
 

 

Streker Survivalrun Vereniging 

Correspondentieadres: H. Marsmanstraat 13 • 1613MS Grootebroek 
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Rabobank: NL96RABO0117689785 

 
Aanwezigen: zie presentielijst 
Afwezig met afbericht: John Reus, Gerard Baas 
Aanwezig bestuur: Theo, Gertjan, Wichard, Kathy, Sam, Folkert 
 

Datum  : 5 november 2021 
Plaats  : kantine  
Tijd   : 19.45 uur 
 
Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter en mededelingen  - Theo 
a. Theo opent de vergadering om 19:50 uur en heet alle leden, ouders en 

ereleden van harte welkom. Verzoek aan alle aanwezigen om presentielijst te 
tekenen. 
Het is nog maar een half jaar geleden maar hier zitten we gelukkig weer bij 
elkaar, hopen dat dit zo zal blijven. Hoe het komende periode gaat lopen 
weten we nog niet. Al houden we wel de regels in de gaten mbt corona. 
- Afgelopen jaar 3x run gehad groot succes (bedankt voor de organisatie). 

Ook de ouderkind training was een groot succes. 
- Wat ook weer een groot succes was is de Rabo clubkascampagne, er is 

weer een prachtig bedrag bij elkaar gehaald door de stemmen. dank 
allemaal (hierover straks meer door Jos) 

Waar we verder als bestuur nog aan het onderzoeken zijn is verlichting. Met 
name aan de Noordkant en achter de loods zou (LED) zeer gewenst zijn. Al 
zitten hier wel aardige kosten aan vast. 
Helaas hebben we ook een aantal negatieve berichten; 
- De e-mail vanuit de vereniging loopt nog altijd niet naar wens. Mogelijk zijn 

we achter het probleem. 
- Helaas wordt er nog altijd buiten de vaste trainingsuren getraind op de 

baan. Nogmaals de oproep om hier mee te stoppen! Wij als bestuur zijn 
verantwoordelijk voor hetgeen er gebeurt op de baan, ook als er iets 
gebeurt dragen wij verantwoording.  

- En helaas is dit jaar de Oerbos afgelast. Maar daardoor wel een eigen run 
gehad, wat voer is voor herhaling (clubdag). 

- Afgelopen jaar worden er erg veel vernielingen aangericht in de 
kleedkamers. 
Vermoedelijk gebeurt dit tijdens het gebruik door Martinus. Deze zijn op de 
hoogte hiervan en de schade wordt gerepareerd. 
 
ER zijn geen mededelingen. 
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b. Goedkeuring verslag van de vorige jaarvergadering (zie website: Over ons - 

Vergaderingen); 
Notulen ledenvergadering d.d. 4 april 2021 
Goedgekeurd. 

 
2. Verslag ledenadministratie - Sam 

Weinig bijzonderheden; Qua ledenaantal niet veel gewijzigd tov half jaar 
geleden. Totaal aantal leden 320 – senioren 202 en jeugd 118. 
Wachtlijsten:  
STS : 14  
Woensdagavond : 6  
Vrijdagmiddag :  23  
Vrijdagavond : 4  
Geen voorkeur voor de avond : 5  
Jeugd is afgenomen tov half jaar geleden, veel oudere jeugdleden, door Covid 
weinig nieuwe starters. Senioren toename van 7 leden, weinig STS door 
Covid.  
Evert: Wordt STS weer ingepland en is het handig om vaste startmomenten te 
hebben?  
We gaan weer starten met STS maar ook aangegeven dat de maandagavond 
vaak te druk en vol is. Bestuur is ermee bezig om dit in goede banen te leiden. 
 

