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1  Opening de voorzitter  
 Om 20.30 uur heet de voorzitter de jeugd welkom. 

 
 

2  Bekendmaking sportman/sportvrouw van het jaar bij de jeugd  
 Dit jaar zijn Max Visser en Lianne van de Poel gekozen. Van harte gefeliciteerd.  
 Na een hapje en een drankje gaat de jeugd om 21.00 uur naar huis.  
   
3 21.15 uur Aanvang jaarvergadering  
a Jos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, het is jammer dat het bestuur van 

SAV er niet is. 
 

 We hebben een paar afmeldingen.  
   
a1 Verslag van Vorig jaar  
 Goedgekeurd  
   
a2 Woordje voorzitter, wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is.  
 We hebben 7 bestuurs- en 7 DB vergaderingen gehad. 

Logo-vlaggen-bord en jaarplanner zijn gemaakt 
Vormgeving notulen zijn aangepast 
Er is een besluitenlijst gemaakt 
Opvolging Piet is gerealiseerd 
Drukken van de Bikkel is gewijzigd, SAV heeft nu een eigen apparaat 
De nieuwbouw is klaar en dit heeft veel tij gekost, m.n. vrijwilligers zoeken 
Er is 2X een uitwisseling met De Knipe geweest 
Aantal trainers gaan een cursus volgen 
De situatie met Mats heeft veel impact binnen de vereniging gehad. We hopen dat hij snel herstelt. 
Het bestuur is bezig met een beleidsplan. Jos legt uit waar we allemaal mee bezig zijn 

 

   
b Verslag voorbereiding SOS 2010 door Jos M.  
 De 6e SOS run is op zondag 12 september. Er komt een nieuw parcours van 13 km bij. De vergun-

ning is nog niet rond. Dit komt door de parcoursverandering en strengere eisen. Het team van SOS 
wordt steeds groter. Nico neemt een onderdeel van SOS op zich. Vraag is nog of de tokkel onder-
deel wordt van de wedstrijd. Sponsoring komt aan bod. Dit wordt door de crisis allemaal wat moeilij-
ker. Het sponsoren van een hindernis á €100,= wordt uitgelegd en er wordt gevraagd om de leden 
eens rond te laten kijken voor een mogelijke sponsor. Denk je dat je iemand weet dan graag mailen 
naar info@ssvsurvival.nl of naar Jos Mathot (thomareli@quicknet.nl) Hij houdt de regie in handen 
en via hem krijg je dan informatie toegestuurd.  

 

   
c Verslag technische commissie door John  
 Hindernissen zijn gecontroleerd volgens de eisen van de bond. John doet dit samen met Richard.  

Er wordt gekeken naar veiligheid en eventueel direct aangepast of eruit gehaald. In overleg met 
Gerard op de opbouwdag onderdelen vervangen of herstellen.  
In kaart brengen van de hindernissen, deze zijn verdeeld in sectoren. Op de site zijn de hindernis-
sen geplaatst: zonder en met voorbeeld hoe te klimmen 
De 10 weekse schema’s voor de trainingen: we volgen de leer volgens CIOS en looptrainingen met 
Dirk en Paul. 
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Trainingsopzet per training. Per training is er een opzet, John geeft een voorbeeld. Soms in verband 
met sneeuw/kou/regen of voor en na een wedstrijd wordt het per training bekeken. 
Bijwonen SONN vergaderingen en uitwisselingen.  
Hij geeft trainingen voor externe groepen. Mooi voorbeeld was de tv uitzending Dubbeltje op z’n 
kant. 
De jaaragenda activiteiten op de site zetten, al is dit grotendeels overgenomen door Hanneke, 
daarvoor dank. 
Het versturen van de nodige mails. 

   
d Verslag ODW door Marian  
 Er was dit jaar een uitgebreider parcours. Er is weer heel veel jeugd door het water gegaan. Datum 

ODW is verzet in verband met De Knipe. Dit geldt ook voor 2010. De datum dit jaar is zondag 13 
juni 

 

   
e Verslag ledenadministratie  
 We hebben intussen 73 seniorleden en 53 jeugdleden. We hebben 8 kinderen op de wachtlijst 

waarvan 2 jonger dan 10 jaar. Met name de jeugd vraagt wel wat aandacht betreffende de trainin-
gen. Dit wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering verder besproken. 

 

   
f Verslag baancommissie  
 Dit is door John in zijn verslag van de technische commissie al meegenomen. De werkdagen wor-

den goed bezocht. 
 

   
g Verslag web-site door Hanneke  
 Het afgelopen jaar hebben we 38000 bezoekers gehad. De afgelopen maand is het item wedstrijd-

info en bestuur veel bekeken. Web-site wordt goed up to date gehouden. 
 

   
h Verslag jeugdcommissie door Wilfred  
 Het gaat soms met de hulptrainers nog wat moeizaam. Trainersschema staat nu ook in de Bikkel. 

Het splitsen van de jeugdgroepen gaat goed.  
 

   
i Financieel verslag door Piet  
 Alles wordt doorgelopen en uitgelegd  
   
j Verslag kascontrolecommissie  
 Controle gedaan door Andre en Jeroen. Alles ziet er prima uit en is goedgekeurd  
   
k Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie  
 In 2010 zijn dat Jeroen en Lennart. Rens Groot wordt reserve en Andre wordt bedankt.  
   
l Vaststelling begroting en contributie  
 De contributie wordt niet verhoogd en de begroting wordt goedgekeurd  
   
m Verslag zelfwerkzaamheden door Johan  
 Hij heeft een lijstje ingeleverd bij Gerard voor de zelfwerkzaamheden lijst maar de totalen lijst moet 

nog komen. 
 

   
n Bestuursverkiezing  
 i Aftredend en niet verkiesbaar: Piet Brussel en Wilfred Versteeg 

Wilfred blijft wel praktiserend met de jeugd maar hij wordt niet vervangen in het bestuur 
Beide krijgen bloemen en een cadeaubon 
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ii Aftredend en herkiesbaar: John Reus en Caroline Kaagman 
Beide blijven onze vereniging versterken. 
iii Voordracht bestuursbenoeming: Wichard Steen, penningmeester. 
Niemand heeft zich als tegenkandidaat gemeld. Wichard welkom bij onze vereniging. 

   
o Rondvraag  
 Lennart: Welke basisscholen er aangeschreven worden voor de ODW? 

Groepen 7 & 8 van Stede Broec en anderen kunnen zich opgeven via vrije inschrijving 
 

 Was het 10 weeks trainingsschema van nut bij de run in Beltrum? 
Ja 

 

 Piet: Is dankbaar en blij dat hij bij deze vereniging heeft mogen zijn. 
Hij is blij dat Nico de SOS op zich neemt, Wichard de penningen en dat Karin de Wit de baanver-
huur coördinator wordt. 

 

   
p De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering  
   
4 Bekendmaking sportman van het jaar  
 Jelle Kreuk. Van harte gefeliciteerd!  
   
5 Bekendmaking kei van het jaar  
 Piet Blokker. Piet krijgt een kei en een fotoboek met foto’s van de sloop van de oude en bouw van 

de nieuwe kleedkamers. 
 

   
 
  


