Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp
Verslag vergadering vrijdag 29 mei 2020
Aanwezig: 25
Milly Attema, Wouter Brondsema, Wesley de Does, William Elegeert, Allard Haarman, José Kramer,
Sandra Montagne, Lambert Morsink, Mark Ramakers, Iris Reuselaar, Carla Schenk, Onno
Schlebaum, Marc Schouten, Leon Schuurhuis, Jan Van Den Bossche, Bart van den Maagdenberg,
Cecile van der Hulst, Jeroen van der Linden, Paula van der Pouw - Kuiper, Liesbeth van der Zwaan,
Agnes van Laar, Richard van Noord, Jan-Pieter Varkevisser, Ester Visser, Arjan Weststrate,

Aangemeld toch verhinderd: 6
Jacqueline Hesselink, Gunter Lok, Bert Seinen, Annemarieke Spijker, Steven Trijsburg, Dorothy
Winters

Afwezig met bericht: 44
Wiandy Balster, Jordi Borst, Nick Cohn, Daan de Boer, Frank de Graaf, Nicolien de Graaf, Laurens de
Rooij, Ellen Huigen, Ti Fens, Jan Gewald, Martin Gorter, Marco Hart, Jan Harte, Tim Jacobs, Jasper
Ketelaar, Rob Klok, Michel Leijenaar, Rony Lintjes, Johan Nagelhout, Henk Pijper, Marcel Schaper,
Klaas Schouten, Deborah Schouten, Niek Slegt, Leo Smeekes, Ferrand Suermondt, Jolanda ten
Brinke, Sandra van Berlo, Edwin van de Nes, Maryvonne van den Berg, Martijn Boot, Anke van den
Bergh, Wieger van den Bos, Louis van der Linden, Andrea van Zoest, Jordi Varkevisser, Ferdi
Veenstra, Merel Verlinden, Miranda Versloot, Jasper Versteeg, Marleen Vos, Canon Wagemans,
Peter Warta, Vincent Westland.

Afwezig zonder bericht: 237 - 75 = 162

1. Opening
William opent om 18.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom op deze bijzondere – ten
gevolge van het corona-gebeuren – online algemene ledenvergadering van de TTW. Een dank aan
een ieder die de moeite heeft genomen online bij de vergadering aanwezig te zijn en een algemeen
dank aan de trainers en alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de TTW.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken, bij de aanmeldingen heeft een aantal mensen aangegeven te willen
helpen bij TTW activiteiten en daar zijn we erg blij mee.

3. Notulen 1 maart 2019
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen vwb de notulen van de vorige ALV. Er staan nog 2 acties open:
●

AED cursus: hier moet nog een vervolg op komen

●

Besteding Rabo-bedrag aan jeugdactiviteiten: we hebben een bedrag van 780,16 gekregen
wat we gaan besteden aan de jeugd van de TTW.

4. Ledenadministratie
Carla geeft een toelichting op het aantal leden.
237 TTW’ers (1-1-2020)
236 leden (want donateur formeel geen lid)
194 actieve leden
●

1 te laat met opzeggen

●

vergeten af te melden

●

1 donateur|

●

11 jeugdleden (-1)

●

99 lopers (+3)

●

60 fietsers (-4)

●

77 zwemmers (-)

5. Teams en jeugd
Marc geeft een toelichting op de prestaties van de TTW teams.
We zijn gestart met 3 dames teams, 3 heren teams en een jeugd team.
De teams hebben mooie resultaten behaald. De eredivisie heren hadden een wisselend jaar, waarbij
ze zelfs 1 wedstrijd met te weinig mannen zijn gestart.

De dames eredivisie hebben een constant seizoen gedraaid met uiteindelijk een 8ste plek. De rest van
de TTW teams zijn allemaal in de middenmoot geëindigd.
Het jeugdteam is in het Jeugd- en Juniorencircuit als 5de geëindigd, waarbij Jasper Morsink derde in
het individuele eindklassement is geworden. Vanuit de jeugd hebben 2 atleten bij regio talenten groep
Almere getraind.
Vooruitkijkend naar 2020 zijn er - gezien de Corona maatregelen - geen Team wedstrijden. Dat is
jammer maar wel begrijpelijk. Wij hadden wel een aantal versterkingen bij de heren eredivisie bij
gekregen. Wij hopen dat in september het NK jeugd / junioren nog door kan gaan.

6. Trainingen en trainers 2019
We hebben al langere tijd een vaste groep trainers (en inval trainers en daar zijn we erg blij mee).
Bij het zwemmen hebben Paula en Laurens weer de zwemtrainingen verzorgd en valt Lambert in als
dat nodig is. De fietstrainingen werden in 2019 verzorgd door Wouter, Stijn en Richard. Wouter heeft
aangegeven dat hij in 2020 stopt met het geven van de fietstrainingen. Namens iedereen bedanken
we Wouter voor de tijd en energie die hij heeft gestoken in de fietstrainingen.
Wouter geeft aan dat hij met plezier de trainingen heeft gegeven.
En we zijn blij dat Jan-Pieter Varkevisser met ingang van dit seizoen aan de trainersgroep is
toegevoegd. Ook de groep van looptrainers is al lange tijd constant en dat is fijn. En voor iedere groep
is er een achtervang als de trainer niet kan, behalve voor loopgroep twee. Daar hebben we een
vacature voor een invalkracht.

