18-3-2019

ALV 01032019 Notulen TTW - Google Documenten

Algemene Ledenvergadering Trim en Trainingsgroep Weesp
Verslag vergadering vrijdag 1 maart 2019

Aanwezig (32):
Andrea Van Zoest, Anke van den Bergh, Anna Morsink, Annemarie Otto, Annemarieke Spijker, Bart van den
Maagdenberg, Bert Seinen, Carla Schenk, Cees Schep, Daphne Rijborz, Dorothy Winters, Edwin van de
Nes, Iris Reuselaars, Jan van den Bossche, JanPieter Varkevisser, Johan Nagelhout, Klaas Schouten, Leon
Schuurhuis, Louis van der Linden, Marc Schouten, Magda Kesteloo, Marco Hart, Mark Ramakers, Milly
Attema, Monique Beek, Nick Cohn, Niels van de Griend, Paula van der Pouw, Sandra Montagne, Onno
Schlebaum, Stijn Fien, Wieger van den Bos en William Elegeert

Afwezig met kennisgeving (48):
Andre van der Wurff, Annemiek Kroone, Astrid de Graaf, Bernd Löffler, Brigitte Mulders, Caron Wagemans,
Daan Jacobs, Deborah Schouten, Frank de Graaf, Hugo de Munnik, Ida Dulfer Niamat, Ingrid Ernst, Jan
Harte, Janneke Hesselink, Jasper Ketelaar, Jet van Eeghen, José Kramer, Kamal Shirbaz, Lambert
Morsink, Laurens de Rooij, Liesbeth van der Zwaan, Lobke de Hollander, Margalith Goud, Marjan
Vermeulen, Maryvonne van den Berg, Melvin Streefkerk, Merel Verlinden, Michel Leijenaar, Mike Mulder,
Miranda Versloot, Peter Warta, Peter Krijnen Peter Voortman, Renzo Slokker, Renske Harte, Riky
PrinsVoortman, Rob Klok, Rowdy Spits Warnars, Roy Lagerburg, Silvia Lapenta De Rutte, Stefanie Kienhuis
van Dalen, Steff Overmars, Tim Jacobs, Tjebbe Venema, Vincent Westland, Wiandy Balster, Willem den Uyl
en Wouter Brondsema

Afwezig zonder kennisgeving: 140 !
(232 leden  12 jeugdleden = 220 meldingen)
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1. Opening
William opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom en bedankt Argus voor het ter
beschikking stellen van het clubhuis. De aanwezigen worden bedankt voor hun komst en bij voorbaat dank
voor hun bijdrage aan de vereniging en de ALV in het bijzonder.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1. Opening vergadering
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 februari 2018
5. Jaarverslag bestuur 2018
a.

Ledenadministratie: aantal leden, teams en jeugd

b.

Trainingen, trainers, trainingscoördinatie

c.

Activiteiten en evenementen

d. Huldiging kampioenen
6. Jaarrekening 2018
a. Vaststelling resultaat
b. Vaststellen balans
c.

Verslag kascommissie 2018

BESTUURSWISSELING
7. Wisseling van het bestuur + bestuurszaken
8. Vaststelling contributies 2019
9. Vaststelling begroting 2019
10. Vaststelling kascommissie 2019
11. Evenementen 2019
12. Communicatie
13. Rondvraag
14. Sluiting

3. Mededelingen en ingekomen stukken
●

Per mail hebben we een aantal opmerkingen/suggesties ontvangen tbv de ALV:

●

Bijdrage Vechtloop: de Vechtloop heeft 2 sponsorpakketten (500 euro en 1.000 euro) en heeft de
TTW gevraagd of we dit jaar een bijdrage willen leveren. We hebben dit punt besproken bij punt 9 en
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de vergadering is akkoord gegaan met een bijdrage van 1.000 euro wat inhoudt dat TTWers ook dit
jaar weer gratis kunnen deelnemen aan de Vechtloop. Tijdens de vergadering is de vraag gesteld of
het niet goedkoper is om de individuele aanmeldingen te vergoeden maar we willen ook als
vereniging een bijdrage leveren om de Vechtloop mogelijk te kunnen maken. Vandaar het voorstel
om 1.000 euro bij te dragen.
●

