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Afwezig met bericht van verhindering: Wim Roosen, Cor Hagen, Jan Roelfsema, Rene en Tonneke van 

Leeuwen, Frits Wiltink, Hannah de Boer, Nico de Mooij, 

1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat twee bestuursleden afwezig zijn met kennisgeving: 

Madelijn van Schie (secretaris) en Machiel Pronk (jeugdcommissie). 

Een bijzonder woord van welkom voor Jacq van Nisselroij, erelid en oudtrainer van Holland. 

 

2. Verslag ALV 2013 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Jaarrekening 2013 
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers: 

- Inkomsten uit contributies zijn ongeveer € 4.000 lager dan begroot. De reden is dat een 
aantal contributies over 2013 nog niet geïnd zijn; de opbrengsten vallen in 2014. 

- In het resultaat van de Spaarnwoudeloop en de cross zijn de kosten al verwerkt; de 
opbrengst van € 3.300 is dus een netto bedrag. 

- De 2 loopcursussen hebben ook een positief resultaat van ruim € 2.400. 
- In de inkomsten uit acties zitten ook de opbrengsten van vrijwilligers voor hun inzet bij 

evenementen  van le Champion.  
- Uitgaven voor communicatie zijn ruim € 2.000 hoger dan begroot vanwege de nieuwe 

website. 
- De uitgaven voor opleidingen zijn aanmerkelijk lager dan begroot. Dit behoeft aandacht 

aangezien wij willen investeren in de kwaliteit van de trainers. 
- De kosten voor baanwedstrijden liggen ruim € 1.700 hoger dan begroot. De reden is dat een 

factuur uit 2012 niet in de begroting was meegenomen. 
 
Op een vraag uit de zaal antwoordt de penningmeester dat er geen schulden meer zijn voor zover 
hem bekend. 
 
Verslag kascommissie: 
De jaarrekening is alleen inhoudelijk gecontroleerd door Leo van Dommelen. Hij heeft geen 
bijzonderheden aangetroffen, maar kan nog  geen decharge verlenen.  In verband met de wisseling 
van penningmeester stelt Leo voor om de kascommissie de boeken te laten controleren t/m het 
eerste kwartaal 2014. De vergadering geeft het bestuur mandaat om de penningmeester decharge te 
verlenen zodra een positief verslag van de kascommissie t/m het eerste kwartaal 2014 ontvangen is. 
 

4. Bestuurssamenstelling 
- Jos van der Kooij treedt af als penningmeester.   
- Roel van Ree treedt af als hoofd Technische Commissie en dus ook als bestuurslid.  

 
De voorzitter bedankt beide heren voor hun inzet voor de vereniging. De vergadering stemt in met 
de benoeming van Roland Thon als penningmeester en Rens Hoogewerf als  bestuurslid.  
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5. Plannen 2014 in hoofdlijnen per commissie 
 
Commissie Wegatletiek  
Remco Visser geeft een korte terugblik op een prettig jaar met een stabiele commissie: 

- Introductie van een zaaltraining met aandacht voor core-stability.  
- De loopgroep met ambitie op dinsdagavond heeft een doorstart gemaakt met Peter van 

Buitene  als trainer. 
- Geprobeerd is op vrijdagavond een training op te zetten voor lopers die wat meer willen. Er 

was te weinig belangstelling. Wellicht komt deze training in een andere vorm in de toekomst 
terug. 

- De loopcursus voor de Grachtenloop was zeer succesvol. Daarnaast is een Run to the start 
cursus  voor ABN/AMRO gegeven met als doel de Wijk aan Zee cross. 

- Zowel de Spaarnwoudeloop in maart als de cross in november waren zeer goed 
georganiseerd. Na de recente Spaarnwoudeloop zal een evaluatie plaatsvinden en besloten 
worden of wij hiermee doorgaan: een aantal leden van de commissie heeft gaat stoppen en 
er is veel gedoe rondom de vergunningen. 

- Op verzoek van le Champion is in het eerste kwartaal 2014 een loopcursus georganiseerd 
voor de Circuitrun; deze cursus is gegeven op dinsdagavond en woensdagochtend. 
 

Plannen 2014: 
- Starten met een specifieke marathongroep. 
- Periodieke testen op de baan. 
- Vermelden van uitslagen van eigen atleten op de website. 
- Investeren in opleiding voor trainers/assistent trainers. 
- Voor de trainingschema’s worden oudere schema’s geüpdatet, zodat deze niet meer 

ingekocht hoeven te worden. 
 
Vraag van Elise: komt er vervanging van Peter van Buitene  voor de woensdag 19.30 uur groep? 
Antwoord: omdat de kans dat een trainer van buiten gevonden wordt heel klein is, zal een nieuwe 
trainer binnen de vereniging moeten worden gevonden. Actiepunt cie Wegatletiek. 
 
Technische Commissie 
Rens geeft de ambities voor de TC weer: 

- De vereniging moet meer een eenheid worden, weer samen gaan doen! Voor de competities 
is het belangrijk dat leden elkaar kennen en ambities en kennis met elkaar delen. 

