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Notulen  

 

 

 
  Actie door 

1  Opening door de voorzitter  
a Theo opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder 

een welkom aan de ereleden. 

 

   
   
 Woordje voorzitter door Theo  
  Noordzijde van de bouw wordt binnekort afgerond. 

 Bedankt voor de inzet voor de Oerbos 

 Het komende jaar komt er nieuwbouw – baan en kantine.  

 Op trainingsgebied komen veranderingen, Folkert heeft besloten een stapje 
terug te doen en hiervoor zal vervanging nodig zijn. 

 We nemen vanavond afscheid van Caroline en Marian die maar liefst 17 jaar 
het secretariaat en de ledenadministratie op zich hebben genomen. Zij krijgen 
applaus van de zaal. 

  

Kathy stelt zich voor, later op de avond bij de bestuursverkiezing zal zij worden 

voorgesteld als nieuw bestuurslid. 

 

   
b Notulen vorige vergadering  

De notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2016 worden goedgekeurd. 

 

 Discussie n.a.v. de notulen: 

- Wilfred: Ook vorig jaar is besproken om geen jeugdtraining te doen op de 

avond van de jaarvergadering. Nu is er toch weer een jeugdtraining. Dit is na 

overleg met Folkert doorgegaan. Folkert geeft aan dat vrijdagavond de 

reguliere training is van de jeugd en dat er volgende week een run is waar ze 

voor aan het trainen zijn. Na enige discussie zijn we het er over eens dat het 

beter is geen jeugdtraining te hebben op de avond van de jaarvergadering. 

- Voor de kascontrole stond Folkert op de agenda genoemd, dat moet Gerard 

Baas zijn. 

- Hoe zit het met de SSV dag? Daar komen we later op terug. 

 

   
c Verslag nieuwbouw door Jos M.  
 Jos M geeft aan dat hij versterking krijgt sinds kort van Kathy. Er zijn 2 dingen: de 

kantine en de baan. De verwachting is dat 30 maart door de gemeente wordt besloten 

welke aannemer gekozen wordt voor de baan. Als de aannemer bekend is kunnen we 

overleggen met de aannemer of we al of niet gebruik kunnen blijven maken van de 

baan. 

 

Kantine – Wij zijn als medegebruiker net als de Toerclub betrokken bij het overleg. Er is 

een bouwcommissie onder leiding van Piet Blokker. Er wordt nu een aannemer 

gezocht voor de bouw van de kantine omdat niet alles met zelfwerkzaamheid kan 
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  Actie door 

gaan. Maar die aannemer zal moeten accepteren dat er veel met zelfwerkzaamheid 

wordt gedaan. Uiterlijk 12 april komen offertes van 3 aannemers. Er is subsidie van de 

gemeente maar er is nog geen duidelijkheid over de kosten van de bouw. Jos M 

spreekt daar zijn zorgen over uit. We zijn afhankelijk van berichtgeving van SAV. We 

hebben vanuit SSV hulp aangeboden. Er kan dus een beroep om de SSV leden 

worden gedaan. Morgen wordt de kantine leeg gemaakt. De ramen gaan er uit en 

volgende week gaat het dak er af, waarna de muren worden afgebroken.  

Vragen kunnen via Jos M worden gesteld. 

 
   
d Sponsorrun door Kathy  
 Kathy legt uit dat we met een sponsorloop geld willen inzamelen, samen met SAV. Het 

idee is per rondje of voor een vast bedrag sponsors te zoeken. Er zijn al 150 

aanmeldingen, waarvan 9 volwassen leden. Er is een DJ, lightshow er is een bar met 

bier...geef je op! 

Het lopen zal een half uur duren. 

 

Het is op vrijdagavond. Er worden ook nog mensen gezocht die willen helpen met 

opbouwen van tenten ’s middags en tijdens de avond. Hulp wordt op prijs gesteld.  

Verzoek om ook tijdens de training leden enthousiast te maken. 

 

 

   
e Wijziging verenigingsjaar door Theo  
 Survivalbond Nederland heeft het verenigingsjaar gewijzigd van september tot en met 

augustus. Daarom zal er dit jaar een splitsing in het financiele jaar komen, omdat we 

wilen aansluiten bij het schema van de bond en tot nu toe het kalenderjaar aanhielden. 

Wellicht komt er ook een tweede jaarvergadering, dat wordt nog bekeken. 

Dit betekent een wijziging in de statuten. De vraag is of de leden dat goedkeuren. Dit 

wordt goedgekeurd. 