Besteding Rabobedrag aan jeugdactiviteiten: we hebben een bedrag van 780,16 gekregen wat we
willen gaan besteden aan de jeugd van de TTW. Ook dit punt is bij agendapunt 9 besproken en de
ALV heeft hiermee ingestemd

●

Verzoek om het bij de samenstelling van de groepen voor de fietstraining mogelijk te maken dat ook
de minder snelle fietsers kunnen aanhaken bij een groep. Eventueel (oud) leden benaderen zodat
deze groep weer iets groter wordt.

●

Cursus AED/reanimatie: Carla heeft een mail gestuurd met de vraag of er voor belangstellenden
binnen de lopersgroep een training AED/reanimatie verzorgd kan worden. Recent zijn in Weesp
soortgelijke initiatieven gestart waarbij ook een deel door de zorgverzekering vergoed wordt. Tijdens
de vergadering is besloten dit uit te gaan zoeken en we vinden het in ieder geval belangrijk dat
minimaal de trainers deze cursus gevolgd hebben.

●

Johan (fietstrainer) stopt met het verzorgen van de fietstraining op de woensdag en namen het
bestuur hebben we een kleine attentie voor hem die we binnenkort bij hem thuis langsbrengen. Mail
via Wouter waarin hij ook namens de collegafietstrainers wordt bedankt voor zijn hulp en inzet.

●

We hebben een mail ontvangen via Andrea en Pita die op 24 maart de Ruim Rotzooi Run
organiseren in het kader van de Landelijke Opschoondag wat een landelijk initiatief is om Nederland
vrij van zwerfafval te maken. De training duurt 1,5 uur en na afloop is er koffie waarvoor we vanuit
het bestuur een bijdrage zullen leveren (mogelijk wil de Eendracht ook iets sponsoren).

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 februari 2018
Carla vraagt naar de ingekomen stukken/afhandeling van de actiepunten uit de vorige ALV en we
concluderen tijdens de ALV dat aan nagenoeg alle punten (herhaling clubweekend/verzamelpunt
hardlopen/bijdrage vechtloop) invulling is gegeven. Tijdens de vergadering hebben we nog openstaande
punten (fietstrainer groep 2 en Run Bike Run) besproken waarbij er dit jaar 3 fietstrainers zijn die gaan kijken
hoe groep 2 beter kan aanhaken bij het totaal en we gaan proberen de Run Bike Run weer nieuw leven in te
roepen door mensen te gaan benaderen die dit in het verleden hebben georganiseerd.
Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd door de vergadering.
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5. Jaarverslag bestuur 2018
5a) Ledenadministratie
Aantal leden
Annemarie heeft een toelichting gegeven op de ledenaantallen. Er hebben 31 nieuwe leden zich
ingeschreven en 43 hebben hun lidmaatschap opgezegd. 1 persoon heeft te laat opgezegd waardoor we
uitkomen op 233 leden, waarvan 12 jeugdleden. Overall zien we een lichte daling.
Stand van zaken per 1 januari 2019
Jaar
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0

