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Notulen  

 

 

 
  Actie door 

1  Opening door de voorzitter  
a Jos T. opent om 20.10 uur de vergadering voor de jeugd. Helaas is de beamer defect, 

waardoor het bestuur de foto’s van het 15 jarig feest schuldig moet blijven tot volgend 

jaar. 

 

   
b Sportman en Sportvrouw van het jaar bij de jeugd  
 Robbert maakt bekend dat dit jaar Anouk Schilder en Sven Reus zijn gekozen. Van 

harte gefeliciteerd met jullie prijs. 

Robbert roept de jeugd op om hard te blijven trainen voor de diplomatraining op 9 mei 

en de Oerbos run, waarvoor hij de jeugd oproept in grote getale mee te gaan doen. 

 

   
c Na een hapje en een drankje gaat de jeugd om 20.30 uur naar huis.  
   
2  20.50 uur aanvang jaarvergadering  
a Jos T opent de vergadering.  
 Er gaat een aanwezigheidslijst rond. 

Afmeldingen zijn ontvangen van Andre Oud, Ron Hauwert, Peter Bakker, Edward 

Reus, Piet Blokker en Maarten Laan. 

 

 

   
 Woordje voorzitter  
 Jos vertelt over de werkzaamheden van het bestuur in het afgelopen jaar. We hebben 

6 x per jaar bestuursvergadering gehad. Het afschaffen van het extra overleg voor het 

Dagelijks Bestuur (DB) wat met ingang van 2013 was doorgevoerd is prima bevallen. 

 

Sinds kort is Marieke als notulist aangeschoven bij de vergaderingen, om zo Caroline 

en Marian te ontlasten. Het 15 jarig feest bleek een groot success, de commissie heeft 

uitstekend werk verricht. In het bestuur zijn wat verschuivingen, fantastisch dat er 

alweer nieuwe bestuursleden zijn die zich spontaan hebben opgeworpen. Doel is om 

de komende tijd het beleidsplan weer op te pakken, hiermee was geruime tijd terug een 

start gemaakt en nu is de tijd daar om deze verder invulling te geven.  

 

Het vrijwilligersbeleid begint goed vorm te krijgen, zo zijn er bijvoorbeeld diverse 

cursussen gevolgd waaronder via de vrijwilligerscentrale. Robbert, Peter en Mark 

Veeken gaan naar trainingscursus, het bestuur is blij met de toenamen van het aantal 

trainers. 

 

Robbert heeft in 2013 de rol van hoofdtrainer voor de jeugd overgenomen van Frank. 

Met het team van ongeveer 10 enthousiaste jeugdtrainers is eerst met Frank en daarna 

met  Robbert succesvol invulling gegeven aan de trainingen voor de jeugd. De jeugd is 

hier dankbaar voor en is ook heel blij met Bonny, die o.a. het jeugdkamp en de 

Pietentraining heeft verzorgd. 
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  Actie door 

 

 
b Notulen vorige vergadering  

De notulen van de jaarvergadering van 15 februari 2013 worden goedgekeurd 

 

 Discussie n.a.v. de notulen: 

Linda Hoek organiseert nu de Bikkel, dit loopt prima. Er zal met SAV overleg gepleegd 

worden over het verbeteren van de kwaliteit van de foto’s en het eventueel digitaliseren 

van de Bikkel. De meningen van de aanwezige leden zijn hierover verdeeld.  

 

Taakplicht – vorig jaar is afgesproken bij te houden wie komt helpen en voorlopig nog 

geen taakplicht in te voeren. Afgelopen jaar bleek 50% van de leden mee te helpen, 

het bestuur is hier tevreden over en er is besloten dit te blijven registeren. Voor alsnog 

is de taakplicht nog niet nodig. 

 

Meetrainen zonder aanmelding – Bij de jeugd wordt hier goed op toegezien. Bij de 

senioren is hier geen controle op. Het blijft een kwestie van goed vertrouwen en het 

aanspreken tijdens de training/navragen of zij nieuw zijn en bekend zijn met de 

aanmelding.  

 

Jos T. 

   
c Verslag Westfriesland actief (WFA) door Marian en Caroline  
 Op 15 juni 2013 hebben maar liefst 350 kinderen dankzij SSV leden een leuke dag 

gehad. Bedankt!! 