7. Hardloopcompetitie
Ook in 2019 heeft de TTW weer de hardloopcompetitie georganiseerd en de loopwedstrijden
gesponsord. Aan de hardloopcompetitie namen 84 mensen deel en dat was als volgt over de
wedstrijden verdeeld:

Spiegelplasloop

38 deelnemers

Geinloop

35 deelnemers

Vechtsloop

47 deelnemers

Muiderslotloop

15 deelnemers

De uitslag van de hardloopcompetitie:
1e prijs: Amber Jonkvorst

5 km
dames

10 km

1e prijs: Emma den Besten

dames
2e prijs: Anouck Backx

2e prijs: Jenny van de Loo

3e prijs: Iris Winkel

3e prijs: Monique Beek

1e prijs: Jasper Morsink

5 km
heren

10 km

1e prijs: Frank de Graaf

heren
2e prijs: Edwin van de Nes

2e prijs: Jan Van Den Bossche

3e prijs: Jordi Varkevisser

3e prijs: Sjoerd Haas

8. Activiteiten
In 2019 hebben diverse commissies, werkgroepen en contactpersonen zich weer voor de TTW
ingezet. Dank aan alle vrijwilligers!
●

Kascommissie: Arjan Weststrate & Jan Van Den Bossche

●

Link met Stichting Vechtloop: William Elegeert

●

Run-bike-run: - niet van de grond gekomen

●

Verenigingscompetitie: TTW teams

●

Hardloopcompetitie: het Bestuur

●

en heel veel “stille” vrijwilligers

9. Verenigingscompetitie
Onderstaande activiteiten waren onderdeel van de verenigingscompetitie in 2019.
5 km hardlopen
18 km tijdrit
1 km zwemmen
23 augustus zwemloop

Esther Visser werd kampioen bij de dames en Sjoerd Haas bij de heren.
Esther was de winnares van de 5km loop en de tijdrit. Sjoerd heeft aan alle wedstrijden meegedaan
en werd 2e op de 5km en 3e bij de tijdrit.

Uitslag verenigingscompetitie 2019
Dames

1e prijs: Esther Visser
2e prijs: Amber Jonkvorst
3e prijs: Sandra Montagne

Heren

1e prijs: Sjoerd Haas
2e prijs: Bart Haas
3e prijs: Jan Van Den Bossche

10. Financiën 2019
Mark neemt ons mee en geeft een toelichting op de jaarrekening en het resultaat van 2019.
We hebben onlangs de nota van het zwembad gehad voor de huurkosten van voorgaande jaren en
die is nu verwerkt in de administratie.

De cijfers 2010 zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascontrole commissie.
Namens de kascontrolecommissie vraagt Arjan Weststrate de ALV om het bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat akkoord.

11. Wisseling bestuur
Annemarie heeft in 2019 aangegeven vanaf 2020 geen deel meer uit te willen maken van het bestuur
van de TTW en daarmee is haar functie bij de ledenadministratie vacant gekomen. Carla had al
ervaring met deze functie en we zijn blij dat zij in 2019 met Annemarie een goede overdracht heeft
kunnen doen. De vergadering stemt in met de benoeming van Carla en we bedanken Annemarie voor
het voeren van de ledenadministratie de afgelopen jaren.
In de vergadering stelt Carla voor om de functie van voorzitter te gaan vervullen als er iemand haar
functie bij de ledenadministratie kan overnemen. Dan is er weer een voltallig bestuur en dat is wel zo
prettig. Vanuit de vergadering zijn er op dit moment geen belangstellende, we wachten de komende
periode af of er nog reacties komen. De vergadering stemt in met de voorgestelde constructie.

12. Contributies 2020
Mark geeft een overzicht van de contributies voor 2020 die ongewijzigd zullen blijven.
Ten gevolge van de corona crisis zal het zwembad voorlopig gesloten blijven. Het bestuur heeft een
voorstel uitgewerkt waarbij er een korting wordt toegepast voor leden die zwemmen. De aangepaste
bedragen worden gepresenteerd tijdens de ALV. Aan de vergadering wordt gevraagd of het akkoord is
de korting te verwerken in de contributie voor 2020. De vergadering gaat met een meerderheid van
stemmen met dit voorstel akkoord.

13. Begroting 2020
Mark geeft een toelichting op de begroting 2020.
In de begroting is een bedrag opgenomen van 1620 euro betreffende de kosten voor de team
licenties. In voorgaande jaren financierde de TTW de team licenties en werden de overige kosten van
de teams (inschrijfgelden) gefinancierd door sponsoren. Ten gevolge van de corona crisis is er dit jaar
geen teamcompetitie en zijn er ook geen sponsorinkomsten. Aan de vergadering wordt gevraagd of de
TTW de kosten voor de team licenties net als in voorgaande jaren voor haar wil rekening wil nemen.
De vergadering gaat met een meerderheid van stemmen akkoord.
De vergadering stemt in met de opgestelde begroting.

14. Benoeming kascommissie
De kascommissie 2020 bestaat uit Leon Schuurhuis Arjan Weststrate.

15. Evenementen 2020
Ten gevolge van het corona-gebeuren is nog niet zeker of en welke evenementen er in 2020 zullen
plaatsvinden. Via de Flits zullen we jullie daar over informeren. We gaan – in overleg met de trainers –
proberen een aantal activiteit naar het najaar te verschuiven.

16. Communicatie
William geeft een toelichting op de social media activiteiten van de TTW.
Daarnaast zijn we heel blij dat Esther en Allard aan de slag gaan met de website en de redactie
komen versterken.

●

TTW is social:

●

○

op Facebook: van 302 likes naar 311 likes / 325 volgers

○

en Flits van de Ttw heeft 222 vriendjes (+6)

○

op Twitter: van 191 naar 185 volgers (-6)

○

op Strava: 105 members (+39)

TTW mailt:
○

De Flits heeft 362 ontvangers (-)

○

E-captain: formele communicatie TTW heeft 249 ontvangers

17. Sluiting
William sluit iets na 21:30 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en
inbreng.

Weesp, 31 mei 2020

