
Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp

Verslag vergadering maandag 17 mei 2021

Aanwezig:

Paul Tuuk, Annemarieke Spijker, Jose Kramer, Jeroen van der Linden, Sandra Montagne, Carla

Schenk, William Elegeert, Mark Ramakers, Arjan Weststrate, Marco Hart, Ellen Huigen, Daan de Boer,

Miranda de Boer, Michel Leijenaar, Leon Schuurhuis, Ilona Heerdt, Richard van Noord, Jan Pieter

Varkevisser, Ingrid Ernst, Liesbeth van der Zwaan, Wouter Brondsema, Ferdi Veenstra, Allard

Haarman, Esther Visser, Duncan Borst, Cecile van der Hulst, Onno & Partner, Milly Attema, Johan

Nagelhout, Renee de Graaf, Frank de Graaf, Paula van der Pouw-Kuiper, Cees Schep, Lambert

Morsink.

Afwezig met bericht:

Marc Schouten, Marleen Vos, Anke van den Bergh, Anna Morsink, Jasper Morsink, Niek Slegt,

Vincent Westland, Jolanda ten Brinke, Silvia Lapenta, Steff Overmars, Jasper Ketelaar, Maryvonne

van den Berg, Mireille van der Werf, Bas van Houte, Jef van Eeghen, Renzo Slokker, Laurens de

Rooij, Henk Pijper, Peter Krijnen.

1. Opening
Carla opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze alweer 2de online ledenvergadering

van de TTW. Dank aan een ieder de moeite heeft genomen om online bij de vergadering aanwezig te

zijn en een algemeen dank aan de trainers, vrijwilligers en donateurs die zich het afgelopen jaar

hebben ingezet voor de TTW. Ook staat Carla stil bij het afgelopen corona jaar waarin veel activiteiten

en trainingen helaas niet door konden gaan.

Richard van Noord vraagt of het onderwerp website toegevoegd kan worden.

Dit wordt besproken bij het onderwerp Communicatie



2. Ingekomen stukken
Er is één ingekomen stuk, het betreft een brief van Cees Schep namens de commissie

teamcompetities. De brief is voorgelezen tijdens de Algemene Ledenvergadering en als bijlage bij

deze notulen toegevoegd.

3. Notulen vorige vergadering
Sandra geeft een toelichting op de actie die uit staat met betrekking tot de AED-cursus.

Door Covid heeft er (nog) geen AED cursus plaats kunnen vinden. Wel is er een offerte opgevraagd

en is aan de trainers gevraagd wie er deel wil nemen. Ook zijn we nog op zoek naar een locatie voor

circa 10 deelnemers.

Cecile van der Hulst vraagt of de AED training alleen voor trainers is.

In principe is deze cursus alleen voor trainers. Cecile geeft aan dat ze zelf BHV heeft.

Carla stelt voor te inventariseren wie een EHBO of reanimatie diploma hebben en dat in praktijk

zouden willen brengen.

Er zijn verder geen opmerkingen t.a.v. de notulen van de ALV van 29 mei 2020.

4. Ledenadministratie
Ellen geeft een toelichting op het aantal leden.

We hebben moment 215 TTW-ers ofwel 215 actieve leden het ledenbestand is als volgt opgebouwd:

● 1 donateur

● 7 jeugdleden (-4)

● 4 trainers

● 100 lopers (+1)

● 58 fietsers (-3)

● 81 zwemmers (+4)

Waarvan

● basislidmaatschap (119)

● atleet (87)

● dubbele licentie (8)

● lopen (63)



5. Teams en Jeugd 2020
Er waren geen wedstrijden door Covid. We hopen dat er dit seizoen nog wedstrijden plaats gaan

vinden en volgend jaar alles weer normaal is.

6. Trainingen en trainers 2020
Ook in 2020 hebben we – ondanks de weinige groeps trainingen die hebben plaatsgevonden – weer

een beroep kunnen doen op de vaste groep trainers die daar waar mogelijk ook online de trainingen

hebben aangeboden.

Zwemtraining 2020

Maandag: Paula van der Pouw

Lambert Morsink (invaltrainer)

Donderdag: Paula van der Pouw

Lambert Morsink (invaltrainer)

Zaterdag Laurens de Rooij

2 aanwezig leden (invaltrainer)

Looptraining 2020

Zondag: Carla Schenk

Riky Voortman (invaltrainer)

Dinsdag: Bart Haas (1)

Sjoerd Haas/Arend Hollebeek (invaltrainer)

Rian de Boer, Carla Schenk (2)

Pita Hoogendoorn (invaltrainer)

Carla Schenk (3)

Pita Hoogendoorn (invaltrainer)

Fietstraining 2020

Woensdag: Richard van Noord

Stijn Fien

Jan Pieter Varkevisser

Marc Schouten



7. Activiteiten 2020
Ook hier geldt weer dat door COVID veel activiteiten niet plaats hebben kunnen vinden. We hebben

online een ledenvergadering kunnen doen en we hebben een poging gedaan te starten met Loop je

Fit maar door COVID konden we dit niet afronden.