22

2

1

1

15

49

52

0

1

2

2

243

2017 67

18

43

17

1

19

4

0

1

9

34

38

1

1

2

0

217

2016 73

17

57

15

21

2

0

1

34

1

2

23

220

2015 68

12

52

15

25

3

1

1

20

1

5

33

202

2014 68

12

43

14

28

3

1

3

14

1

4

33

190

2013 73

13

31

16

13

5

0

1

10

1
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0

0
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5

30

20
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0

13
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4

34
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4

2
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TTW Teams en jeugd
Marc Schouten blikt terug op de prestaties van de teams in 2018 (3 damesteams, 3 herenteams en 1
jeugdteam).
Er zijn door alle teams goede prestaties geleverd waarbij opgemerkt werd dat de top 5 bij zowel de dames
als bij de heren ergs sterk was. Zowel de dames als de heren van de eredivisie behaalden een zesde plek in
de competitie. De dames eerste divisie behaalden een 14de plek, de dames 2de divisie een 9de plek, de
heren 2de divisie een derde plek (net promotie gemist), de heren vierde divisie 13de plek. Er is een mooi
seizoen gedraaid wat ook geldt voor de jeugd die 4e is geworden in het Jeugd en Junioren Circuit en de kids
zich individueel allemaal verbeterd hebben. Een deel van de jeugdleden loopt op dinsdagavond mee in
loopgroep 3 (dank aan Carla!) en twee jeugdleden maken inmiddels deel uit van het regioteam.
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5b) Trainingen, trainers en trainingscoördinatie
Zwemmen
Paula v.d. Pouw, trainer maandagavond en donderdagavond (met invaltrainer Lambert Morsink) en Laurens
de Rooij  trainer zaterdag  hebben het afgelopen jaar de zwemtrainingen verzorgd. Op de donderdagavond
is de belangstelling lager dan de maandag maar door de komst en groei van de jeugd naar de TTW is er wel
genoeg belangstelling om de donderdag aan te houden.
Fietsen
De voorbereidingen voor de fietstrainingen voor volgend seizoen worden alweer getroffen door Wouter, Stijn
en Richard. Aan de hand van de ervaringen van vorig jaar zal geprobeerd worden om meer gelijkwaardige
groepen te krijgen zodat het ook voor de minder snelle fietsers leuk is en blijft om op de woensdag mee te
fietsen. Er zullen altijd 2 trainers aanwezig zijn.
Op woensdag 3 april a.s. om 19.00 uur starten we weer!
Lopen
De looptrainingen verlopen prima, er is voldoende vervanging als de vaste trainers niet aanwezig kunnen
zijn. Rian de Boer kan op de dinsdag niet altijd aanwezig zijn en Marc Schouten geeft aan indien nodig hem
te willen vervangen. Gevraagd wordt om tijdig in de trainersapp te melden als je er als trainer niet bent
zodat naar vervanging gezocht kan worden.
Loopcursussen
Ook afgelopen jaar zijn er weer loopcursussen gegeven in het kader van Loopjefit, 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.

5c) Activiteiten en evenementen
TTW Hardloopcompetitie 2018
Er vonden dit jaar 4 evenementen plaats die de TTW gesponsord zijn: de Spiegelplasloop (38 deelnemers),
de Geinloop (38), de Vechtloop (57) en de Muiderslotloop (21).
Overige evenementen
Naast de hardloopevenementen waren we als vereniging ook aanwezig op de verenigingenmarkt van het
Sluis en Bruggenfeest en zijn er twee loopjefit cursussen gestart.
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●

Nieuwjaarsreceptie ALV op 9 februari 2018

●

Start Loop je Fit op 20 januari 2018

●

Verenigingenmarkt S&B 23 augustus 2018

●

Start Loop je fit op 15 september 2018

●

5 km Loop je Fit op 25 november 2018

Verenigingscompetitie 2018
De verenigingscompetitie kende in 2018 vier wedstrijden
●

29 mei (dinsdag) 5 km hardlopen

●

13 juni (woensdag) tijdrit 18 km

●

6 juli (vrijdag) 1 km zwemmen in de Vecht

●

17 augustus (vrijdag) zwemloop in de Vecht

Winnaars van de hardloopcompetitie en de verenigingscompetitie 2018:
Hardloopcompetitie 5 km

