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  Actie door 
1  Opening door de voorzitter  
A Jos opent om 20.00 uur de vergadering voor de jeugd.  
   
B Sportman en Sportvrouw van het jaar bij de jeugd  
 Dit jaar zijn Nicky Smit en Mark Noorlander gekozen. Van harte gefeliciteerd met jullie 

prijs. 
 

   
C Na een hapje en een drankje gaat de jeugd om 20.30 uur naar huis.  
   
2  20.45 uur aanvang jaarvergadering  
a Jos opent de vergadering   
 Afmeldingen voor vanavond: Piet Blokker, Edward Reus, André Oud, Cees Scheer, 

Karin de Wit, Juriaan Alderlieste, Lennart Nicolai, Peter de Haan, Hanneke en Marcel 
Reijn. Deze laatste worden bedankt voor het onderhoud van de website. Jos T langs 
met bloemen en een bon. Marloes Timmerman heeft het beheer overgenomen. 

 

   
 Woordje voorzitter  
 Jos vertelt over de werkzaamheden van het bestuur in het afgelopen jaar. We 6 x per 

jaar bestuursvergadering gehad en 6 x per jaar DB. Deze laatste wordt afgeschaft. 
SONN wordt ongeveer 3 x per jaar bezocht. De Bikkel verschijnt 8 x per jaar met 
stukjes van een ieder en die zijn altijd enthousiast. Fleur coördineert dit prima. De 
dames die rapen hebben een aardigheidje gekregen als blijk van waardering. Verder 
proberen we de jeugd te motiveren om samen naar een run te gaan want er komen 
steeds meer runs bij. De Sinttraining was goed verzorgt. De jeugd was enthousiast, 
jammer dat er weinig senioren waren. Er stond een mooi stukje in de Bikkel. Sinds 
november hebben we ook op maandagavond training. Het animo hiervoor is goed. Er is 
een trainersoverleg geweest en een flyer gemaakt. 

 

   
b Notulen vorige vergadering  

Worden goedgekeurd 
 

   
c Verslag SOS 2012 door Jos M.  
 Jos kijkt terug op een prima run. We hebben veel vergaderd, zowel het bestuur als 

bouwploeg. We hebben 900 deelnemers en 300 vrijwilligers gehad. Goede sponsoring. 
Tot slot bedankt Jos iedereen die op de een of andere manier bij de run betrokken 
was/is. 

 

   
d Verslag baanverhuur door Rob Bakker  
 Rob doet enthousiast verslag en het gaat prima.  
   
e Verslag ODW door Marian en Caroline  
 In 2012 was deze weer perfect, mede door jullie inzet. Bedankt!! 

ODW is ODRS is West Friesland Actief. We hebben dit jaar een andere opzet met 
een nieuw bestuur. We gaan meer scholen uitnodigen en er is een facebook pagina  
opgezet. De datum is 09-06-2013. De start gaat nu naar 10.30 uur. Geef je op als 
vrijwilliger via info@ssvsurvival.nl. 

 

   
f Verslag ledenadministratie door Marian en Caroline  
 In 2012 zijn er 24 senior en 9 junior leden bijgekomen. Dus per 31 dec. in totaal 112 

seniorleden, 50 jeugdleden en 9 op de wachtlijst. We zijn heel druk geweest met de 
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run, zijn nu druk met de feestcommissie en daarna met de run. 
Datum voor het SSV feest 28-09-2013. 

   
g Verslag baancommissie door Gerard  
 Gaat goed, er is minder onderhoud maar ook minder animo om te helpen.  
   
h Verslag jeugdtraining door Frank  
 Frank is enthousiast, de jeugd wordt beter, er zit duidelijk vooruitgang in. Opkomst 

hulptrainers gaat redelijk goed, 80% komt wanneer ze ingedeeld zijn. Hij is gestart met 
een langduriger trainingsschema van een paar maanden.  

 

   
i Financieel verslag door Wichard  
 De financiën worden helder en duidelijk uitgelegd door Wichard.  
   
j+k Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  
 Volgens Rens en Koen is het keurig voor elkaar en akkoord. Ze hebben alles 

doorgenomen, bij vragen kregen ze duidelijk antwoord en de bonnen zijn 
gecontroleerd, petje af voor onze penningmeester. Rens wordt bedankt, Koen mag nog 
1 jaar en Jelle Kreuk komt nieuw in de commissie. 