8. Jaarrekening 2020
Resultaat

Ook de jaarrekening is tgv Corona anders. We hebben in 2020 besloten korting te geven op lopen en

zwemmen omdat trainingen niet of niet volledig door konden gaan. Bij het zwemmen is meer geld

binnengekomen omdat er gedurende het jaar meer zwem-leden zijn binnengekomen.

Voor wat betreft de kosten is tijdens de vorige ALV al besloten om de trainers door te betalen. Er is

geïnvesteerd in zwemmateriaal. We hebben geen geld uitgegeven aan de subsidie van bijvoorbeeld

loopjes omdat deze activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden. Ook is er geld uitgegeven aan

computeronderhoud/programma’s. Het resultaat is positief en we hebben een bedrag van 4.142 euro

overgehouden wat vooral te herleiden is naar het zwembad dat langere tijd gesloten is gebleven.

Jan Pieter vraagt waar het bedrag voor de jeugd (Rabobank) terug te vinden is.

We hebben een bedrag gereserveerd voor de jeugd en dat bedrag staat nog steeds gereserveerd

voor de jeugd.

Balans

De balans laat zien dat een redelijke teruggang is bij de RABO-rekening omdat we een rekening

hadden openstaan van het zwembad die we begin januari 2020 hebben voldaan.

Kascommissie

Arjan Weststrate en Leon Schuurhuis hebben de boeken gecontroleerd.

Mark heeft de kascontrolecommissie digitaal voorzien van de documenten en de

kascontrolecommissie heeft steekproefsgewijs een check gedaan. De kascommissie verleent Mark

Ramakers en daarmee het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Ferdi vraagt wat het doel van de vereniging m.b.t. tot de balans is.

Mark geeft aan dat we de afgelopen jaren hebben begroot op een klein negatief bedrag. Het is aan de

leden om te bepalen wat er mee moet gebeuren. Het is prettig om te zien dat we er financieel goed

voor staan. We streven er naar het geld goed te besteden aan de doelstellingen die we hebben.



9. Wisseling bestuur
Carla heeft zich in 2020 kandidaat gesteld voor de ledenadministratie en heeft aangegeven de

voorzittersrol te gaan invullen als er iemand de functie van ledenadministrateur zou gaan vervullen.

Ellen Huigen is die rol in gaan vullen. De vergadering gaat akkoord met haar benoeming.

De functie teamcoördinator komt beschikbaar. Marc Schouten blijft in het bestuur als algemeen

bestuurslid en zal de rol van trainerscoördinator gaan (blijven) vervullen.

Aan de vergadering wordt gevraagd of iemand de rol van teamcoördinator in wil gaan vullen. De

commissie teamcompetities geeft aan met elkaar de samenwerking met het bestuur op dit punt op te

pakken maar geen afvaardiging in de vorm van een persoon in het bestuur zullen hebben.

10.  Contributies

De NTB heeft de contributies iets verhoogd.

NTB Jeugd: 27 euro

NTB Basis: 38 euro

NTB Atleten: 65 euro

Aantal licentiehouders: 213

De vergadering gaat akkoord met de bijdrage van 1.287,50 euro van de TTW aan de teams.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributies.

Voor wat betreft de opening van de zwembaden moeten we even goed kijken naar de wijze van

instructie. Paula merkt op dat er slechts groepstraining gegeven kan worden aan vier personen. Paula

gaat dit verder uitzoeken.

Begroting wordt vastgesteld

Mark Ramakers schetst de verwachte opbrengsten voor 2021, we verwachten op circa 16.000 euro

aan inkomsten uit te komen.

Jan Pieter vraagt waar de Rabobank bijdrage voor de jeugd terug te vinden is.

De bijdrage van de Rabobank voor de jeugd staat op de balans.

De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2021 waarbij verwachten op een 0 begroting uit te

komen.



Kascommissie

Leon Schuurhuis en Arjan Weststrate waren de leden van de kascommissie.

Voor Arjan Weststrate moet er een nieuw kandidaat komen. Wouter Brondsema zal Arjan opvolgen in

de kascommissie.

11. Evenementen 2021
Als er evenementen georganiseerd kunnen worden dan zullen we doen.

We kunnen nog geen data neerzetten.

12. Communicatie
William geeft een toelichting op de inzet van Social Media zoals Facebook, Twitter en Strava.

Allard is bezig met het aanpassen van de website en zodra er een akkoord is>

Dorothy vraagt of we inschrijven/reserveren ook via de nieuwe website kunnen regelen.

Als dit mogelijk is dan zullen we dit oppakken.