Dames

Heren

1e plaats

Mila Jonkvorst

Javier Barrero Gomez

2e plaats

Iris Reuselaars

Edwin van de Nes

3e plaats

Jenny van de Loo

Frank van de Gender

1e plaats

Emma den Besten

Frank de Graaf

2e plaats

Milly Attema

Sjoerd Haas

3e plaats

Iris Reuselaars

Norman Roos

1e plaats

Magda Kesteloo

Jan van den Bossche

2e plaats

Anke van den Berg

Sjoerd Haas

3e plaats

Sandra Montagne

Arjan Weststrate

Hardloopcompetitie 10 km

Winnaars
verenigingscompetitie

Allen van harte gefeliciteerd!
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Overige activiteiten
De volgende personen waren in 2018 behulpzaam bij het uitvoeren van diverse taken binnen de vereniging:
Kascommissie: Paula v.d. Pouw & Michel Leijenaar
Link met Stichting Vechtloop: William Elegeert
Runbikerun:  niet van de grond gekomen
Verenigingscompetitie: TTW teams
Hardloopcompetitie: het Bestuur
…..en heel veel “stille” vrijwilligers
BEDANKT!!!!

6. Jaarrekening 2018
6a) Vaststelling resultaat 2018
De begrote kosten voor 2018 bedroegen € 26.000 en kwamen werkelijk uit op € 27.416. De kosten waren
daarmee iets hoger dan begroot. De opbrengsten over 2018 waren geraamd op € 23.725 en kwamen in
werkelijkheid uit op € 25.205. Het resultaat over 2018 bedroeg  € 2.211, terwijl een negatief resultaat van 
€ 2.275 voorzien was. Een resultaat in lijn met de begroting dus.

6b) Vaststellen balans 2018
De balans voor 2018 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 2018
De kascommissie voor 2018 bestond uit Paula van der PouwKuiper en Michel Leijenaar. 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 Algemene Ledenvergadering neemt dit voorstel over en verleent het bestuur décharge.

7. Bestuurswisselingen
Er zijn geen bestuurswisselingen, het huidige bestuur blijft in 2019 in dezelfde samenstelling bijeen.
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Functie

2018

2019

Voorzitter

VACANT

VACANT

Penningmeester

Mark Ramakers

Mark Ramakers

Ledenadministratie

Annemarie Otto

Annemarie Otto

Secretariaat

Sandra Montagne

Sandra Montagne

Evenementen

“TTW Teams”

“TTW Teams”

Communicatie

William Elegeert

William Elegeert

Algemeen bestuurslid

Marc Schouten

Marc Schouten

8. Vaststelling contributies
In 2019 zullen de contributies niet wijzigen ten opzichte van 2018.
PER JAAR (Junioren betalen 75% afgeronde kosten)

2018

2019

BASISCONTRIBUTIE

30,00

35,00

LOPEN 1x per week (+30)

65,00

65,00

LOPEN 2x per week (+30)

95,00

95,00

ZWEMMEN 1x per week (+100)

120,00

135,00

ZWEMMEN 2x per week (+50)

170,00

185,00

ZWEMMEN 3x per week (+50)

220,00

235,00

LOPEN 1x & ZWEMMEN 1x per week

150,00

165,00

LOPEN 1x & ZWEMMEN 2x per week

200,00

215,00

LOPEN 1x & ZWEMMEN 3x per week

250,00

265,00

LOPEN 2x & ZWEMMEN 1x per week

180,00

195,00

LOPEN 2x & ZWEMMEN 2x per week

210,00

245,00

LOPEN 2x & ZWEMMEN 3x per week

260,00

295,00

0,00

10,00

FIETSEN icm met een van bovenstaande

De licentiekosten voor 2019

PER JAAR

2018

2019

NTB jeugd (incl. atletenlicentie)

25

26

NTB basis (incl. bondsblad Transition)

35

36

NTB atleten (incl. bondsblad)

