
 
 
Algemene Ledenvergadering Trim en Trainingsgroep Weesp  
Verslag vergadering vrijdag 25 maart 2022 

Aanwezig 
Wijnand Veldhuisen, Peter Warta, Richard van Noord, Bart Haas, Rob Klok, Monique Beek, Paula van 
der Pouw-Kuiper, William Elegeert, Sandra Montagne, Vincent Westland, Brigitte Mulders, Louis van 
der Linden, Arjan Weststrate, Jan Pieter Varkevisser, Iris Reuselaars, Arend Hollebeek, Carla Schenk, 
José Kramer-Snijders, Jan Harte, Milly Attema, Wieger van den Bos, Michel Leijenaar, Lambert 
Morsink, Johan Nagelhout, Ellen Huigen, Arjan Wiskerke, Jeroen Bos, Gunter Lok, Nicolien de Graaff, 
Mark Ramakers (online). 

Afwezig met bericht 
Stella de Wit, Sarah Gitau, Marco Hart, Rowdy Spits Warnars, Jan Scholten, Ingrid Ernst, Jolanda ten 
Brinke, Ti Fens, Jeroen Wiltenburg, Niek Slegt, Menno Jensma, Marjan Vermeulen, Jacques van 
Alphen, Cecile van der Hulst, Wouter Brondsema, Jacqueline Hesselink, Miranda Versloot, Jasper 
Versteeg, Jan van de Bossche, Stijn Drenthe, Marc Schouten, Rony Lintjes, Paul Tuuk, Daphne Rijborz, 
Annemarieke Spijer, Ilona Heerdt, Job Oomens, Marleen Vos, Bas van de Weerd, Jeroen van der 
Linden, Edwin van de Nes, Jan Gewald, Jasper Morsink, Astrid de Graaf, Auke de Vries, Jolanda 
Griffioen, Laurens de Rooij, Maryvonne van den Berg, Johan Kroeze, Liesbeth van der Zwaan, Joost 
Lenting-Mulder, Tim Jacobs, Cees Schep, Tim van Dijk, Iva Hofsté, Caron Wagemans, Janneke 
Hesselink, Mireille van der Werff, Henk Pijper, Riky Prins-Voortman, Julia de Leeuw, Ingeborg 
Ruitenbeek, André van de Wurff, Arjan Kouwenhoven, Jasper Ketelaar, Joline van Arnhem, Bernd 
Löffler, Merel Verlinden, Klaas Schouten. 

Afmelding zonder bericht: 138 TTW-ers 

1.Opening 
Carla opent de vergadering en we staan stil bij het overlijden van Onno Schlebaum. 
Onno is woensdagmiddag 23 maart onverwacht overleden. Onno was 39 jaar en samen met Cecile lid 
van de TTW. We wensen Cecile, Annemijn en haar familie heel veel sterkt toe. 
 
Welkom aan iedereen die aanwezig is, onze donateurs en sponsoren. 

2.Ingekomen stukken 
Er zijn geen extra agendapunten binnengekomen en ook bij aanvang van de vergadering worden er 
geen extra agendapunten vermeld. 

Er zijn 30 mensen aanwezig, 62 mensen zijn afwezig met bericht en 138 mensen zijn afwezig zonder 
bericht. 

3.Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 

4.Ledenadministratie 2021 
Ellen geeft een toelichting op het aantal leden. 
 

Er zijn veel minder basisleden, dat komt doordat het aantal teams afgenomen is. Atletenlicentie gaat 
niet meer via de TTW en moeten mensen zelf regelen via de NTB. Zwemmen is nagenoeg gelijk 
gebleven ten opzicht van vorig jaar. Hetzelfde geldt voor fietsen. Bij het lopen zien we een kleine 
toename.   



 
 
Opbouw ledenbestand TTW 

221 TTW’ers (1-1-2022)  

- 10 basis leden (-31) 
- 1 donateur (-) 
- 210 actieve leden 
- 3 jeugdleden (-4) 
- 6 trainers (+2) 
- 99 lopers (-1) 
- 55 fietsers (-3) 
- 90 zwemmers (+9) 

5.Teams & Jeugd 2021 
Bij aanvang van het seizoen hadden we 2 dames teams en 2 heren teams waarvan 1 dames team en 
1 heren team het einde van het seizoen hebben gehaald. 1e divisie team TTW Ladies is op een mooie 
5de plek geëindigd, 2e divisie team TTW Heren werd voorlaatste in een sterk veld. In 2022 gaat het 
TTW Ladies team verder in de 2de divisie Noord. 