 

   
l Vaststelling begroting en contributie  
 Op basis van de begroting komen we positief uit. Er komt een vraag of rekening 

gehouden wordt met onvoorziene omstandigheden. Deze worden niet in de begroting 
meegenomen.  

 

   
m Stemmen over het aanpassen van het huishoudelijk reglement ten bate van 

invoering taakplicht 
 

 Uitgelegd wordt waarom dit punt op de agenda staat. In het HHR staat nu 1 keer per 
jaar en dat zou dan 2 x per jaar worden om te voorkomen dat steeds dezelfde 
personen altijd helpen en anderen nooit iets extra’s doen. We gaan per dagdeel voor 
hulp en de taakplicht gaat alleen gelden voor seniorleden.  
Er komt de nodige discussie op gang. Gerard Baas komt met de overweging om te 
belonen na vrijwilligerswerk in plaats van “straffen” met contributieverhoging. Jeroen de 
Korte komt met een andere optie en wel lijst rond mailen met werkzaamheden, laten 
invullen en dan ook terug koppelen. Je hoeft pas te betalen als je je taak niet hebt 
gedaan. Er komt nog een andere optie, werkzaamheden toewijzen, kan je niet dan 
moet je ruilen. Doe je dat niet dan moet je de boete betalen. Conclusie: We gaan het 
komende jaar inventariseren, er komt een lijst met werkzaamheden. Mensen worden er 
op aangesproken en dit punt volgend jaar in de jaarvergadering evalueren met de 
resultaten van het afgelopen jaar. Graag met een reactie over hoe positief te 
benaderen en te belonen. Voorstel wordt dus niet aangenomen. 

 

   
n Bestuursverkiezing  
 Aftredend en herkiesbaar zijn John Reus, Caroline Kaagman en Jos Mathot. 

Allen blijven op hun post. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Gerard de Wit. 
Er blijft een vacature in het bestuur open staan. 

 

   
o Rondvraag  
 Piet Brussel vraagt of er in het clubblad eens goede foto’s kunnen komen. SAV heeft 

een stencilapparaat waardoor dat niet kan. Kunnen de pagina’s met foto’s dan niet 
uitbesteedt worden. Dit kan met Marjon de Haas besproken worden. 

Jos T 

 Gerard geeft het bestuur een compliment.  
Er blijken mensen, bijv. voor de run, een aantal maanden mee te trainen zonder lid te 
zijn. Dit blijkt ook op de maandagavond te gebeuren. Caroline reageert dat dit best een 
zorgelijke ontwikkeling is i.v.m. de verzekering. Afgesproken wordt dat er een 
inventarisatie komt op de trainingsavonden. Jos T zal ook op de site zetten dat je 

Jos T 
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alleen verzekerd bent als je lid bent van de vereniging en bond. 
 Frank van Lieshout heeft contact gehad met een personal trainer. Deze wil graag de 

baan af en toe huren. Graag even contact opnemen met Rob Bakker. 
 

 Jos M ervaart deze vergadering als heel positief en dan met name de discussie over de 
taakplicht. 

 

 Fred: de run in Steenbergen gaat niet door door een tekort aan vrijwilligers. Kunnen we 
niet samen een run doen? Jos M antwoord dat het goed is om het op te noemen, maar 
als het toepasbaar is dan wordt dat over 3 jaar. Voor de komende run is het niet meer 
haalbaar, maar we gaan er zeker naar kijken. 

 

 John: De jeugddiploma’s zijn overgenomen door de bond, ze zouden worden 
opgestuurd maar kan ze dus nu nog niet laten zien. 12-04-2013 is er weer een 
diplomatraining. 

 

   
3 Bekendmaking verkiezingsuitslag sportman/vrouw van het jaar  
 Sportvrouw van het jaar is Karin de Wit. Van harte gefeliciteerd!  
   
4 Uitreiking Kei van het jaar  
 De kei gaat dit jaar naar Gerard de Wit. Gefeliciteerd  
   
 Klassement huldiging  
 Max Visser heeft 7 wedstrijden gelopen en is 2e geworden bij de JSCA  
 Ron Hauwert heeft 9 wedstrijden gelopen en is 3e geworden bij de TRC  
 

  Let op, Alle infomail ook naar info@ssvsurvival.nl!!!! 


