschikking stellen
van het clubhuis. De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en bij voorbaat voor hun positieve
bijdrage aan de vereniging en de ALV in het bijzonder. Ook dank aan de leden, die - indien verhinderd
- de moeite hebben genomen om zich af te melden.
2. Vaststelling agenda
1. Opening vergadering
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen ALV 12 februari 2016
5. Jaarverslag bestuur 2016
a) Ledenadministratie
b) Trainingen, trainers, trainingscoördinatie
c) Activiteiten en evenementen
d) Huldiging kampioenen
6. Jaarrekening 2016
a) Vasstelling resultaat
b) Vaststelling balans
c) Verslag kascommisssie
7. Wisseling bestuur en bestuurszaken
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8.
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Vaststelling contributies 2017
Vaststelling begroting 2017
Vaststelling kascommissie 2017
Evenementen 2017
Communicatie
Rondvraag
Sluiting

3. Mededelingen en ingekomen stukken
• Sportmedische keuring
Carla stelt voor een sport-medische keuring te (her)introduceren. Dit hebben we in het
verleden wel eens gesubsidieerd. Is in het verleden uitgevoerd door Stans van der Poel.
Vanuit bestuur wordt aangegeven dat we zeker zoiets kunnen gaan vergoeden en uit gaan
zoeken wat kosten en mogelijkheden zijn.
• Kleding TTW
Dit punt komt verderop in de vergadering terug.
• Run Bike Run
Gevraagd wordt of er meer Run Bike Runs georganiseerd kunnen worden. Vanuit de
(aanwezige) leden is hier zeker belangstelling voor.
• Berenloop Terschelling
Andrea van Zoest stelt voor om hier een verenigingsactiviteit van te maken. Er kunnen
verschillende afstanden gelopen worden: 5 en 10 km op de zaterdag en een halve of hele
marathon op de zondag. TTW wil hier zeker een bijdrage aan leveren maar kan door de
geringe bestuurs-omvang niet de organisatie op zich nemen. Dus een goed plan van aanpak
is welkom en ontvangt het bestuur graag.
• Bijdrage Vechtloop
Net als voorgaande jaren wordt aan de TTW gevraagd een bijdrage te leveren voor de
Vechtloop.
Vanuit de vergadering zijn er geen ingekomen stukken.
4.
Notulen ALV 2016
Er zijn geen vragen/opmerkingen vwb de notulen van de ALV van 2016 en deze worden goedgekeurd
door de vergadering.
5.
Jaarverslag bestuur
Aan de hand van de presentatie doorlopen we het jaar 2016.
5 a) Ledenadministratie
Voor het eerst een kleine daling van het aantal leden ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft vooral te
maken dat leden, die op wilden zeggen, dit nu ook op tijd deden. Dit jaar waren er maar 8 te laat in
tegenstelling tot ruim 20 vorig jaar.
Alle leden zijn bij de NTB aangemeld en op verzoek kan een extra KNAU-licentie worden
aangevraagd: 11 leden hebben hiervan gebruik gemaakt.
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Stand van zaken per 1 januari 2017
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Voor het eerst dit jaar hebben we ook geen licentiehouders meer: iedereen heeft minimaal een
basis-lidmaatschap (daarvan zijn er 38, vooral teamleden.
TTW Teams
De TTW ladies hebben zich mooi kunnen handhaven in de Eredivisi en gaan dit jaar met versterkt
team van start, het eerste trainingsweekend heeft inmiddels plaatsgevonden. De TTW-ladeis komen
dit jaar uit met een team in de Eredivisie en twee teams in de 2de Divisie. De ambitie is natuurlijk
weer handhaving in de Eredivisie en 1 team in de 1ste Divisie krijgen. We gaan het zien!
De heren hebben het team ook versterkt na de prachtige promotie van het 1ste Divisie team naar de
Eredivisie. De twee andere teams van de heren hebben het prima naar hun zin, echter wel in de 3de
en 4de divisie. Het 3de divisie team wil wel een gooi doen om naar de 2de Divisie te komen. Genoeg
sportieve uitdaging dus ook voor de heren, waar het Eredivisie team op handhaving aanstuurt.
5 b) Trainingen, trainers, trainingscoördinatie
William bedankt alle trainers voor hun inzet.
•

