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  Actie door 1  Opening door de voorzitter  
a Jos T. opent om 20.10 uur de vergadering.   
 De aanwezigheidslijst wordt doorgestuurd en de afgemelde afwezigen worden opge-

noemd. 
 

   
 Woordje voorzitter  
  Woordje voorzitter: o Jeugd niet meer voor jaarvergadering i.v.m. tijd.  o Sportman / vrouw van het jaar niet meer i.v.m. weinig inzendingen, 

Fred, 3e plaats; o SBN zoekt een voorzitter, secretaris en commissieleden. o Kleding wordt hard aan gewerkt.AllSur5. o Robbert gestopt met jeugd. Bedankt voor inzet. Gelukkig nog andere 
zaken voor vereniging. Willen je niet kwijt. o Folkert nieuwe jeugdtrainer voor vrijdag vanaf mei 2014.  o Bart de Haas jeugdtrainer op woensdag. Vanaf 12 november 2014. 
Wegwerken wachtlijst. o Bikkel januari heel stuk geschreven wat er gebeurd. Kern punten.  o Start-to-survival gestart. Leden groei, drukte op maandag. Woensdag 
nog overleg met Mark en Robbert. Eerste keer op 25 april a.s. Geen 
nieuwe leden mee naar training, ook niet op zondag. o Vrijwilligers heel belangrijk. Daarom de vrijwilligers koesteren en moti-
veren.  o Afscheid van een aantal vrijwilligers: 

 Johan van Gelderen 
 Rob Bakker 
 Karin de Wit 

Ze worden alle drie bedankt voor hun werkzaamheden binnen 
de vereniging en ontvangen een cadeaubon. o Afsluitend: survival prachtig mooie sport en SSV een hele mooie ver-

eniging met enthousiaste leden die veel voor elkaar over hebben. Ik 
hoop dat dat zo blijven mag. o  

We zaten met acht personen in het bestuur. Daarvan zitten er vier nu nog steeds in 
(Caroline, Marjan, John en Jos). Een mooie vaste kern dus.  
2014 is wat mij betreft een jaar geweest van verjonging en uitbreiding van het bestuur. 
Tijdens de jaarvergadering traden Nico en Gertjan toe tot het bestuur. Dit ter vervan-
ging van Dick maar ook ter uitbreiding van het aantal mensen in het bestuur zodat je 
het werk meer kunt verdelen.  
Ook gaf Rens toen aan interesse te hebben in een bestuursfunctie. Dan heb je als 
bestuur toch opeens een luxe probleem. Dus Rens ook toegevoegd aan de vergade-
ring. 
Verder was ikzelf al enige tijd op zoek geweest naar een vervanger. Na het polsen van 
enige mensen kwam opeens Theo op mijn pad. En hij had nog interesse erin ook. Dus 
Theo ook toegevoegd aan de vergadering. Zo kwamen we op een aantal van tien men-
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Datum 14-02-2014 
   Actie door 

sen, waarvan acht gekozen en twee nog niet gekozen (Rens en Theo). 
In 2014 is Marieke toegevoegd als notulist aan de vergadering. Hier waren en zijn we 
nog steeds heel blij mee. Dat scheelt voor Caroline en Marjan veel werk en kunnen zij 
zich meer richten op hun andere taken. Daarnaast notuleert zij ook nog bij andere ver-
gaderingen. Wat mij betreft een hele grote aanwinst.  
Bij de trainingen van de senioren en junioren is er eind 2013 en in 2014 ook het e.e.a. 
verandert. Eind 2013 is de maandagavond er voor de startende senioren bij gekomen. 
Gezien het aantal mensen dat de training volgt vindt ik het een aanwinst voor de ver-
eniging. 
Bij de jeugd is de woensdagavond er bij gekomen met hun eigen trainer, Bart de Haas. 
Tevens zijn er voor die avond weer een aantal hulptrainers bijgekomen.  
Het opleiden van trainers en leden is in 2014 ook verder uitgebreid.  
Begin 2014 is ook de nieuwe website actief geworden en zijn we gestart met facebook. 
Beide een goede verandering die de informatievoorziening naar de leden en anderen 
verbeterd. 
Maar de beste verandering in 2014 vind ik het oppakken van het beleidsplan. Met de 
nieuwe bestuursleden is er ook een nieuwe manier van besturen geïntroduceerd. Een 
stuk professionalisering naar mijn mening. Er wordt meer gekeken naar welke richting 
we op willen als vereniging. We gaan langzaamaan van een uitvoerend bestuur naar 
een sturend bestuur. Door de taken beter te verdelen kan het bestuur zich meer richten 
op de toekomst en de speciale zaken. Het organogram maakt hier veel in duidelijk. Het 
toekennen van een verantwoordelijke vanuit het bestuur aan een afdeling/tak maakt 
het duidelijker wie iets doen moet. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik John. Sinds 
John de verantwoording voor de jeugdafdeling op zich genomen heeft is de jeugdgroep 
al een paar keer bij elkaar geweest voor overleg. De groep stuurt zichzelf. Dat is de 
kant die we op moeten.  
Ik denk dat al het bovenstaande alleen mogelijk is doordat we een bestuur hebben dat 
er voor wil gaan. Mensen die een visie hebben van waar ze naar toe willen. Die de 
schouders er onder zetten en met elkaar het beste er van willen maken. Die elkaar zo 
nodig ondersteunen. Met andere woorden: een topteam.  
En met dat bestuur ben ik heel blij. Dat geeft mij, maar ik hoop niet alleen mezelf, veel 
energie. Het geeft mij ook vertrouwen in de toekomst. Ik wil jullie dan ook allemaal be-
danken voor de samenwerking afgelopen jaar en hoop dat we dat nog vele jaren mo-
gen volhouden.  