3. Financieel verslag 2020 & 2021 - Wichard.  
Kascontrolecommissie Jos en Rens hebben elke post gecontroleerd - post 
kleding € 2.400,- kwam naar boven, bleek bij jaar 2019 te horen. Kleding is hot 
item, contact gehad met Koenis hierover en gaat nog om tafel hierover met 
kledingsponsor.  
Resultaat 2020 €4640,- in de plus, geen rare posten; 
Resultaat 2021 ruim € 20.000,- in de plus, contributiegelden, baanverhuur en 
sponsoring zijn toegenomen. Kosten zijn gekelderd omdat er weinig tot geen 
activiteiten zijn geweest. Dit jaar is ook gecontroleerd. 2021 was prima jaar. 
Balans: AED apparaat aangeschaft – Oerbosrun post (reeds gemaakte kosten 
voor shirts en diverse advertenties) wordt doorgeschoven  
naar jaar dat Oerbos plaatsvindt (2022).  
Post nog te ontvangen – contributiegelden – storneringen zijn zorgelijk, gaat 
Wichard nog over in gesprek met Jos en Sam. Ledenadministratie is op orde 
dus incasso’s zijn terecht. Storno’s is met verschillende redenen, te kort saldo, 
geweigerd enz enz. 
Vraag over de post kleding : waar blijven dan de opbrengsten?  
De kostenpost is voor trainerskleding en mutsen, sjaals enz. en heeft geen 
betrekking op btw verhaal met Koenis 
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Begroting: 
Kosten bijgesteld naar normale kosten, ook voor komend jaar ziet het er 
rooskleurig uit, wij zijn een financieel gezonde vereniging. 
 

4. Verslag kascontrolecommissie - Rens Groot & Jos Timmerman; 
Rens is afwezig, Jos en Rens zijn bij Wichard geweest voor 2020 en 2021. 
Hebben voornamelijk naar opbrengstenkant gekeken voor het jaar 2020. 
2021 Kostenkant gekeken en wil precies weten wat en hoe het is. Was voor 
kascontrolecommissie akkoord. 
Samen geconstateerd dat bedragen kloppen enz. Wat tips verstrekt en zijn 
akkoord met financieel verslag. 
Theo vraag de aanwezigen of er akkoord is om decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid. 

 
a.Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie;  
Evert voor volgend jaar ipv Rens & Ruud Winter (reserve) Evert en Jos 
kascontrolecommissie. 
b.Vaststelling begroting en contributie 
De begroting wordt goedgekeurd. 

 
5. Verslag Trainingen - Folkert 

Afgelopen jaar weinig getraind. 1 trainer afgehaakt (Erik van Diepen) en 2 
toppers zijn gestart, hebben ATS gevolgd. Kosten trainers zijn nog niet 
verwerkt in cijfers. Dit jaar nog niet de betaling aan trainers uitgevoerd 
vanwege het gekke raar waarin wij leven.  
Roderick : zijn wij nog op zoek naar nieuwe trainers? 
Zijn altijd op zoek naar nieuwe trainers, mogen altijd stage komen lopen, ook 
voor bij de jeugd.  
Waar is de ledenstop op maandagavond op gebaseerd?  
Aangegeven dat 1 trainer op 70 aanwezige leden geen optie is.  
 

6. Verslag jeugdtraining - Martijn 
Ook wij hebben een Covid jaar, jeugd mag gewoon doortrainen maar geen 
wedstrijden. Jeugd vindt langzaam zijn weg naar de wedstrijden. JSR-A jeugd 
lopen 3 jeugdleden in top 10 en ook de andere klassen gaan lekker. Er is een 
wachtlijst bij jeugd en kunnen heel goed trainers gebruiken. Trainers stoppen 
om diverse redenen en er komen maar mondjesmaat trainers bij. Aantal 
jeugdleden hebben ATS gevolgd en draaien mee in avondtraining. 
Ouder/kindtraining was geweldig (80 aanwezigen), runnetjes waren geweldig. 
Evert: zijn er evt ouders van startende jeugdleden die training willen geven? 
Bart de H.: hoe gaan wij er als club voor zorgen dat kwaliteit in trainers 
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behouden blijft.  
Er zijn zo af en toe ook ouders van jeugdleden die mischien in toekomst 
training willen gaan geven. Daarnaast zijn er een aantal leden die BTS – ATS 
hebben gevolgd. Trainers bij volwassenen – meelopen “stage lopen” . Ervaren 
jeugdleden geven samen training. 
 