6.Trainingen & Trainers 2021 
Allereerst dank aan alle trainers die het afgelopen seizoen de zwemtrainingen hebben verzorgd.  
Paula geeft aan dat er op papier op de maandag 51 leden zijn en dat is op papier veel, maar gelukkig 
in de praktijk niet zo. We hopen dat dit in de praktijk ook zo blijft. Wel is binnen de maandaggroep 
een grote groep nieuwe zwemmers. Ook de zaterdag is een trouwe groep. 
 
Ook dank aan de looptrainers die het afgelopen seizoen de looptrainingen hebben verzorgd.  
Het draait goed bij alle groepen, er is een hoge opkomst. Er is een flink aantal nieuwe looptrainers 
actief, die allemaal deelgenomen hebben aan de looptrainers cursus van okt 2021. 
 
Tenslotte ook dank aan de fietstrainers die naast de trainingen ook clinics etc. organiseren. 30 maart 
staat er een online clinic gepland, deelname is nog mogelijk. Dit jaar keert ook Stijn Fien weer terug 
als fietstrainer. 

7.Activiteiten en evenementen 2021 
We hopen dit jaar meer te kunnen doen dan in 2021. 
Voor 20 april staat de AED training gepland.  

8.Jaarrekening 2021 
Mark geeft een toelichting op de cijfers, te beginnen met de jaarrekening. 
2021 was door Corona nog een raar jaar waarin we een korting hebben toegepast voor het 
zwemmen. Overige activiteiten zijn constant gebleven. 
 

We willen komend jaar wat meer doen zoals sponsoren van loopjes, AED en fietsclinics. 
Er zijn vanuit de vergadering geen vragen m.b.t. de jaarrekening 2021 
 
Balans 2021 
Er is te weinig teamkleding bij Bijvoet op voorraad in de juiste maten. Dit punt komt terug bij de 
rondvraag. Geen verdere vragen vanuit de vergadering inzake de balans. 



 
 
Kascommissie 2021 
In de kascommissie zitten Wouter Brondsema en Leon Schuurhuis. Beiden zijn niet aanwezig maar 
hebben via de mail bevestigd de financiële cijfers 2021 te hebben gecontroleerd en akkoord 
bevonden.  Leon zat dit jaar voor de 2e keer in de kascommissie en wordt vervangen door Jan Harte. 
Dank aan Leon Schuurhuis voor zijn bijdrage.  

9.Wisseling bestuur 
We zoeken een vervanger voor Marc Schouten die zijn bestuursfunctie beschikbaar heeft gesteld. 
We bedanken Marc voor zijn inzet in het bestuur de afgelopen jaren. 
 

We hebben daarmee 2 functies binnen het bestuur vacant: het betreft 2 algemene bestuursleden. 
Tijdens de vergadering hebben zich geen geïnteresseerden gemeld maar je kunt je ook later 
aanmelden.  

  
FUNCTIE 

2021 2022 

Voorzitter Carla Schenk  Carla Schenk 

Penningmeester Mark Ramakers Mark Ramakers 

Ledenadministratie Ellen Huigen Ellen Huigen 

Secretariaat Sandra Montagne Sandra Montagne 

Communicatie William Elegeert William Elegeert 

Evenementen TTW TEAMS - VACANT VACANT 

Algemeen bestuurslid Marc Schouten VACANT 

 

Vraag aan de vergadering of het bestuur gehandhaafd mag blijven? 
Vergadering gaat akkoord. 

