
 

 

 
 

Notulen van de jaarvergadering SSV 23-01-2009: 
 
 
 
Om 20.30 is de jeugd aanwezig en wordt de DVD van de 2e diploma avond vertoond. 
Om 20.50 uur heet Piet de jeugd van harte welkom en vind de uitreiking  sportman/vrouw 
plaats. 
Sportman 2009 is Bart Koppies en sportvrouw 2009 is Chris Damen. 
Beide van harte gefeliciteerd.  
 
A: opening voor de leden van 18 jaar en ouder: 
Een uitgebreid welkomstwoord van Piet, de laatste keer optredend als voorzitter. 
Het jaarverslag van 2008 wordt goedgekeurd op een kleine opmerking na: Timmermans 
moet zijn Timmerman. 
 
B: Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn Ischka Ijzer (er komt geen nieuw bestuurslid) en Piet Brussel als voorzitter, 
beide zijn niet herkiesbaar. 
Aftredend en herkiesbaar zijn Caroline Kaagman en Gerard de Wit. 
Jammer dat jullie gingen maar welkom terug in dit bestuur. 
Jos timmerman krijgt een enorme voorzittershamer overhandigt en neemt de vergadering 
over. Eerst neemt Jos M het woord ter afscheid van Piet. 
Hij wordt bedankt voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren en krijgt een mooi 
afscheidscadeau als herinnering mee. 
 
C: verslag S.O.S. 2008 en de voorbereiding van 2010 door Jos Mathot: 
Inmiddels is het 139 dagen terug dat we de Streker Oerbos Survivalrun hadden. Een 
fantastische dag met 800 deelnemers (is eigenlijk wel het maximum) en 250 vrijwilligers. 
Wat nieuw is was de route langs de Drechterlandse weg en niet meer langs het spoor. 
Ook was het zwembad nieuw, het schone water en het gebruik hiervan vraagt de volgende 
keer wel wat aandacht (schoenen uit!!!) 
Er was één geval van de ziekte van Weil na de run maar of dat door de run komt is niet 
bewezen. In ieder geval gaat het met degenen die dat overkwam weer goed en hij heeft 
toegezegd om de volgende run weer gewoon mee te doen. 
In 2010 alweer de 6e run, binnenkort weer een vergadering en Jos heeft er al weer zin in. 
 
D: verslag van de technische commissie door John Reus: 
Behalve de drukte van de SOS 2008 survivalrun zijn er nog een aantal ontwikkelingen 
geweest. 
 

- Bordjes eigen verantwoordelijkheid 
 
- De diploma’s landelijk  zijn een succes. Vele loopgroepen hebben al een 

uitwisseling gehad met trainers en examens. Zelf proberen we ruim van 
tevoren de data van de examens te plannen.  

 



 

 

- Bezoeken van de vergadering van de trainingsgroepen en organisaties SONN, 
de ALV en de parcourscommissie. Uitwisseling met De Knipe.  

 
- Stimulering jeugd .Monique Feenstra en Hanneke Reijn verzorgen vervoer 

naar de wedstrijden.     
 

- Eigen jeugdkamp.  Mooie dag bij Gerard en Louise.  
 
- Logo van de vereniging en van de SSV is ontwikkeld door Joeri. 
 
- Kleding tights en shirts.  Kwaliteit opdruk is slecht. Piet heeft een en ander 

mbt de logo’s en distributie rechtgetrokken.    
 
- Trainingen door externen. Dirk Rood heeft een aantal looptrainingen 

gegeven. De tips en trucs van Dirk zijn bij de survivallers in goede aarde 
gevallen. Clinic boogschieten, lopen en zwemmen is in het Streekbos 
gehouden olv Dave van der Lee van B&A outdoor.  

 
- Eigen verhandelingen over aerobe/anaerobe training. Ook het omgaan met 

kou is aan de orde geweest en zal nogmaals aan de leden worden 
aangeboden.  

 Getracht zal worden om een gastspreker te krijgen, ipv de training. 
 
- In navolging van de instructiefilm heeft Sinterklaas een foto DVD ontwikkeld.   
 
- De houtsnippers worden nu vanuit Drechterland en Stede Broec geleverd. 

Verspreiding is nog een punt van aandacht.  
 
- Materiaal opslaghok.  Aantal keren opgeruimd doch een puinbak.  
 
- Schema van de activiteitenlijst wordt om de paar weken vernieuwd en ook 

op de site geplaatst. De activiteiten zal worden opgehangen naast de 
trainerslijst van de jeugd.  