Zwemtraining
In 2016 zijn de zwemtrainingen verzorgd door Paula (maandag), Marianne (donderdag) en
Laurens (zaterdag). Ook in 2017 zullen zijn de trainingen weer verzorgen. Sinds vorig jaar
hebben we ook op donderdag het zwembad tot onze beschikking en dat is goed ontvangen.
De opkomst is wisselend, er is hierdoor echter wel meer ruimte op de maandag ontstaan.

•

Fietstraining
Wouter en Johan blijven ook in 2017 de fietstraining verzorgen, we kunnen altijd invaltrainers gebruiken. Op woensdag 5 april 2017 start de fietstraining weer om 19.00 uur.

•

Looptraining
In 2016 is de looptraining verzorgd door Carla, Peter en Bart/Sjoerd en natuurlijk door een
aantal invallers wanneer deze trainers niet beschikbaar waren. Voor loopgroep 2 heeft Peter
moeten bedanken, omdat hij zijn werk en de trainingen voor groep 2 niet meer kon
combineren.
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We zijn blij dat Bart beide groepen onder zijn arm neemt voorlopig en dat Arjan Wiskerke
assisteert bij de trainingen van loopgroep 2. Het bestuur is in gesprek met een paar trainers,
die mogelijk binnenkort aan de trainersgroep kunnen worden toegevoegd.
TTW bestuur moedigt aan om extra trainingen als variatie in te kopen. Paula geeft aan dat
Angelique van Tilburg tegenwoordig trainingen/cursussen m.b.t. Mindful Running geeft wat
wellicht leuk zou zijn om een keer extra te doen.
•

Loopcursussen
Ook afgelopen jaar zijn er weer loopcursussen gegeven in het kader van Loop-je-fit, in
samenwerking met het Fysio trainingscentrum. De cursussen zijn zeer succesvol en leveren
nieuwe leden op. Namens TTW waren Carla Schenk en Riky Voortman actief als trainer.

•

Assistent trainers / trainersoverleg coördinator / TTW Teams coördinator gezocht!
Om in 2017 ook weer alle trainingen goed te kunnen verzorgen, zijn we op zoek naar nieuwe
assistent trainers voor zwemmen, fietsen en lopen en een trainers coördinator die voor
overleg zorgt. Nu we inmiddels ook zes triathlon teams hebben ingeschreven, is een TTW
Teams coördinator ook gewenst

5 c) Activiteiten en evenementen
Hardloopcompetitie
In 2016 heeft de TTW een aantal hardloopevenementen (Spiegelplasloop, Vechtloop en
Muiderslotloop) gesponsord voor de hardloopcompetitie. 55 TTW’ers deden 1 of meerdere keren
mee aan de 5 en 10 km’s:
• Spiegelplasloop
26 deelnemers (-3)
• AMC loop
6 deelnemers
• Vechtloop
49 deelnemers (-7) (30 comp.)
• Muiderslotloop
18 deelnemers (-2)
TTW-evenementen
• Nieuwjaarsreceptie & ALV
• Start Loop Je Fit
• Run-bike-run
• Verenigingenmarkt
• Start Loop Je Fit
• Hardlopen 5km LJF
TTW-verenigingscompetitie
• 29 mei
(zondag)
• 8 juni
(woensdag)
• 14 juni
(dinsdag)
• 8 juli
(vrijdag)
• 19 augustus
(vrijdag)