In 2014 is er een organisatorisch probleem – de datum van dit evenement (15 juni) valt 

gelijk met de survival run in Harreveld, die erg geliefd is bij SSV leden. Verzetten is niet 

gelukt. Er dreigt daarom een tekort aan vrijwilligers voor WFA.   

 

Alle leden wordt verzocht vroegtijdig aan te geven of je kunt helpen met deze dag, geef 

je op als vrijwilliger via info@ssvsurvival.nl. 

Het idee is om een dag van te voren op te bouwen, eventueel moeilijke hindernissen 

niet in het parcours op te nemen en/of minder deelnemers toe te laten. Suggestie is 

ook om CIOS om hulp te vragen (tak buitensport, Alkmaar).  

 

 

 

 

 

 

 

Bonny 

   
d Verslag ledenadministratie door Marian en Caroline  
 In 2013 zijn er per 31 dec. in totaal 141 senior leden (in 2012 waren dat er nog 112), 53 

jeugdleden en 11 jeugdleden op de wachtlijst. Sommigen staan al een half jaar op de 

wachtlijst, dit is even niet anders. Het verloop onder de jeugd is laag.  

 

 

   
e Verslag baancommissie door Gerard  
 Er zijn vele hindernissen gebouwd afgelopen jaar, ook voor de jeugd. Op de 

bouw/herstel dagen was een goede opkomst, veel leden meldden zich niet van te 

voren aan waardoor Gerard zich regelmatig afvroeg of er wel voldoende hulp zou zijn, 

maar dat kwam wel iedere keer weer goed. Ook voor 2014 heeft Gerard weer plannen 

voor nieuwe hindernissen, de aanwezige leden staan al te popelen om te komen 

helpen met de bouw daarvan. 

 

   
f Verslag jeugdtraining door Robbert  
 Robbert is nu hoofdtrainer en is tevreden over de jeugd (en de jeugd over hem). Hij 

heeft meer looptraining aan het programma toegevoegd en heeft als doel 80% van de 

jeugdleden mee te laten doen aan de Oerbos run. Nieuwe trainers bij de jeugd zijn 

Dick Rood, Sjaak Steltenpool, John Dekker, Kris Laan en Simone Lakeman. 

Nog meer vrijwilligers zijn welkom. 

Ook geeft Robbert aan een vervanger te zoeken voor na de zomer, aangezien hij dan 

geen hoofdtrainer meer kan zijn vanwege zijn werk.  

 

   
g Financieel verslag door Wichard  
 De financiën worden toegelicht door Wichard. We zijn een financieel gezonde 

vereniging. Enkele punten die specifiek worden besproken: 

- SOS maakt onderdeel uit van de financiele planning van SSV maar heeft zijn 

eigen planning en budget. Jos M. geeft aan dat SOS ‘self supporting’ tracht te 
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zijn. 

- Energiekosten en de verdeelsleutel met Zouaven en SAV – Actie voor het 

bestuur om hierover in overleg te gaan en te onderzoeken of er een splitsing 

mogelijk is op basis van werkelijk verbruik (aparte meters?). De verdeelsleutel 

is in het verleden afgesproken en is op basis van het aantal leden. 

- Eigen vermogen – Wichard geeft aan dat de omvang van het eigen vermogen 

binnen de ‘normale’ grenzen valt.  

- Er is op initiatief van Wichard een tweede persoon gemachtigd voor de 

rekening van SSV. Dit is een algemeen advies voor verenigingen om zo 

financiele risico’s te verminderen middels extra controle en bij grote transacties 

toestemming van een tweede bestuurslid.  

 

 

 

Jos T/Wichard 

   
h+i Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  
 Jelle en Koen zitten in de kascontrolecommissie. Koen zit op dit moment op Aruba. De 

kascontrole is alleen door Jelle uitgevoerd. Wat Jelle betreft is het keurig voor elkaar en 

akkoord. Alles is doorgenomen, bij vragen kregen hij duidelijk antwoord en de bonnen 

zijn gecontroleerd. Petje af voor onze penningmeester. Jelle wordt bedankt, Jelle mag 

nog 1 jaar en Folkert komt nieuw in de commissie. 