 
E: verslag Opendag waterrecreatie door Caroline Kaagman en Marian Koomen: 
De datum is veranderd ivm de Knipe. De ODW is nu 14 juni 2009. 
Er zijn nu voldoende vrijwilligers en daardoor komt er nu ook een andere opzet. 
Het wordt een soort minirun met bandjes. De opzet is besproken in een aparte  
ODW vergadering kort terug. Ook wordt de bondsdag voor alle jeugdleden tijdens  
de ODW gehouden hier. Jos M neemt de bondsdag op zich. 
 
F:Verslag ledenadministratie door Caroline en Marian: 
We hebben op dit moment: 69 seniorleden en 54 jeugdleden. 
Er staan 28 kinderen op de wachtlijst waarvan er 5 nog geen 10 jaar zijn. 
Door een andere opzet van trainingen en tijden kunnen 30 januari a.s. 23 nieuwe  
leden toegelaten worden. 
 
G: Verslag baancommissie door Gerard de Wit: 



 

 

Er zijn 4 bouwdagen geweest. Weinig hindernissen gebouwd, wel veel hersteld. De 
baan is weer up to date. Er zij 2 houtopslagen gemaakt. 

Minpuntje is wel dat er 25 mensen zich opgeven en dat er 15 aanwezig waren op  
de laatste bouwdag. Graag afbericht geven als je niet kan. 
In Beltrum weer ideeën opgedaan en het verzoek bij de secretaris ingediend en  
goedgekeurd, er komen 2 netten bij.  
In juni de Buffeldag gehad, dit was een topper. 
In sept.2009 gaan er 20 man naar Oostenrijk voor een survivaltocht. 
 
H:Verslag ICT commissie door Ischka IJzer: 
Als eerste in het land geïntroduceerd: het digitaal aan- en afmelden voor de  
oerbosrun. Dit is heel goed verlopen. Door verhuizing moet hij nu afscheid nemen  
van de vereniging en zijn opvolgster wordt Hanneke Reyn. De nieuwe website  
gemaakt door Hanneke en haar man ziet er goed uit, de complimenten hiervoor. 
 
I: Verslag jeugdcommissie door Wilfred Versteeg: 
De enige verandering die er is, is dat de trainingstijden zijn aangepast zodat er nu 2  
groepen zijn en er nu ruimte is om die 23 nieuwe leden te verwelkomen. Alles wat  
kan klauteren en klimmen is naar de 2e groep gegaan. 
Die groep gaat om 19.15 uur inlopen en om 19.30 uur trainen. 
Verder stelt hij voor 1x per jaar de diploma’s  te laten halen. 
 
J: Financieel  verslag door Piet Brussel: 
De overzichten zijn uitgedeeld en nu wordt er nog wat uitgelegd. 
Al met al een positief resultaat voor zowel de SOS als SSV. 
Komend jaar innen wij alleen de contributie die overigens niet verhoogd wordt. 
( is gelijk punt K van de vergadering). 
De bond int zelf het bondsgeld. 
De bedoeling is dat jaarlijks een subsidie wordt aangevraagd. Over de subsidie  
aanvraag komen nog wat vragen en dat wordt uitgelegd. De gemeente krijgt een 
 aanvraag voor subsidie. 
Op de vraag wat er gebeurt bij vernieling of brand komt het antwoord dat de  
subsidie alleen voor de SSV is en niet voor de oerbos en er staat dan ook extra geld  
op de rekening voor dit soort calamiteiten. 
 
De kascontrole is gedaan en alles is in orde. Dirk Rood en André Oud worden  
bedankt voor de controle. 
 
L: benoeming kascontrolecommissie: 
André blijft nog een jaar en Jeroen de Korte komt erbij. 
Lennart Nicolai komt als reserve op de lijst te staan. 
 
 
 
M: Bespreking zelfwerkzaamheid door Jos Timmerman: 
Heeft de nodige mailtjes verstuurd en veel reactie gehad. 
Bij geen reactie is er gebeld. Er is geprobeerd alle leden te mobiliseren. 
Resultaat: ODW 18 en 17 pers 
       Kloetloop 10 pers 



 

 

                 Rapen van de Bikkel  3 pers 
               
 
                 Baan 20-25 pers 
                 Collecteren 4 pers 
                 Helpen bij training of jeugddag 2 pers 
                 Coördinatie Bikkel  0 pers dus……vacature. 
 
N: rondvraag: 
28 juni wordt de run-bike-run dag georganiseerd. Hoe of wat? 
Daar komt nog meer info over. Het is puur recreatief. 
 
Dan de uitreiking van sportman van het jaar en dit jaar is het……John Reus. 
De kei van het jaar is deze keer voor ……..Hanneke Reyn. 
Beide van harte gefeliciteerd. 
 
Jos T. sluit om 22.15 uur de vergadering. Tijd voor de DVD van de S.O.S.2008 en  
de uitwisseling met de Knipe bij ons zondag 11 jan.j.l. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Marian Koomen notulist. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


