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Notulen  

 

 

 
  Actie door 

1  Opening door de voorzitter  
a Theo opent om 20.15 uur de vergadering.   
 De aanwezigheidslijst wordt doorgestuurd en de afgemelde afwezigen worden 

opgenoemd. 

 

   
 Woordje voorzitter/bestuur  
  Woordje voorzitter: 

o Training senioren: Bart de H. is als hoofdtrainer ingesprongen 
o De Bikkel stopt in de papieren versie 
o Er heeft afgelopen jaar 3x een Start to Survive plaatsgevonden met 

ongeveer 40 belangstellenden waarvan er zo’n 20 lid zijn geworden. 
Dank aan de organisatie van de Start to Survive 

Vooruitblik:  
o Oerbos 2016 komt er in 2016 weer aan. Hulde aan de organisatoren. 
o Noordzijde renovatie: stalen constructie waarin hindernissen hangen. 

Leden worden opgeroepen om te komen helpen daarbij. 
 

 Jos M: Jos M heeft bij de jaarvergadering van SAV onze vereniging vertegenwoordigd. 

Daar is afscheid genomen van Piet Blokker die daar voorzitter was. Het bestuur heeft 

zich voorgenomen de relatie met SAV aan te halen. We hebben op verschillende 

vlakken met elkaar te maken, bijvoorbeeld met de volgende ontwikkelingen: 

- Onderhoud/renovatie van de baan. Dit wordt momenteel overlegd met de 

gemeente. 

- Oude kantine (uit 1998) die van hout is moet worden vervangen. Het plan van 

SAV om de kantine te vernieuwen is in de jaarvergadering gepresenteerd. 

Voor 1 april moet de aanvraag bij de gemeente zijn ingediend met een subsidie 

aanvraag. SAV is van plan in eigen beheer te bouwen. SSV en Tourclub 

Grootebroek maken gering gebruik van de kantine en zullen afspraken moeten 

maken.  

 

Contributie jeugd 

In 2015 is een 2
e
 trainingsavond voor de jeugd gestart en daarom is het voorstel om de 

contributie met 5 euro te verhogen naar 47,50. Rens legt uit dat de trainerskosten 

hoger zijn en dat het redelijk lijkt de jeugd daar aan mee te laten betalen. Er vindt een 

korte discussie plaats. Jos M. legt uit dat gekozen is voor geleidelijke toename van de 

contributie. Deelname aan runs is niet goedkoop. Als ouders meerdere kinderen 

hebben die meedoen aan runs dan loopt het bedrag hard op. Robert Westhoven: die 2
e
 

trainingsavond is slechts voor zo’n 20% van de jeugd. Piet Brussel: we moeten blij zijn 

dat het tarief laag kan blijven. Gerard: kan de contributie van senioren dan omlaag? 

Van oudsher was gekeken naar andere verenigingen waar de jeugd meestal 50% van 

de contributie van senioren betaald. 
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Datum 18-03-2016 

 
  Actie door 

 Betaling trainers 

John Reus die de trainersoverleggen leidt is afwezig en namens hem voert Gertjan het 

woord. Wilfred is gestopt als hoofdtrainer.Meerdere oproepen zijn gedaan om een 

opvolger te vinden. Hier kwam geen gehoor op. Daarom is Bart benaderd met de vraag 

of hij Wilfred op wilde volgen, tegen financiele vergoeding. Het bestuur is blij dat hij dat 

wilde. 

De basis van de trainingen was door John Reus neergezet, Bart heeft dat verder 

uitgewerkt, Nu loopt dit ongeveer een half jaar in deze nieuwe opzet. In de 

trainersoverleggen wordt gekeken naar hoe dit verder kan worden verbeteren. Dat is 

een continu proces dat sowieso al liep. 

Periodisering staat centraal bij de trainingsopzet.  

Wilfred: vorig jaar bij de jaarvergadering was aangegeven geen betaalde trainers te 

willen. Waarom is er niet gekozen voor een poule van trainers van 5 personen? Robert 

Westhoven en Wilfred geven aan dat de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer naar 

hun beleving geheimzinnig verliep. Wilfred vindt ook dat de opstart van Bart beter 

begeleid had kunnen worden. Piet vraagt Wilfred welke kant hij met deze discussie op 

wil. Theo zegt dat er 2 visies zijn: betaalde training (visie van John) en niet betaalde 

training (visie Wilfred en Robert). Het bestuur wil graag dat de trainers met de neus 

dezelfde kant op staan. Gerard is dinsdag hoofdtrainer en heeft inmiddels enkele 

trainingen laten verzorgen door nieuwe trainers, dat verliep prima. Piet Brussel stelt 

voor dit verder te bespreken. Bij andere verenigingen liep het goed als cursisten de 

trainerscursus zelf betalen waarna ze bij het geven van training in ongeveer 3 jaar tijd 

de cursuskosten terug konden verdienen. Dit zal verder worden besproken met het 

bestuur en de trainers. 