12 februari 2016
13 februari 2016
13 maart 2016
25 augustus 2016
17 september 2016
20 november 2016

boscross 4,5 km
tijdrit 18 km
5 km hardlopen
zwemloop in de Vecht
1 km zwemmen in de Vecht
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Vele commissies, werkgroepen en contactpersonen zijn aan de slag geweest voor de TTW
• Kascommissie: Alice Elbertse & Astrid de Graaf
• Link met Stichting Vechtloop: William Elegeert
• Run-bike-run: TTW 3e Divisie Teams HEREN
• Verenigingscompetitie: Ladies van de TTW Teams
• Hardloopcompetitie: het Bestuur
• en heel veel “stille” vrijwilligers
Heel veel dank !!!
5 d) Huldiging kampioenen
De lat was lager gelegd voor de hardloopcompetitie. Althans twee deelnames aan vier wedstrijden
volstond om mee te dingen naar de einduitslag. Wederom lukte dat niet op de 5 km. Bij de 10 km
lukte dat zeer goed en wat het bij de dames gemeen spannend in de top 3. De top 3 van de heren
was ook verrassend. Geen verrassing meer, wel bijzonder inspirerend: Anton de Boer was weer
overal present! Een speciale vermelding waard.
Dames, 10 km:
1. Carla Schenk
2. Magda Kesteloo
3. Nicolien de Graaff
Heren, 10 km:
1. Hugo de Munnik
2. Jan-Pieter Varkevisser
3. Peter Warta
In 2017 zullen we de Geinloop weer sponsoren, dus zijn er vijf wedstrijden die meetellen. Om ook op
de 5 km een prijs uit te reiken, zal de Verenigingscompetitie 5km en LJF 5km in november ook
meetellen. Dan moet het zeker lukken om ook 5 km kampioenen te kunnen huldigen!
Voor de derde keer namen de Ladies van de TTW de verenigingscompetitie voor hun rekening. Tijd
dat de heren teams daar wat aan gaan doen en ook de Run-bike-run’s weer 2 x kunnen organiseren.
Alle (aanwezige) winnaars 2016 zijn tijdens de ALV gehuldigd:
Dames
1. Nicolien de Graaff
2. Magda Kesteloo
3. Monique Beek
Heren
1. Arjan Wiskerke
2. Jan van de Bossche
3. Peter van der Veen
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6.
Jaarrekening 2016
Mark heeft de cijfers over 2016 doorgesproken.
6a) Vaststelling resultaat 2016
De begrote kosten voor 2016 bedroegen € 23.750 en kwamen werkelijk uit op € 20.534. De kosten
waren daarmee flink lager, met name voor evenementen, dan begroot. De ontvangsten voor 2016
waren beraamd op € 21.700 en kwamen in werkelijkheid uit op € 22.787. De hogere ontvangsten
werden veroorzaakt door extra ontvangen contributies voor lopen en fietsen. Het uiteindelijke
resultaat over 2016 bedroeg € 2.446 terwijl een negatief resultaat van - 2.050 voorzien was.
Vanuit de vergadering waren er geen vragen over de kosten en opbrengsten. De kascommissie heeft
de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden en heeft de aanwezige leden gevraagd de
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord.
6b) Vaststellen balans 2016
De balans voor 2016 wordt vastgesteld. Het vermogen van de vereniging is nog steeds vrij riant,
zodat ook dit clubjaar met subsidie van de TTW-activiteiten voor leden mogelijk worden gemaakt.
6c) Verslag kascommissie 2016
De kascommissie voor 2015 bestond uit Alice Elberts en Astrid de Graaf. De commissie trof een
goede weergave van de gang van zaken aan en stelt vast dat de financiële administratie een getrouw
beeld geeft van de vereniging en stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het bestuur décharge
te verlenen. De kascommissie heeft wel gevraagd om eerder de kascontrole te kunnen doen. De
Algemene Ledenvergadering neemt dit voorstel over en verleent het bestuur décharge.
7.
Bestuurswisselingen
In 2016 bestond het bestuur uit 5 leden, te weten: Mark Ramakers - penningmeester, Monique
Oudejans - ledenadministratie, William Elegeert - communicatie, Sandra Montagne - secretaris en
Marianne Klijnstra – algemeen bestuurslid.
Monique heet gaandeweg het bestuursjaar de ledenadministratie van Marianne Klijnstra
overgenomen en ook weer teruggegeven. Een oproep in de Flits heeft ertoe geleid dat we een nieuw
bestuurslid – indien de ALV dat goedkeurt - mogen voorstellen. Annemarie Otto zal m.i.v. 2017 de
ledenadministratie gaan verzorgen en Marianne heeft aangegeven de voorzittersrol op zich te willen
nemen, omdat het goed is dat ook de TTW – in ieder geval op papier - een voorzitter heeft. Er blijft
een vacature voor een algemeen bestuurslid. De vergadering gaat akkoord met de bestuurswisseling.
Functie
Voorzitter
Penningmeester
Ledenadministratie
Secretariaat
Communicatie
Algemeen bestuurslid