- Trainers uit de eigen vereniging halen. 
- Jeugdleden als senior weer terughalen. 

 
Nieske merkt op dat de betrokkenheid van ouders nog steeds er laag is. Hoe kunnen we dat 
verbeteren? Peter van Haaren antwoordt dat de eerste stap is gezet door het inschrijfformulier 
hierop aan te passen. Het is de taak van de JC om ouderparticipatie op de agenda te zetten. 
 
6. Begroting 2014 
Roland geeft een toelichting op de begroting voor 2014: 

- De post trainerskosten vertoont een behoorlijke stijging en is nog niet op het ambitieniveau 
van € 35.000.  

- In de post bestuurskosten is opgenomen de kosten voor ‘Sportlink’, een nieuw programma 
voor de ledenadministratie dat gekoppeld is aan de administratie van de Atletiekunie. 

- De kosten voor wedstrijden zijn aanmerkelijk lager begroot, omdat er geen nieuwe tegen-
vallers verwacht worden. Zie opmerking bij jaarcijfers 2013. 
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- De contributies worden met 5% verhoogd. Correctie voor lopers met wedstrijdlicentie: € 155 
ipv € 160 per jaar. 

Op vragen vanuit de zaal geeft de voorzitter een toelichting op de post trainersvergoedingen: 
- De nieuwe regeling zorgt voor uniformiteit; geen aparte afspraken meer. 
- Uitgangspunt is dat elke trainer declareert, ook al zal in de praktijk niet elke trainer daarvan 

gebruik maken. 
- Een trainer die betaald wordt, kan beter gehouden worden aan afspraken rondom 

opleidingen, aanwezigheid, etc. 
- Opgenomen  is budget voor een trainingscoördinator voor de baan. 

 
  

Ivo vraagt waarom de kosten voor JC met de helft zijn gestegen? Bij afwezigheid van Machiel 
antwoordt Bart dat het waarschijnlijk te maken heeft met de organisatie van 2 kampen dit jaar. 
 
De voorzitter vraagt de commissies erop toe te zien dat het opleidingsbudget daadwerkelijk besteed 
wordt. Roel antwoordt dat de helft van het budget al is uitgegeven aan workshops die vorig jaar zijn 
begonnen. 
 
7. Bekers 
De volgende bekers worden uitgereikt: 

- Jonkiebeker   Demi Zwiers (niet aanwezig) 
- Engelbeker   Mirthe Wiltink 
- Coach beker   Christiaan Bosselaar 
- TC beker   Lucas Nieuweboer 
- Veteranenbeker  Wim Roosen (niet aanwezig) 
- Onderlinge dames  Mirthe Wiltink 
- Onderlinge heren  Jort Buiting 
- Wegatletiek dames  Jacolien Schreuder 
- Wegatletiek heren  Johan Neve 
- Holland beker   Roel van Ree 

 
De voorzitter introduceert Jacq van Nisselroij die gevraagd is om een nieuwe bokaal uit te reiken voor 
de trainer van het jaar die: 

- de groep enthousiasmeert en bij elkaar houdt; 
- ook individueel coacht/inspireert; 
- zich belangeloos voor Holland inzet op allerlei terreinen: bestuurlijk, als vrijwilliger bij 

activiteiten of evenementen 
- de vereniging vertegenwoordigt, kortom: met hart en ziel een “Holland lid” is. 

 
 Jacq vertelt waarom deze beker gezien zijn verdiensten maar naar één man vernoemd kan worden 
en dat is Kees Roosen. Onder luid applaus krijgt Kees de bokaal overhandigd, die hem op zijn beurt 
uitreikt aan de trainer van het jaar: Ivo van Haaren. 
 
De voorzitter maakt  tevens van de gelegenheid gebruik om Kees een dinerbon te overhandigen ter 
gelegenheid van zijn 50 jaar lidmaatschap dit jaar. 
 
 
8. Rondvraag 

- Kees Roosen: wordt gekeken naar de mogelijkheden van reklame inkomsten via de website? 

De voorzitter antwoordt dat dit punt meegenomen wordt door het bestuur. 
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- Ivo informeert naar het aantal leden. Peter van Haaren antwoordt dat er 105 nieuwe leden 

waren in 2013. De vereniging heeft nu ca. 500 betalende leden, waarvan 280 baan- en 220 

wegatleten. 

- Kees merkt op dat de vermelding in de (papieren) gemeentegids niet correct is. Jacinta 

antwoordt dat er van veel verenigingen en organisaties klachten zijn ontvangen. De brief met 

verzoek om controle is door de uitgever gestuurd naar het laatst bekende (mail)adres van de 

contactpersoon. In de praktijk zijn veel contactpersonen of mailadressen gewijzigd. 

- Ivo geeft aan dat op woensdagavond  een gezamenlijke werptraining met AV Haarlem 

plaatsvindt. Een goede stap in verdere samenwerking. 

- Arnold Kok  vraagt of het mogelijk is de buitenkant van het materiaalhok op te knappen. Het 

bestuur geeft hiervoor toestemming. 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdragen en nodigt een ieder uit voor een 

drankje en een hapje.  


