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Aanwezig waren Jos M, Marian, John, Dick, Wichard, Ca-
roline, en Jos T., aanwezige leden volgens 
de aanwezigenlijst 

Afwezig waren Gerard + afgemelden 
Opgesteld door : Marian en Caroline 
Blad: 1/3 
 

Project Ledenvergadering SSV 
Onderwerp Notulen nr 6 
Plaats Kantine SAV 
Datum 10-02-2012 
Kopie aan Aan-/ afwezigen+bestuursleden 

 
  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 Edwin Timmerman en Manouk Boomsma gekozen. Van harte gefeliciteerd 

met jullie prijs. 
 

   
 Speciaal woordje voor Max Visser na het behalen van het Nederlands kampioens-

schap. 
 

   
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 met een speciaal woord van welkom aan ons eigen erelid 

Piet Brussel. 
 

 Afmeldingen voor vanavond: Piet Blokker, Gerard, Chris B., Robert en Mats.  
   
 Woordje voorzitter  
 Er komt dit jaar geen contributieverhoging. Verder vertelt Jos over de werkzaamheden 

van het bestuur in het afgelopen jaar. 
Ook wordt nog gevraagd of er mensen zijn die Jolanda willen helpen bij het coördine-
ren van de wedstrijden van de jeugd. Er volgt geen direct aanmelding. 

 

   
b Notulen vorige vergadering  

Worden goedgekeurd 
 

   
c Verslag SOS 2012 door Jos M.  
 De vergaderingen zijn in volle gang, de bouwploeg loopt. 

Wienesse is hoofdsponsor. Andere shirtsponsors zijn Flynth, Univé, Cees en Fleur 
Scheer, Auto totaal, John Koomen en firma Vriend. 

 

   
d Verslag baanverhuur door Jos M  
 De baanverhuur heeft € 1.400,= opgebracht in 2011. De coördinatie van de baanver-

huur gaat Rob Bakker op zich nemen omdat Jos zich gaat storten op de SOS. 
Verder meldt Jos nog dat we zijn ingeloot voor de DEEN sponsoractie in het Streekhof. 
Start 8 april 2012 en leuke ideeën voor de zaterdagactie zijn nog welkom. 

 

   
e Verslag ODW door Marian en Caroline  
 In 2011 was deze weer perfect, mede door jullie inzet.  

De organisatie voor 2012 was nog even spannend omdat het bestuur er mee stopte en 
er geen opvolging was. Nu lijkt er toch een doorstart te komen en wel op zondag 10-06! 
Houdt deze datum vrij!! 

 

   
f Verslag ledenadministratie door Marian en Caroline  
 Caroline laat aan de hand van een overzicht zien hoelang de leden van SSV lid zijn. 

Je kon hier duidelijk op zien dat de vereniging groeiende is. Voornamelijk bij de jeugd. 
Senioren is stabiel. 

 

   
g Verslag baancommissie door Gerard  



 
Blad: 2/3  
 

 
 

Datum 28-01-2011 
 

  Actie door 
 Gerard was afwezig dus dit punt vervalt.  
   
h Verslag jeugdtraining door Frank  
 Frank vindt het geven van training erg leuk en voelt zich steeds meer thuis binnen onze 

vereniging. 
In de toekomst wil Frank ook gaan werken met persoonlijke records ook in combinatie 
met de diploma’s. Dit om het voor de jeugdleden wat uitdagender te maken. 
Verder wil hij een logboek maken over de trainingen zodat er gemakkelijker ingevallen 
kan worden. 
Ook wil hij als coach mee gaan naar de wedstrijden om zo de deelnemers te kunnen 
ondersteunen tijdens de runs. 

 

   
i Verslag zondagtraining door Dick  
 Anderhalf jaar geleden is er een besluit genomen dat er meer trainingsmomenten 

moesten zijn. Hier wordt goed gebruik van gemaakt en wordt begeleid door een aantal 
vaste trainers. 

 

   
j Financieel verslag door Wichard  
 De uitgedeelde financiële verslagen worden doorgenomen. Het geheel geeft een posi-

tief beeld. 
 

   
k + l Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  
 Volgens Rens is het keurig voor elkaar en akkoord. Lennart wordt bedankt voor zijn 

inzet en voor hem in de plaats komt Koen Laan. Rens doet het nog een jaar. 
 

   
m Vaststelling begroting en contributie  
 Akkoord.  
   
n Bestuursverkiezing  
 Aftredend en herkiesbaar zijn Jos Timmerman, Marian Koomen en Gerard de Wit. 

Allen blijven op hun post. 
 

   
o Rondvraag  
 Lennart: vraag over het relatiegeschenk handdoek. Er wordt uitgelegd dat dit het sin-

terklaascadeau was. 
 

 Folkert: heeft geen tijd meer voor het organiseren van het jeugdkamp. Sanne Koomen 
en Rick Broersen zijn commissieleden en Frank wil wel meehelpen met organiseren. 
Jos T. geeft aan ook graag een volwassen lid in de organisatie te zien zitten en doet 
hierbij een oproep. 

 

 Peter de Haan: Zou graag namen op de shirts voor de jeugd willen. Dit is handig bij het 
training geven. 
John stelt voor een groepsfoto te nemen en daar de namen in te voegen. 

 

 Frank: gaat een aanwezigheidslijst maken en bijhouden. 
Marian en Caroline gaan een ledenlijst sturen en zullen alle trainers gaan informeren bij 
de komst van nieuwe jeugdleden. 

 

 John: In de trainingsoverzichten naar de wedstrijden toe zal hij de TSC en de RUC 
gaan scheiden. 

 

   
3 Bekendmaking verkiezingsuitslag sportman/vrouw van het jaar  
 Sportman van het jaar is Ron Hauwert. Van harte gefeliciteerd!  
   
4 Uitreiking Kei van het jaar  
 De kei gaat dit jaar naar Ebbel Reus en Peter Bakker. Gefeliciteerd  
   
 
  Let op, Alle infomail ook naar info@ssvsurvival.nl!!!! 


