
Concept notulen algemene ledenvergadering AV Triathlon 

Notulen moeten in de volgende ALV worden vastgesteld 

Datum: 23 juni 2018, 11:00 uur. 

Aanwezig 33 leden 

 

Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

Mededelingen 

De secretaris heeft geen mededelingen. Het verslag van de ALV van 12 december vorig jaar is 

vastgesteld. 

 

 

Indruk jaar 2017 

De voorzitter nodigt de aanwezige leden uit om hun indruk van de vereniging over het jaar 2017 te 

geven. 

 

Vanuit de leden wordt genoemd, dat het spijtig is dat de samenwerking met Altis geëindigd is, maar 

het gaat om de jeugdtrainingen. Het bestuur deelt dat gevoel. We hopen op en werken aan een 

minder ambitieuze toekomst waarbij toch de jeugdatletiek ook voor junioren en de technische 

nummers een plaats binnen de vereniging houdt. Ilse Jansen Hendriks vraagt zich af of het niet reëler 

is om de technische nummers voor de jeugd te laten schieten en ons te concentreren op de zaken 

waar wij goed in zijn, zoals de middellange afstand, maar bijvoorbeeld ook triatlon voor jeugd. 

Sander Bisschop beaamt, dat de middellange afstand nu een speerpunt is, maar wil de mogelijkheid 

om ook technische nummers te blijven bieden niet uitsluiten. Het zou kunnen dat we dan ambitieuze 

en talentvolle junioren doorverwijzen naar andere verenigingen. Vooralsnog werken we samen met 

zustervereniging in de regio, buiten Amersfoort in het aanbieden van trainingen in technische 

nummers. 

Sander is het ermee eens mee eens dat triatlon voor de jeugd een kans is die we moeten 

onderzoeken. 

 

Ilse Jansen Hendriks stelt, dat wij kwalitatief hoogstaande wedstrijden op de baan kunnen 

organiseren en dat een aantal van onze officials op landelijk niveau actief zijn. Helaas worden de 

baanwedstrijden niet op de website genoemd als evenement van de vereniging. Gerrit van Gessel 

kan dit onderschrijven en vindt dat in ieder geval de Paaswedstrijd en de baancompetitie aandacht 

moeten krijgen als kernevenement van de vereniging. 

 

Daarnaast zijn de Vlasakkerloop, de Heuvelrugestafette , de Keistad triatlon en de Zwemloop 

kernevenementen. 

 

Gepleit wordt voor meer participatie van de leden bij de door de vereniging georganiseerde 

evenementen. Het bestuur antwoordt dat daaraan gewerkt wordt via de afspraken, dat loopgroepen 

evenementen adopteren en verplicht zijn vrijwilligers te leveren aan die evenementen. Dat kan heel 

gezellig zijn, een loopgroep kan er een sociaal evenement van maken. De vrijwilligerscommissie 



bezoekt alle loopgroepen om met hen nog eens te bespreken hoe het werkt en waar ze toe verplicht 

zijn. De organisatoren van wedstrijden moeten ook actief contact opnemen met de loopgroepen die 

aan hun evenement gekoppeld zijn. 

 

Arie Kingma suggereert dat iedere lid zich elk jaar moet intekenen voor werkzaamheden, en als hij of 

zij dat niet doet kan een lid zijn plicht afkopen. Dat lijkt geen goed idee omdat inhuren van 

medewerkers, als er geen leden zijn, zo duur is dat het afkoopbedrag heel hoog zou moeten zijn. 

 

Martine Giesbers vindt het een goed idee om jonge mensen aan de vereniging te binden, mensen 

van begin 20. Die missen we nu in de vereniging, en zou goed zijn voor de toekomst. Het bestuur is 

het daarmee eens, maar signaleert dat die doelgroep moeilijk te binden is en een zich niet meteen 

wil vastleggen op bijvoorbeeld wekelijks hardlopen. Het idee om deze groep aan te spreken met 

gerichte clinics is het overwegen waard. 

 

Op een vraag over de water voorziening rondom de trainingen legt het bestuur uit, dat het plan is om 

fonteintjes binnen en buiten het clubgebouw aan te leggen waar de leden zelf bijvoorbeeld hun 

eigen bidons kunnen vullen. 