7. Verslag Bouw - Mark 
Alle helpende handen enorm bedankt! In mei is de baan weer gekeurd door 
de bond, waren onder de indruk. Aandachtspunt in nieuwe vakken zijn de 
gelaste hindernissen/vakken. Bond maakt gebruik van touw en hout. Bond is 
nog in gesprek met elkaar over staal. Omdat zij er geen gebruik van maken is 
het eigenlijk afgekeurd maar dat komt door onwetendheid. Loopt stroef bij de 
bond. Moeten het eerst op de rit krijgen hoe zij dit willen keuren enz,. 
Achterste stuk is afgerond en wordt volop in getraind. Oude Germaco is weg, 
was te licht. Klein detail – naam bouwploeg – wordt gewijzigd naar 
baanonderhoudsploeg. Volgende hersteldag is 6 november. 
Tip! Maak gebruik van de SSV-app  
 

8. Verslag SOS - Jos 
De 11e Oerbos kon vanwege Covid niet doorgaan. Shirts liggen klaar bij de 
drukker voor de volgende editie. Organisatorisch zijn er een aantal 
wijzigingen. Er ligt een nieuw parcours. Start en finish is op de eigen baan. Er 
is een aparte Oerbosbouwploeg in het leven geroepen. Ariën en Bart de H. 
trekken de kar in de Oerbosbouwploeg. Ariën neemt de uitvoering voor zijn 
rekening terwijl Bart het parcours en de hindernissen in zijn portefeuille heeft. 
Marian en Caroline stoppen uit tijdgebrek met de coördinatie van de 
vrijwilligers. Martijn van der Deure komt het Oerbosteam versterken. Als je 
belangstelling hebt voor de functie van vrijwilligerscoördinator laat het weten 
aan Jos Mathot. 
 

9. Verslag bouw SOS - Arien 
Jos heeft eigenlijk alles al verteld, Arien heeft samen met Bart gezeten. De 
eerstvolgende Oerbos zijn er 2 routes, korte voor de jeugd, langere voor de 
rest. Geen lus over de Wijzend. Lange route is ruim 12 kilometer. 
Hindernissen variëren tussen wedstrijdloper en recreanten. Simpel houden 
voor vrijwilligers bij hindernissen. Zijn op zoek naar nog 1 man/vrouw voor 
bouw SOS. Misschien handig om app-groep op te zetten voor bouw SOS. 
 

10. Verslag Jeugd - Kathy 
Al veel gemeld, Sam gestopt als hoofdtrainer. Wordt bij jeugdtraining bedankt 
door jeugd en trainers. Joeri is naar voren geschoven en is nu hoofdtrainer op 
woensdag, Martijn op vrijdagavond. Joeri heeft BTS , net als Martijn. nieuwe 
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groep wedstrijdjeugd JSR-C. Grote groep JSR A is bijna volwassen. Avond 
gehad voor nieuwe wedstrijdjeugd. Veel animo voor. Jeugdcommissie is druk 
bezig. Miniruns waren groot succes. (70 jeugdleden deden mee). 
Ouder/kindtraining is altijd een groot succes (80 personen). 
 

11. Verslag ODW - Kathy 
Bijzonder punt wat jaarlijks terug komt. Gaan ons beraden of wij hier aan mee 
willen doen. Als wij niet actief zijn dan stopt ODW. Hindernissen bouwen kost 
veel tijd en te weinig mankracht. 
Sjaak : kan ODW niet hier (eigen baan) naartoe komen ? 
Gaan hierover in overleg met de andere partijen of dit een optie is.  
 

12. Parcourscommissie – Theo 
Seizoen 2020-2021 heeft stilgelegen in verband met het coronavirus. Seizoen 
2021-2022 is opgestart en ook daar zijn een aantal runs niet doorgegaan. 
Zodoende zijn geen ontwikkelingen door de Parcours Commissie 
waargenomen. De vergaderingen die plaatsvinden in Dronten en Buren kan ik 
beide niet bijzijn. Dus nog onbekend wat daar besproken wordt. 
Gecontroleerde Parcoursen door SSV controleur gedaan: 
SurvivAlkmaar Alkmaar 
KDO Over de Balk, De Kwakel  
St survivalrun Almere, Almere  
AV Edam, Edam   
Keuring wedstrijdparcoursen door SSV controleur, toekomst 2022.  
6/7 mei 2022   -  Delft,  KSR  
20/21/22 mei  -  De Knipe, LSR-MSR-KSR-JSR 
 
Aanwas PC leden  
Helaas zijn dit seizoen maar liefst 8 PC-leden gestopt door diverse 
omstandigheden, we missen dus mankracht en je begrijpt dat we hierdoor 
worstelen om de planning rond te krijgen voor zowel TG als WO keuringen. 
Gelukkig is er bij ons iemand opgestaan die John wilt vervangen en dat is 
niemand minder dan Semanta!! 
 