 

 

f Verslag secretariaat en ledenadministratie door Marian en Caroline  
 Senioren leden: 197 leden. 

Daarnaast is er net een groepje die start to survival heeft gedaan en er zijn daarvan 3 

leden die nog niet hebben aangegeven of ze lid willen worden. Er zijn ook alweer 2 

nieuwe aanmeldingen voor de volgende start to survival dus we zitten dicht bij de 200. 

 

Junioren: 82 leden. Wachtlijst: 30 maar daarvan zijn er 7 al aan het proeftrainen 

geweest en 8 zijn nog jonger dan 10 jaar.  

 

Hoeveel leden zijn gestopt in 2016? Dat zijn er: 36 (senioren en junioren bij elkaar). 

 

Uit de zaal komt een voorbeeld van iemand die zich heeft aangemeld maar nog niets 

heeft gehoord. Dit wordt door meerdere aanwezigen bevestigd, er zijn verschillende 

voorbeelden hiervan. Kathy geeft aan dat je altijd een ontvangsbevestiging krijgt na het 

sturen van een mail naar het secretariaat. Het emailadres is ook gewijzigd. 

 

   
g Financieel verslag door Wichard  
 Run: Er is een stijging in het aantal deelnemers en de inbreng van sponsorgeld was 

hoger dan verwacht. Uitgaven waren iets gedaald. We hebben een positief resultaat 

van 6000 euro. 

 

Verder houden we 2000 euro op de begroting van 2016 binnen SSV (de run valt daar 

niet onder). Dit ook door de jeugd sponsoractie. 

 

In 2017 zal er een versnipperd beeld ontstaan. Er wordt in 2 stappen contributie geind. 

Er wordt nu 8 maanden geincasseerd, en in september zal een heel jaar worden 

geincasseerd. 

 

Wichard geeft aan dat de inning van de contributie erg moeizaam ging. Er komt veel 

werk kijken bij het invoeren van alle incasso’s. Wichard heeft bij het bestuur 
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aangegeven daar hulp bij te wensen. Bij deze een oproep aan iedereen: wie wil 

Wichard helpen met het voorbereiden van de incasso’s? Het gaat alleen om het 

invoeren/voorbereiden van incasso’s en eventueel nabellen. Het betreft ook het 

verwijderen van mensen die zijn opgezegd en het toevoegen van nieuwe leden. 

Affiniteit met computers is vereist.  

 

Wilfred: waar bestaan de trainerskosten uit? Dit betreft de trainersvergoeding. Kunnen 

trainers die geen vergoeding krijgen een kadobon of iets dergelijks krijgen zodat ze 

toch een vergoeding krijgen? John neemt dat mee als aktiepunt. Er zal binnen 2 

maanden op terug worden gekomen. 

 

Erik van Diepen geeft aan Wichard wel te willen helpen met de incasso’s. Hij krijgt een 

spontaan applaus van de zaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

John 

   
h en i Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid  
 Gerard doet verslag. Erik en Gerard zijn bij Wichard langs geweest om de boeken te 

bkijken. De boeken zijn gecontroleerd en zag er goed uit. Wat de 

kascontrolecommissie maakt zich wel zorgen over de grote hoeveelheid niet 

geincasseerde en gestorneerde gelden. Dit gaat om 1500 euro. 

 

Gerard was voor het tweede jaar in de kascontrole commissie dus we bedanken hem 

voor zijn inzet en vragen de zaal om 2 nieuwe leden. 

 

Erik gaat volgend jaar voor het tweede jaar samen met Martijn van Deure.  

Reservelid wordt: Rens de Groot. 

 

Piet Brussel vraagt wat voor financiele constructie er komt voor de nieuwe kantine: 

gaat SSV huur betalen aan SAV per keer dat deze wordt gebruikt? Dat is nog niet 

duidelijk. Wij hebben dan wel voorgesteld.In de huidige situatie betalen we afdracht per 

lid aan SAV. 

 

Folkert vraag wat er met het positieve vermogen gaan doen. Afgelopen jaar is daar de 

vernieuwing van de hindernissen van bekostigd. 

 

Theo vraag de zaal of er akkoord decharge te verlenen voor het gevoerde financiele 

beleid. Dit wordt verleend. 

 

 

   
j Vaststelling begroting en contributie  
 Wichard geeft een toelichting op de begroting voor 2018. Hij is er vanuit gegaan dat de 

nieuwe hindernissen 10 jaar mee gaan. De beplanting van de noord-zijde wordt 

mogelijk door de gemeente geregeld door Jos M.  