   
b Notulen vorige vergadering  

De notulen van de jaarvergadering van 14 februari 2014 worden goedgekeurd 
 

 Discussie n.a.v. de notulen: 
Of we de notulen de volgende keer een aantal keren willen printen. 
 
Schoonmaak van de dameskleedkamer. 
Dameskleedkamer wordt niet of slecht schoongemaakt. Dit wordt meegenomen naar 
de schoonmakers. 

 

   
c Verslag SOS en Westfriesland actief (WFA) door Jos M.  
 SOS,  

Dit was de 8e keer met ruim 1050 deelnemers. Dit is eigenlijk wel ons maximum. Er 
wordt nagedacht over andere starttijden/groepen. We hadden ruim 300 vrijwilligers en 
een goed persbericht. 
Jammer genoeg 1 ongeluk bij de eindhindernis maar dit is goed afgelopen. Het geeft 
als organisatie wel weer stof tot nadenken of we goed bezig zijn. Er wordt opgemerkt 
dat er ook 1 hindernis bijna stuk is gegaan omdat er teveel mensen aan één kant in-
hingen. Graag willen we bij de organisatie van de SOS een paar mensen erbij ter on-
dersteuning. Info bij Jos M. 
WFA, 
Jos M is voorzitter geworden en de organisatie wordt verder ingericht. Hans en Peter 
coördineren weer de bouwploeg en Marian en Caroline zorgen weer voor de inschrij-
ving en organisatie van de scholen.  
Datum 14-06-2015!!! 
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Unicef en koningsdag zijn afgeblazen omdat er anders teveel druk op de leden komt. 
   
d Verslag ledenadministratie door Marian en Caroline  
 Het aantal seniorleden is op dit moment 169, we hebben 60 jeugdleden en 34 kinderen 

op de wachtlijst waarvan er 6 nog geen 10 zijn. 
 

   
e Verslag baancommissie door Gerard  
 Onderhoud van de baan gaan goed, baan is goedgekeurd door de bond. Ze zijn altijd 

positief dus de complimenten voor Gerard en zijn ploeg. 21-03-2015 is er weer een 
bouwdag. Gerard wil graag max 15 personen maar heeft nog maar 1 berichtje gekre-
gen.  

 

f Verslag jeugdtraining door Folkert  
 Folkert bekleed deze functie nu ruim een jaar en wil meer structuur in de trainingen 

brengen door o.a. de jeugd meer wedstrijden te laten lopen. 
Er is op woensdagavond een training gestart om de wachtlijst weg te werken. 1 vaste 
trainer + 4 hulptrainers is 2 groepen. Toen kwam de vraag van het bestuur vrijdagjeugd 
erbij voor meer trainingsmomenten zodat ze ook meer wedstrijden kunnen lopen. Van-
af nu komt Jochem Feenstra er als vaste hulptrainer bij en hij hoopt dat er wat hulptrai-
ners van de vrijdag naar de woensdag kunnen. Zo ja dan kan er een nieuwe groep 
gestart worden van 10 kinderen.   

 

   
g Organogram/beleidsplan door Theo  
 Het beleidsplan wordt gepresenteerd door middel van het organogram. N.a.v. het punt 

promotie komt het punt kleding ter sprake. Hier wordt aan gewerkt. Vraag is of er ook 
kleding voor trainers in het plan wordt meegenomen want die is versleten. Theo geeft 
aan dat dit nu nog niet zo is. 
Beleidsplan is voor 95% klaar en komt binnenkort op de site. 