Jos M geeft aan dat er bij de SBN geen officiele cursus is voor (hoofd)trainer. Door 

ontwikkelingen en snelle groei van het aantal leden (20% per jaar) komt er wellicht een 

officieel diploma voor trainers. Jos T geeft als tip openheid te geven over het 

besluitvormingsproces hier omtrend.  

Bij de jeugd loopt het soepel met 1 hoofdtrainer. 

 

 

b Notulen vorige vergadering  

De notulen van de jaarvergadering van 13 maart 2015 worden goedgekeurd 

 

 Discussie n.a.v. de notulen: 

Blz. 2: Schoonmaken van de dameskleedkamer is nogsteeds een aandachtspunt.  

 

 

   
c Verslag Open Dag Waterrecreatie (ODW) door Jos M.  
 De open dag Waterrecreatie dreigde niet door te gaan doordat de organisatie het liet 

afweten. Jos M en Mark Boukens van Reddingsbrigade De Streek hebben de 

organisatie nieuw leven ingeblazen waardoor het toch door kon gaan. Scholieren 

begonnen later dan voorgaande jaren (10.30 ipv 9 uur) zodat in de piektijden van de 

dag gewerkt wordt. In 2016 komt ODW er weer, en wel op 12 juni. 

De opzet wordt het zelfde, de viswedstrijd komt weer terug. We hopen weer op veel 

vrijwilligers. Marian en Caroline verzorgen de inschrijvingen, indeling en administratie.  

Uit de zaal komt de suggestie om dit evenement meer ruchtbaarheid te geven via 

Social Media. 

 

   
d Verslag ledenadministratie door Marian en Caroline  
 Het aantal seniorleden is op dit moment 179, we hebben 60 jeugdleden en 25 kinderen 

op de wachtlijst waarvan er 9 nog geen 10 zijn. 

Vanuit de zaal: 2 senior leden vonden het moeilijk zich aan te melden. Hun namen 

worden genoteerd en dit zal worden nagekeken. De instructies voor aanmelden van 

nieuwe leden staan helder omschreven op de website en zou geen problemen moeten 

geven. 

 

   
e Verslag baancommissie door Gerard  
 Er wordt druk gewerkt aan de rechterkant van de baan. Het idee om de kasconstructie 

door te trekken is ontstaan doordat 3 bomen op instorten staan. De planning is dit in 3 

bouwdagen te realiseren. Het zal inzichtelijker worden, 2 hindernissen komen naast 

elkaar en dat zal voor 10 a 15 jaar moeten kunnen blijven staan. Het is jammer dat het 
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  Actie door 

animo bij de bouwdagen beperkt is. De datums voor de bouwdagen zijn aan de leden 

bekend gemaakt en worden nu nogmaals genoemd. Bonny Schilder vraagt of de 

bouwdagen ook eens op een zondag kunnen, aangezien veel leden op zaterdag 

werken. Gerard neemt dit mee. 

 
f Verslag jeugdtraining door Folkert  
 Bart is er als trainer bij gekomen op woensdag. Er doet meer jeugd mee aan 

wedstrijden dan in voorgaande jaren. De wachtlijst is ingekort. Er is een start gemaakt 

met een jeugdcommimssie waarin o.a. ouders zitting hebben. Dit moet nog verder 

vorm krijgen en is een goede ontwikkeling.   

 

   
g Financieel verslag door Wichard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h 

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

vereniging. Enkele punten die specifiek worden besproken: 

- 2015 is met een positief saldo afgesloten van een kleine 1000 euro ten 

opzichte van een klein negatief saldo het jaar ervoor 

- De verhuur van de baan is iets terug gelopen 

- De subsidie van de gemeente is gelijk gebleven 

- De kosten vielen mee, grootste post is de bijdrage aan SAV (conform 

afspraken) 

- Cursus kosten: deze worden gezien als een investeringin de toekomst van 

SSV 

- Voor het komende jaar verwachten we een investering in de baan, dat kunnen 

we financieel aan.  

Vanuit de zaal wordt gevraagd of de investering van de baan hetzelfde is als 

onderhoud van de baan. Dat wordt bevestigd. 

 

Begroting 2016  

Robert Westhoven geeft aan dat de trainerskosten hoger zullen moeten worden als 

gevolg van de momenteel geldende afspraken. 

 

 

   
i Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j 

Folkert en Gerard Baas hebben de kascontrole uitgevoerd. Er zijn steekproeven 

gedaan, er is gekeken naar als leden stoppen hoe dan geld wordt terug gestort. Al met 

al is de kascontrole commissie zeer tevreden en spreekt complimenten uit voor de 

boekhouding. Wichard heeft een handleiding gemaakt voor de kascontrole commissie 

die als hulpmiddel kan worden gebruikt.Jos Timmerman kijkt mee met de 

penningmeester via een tweede bankpas. 

Kascontrole volgend jaar Folkert en nieuw: Erik. Jeroen is reservelid. 

De leden verlenen decharge voor het gevoerde beleid. 