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

 

   
k Verslag trainen door John.  

 Het start to survival loopt goed. Het trainers overleg is 4x per jaar. 

John blijft continu nieuwe trainers opgeleid te krijgen via de trainerscursus. 

 

Maandag – zwaartepunt in de trainingen: het wordt steeds groter. 40/50 man is 

beheersbaar en deze groep gaat met 2 trainers draaien. De aanwas van de start to 

survival clinics stroomt in op de maandag. De doorloop naar de dinsdag en donderdag 

komt moeizaam op gang.  Wendy denkt dat dit ook een stukje onbekendheid is en stelt 

voor dat dit vaker onder de aandacht wordt gebracht. Het valt op dat de deelnemers 

aan de maandaggroep vanavond vrijwel niet vertegenwoordigd zijn op de 

ledenvergadering. Hoe kunnen we hen actiever betrokken krijgen? 

 

Dinsdag – Looptraining. De combinatie van dinsdag en donderdagtraining is ideaal 
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  Actie door 

voor een optimale training op alle vlakken. John wil hier meer bekendheid aan geven 

binnen de maandag en donderdag groep.  

 

Donderdag – Klimtraining. De groep is groot maar ervaren dus de trainer kan 

instructies geven waarna iedereen zijn gang gaat. Er is hier terug gegaan van een 

betaalde trainer naar een roulatie groep trainers nadat Bart zich meer op de jeugd 

wilde gaan richten op woensdag en vrijdag. Ook de maandagtraining wil hij afbouwen. 

Bart geeft aan dat hij het heel leuk heeft gevonden om de training te geven. 

 

 

Robert geeft aan dat er wel minimaal 3 trainers moeten zijn in de poule.  

Robert wil ook graag zelf mee trainen als hij training geeft dus dat betekent dat de 

groep niet te groot kan zijn. Voorstel is om sowieso een vacature op de site en 

Facebook te plaatsen voor een trainer. 

 

Hoofdtrainerschap – John geeft aan dat hij zichzelf niet als hoofdtrainer in kan zetten. 

Na overleg is Folkert gereed bevonden om hoofdtrainer te worden. Folkert zal het 

regelen, coordineren, het organiseren van de trainersoverleggen etc. op zich nemen. 

John blijft wel betrokken. 

 

John heeft het idee om een jaarlijkse enquete onder de leden te houden om zo input te 

krijgen over hoe de trainingen worden ervaren. Daar wordt dan ook bij gevraagd of zij 

zelf een rol kunnen spelen bij de training. 
   
l Verslag jeugdtraining door Folkert  
 Er is wat verloop onder de trainers. Nu zijn er iedere woensdag en vrijdag 4 trainers 

waarvan 1 vaste trainer. Folkert geeft aan heel blij te zijn met Kathy als trekker van de 

jeugdcommissie. Zo ontlast ze ook de jeugdtrainers.  

Speerpunt blijft om de deelname aan runs te vergroten. Afgelopen jaar is de deelname 

aan runs onder de jeugd gegroeid. 

 

 

m Verslag bouw door Gerard  
 De noordkant is bijna klaar. Morgen is er weer een bouwdag.  

Gerard en de rest van de bouwploeg worden bedankt. Alles wat stuk is zal morgen 

worden verwijderd. Als leden iets zien dat niet veilig is: graag melden bij Gerard. 

 

Veiligheid – John vraagt of er belangstellenden zijn voor de knoopcursus. Het zou goed 

zijn als er meer gecontroleerd wordt op de veiligheid van knopen. Complimenten voor 

het project ‘kas-bouw’. Heel nederland is jaloers   

 

 

n Verslag SOS door Jos M  
 Jos geeft aan trots te zijn op alle vrijwilligers en bestuursleden die hun bijdrage hebben 

geleverd. We hebben Stedebroec goed op de kaart gezet. In 2018 komt er weer een 

run. Applaus volgt.  

 

 

o Verslag evenementen door Gertjan  
 De Bikkel is nieuw leven ingeblazen – de eerste editie is verstuurd. Sandra doet het 

junioren gedeelte, Beatrice doet de taalkundige redactie. Er wordt nog iemand gezocht 

die zich over de opmaak wil ontfermen. 

Ook wordt er iemand gevraagd die de uitslagen van de senioren kan aanleveren. 

 

Website en Facebook – de website wordt door Jos Timmerman bijgehouden. Facebook 

wordt door Gertjan, Folkert en Jos T. Beheerd. Heb je stukjes om te plaatsen, geef dat 

dan aan hen door. 