 

   
h Financieel verslag door Wichard/Jos M  
 De financiën worden toegelicht door Jos M. 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 
zijn. We zoeken zelf sponsoren voor de run. 

- De positieve balans is nodig voor: afname van de subsidie, kosten van de trai-
ners, bijdrage voor evt. nieuwe kantine en de contributie wordt niet verhoogt. 
Er komt een voorstel van Wilfred om naast de vereniging een stichting te heb-
ben, dan hou je vereniging op nul en vraag je de stichting geld bij evenemen-
ten. Dit is een goed idee om verder te onderzoeken. Jeroen Kok (lid) gaat zich 
hierin verdiepen en laat het bestuur dit dan weten. 

- Winst/verlies 2013/2014 we hebben kosten gemaakt voor cursussen, een 
nieuwe website en de kerstpakketten. 

- De SSV begroting van 2015 en de werkelijke balans van 2014 wordt doorge-
nomen. 

- Er komt een opmerking: De buffeldag is selfsupporting. Dat klopt de kosten die 
zijn opgenomen zijn voor presentjes.  

- De SOS begroting: de kosten waren in 2014 behoorlijk hoger. Daar wordt voor 
de volgende run kritisch naar gekeken. Sommige kosten waren echt onvoor-
zien zoals het extra legen van een container. De insteek blijft met een positief 
saldo de run afsluiten.  

 

   
i+j Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  
 Folkert en Jelle werd Folkert en Jurrien. Zij hebben de financiën goedgekeurd, het was 

prima voor elkaar. Rob Bakker wil graag een uitgesplitst overzicht van de inkomsten 
van de baanhuur. 
Kascontrole volgend jaar Gerard Baas en Folkert. 

Wichard 

   
k Vacature coordinator baanverhuur.  
 Mats wordt de nieuwe coördinator en zal worden ingewerkt door Rob  
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   Actie door    

l Bestuursverkiezing  
 Aftredend en herkiesbaar is Marian. Zij zal haar functie blijven vervullen. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Jos Timmerman. 
Rens Groot en Theo Jong zijn bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als nieuwe 
bestuursleden en worden benoemd tot bestuurslid. Theo zal het voorzitterschap over-
nemen. Hij krijgt de bijl overgedragen van Jos T. 

 

   
m Rondvraag  
Rob Er zijn soms groepen die alles willen huren dus ook de atletiekbaan. Wie moeten daar-

voor benaderd worden? SAV en het Martinus college. Bij beide moeten de evenemen-
ten opgevraagd worden, want de website van SAV is niet altijd up to date. M+C gaan 
de contact gegevens versturen aan Rob en Mats 

M+C 

Folkert Op vrijdag trainen er ook soms volwassenen, wordt dit toegestaan? 
Er ontstaat wat discussie en dit punt komt op de agenda van de volgende bestuursver-
gadering. 

Theo 

Jurrien Wilfred stopt en hoe nu verder? 
De dinsdag is opgelost en voor de donderdag is nog een vacature. Het doel is 1 hoofd-
trainer en 4 hulptrainers. Er komt binnen kort een oproep in de Bikkel en op de site. 

Theo en Jos T 

Jeroen 
de Korte Merkt op dat er trainers zijn die de cursus hebben gevolgd en vraagt of die worden 

ingezet? 
Ja, maar op andere trainingsmomenten. 

 

Jeroen 
Kok Over de communicatie onderling van de leden.  

We hebben een algemene facebook pagina, zou het iets zijn om een besloten groep 
voor de leden aan te maken? Hier wordt naar gekeken. 

Gertjan? 

Dick Betreffende de Start to survival, als ze dan op maandag en zondag komen trainen, zijn 
ze dan ook al lid van de vereniging? 
Ja!! 

 

Rob  De namen van de vrijwilligers die geholpen hebben bij de baanverhuur, nog naar het 
secretariaat? 
Ja, hij stuurt dit nog door van het afgelopen jaar. 

Rob 

Gerard 
Baas Geen vraag maar wil een applaus voor het bestuur.  
   
2 Uitreiking Kei van het jaar  
 De kei van het jaar was even een moeilijke beslissing maar het wordt onze scheidende 

voorzitter Jos Timmerman. Hij wordt door Theo bedankt voor zijn inzet van de afgelo-
pen jaren. Gefeliciteerd! 

 

   
   
 De vergadering wordt gesloten op 21.45 uur en de bar wordt geopend.  
   

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

 