2016
VACANT
Mark Ramakers
Monique \ Marianne
Sandra Montagne
William Elegeert
Marianne Klijnstra

2016
Marianne Klijnstra
Mark Ramakers
Annemarie Otto
Sandra Montagne
William Elegeert
VACANT
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8.
Vaststelling contributies 2017
De contributies voor 2017 zijn ongewijzigd t.o.v. 2016. In het overzicht dat is gepresenteerd lijkt dat
het 2x zwemmen is geworden in 2017 maar die prijswijziging was in 2016 al doorgevoerd maar is
onjuist in bovenstaand overzicht gezet.
Bondskosten
NTB basis (incl. Bondsblad)
NTB basis/atleten (incl. Bondsblad)
KNAU recreanten (incl. Atletiekblad)
KNAU wedstrijd (incl. Atletiekblad)
(kosten 1ste keer inschrijven KNAU

€ 34,00 (NTB basis verplicht voor alle TTW leden)
€ 59,00
€ 16,80
€ 39,50
€ 7,50)

Contributies
PER JAAR

2016

2017

LOPEN 1x per week

65,00

65,00

LOPEN 2x per week

95,00

95,00

ZWEMMEN 1x per week

120,00

120,00

ZWEMMEN 2x per week

170,00

170,00

ZWEMMEN 3x per week

220,00

220,00

LOPEN 1x & ZWEMMEN 1x per week

150,00

150,00

LOPEN 1x & ZWEMMEN 2x per week

200,00

200,00

LOPEN 1x & ZWEMMEN 3x per week

250,00

250,00

LOPEN 2x & ZWEMMEN 1x per week

180,00

180,00

LOPEN 2x & ZWEMMEN 2x per week

210,00

210,00

LOPEN 2x & ZWEMMEN 3x per week

260,00

260,00

0,00

0,00

30,00

30,00

FIETSEN i.c.m. met een van bovenstaande
FIETSEN los en/of basislidmaatschap zonder training
De vergadering stemt hier mee in.

9.
Vaststelling begroting 2017
Mark geeft een toelichting op de begroting 2017, zodat deze kan worden vastgesteld. Er wordt een
negatief resultaat begroot van - € 2.975,-.
T.o.v. 2016 wordt zo’n € 2.000,- extra begroot. Voor de sponsoring Hardloopcompetitie
(Spiegelplasloop, Geinloop, Vechtloop en Muiderslotloop) wordt € 1.900,- voorzien. Daarnaast is er
extra geld gereserveerd voor cursussen voor met name hardlooptrainers. De licenties van de zes TTW
Teams, opgeteld € 1.050,- worden door de TTW betaald, op voorwaarde van een tegenprestatie.
Voor de TTW Ladies is dat goed geen probleem. Van de heren wordt meer verwacht, bijv.
medewerking aan run-bike-runs organiseren, anders worden hun licentiekosten niet langer vergoed.
De vergadering stemt in met de begroting.
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10.
Vaststelling kascommissie 2017
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Paula van der Pouw en Michel Leijenaar.
11.
Evenementen 2017
Datum
Evenement