60

62

 Korting bondsblad bij meerdere leden op 1 adres

8

8
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9. Vaststelling begroting 2019
Mark geeft een toelichting op de begroting voor 2019 zodat deze kan worden vastgesteld. We zien dat de
contributies de kosten dekken maar dat we ieder jaar iets van ons eigen vermogen inleveren. De ALV vraagt
het bestuur met een plan (scenario’s) te komen zodat we in de ALV van 2020 kunnen besluiten of en tot welk
bedrag we ons eigen vermogen blijven aanwenden (wat wordt de ondergrens).
Tevens besluiten we dat elke trainer een budget krijgt om cursussen te doen en de TTW de vier eerder
genoemde loopjes (Spiegelplasloop, Geinloop, Vechtloop, Muiderslotloop) blijft sponsoren. Besloten wordt
om 1.000 euro beschikbaar te stellen voor de Vechtloop en 400 euro voor de teamrelay.
Er zal tevens geld beschikbaar worden gesteld voor een AED/Reanimatiecursus.
Het geld dat we gekregen hebben via de Rabobank (780,16) zal aan de TTW jeugd worden besteed.
Tevens zal de Berenloop  indien er interesse is  gesponsord blijven en zal gedurende het jaar gekeken
worden of een clubweekend weer tot de mogelijkheden en wensen behoort. Voor de Ruim de Rotzooi Run
wordt 100 euro beschikbaar gesteld waarbij gekeken kan worden of de Eendracht bereid is een bijdrage te
leveren.
De vergadering stemt in met de begroting.

10. Vaststelling begroting 2019
In de kascommissie voor 2019 nemen Arjan Weststrate en Jan van den Bossche zitting.
We bedanken Paula en Michel voor hun inzet de afgelopen periode.

11. Evenementen 2019
●

Loop Je fit

9 februari 2019 & september 2019

●

Borrel & ALV

1 maart 2019

●

Ruim Rotzooi Run

24 maart 2019

●

Hardlopen 5km LJF

7 april 2019 (Bosbaanloop Amsterdam)

●

Hardloopcompetitie

Bestuur

●

Runbikerun’s

??

●

Verenigingenmarkt

29 augustus 2018

●

Hardlopen 5km LJF

in november 2018

●

Verenigingscompetitie

TTW Teams
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Hardloopcompetitie 2018: 5 en 10 km
●

17 maart (zondag)

Spiegelplasloop

TTW sponsort

●

19 mei (zondag)

Geinloop

TTW sponsort

●

30 juni (zondag)

Vechtloop

TTW sponsort

●

6 september (vrijdag)

Muiderslotloop

TTW sponsort

Voor de 5 km zal ook de verenigingscompetitie en LJF 5 km meetellen. Twee beste uitslagen van
bovenstaande vier tellen als eerste mee!
Verenigingscompetitie 2019
●

RunBikeRun (5232,5 km)

●

Hardlopen 5 km boscross

●

Hardlopen 5 km wegwedstrijd

●

Tijdrit fietsen 18 km

●

Zwemloop (15 km)

●

1 km zwemmen in de Vecht

De data voor de verenigingscompetitie en haalbaarheid runbikeruns volgt nog.

12. Communicatie
TTW is social:
○

op Facebook: van 299 likes naar 302 likes

○

en Flits van de Ttw heeft 216 vriendjes

○

op Twitter: van 194 naar 191 volgers

○

op Strava: 66 members in de groep TTW (+18)

●

De Flits heeft 362 ontvangers

●

Ecaptain: formele communicatie TTW

●

Bestuur: Google Docs, Slack, FreeScout

●

Website: redacteur gezocht!

13. Rondvraag
Gevraagd wordt naar de ontwikkelingen en invulling van de zwemtraining. William en Paula verwijzen naar
het onderdeel van de ALV waar dit is besproken en geven aanvullend nog een toelichting. De maandag is vrij
vol vandaar dat verwezen wordt naar de donderdag en de zaterdag om te zwemmen. Er wordt gevraagd
naar de datum voor de kindertriatlon: die staat dit jaar gepland op 13 juli a.s.
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14. Sluiting
De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten, met dank aan de korfbalvereniging Argus voor het kunnen
gebruiken van hun clubhuis. Hierna begint de borrel. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun
aanwezigheid en uitgenodigd voor een drankje.

Weesp, 18 maart 2016
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