 

 

Jaarverslag financiën 

Jeroen Bach loopt de jaarstukken door. Hij is als penningmeester tevreden. Door hogere 

kantineopbrengst, en lagere kosten, vooral waar het gaat om schoonmaak, maar ook waar het gaat 

om trainingskosten is er sprake van een overschot, waardoor de banksaldi weer op een beter niveau 

liggen. De penningmeester streeft ernaar om op de banken een reserve te hebben waarmee een half 

jaar kosten kunnen worden voldaan, zodat calamiteiten overleefd kunnen worden. Zover is het nog 

niet, maar als er nog een jaar als 2017 volgt is dat doel al bijna bereikt. De buffer op de banken is nu 

€ 29.000, dat zou moeten groeien naar 50.000. 

 

Vanuit de zaal wordt gepleit voor een actiever aanvragen van subsidies. Het bestuur is het daarmee 

eens. Er is het afgelopen jaar al meer subsidie binnengehaald dan in het verleden. 

 

Het bestuur herinnert eraan, dat we nu een investeringsbudget hebben, waar nieuwe initiatieven, 

die vanuit de vereniging worden aangedragen, als experiment kunnen worden gefinancierd.  

 

Herman Kemperman, de voorzitter van de kascommissie doet verslag van het werk van de 

kascommissie. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd. Ze hebben de penningmeester 

enige aanbevelingen gedaan, en de boeken in orde bevonden. 

 

De vergadering besluit de penningmeester te dechargeren, bij algemene stemmen. 

 

 

Benoeming bestuursleden 

Theo Hendriksen en Ruud van de Eshof zijn verkozen als bestuursleden. Ruud heeft de portefeuille 

hardlopen volwassenen. Theo zal in eerste instantie projecten doen. Henk Rawee wordt 

herbenoemd, maar kondigt aan terug te willen treden als er een opvolger gevonden is, wellicht na 

een periode samen met een duo-secretaris. Als er belangstellenden zijn voor die functie graag 

contact opnemen met het bestuur. 



Benoeming kascommissie 

Herman Kemperman is ook voor 2018 lid van de kascommissie. Als opvolger van Harry Sysling is 

Louw Huigen benoemd door de vergadering. Jan Klomp is gekozen als plaatsvervangend lid van de 

kascommissie. 

 

 

Uitreiking blauwe vaantje 

Niet geagendeerd maar wel belangrijk: Sander Teeuwissen wordt in het zonnetje gezet vanwege zijn 

jarenlange (19 jaar) inzet en lidmaatschap van de triatloncommissie. De voorzitter bedankt hem voor 

zijn inzet, Sander was altijd rechtdoorzee, en had vooral een groot gevoel van verantwoordelijkheid. 

 

Sander vertelt in zijn dankwoord dat hij de triatloncommissie met een gerust hart achterlaat. Hij blijft 

zeer actief voor de Keistad triatlon. De triatloncommissie is nu op sterkte en toont veel energie. 

 

 

Rondvraag 

Dirk Zijp vraagt of er beleid is om nieuwe Nederlanders aan de vereniging te binden. Het bestuur wil 

hier geen speerpunt van maken. Het is eerder geprobeerd, en het blijft moeilijk deze groep te 

binden. Die kiest vooral voor andere sporten. We kunnen beter de energie en menskracht gebruiken 

voor de taken waar toch al voor staan. 

 

Gevraagd wordt naar de stand van zaken bij de atletiekaccommodatie. Het is al lang stil. Lex 

Borghans, die de projectgroep vanuit de vereniging leidt vertelt dat er net een groen licht gegeven is 

door de gemeente. De bouw is inmiddels ook gestart. De plannen worden nu snel aan de vereniging 

gepresenteerd. 

 

Jaap de Vries merkt op dat hij het jammer vindt dat er nog steeds plastic bekertjes verspild worden 

voor het watergebruik. Het bestuur legt uit, dat de kantinecommissie hier de initiatieven kan nemen. 

 

Eddy van de Meer merkt op, dat ook bij de Nieuwlandse wallenloop weer weinig lopers in het blauw 

verschenen. Het bestuur vindt dat net als hij jammer. Het plan is nu om nieuwe leden een clubshirt 

aan te bieden en bestaande leden de kans te geven dit gemakkelijk aan te schaffen. 

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 12:30 uur. 

 