Categorie

3 februari

Nieuwjaarsreceptie en ALV

TTW algemeen

25 februari

Start Loop je Fit - voorjaar

Loop-je-fit

19 maart

Spiegelplasloop 5 en 10 km

Hardloopcompetitie

30 april

Super Sunday Arnhem

7 mei

Geinloop 5 km

7 mei

Geinloop 5 en 10 km

TTW Teams (alle)
Loop-je-fit
Hardloopcompetitie

Run Bike Run

Verenigingscompetitie

21 mei

AMC Loop (niet gesponsord, telt wel)

Hardloopcompetitie

Mei

Boscross 4,5 km

Verenigingscompetitie

de

28 mei

2 Divisie Almere

TTW Teams - Ladies

4 juni

Eredivisie Amsterdam

TTW Teams

Juni

Tijdrit

Verenigingscompetitie

11 juni

Triathlon Huizen

13 juni

Hardlopen 5km VC
e

Verenigingscompetitie

18 juni

3 Divisie Groningen

18 juni

Triathlon van Nederhorst den Berg

24 juni

2de en 4de Divisie Zeewolde

TTW Teams

25 juni

Vechtloop 5 en 10 km

Hardloopcompetitie

Juli

Zwemloop

Verenigingscompetitie

8 juli

TTW Teams - Heren

de

TTW Teams - Heren

de

4 Divisie Wormerland

9 juli

3 Divisie Utrecht

TTW Teams - Heren

15 juli

Super Sunday Rotterdam

TTW Teams (alle)

Augustus

Zwemmen 1 km

Verenigingscompetitie

de

12 augustus

3 Divisie Ouderkerk a/d Amstel

TTW Teams - Heren

25 augustus

Verenigingenmarkt

TTW algemeen

26 augustus

Eredivisie Veenendaal

TTW Teams

1 september

Muiderslotloop

Hardloopcompetitie

de

3 september

4 Divisie Enschede

3 september

Triatlon van Weesp

9 september

2de Divisie Vroomshoop

TTW Teams - Ladies

10 september

Eredivisie Almere

September

Start Loop je Fit - najaar

TTW Teams
Loop-je-fit

September

Run Bike Run

Verenigingscompetitie

November

Hardlopen 5km LJF

Loop-je-fit

TTW Teams - Heren

De data voor de verenigingscompetitie, inclusief de run-bike-runs, volgen nog. De TTW Teams gaan
onderling overleggen wie wat kan doen.
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12.

Communicatie
• TTW is social:
o op Facebook: van 252 likes naar 278 likes
o en Flits van de Ttw heeft 147 vriendjes
o op Twitter: van 172 naar 177 volgers
o op LinkedIn: groep TTW nog maar 16 leden -> stopt
• TTW mailt:
o De Flits heeft inmiddels 317 ontvangers
o E-captain: formele communicatie TTW
• TTW publiceert:
o Redactie gezocht voor de website

13.

Rondvraag
Wouter vraagt naar trainingen voor fietstrainers. Marianne geeft aan dat er voldoende
budget is maar dat de fietstrainers zelf naar een geschikte training/cursus moeten zoeken.
Marianne geeft aan dat we bezig zijn met kleding voor fietsen en lopen. Jan-Pieter vraagt of
er kleding kan komen in eenzelfde huisstijl met een herkenbaar logo. Voor de gehele
vereniging is dat lastig omdat de teams samenwerken met sponsors die ook hun wensen
hebben. Voor de vereniging gaan we dit proberen te realiseren. We zijn in gesprek met
Bijvoet en Van der Linden voor kleding en melden via de Flits als daar verdere ontwikkelingen
in zijn. Streven is om in beide winkels voorraad te houden.
Hoe zit het met kinderen en de triatlon? De TTW heeft geen jeugdleden. Kinderen in die in
verenigingsverband voor een triatlon willen trainen kunnen dan doen via Triton. Triton regelt
ook de licenties.

•
•

•

14.
Sluiting
William sluit tegen 21.30 uur de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en
nodigt iedereen uit voor de borrel.

Weesp, 12 februari 2017
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