12. Baanverhuur - Yvonne 
Hebben goed jaar gehad met baanverhuur – veel scholen (ondanks Covid) 
gehad Horizon, Clusius en nog meer. Veel feestjes teambuildings, 
vrijgezellenfeestjes. Dat kan ik niet zonder jullie – appgroepen werken echt – 
Yvonne stopt ermee per 1-1-2022. Er is nog niemand opgestaan maar als je 
iemand weet, geef het door aan Yvonne of aan bestuur. 
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13. Rabo Clubkascampagne - Jos 
Bedrag wat wij als vereniging ontvangen is € 1.063,64. Elke stem was € 8,17 
waard. 

 
14.Bestuursverkiezing: 

Aantredend  
I.  Bart Wisman (kiesbaar) 
Aftredend (en herkiesbaar) 
I. Folkert Kaagman (aftredend) 
II. Wichard Steen (aftredend) 
III. Robbert Westhoven (aftredend) 

 
(Tegen-)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de jaarvergadering bij de 
voorzitter melden. 

 
15 .Vacatures 

a. Baanhuur coördinatie  
b. Hoofdtrainer 
c. Oerbos Coördinator (vrijwilligers) 
d. Schoonmaak kleedkamers 

Derck : Waarom geen professionele schoonmaak? 
Het is nooit echt schoon – putjes altijd vol – dit meenemen in 
overleg met SAV. 
Jos : er werd aangegeven in notulen vorig jaar dat baancoordinator 
zondagochtend zou stoppen, Jos wil het wel overnemen. 

 
16 Rondvraag 

Jos: afgelopen tijd met licht- training op veld bij Zouaven – schijnen 
problemen mee te zijn 
Theo geeft aan dat dit is opgelost. Er mag getraind worden bij Zouaven. 
Roderick – onenigheid met SAV trainers – wij roepen binnenbaan en er 
schijnen afspraken te zijn.  
Duidelijk afspraak – wij mogen binnenbaan gebruiken tijdens looptraining. Dit 
is niet bij alle leden bekend. Wij noemen dit nogmaals op bij SAV. Alleen 
deze persoon is er niet van op de hoogte. Gezamenlijk baanreglement met 
SAV gemaakt en zijn er van op de hoogte. Reglement doorsturen aan 
trainers. Misschien handig om baanreglement op te hangen. 
Richard: bij vorige onderhoud 3-puntsslot kapot. Is dit doorgeschoven naar 
gemeente.  
Douches kapot – aangegeven dat groot onderhoud binnen nodig – is dit ook 
aan de gemeente gecommuniceerd. Dit gaan wij doorgeven – wij hebben op 
dit moment contact over vernielingen. Jos zal dit aanvullend nog doorgeven. 
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Bart de Haas: aanvulling op bovenstaande: verschil tussen douches is bizar, 
laat hier naar kijken.  
SSV herendouches en wielrenners (achterste kleedkamer) is te groot. Dit na 
laten kijken. Jos neemt het mee richting gemeente. 

 
De voorzitter sluit de officiële vergadering. 

17 Uitreiking Kei van het jaar; Martijn vd Deure 
Is zelf bekend geworden met de sport door zijn kinderen. Mats, Mees en later 
ook Bram. 
 Als snel wilde Martijn de jeugd bij staan als trainer en dat Bart stopte met 
hoofdtrainer is Martijn Hoofdtrainer geworden op de vrijdagavond. Eerst met 
Sam en nu samen met Joeri.  
Martijn zet zich in voor de StS en heeft hij zijn weg gevonden bij de 
volwassen trainingen als trainer. 
Tevens is Martijn vrijwel bij alle bouwdagen te vinden en heeft zich 
aangemeld om komende Oerbos zijn hulp te bieden in de Oerbos 
organisatie. 

 
Bezige bij waar wij enorm blij mee zijn als bestuur. 

 
Uitreiking bloemen en woord van dank aan aftredende bestuursleden Folkert en 
Wichard en de baanverhuur Yvonne 
 
Sluiting rond 22:00 uur. 
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