 

   
j Vaststelling begroting en contributie  
 Op basis van de begroting komen we positief uit. De contributie blijft gelijk. Er zijn geen 

vragen en opmerkingen en de begroting wordt goedgkeurd.  

 

   

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

uitgave- en tekenbevoegdheid. 
 

 Uitgelegd wordt waarom dit punt op de agenda staat. Het is belangrijk dat de financiele 

verplichtingen die door SSV leden worden aangegaan names SSV voldoende worden 

gereguleerd. De mate van regulering is afhankelijk van het bedrag. Gemiddeld 

genomen zijn de voorgestelde regels akkoord, echter een meerderheid is het er mee 

eens dat 

- voor de bouwgroep een uitzondering zou moeten gelden en voor hen aparte 

budget/bevoegdheid afgesproken dient te worden 

- bij uitgaven van 250 tot 5000 euro niet gewacht hoeft te worden op een 

bestuursvergadering, maar schriftelijke toestemming van het bestuur ook voldoende is 

(via email). 

 
Met als voorwaarde dat bovenstaande aanpassingen worden gemaakt, wordt het 

voorstel aangenomen. 

 

   
l Bestuursverkiezing  
 Aftredend en herkiesbaar is Wichard. Hij zal zijn functie blijven vervullen. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Dirk Rood. 

Gertjan Kreuk en Nico Beerepoot zijn bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als 

nieuwe bestuursleden en worden benoemd tot bestuurslid. 

 

Dirk wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet als bestuurslid, we zijn blij dat hij nog wel als 

lid en vrijwilliger op de vereniging actief blijft. 

 

   
m Rondvraag  
 Gerard is al 10 jaar baanbeheerder en ontvang voor deze fantastische presentatie een 

luid applaus. 

 

 Folkert vraagt naar de mogelijkheden om een grote klok (stationsklok o.i.d.) op te 

hangen in de hoek van de apenhang. Er zijn meerdere leden die dit handig zouden 

vinden.  Jos M geeft aan dat er gewerkt wordt aan het idee om een overkapping te 

maken (samen met Fred), waar de klok wellicht in zou kunnen komen te hangen. Het 

idee van Folkert wordt hierin meegenomen. 

 

 Wat is de status van het smoelenboek? Jos T. heeft hier veel voortgang mee gemaakt 

en geeft aan dat er nog enkele foto’s ontbreken. Het verzoek is aan een ieder waarvan 

de foto ontbreekt om zelf een foto op te sturen. Het smoelenboek zal digitaal 

 



 
Blad: 4/4  

 

 

 

Datum 14-02-2014 

 
  Actie door 

beschikbaar komen en worden afgedrukt en in de kleedkamer worden opgehangen. Bij 

aanmelding zal aan nieuwe leden een foto worden gevraagd.  
 Schoonmaken van de kleedkamers – hiervoor is een rooster opgesteld, desondanks 

zijn er klachten over de kleedkamers van zowel de heren als de dames. Jos T. zal het 

schoonmaakrooster en daarbij behorende werkzaamheden evalueren. 

Jos T 

 Snipperpad: er is discussie over de richting waarin op het snipperpad wordt gelopen 

met leden van SAV. Dit blijkt een steeds terugkerende discussie te zijn waarvoor geen 

andere oplossing voor handen is dan met elkaar rekening te houden. 

 

 De konijnen: zijn er plannen om iets te doen tegen de konijnen op de baan? Zouaven 

en SAV zijn hier mee bezig. 

 

 Gertjan: helaas is het wegens een incident niet gelukt de vernieuwde website 

vanavond te presenteren.Over 2 a 3 weken zal deze live gaan, bij een nieuwe provider. 

 

 

3 Bekendmaking verkiezingsuitslag sportman/vrouw van het jaar  
 Genomineerd waren John van Dijk, Marco Calis en Peter Schilder. 

Sportman van het jaar is geworden: Peter Schilder. Van harte gefeliciteerd! 

 

   
4 Uitreiking Kei van het jaar  
 De kei gaat dit jaar naar Wilfred, voor zijn enorme inzet als vrijwilliger met de 

seniorentraining, onderhoud van de baan, cursus, de SOS bouwploeg en vele andere 

activiteiten. Gefeliciteerd 

 

   
   
 De vergadering wordt gesloten op 22.25 uur en de bar wordt geopend.  
   

 

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