 

Verhogen contributie jeugd 

Iedereen is voor. Wendy Westhoven geeft aan een hogere contributie te hebben 

verwacht voor jeugd die 2x in de week traint. De verhoging gaat in 2017 in. 

 

Wichard 

k SOS  
 De oerbos run zal op 11 september plaats vinden. Voorbereidingen zijn in volle gang. 

In grote lijnen is h et parcours identiek aan dat van voorgaande keer. De 

calamiteitenroute wordt aangepast. Piet Brussel heet met groot succes sponsors 

geworven. Er zijn twee hoofdsponsors dit jaar: Seed Valley en Unive. 

Winesse had 5 edities gesponsord en heeft nu afscheid genomen. 

Na deze run nemen Piet en Karin Onneweer afsceid van het bestuur van SOS. Nieuwe 

leden hebben zich aangemeld, er wordt nog wel gezocht naar een opvolger voor Piet 

voor het zoeken naar sponsors. Voor op de dag zelf worden nog vrijwilligers gezocht. 

Daar zijn Caroline en Marian druk mee bezig. 3 September is de grote bouwdag voor 

hindernissen. Maandagavond 5 september wordt de eindhindernis gebouwd. Er komt 

een oproep voor hulp via de mail.  

Seedvalley heeft 3000 foto’s gemaakt die via Facebook zijn te zien. Leden die Jos M 

het nummer van de foto mailen, kunnen de foto toegezonden krijgen in origineel 
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  Actie door 

formaat. 
l Evenementen door Gertjan  
 SSV dag: er zijn grote plannen voor het organiseren van een SSV dag. 2 April 2016 

lukte niet. Nu is deze dag voor 2017 gepland. Meer informatie volgt.  

 

Sint training – er was een goede opkomst. Voor de jeugd was dit in de gymzaal van het 

Martinus College. 

De commissie staat open voor suggesties. 

 

 

m Promotie door Nico  
 Baanverhuurder Mats ligt in de lappenmand. 

Kleding: hier is veel energie in gestoken. De communicatie met de leverancier verliep 

moeilijk. 

Website: complimenten aan Jos T voor de website. 

 

 

n Bestuursverkiezing  
 Aftredend en herkiesbaar zijn Jos M, Gertjan, Caroline en John. Zij zullen hun functie 

blijven vervullen. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Rens. 

 

Het bestuur geeft aan in principe voldoende bestuursleden te hebben maar uit te kijken 

naar een extra bestuurslid, bijvoorbeeld met de portefeuille jeugd.  

Gerard geeft aan interesse te hebben om als bestuurslid toe te treden.  

 

   
o Rondvraag  
Lid Waarom is er jeugdtraining op de avond van de jaarvergadering? Nu is de jeugd er niet 

en komen trainers later. Idee is de training eerder te laten starten en 20 uur te stoppen. 

 

Piet Br. Bij het tankstation in Grootebroek kan men sparen voor punten voor SSV, dat levert 

geld op. Graag op de website vermelden Dat zal worden geregeld. 

 

Jos T Sticker met logo op SSV kleding laat los. Hier moeten we het over hebben.  
Gerard In de krant was te lezen dat er een veld te veel is bij Zouaven. Kunnen we een veld 

maken met heuvels? Wellicht samen met de Tourclub? 

 

Lid Kerstpakket SSV: bij sommigen zat een SSV broek, bij anderen niet. Dit kwam doordat 

niet iedereen zijn maat had doorgegeven. Deze personen krijgen alsnog een broek. 

 

Alkmaar Er zijn plannen om op een tijdelijke lokatie in Alkmaar te starten met survival training. 

Doel is op 2 april te starten.  

 

Bonny In Zaandam is ook een groepje bezig met het opzetten van survival  

Lid Hoe is het geregeld met baanverhuur met de verzekering? Dit zal Jos M apart 

toelichten. 

Jos M 

Lid Nu de Bikkel stopt, kunnen we een elektronische nieuwsbrief krijgen? Dat idee leeft 

wel. Er is ook een website en Facebook. Bij Jos T kun je publicaties voor op de website 

indienen. 

 

 

2 Uitreiking Kei van het jaar  
 Wie de kei van het jaar was, was dit keer een gemakkelijke beslissing.  Hij heeft zich 

op vele fronten actief ingezet zoals in de bouwploeg, als jeugdtrainer en heeft het 

jeugdkamp tot een groot succes gemaakt. Hij heeft veel tijd in de vereniging gestopt en 

weet zijn enthousiasme ook over te brengen op anderen: Sjaak Steltenpool. Hij wordt 

door Theo bedankt voor zijn inzet. Gefeliciteerd! 

 

 

3 Sluiting  
 Tenslotte geeft Theo aan trots te zijn op de leden van SSV, ook kwa prestaties. Jurrien 

is 3
e
 geworden op het open NK. Max is 4

e
 geworden met een halve minuut verschil. Zij 

krijgen een bloemetje. Ook Rens krijgt een bloemetje als dank voor zijn deelname aan 

het bestuur. 

 

 

 De vergadering wordt gesloten op 22.20 uur en de bar wordt geopend.  

 

   