13. Rondvraag
Ingekomen brief van de commissie Teamcompetities is nog niet besproken en de brief wordt nu

besproken. Mark start een korte inleiding een geeft aan dat de teams aan het begin van het jaar

worden ingeschreven bij de NTB. Het innen van de startgelden is belegd bij de vereniging. De NTB

stuurt een factuur naar de vereniging. Vanuit de TTW wordt er jaarlijks 25% bijdrage geleverd aan de

startgelden en dit wordt jaarlijks aan de vergadering voorgelegd bij het goedkeuren van de begroting.

De ingezonden brief betreft het verzoek van de commissie Teamcompetities aan het bestuur om dit

jaar het gehele bedrag voor haar rekening te nemen (dus ook het deel dat voorheen door sponsoren

gefinancierd werd) Kees geeft een toelichting met de opmerking er naar te streven om het vraagstuk

met elkaar op te lossen. De vergadering geeft suggesties om samen tot een oplossing te komen en de

bijdrage van het bestuur te verhogen naar 50%. Afgesproken wordt een aparte vergadering te

beleggen tussen bestuur en de Commissie Teamcompetities. Voor 10 juli zal de uitkomst hiervan aan

de vereniging voorgelegd worden.

Jan Pieter Varkevisser

Wat wordt gedaan met het geld voor de jeugd? Dit punt wordt meegenomen in de afstemming sessie

tussen het bestuur en de commissie teamcompetities (zie hiervoor).



Ingrid Ernst

Is het mogelijk om via de website te stemmen en zo de lancering van de nieuwe website combineren

met stemmen. William geeft aan dat de kosten waarschijnlijk hoger zullen zijn en als dat het geval is

dan moeten we dat niet doen.

14. Afsluiting
Carla sluit om 20:50 uur de vergadering en bedankt alle leden voor hun belangstelling.

Naschrift:
Op maandag 28 juni a.s. is er overleg geweest tussen team Teamcompetities en het bestuur naar

aanleiding van de ingekomen brief die in punt 13 is toegelicht.  In verband met het vervallen van een

aantal competitiewedstrijden is het resterende bedrag voor de teams uitgekomen op 1.452 euro.

Dit bedrag wordt nog verlaagd als er na deze datum sprake is van het annuleren van één of meerdere

wedstrijden. Met de teams is afgesproken dat dit naar rato wordt doorbelast aan de mensen die in

2021 in teamcompetitie zullen starten. Tevens is afgesproken dat voor volgende jaren aan teamleden

een eigen bijdrage gevraagd zal worden als zij willen starten in één of meer team-competitie

wedstrijden. Dit om te voorkomen dat zich eenzelfde situatie zal voordoen zoals afgelopen jaar.

T.a.v. de verrekening van de Rabo-gelden zijn de ouders van jeugdleden geïnformeerd dat de

contributie voor het lopende jaar door de vereniging betaald zal worden.



Geacht bestuur van de TTW, 

Afgelopen vrijdagavond hebben wij met de commissie teamcompetities overleg gehad over de 
situatie rondom het aanstaande triathlon seizoen en de financiële tekortkomingen voor de 
competities. 

Hierbij wil ik het voorstel doen om het volledige bedrag van de teamcompetities te betalen vanuit de 
verenigingskas. Gezien de huidige situatie rondom het welbekende virus is het voor de commissie 
teamcompetities (Paula, Ingrid, Jan-Pieter, Marc en ondergetekende) op dit moment onmogelijk om 
met sponsoren de bijdrage aan de NTB rond te krijgen. De organisatie achter de teams houdt al jaren 
zelf de broek op, met hulp van sponsors en donateurs. Maar met de huidige situatie is het voor onze 
geldschieters niet mogelijk om de vereniging dit jaar financieel te steunen. Aangezien ik zelf niet in 
het bestuur zit, weet ik niet wat de argumenten zijn om deze rekening vervolgens bij de commissie 
neer te leggen.  

Dit stelt mij persoonlijk zeer teleur. Ik zet mij al jaren in als vrijwilliger voor de TTW, kosten- en 
belangeloos. En met mij vele TTW-leden die ook deelnemen in één van de teams in de 
teamcompetitie. Ik snap dat er vanuit het bestuur niet zomaar iedereen een voordeeltje kan worden 
gegeven, echter deze uitzonderlijke tijd kan misschien gebruikt worden om eenmalig een 
uitzonderlijke gunst te verlenen. Een gunst die ten goede komt aan een groep sporters bestaande uit 
o.a. trainers, organisatoren, vrijwilligers bij evenementen en adviseurs.  

Daarom nogmaals het vriendelijke, doch dringende verzoek, om de kosten voor de teamcompetitie 
dit jaar volledig door de vereniging te laten betalen, met de belofte dat wij (Jan-Pieter, Paula, Ingrid, 
Marc en ondergetekende) ons keihard zullen inzetten voor een (financieel) gezond triathlon team 
TTW voor het seizoen 2022! 

Met vriendelijke groet, 

Cees Schep 