10. Contributie 
Geen bijzonderheden voor het jaar 2021, voor wat betreft de teamlicenties sponsoren we als TTW 
25% van de kosten 

TTW contributies 2022 
We houden de contributies voor 2022 gelijk. 
Spa Weesp zal waarschijnlijk de prijzen gaan verhogen in verband met de gestegen brandstof prijzen. 
Het zou dus kunnen zijn dat Spa Weesp een verhoging van 20-30% gaat doorvoeren. Als we hier mee 
geconfronteerd gaan worden, gaat dit mogelijk impact hebben op de contributies. We nemen nu nog 
geen actie maar indien nodig zullen we dat tzt wel moeten doen. Vanuit de vergadering zijn  er geen 
vragen inzake de contributies 

11.Begroting 2022 
Mark geeft een toelichting op de begroting en specifiek op het budget 2022 voor het 
basislidmaatschap dat door een forse daling van het aantal basisleden ook is gedaald.  
Voor de Vechtloop was de sponsoring voorheen 1000 euro, die hebben we nu op 750 euro 
sponsoring gezet. We zagen iets minder leden deelnemen, en zo houden we ook de andere loopjes 



 
 
betaalbaar. Met betrekking tot de te verwachte kosten zijn er geen bijzonderheden wat betekent dat 
we in 2022 een deel van het verenigingsvermogen gaan opeten. Vergadering gaat akkoord met de 
voorgestelde begroting. 

12.Evenementen 

• Voor wat betreft de fietsclinic geeft Richard aan dat de keuze is gemaakt die (weer) online te 
faciliteren zodat meer mensen mee kunnen doen en dit jaar is de uitnodiging voor deelname 
ook  breder uitgezet.  

• Loop je Fit is ook weer bezig. Dit jaar is er een kortere cursus maar genoeg animo. 
• AED staat gepland voor  20 april 
• Trail: Is kleinschalig dus snel aanmelden. 
• Nieuwe ideeën zijn welkom. 
• Voor de verenigingscompetitie gaan we kijken of we bestaande activiteiten 

(hardloopwedstrijd, fiets-tijdrit) kunnen opnemen in het programma 
• Hardloopcompetitie: door het wegvallen van de Geinloop zijn we nog op zoek naar een 

alternatief, mogelijk wordt dit de AMC run. De Gaasperplasrun gaat door. 
Welke run zien jullie graag nog gesponsord? Geen reactie vanuit de vergadering. 
We kiezen er in totaal 4, In ieder geval Spiegelplasloop, Vechtloop en Muiderslotloop en 
zullen de vierde wedstrijd via de Flits communiceren. 

• Arjan Wiskerke brengt het Rondje Eilanden in om onderdeel te laten zijn van de 
verenigingscompetitie. 

13.Communicatie 
Allard Haarman heeft een nieuwe website ontwikkeld, die binnenkort online komt. Bas van de Weerd 
is bereid te helpen met website werkzaamheden. 

14.Rondvraag 

1. William geeft aan dat de Rotary Amstel en Vecht een uitvraag heeft gedaan om een plan te 
verzinnen, dit te onderbouwen en vervolgens stellen ze drie bedragen beschikbaar: 200 / 300 
/ 500 euro. Ideeën zijn welkom, deadline is 31 maart 2022. 

2. Jan Pieter verwijst naar het punt teamkleding dat is besproken bij de begroting.  
Er zijn te weinig maten teamkleding op voorraad bij Bijvoet en we zijn voornemens om meer 
teamkleding op voorraad te gaan nemen zodat iedereen teamkleding kan passen in zijn / 
haar maat. Er zal eerst een uitvraag worden gedaan onder de leden, zodat we weten of er 
überhaupt belangstelling is voor teamkleding en waarvoor belangstelling is. Als nieuwe leden 
zich aanmelden, zullen we bij de bevestiging gelijk melden dat er clubkleding bij Bijvoet 
gekocht kan worden. 

3. Brigitte vraagt of we actief jeugdleden (gaan) benaderen nu we zien dat het aantal 
jeugdleden terugloopt. Deze terugloop heeft voor een deel te maken dat een aantal 
jeugdleden 18 jaar zijn geworden en geen jeugdlid meer zijn. We benaderen niet actief 
jeugdleden omdat het ook organisatorisch best wel ingewikkeld is om dan overdag (als we 
werken) de trainingsbezetting te regelen. Kijkend naar de polder heeft fietsen best wel wat 
potentie maar ook hier heb je op één groep vaak minimaal 3 trainers nodig, ook door 
niveauverschillen en leeftijd.  

Carla sluit rond 21:15 de vergadering en bedankt alle leden voor hun belangstelling. 
 