 

De sint training was een succes. Deze was weer in de kantine van SSV en voor de 

jeugd in de gymzaal van het Martinus. 

 

SSV dag – er is mee begonnen maar we waren te ambitieus voor een eerste keer. 

Vanwege de vernieuwing van de baan komt deze er ook niet in 2017. 
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  Actie door 

 
p Verslag promotie door Nico  
 Joeri heeft een update van de huisstijl gedaan omdat we nu survivalrun vereniging zijn 

in plaats van survival vereniging. 

Er is goed overleg met de gemeente en SAV. 

Mats doet nogsteeds de baanhuur.  

De kleding is nog steeds een probleem. We hebben besloten bij AllSur5 weg te gaan 

en we zijn nu bezig met o.a Muta en Runnersworld (informatief).  

Bart: kunnen de jeugdtrainers op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken 

rondom de kleding want er is veel vraag van ouders. 

Beleidsplan – deze heeft weer een update gehad en deze zal op de site worden 

geplaatst. Dit is een levend document. 

 

 

q Verslag Jeugd door Kathy  
 Er is op dit moment een leuke jeugdcommissie. Kathy weet veel enthousiaste ouders 

op de been te krijgen. Er is een hardlooptraining geweest met Dirk Rood en dat 

smaakte naar meer. Er waren zo’n 28 jeugddeelnemers. Er is nu overleg om dit te 

herhalen. Er zijn overleggen gaande met de Streekschutters om 4x per jaar rennend 

van de baan er heen te rennen, daar te schieten en weer terug te rennen. Ook wordt er 

gesproken over uitleg. 

Deze mogelijkheid wordt ook aangeboden aan de senioren op donderdagavond.Dat zal 

dan door iemand anders dan Kathy opgepakt moeten worden. Sjaak is mee geweest 

naar de Streekschutters en is daar nu bekend. 

 

11 juni is de ODW. Omdat er weinig jeugd mee heeft gedaan aan de Oerbos, gaan we 

met groepen een parcours lopen op de ODW voordat het officiele programma start. Zo 

kunnen meer jeugdleden ervaren wat het inhoudt om een run te lopen. 

 

De diploma training was gepland maar wordt verschoven vanwege de bouwplannen. 

Als mensen ideeen hebben, tips of suggesties dan kunnen die bij Kathy worden 

gemeld. 

 

Ouder-kind training: idee is om te proberen om de senioren en junioren aan elkaar te 

koppelen en daar iets mee te doen.  

 

 

r Verslag ODW door Jos  
 Op 11 juni is de ODW. De inhoud van de dag zal op grote lijnen hetzelfde zijn als vorig 

jaar. Subsidie van de gemeente is binnen.  

Jos M en Mark Boukens van Reddingsbrigade de Streek organiseren de dag en 

Caroline en Marian helpen met de administratieve zaken. Hans meldt dat Jacco de 

Vries de organisatie van de ODW van hem over neemt. Er wordt een beroep gedaan 

op de leden voor het begeleiden van groepjes. 

 

 

s Ledenadministratie door Marian  
 Is al behandeld bij secretariaat. 

 

 

t Bestuursverkiezing  
  

Aftredend en niet herkiesbaar  
1. Marian Koomen & Caroline Kaagman  

Jos M bedankt Marian en Caroline voor hun bijdragen geduren de afgelopen 
17 jaar. Zij nemen afscheid als maar blijven de vereniging wel ondersteunen 
met hand en spandiensten. Iedere week kwamen zij een avond bij elkaar. Dat 
is bij elkaar zo’n 3000 uren werk dat zij voor de vereniging hebben verzet. Daar 
komt dan nog al het werk bij wat ze voor de Oerbos doen. Er volgt een luid 
applaus en een mooie bos bloemen voor Caroline en Marian – Marian is 
vanavond niet aanwezig maar ontvangt uiteraard haar bos bloemen. 

Aftredend en herkiesbaar:  

 Wichard Steen  

 Nico Beerepoot  
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 Theo Jong  
Alle drie worden zij opnieuw aangenomen voor de volgende periode. 
(Tegen-)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de jaarvergadering bij de voorzitter 
melden.  
 
Benoeming Kathy Oudenaller bestuurslid afdeling Jeugd  
Kathy wordt onder applaus aangenomen als bestuurslid. 

 
u Rondvraag  
   
 Kleedkamers – wanneer kunnen deze schoongemaakt worden? Ze zijn ’s avonds vaak 

bezet. Woensdag is de beste avond. Zaterdag kan ook. 

Kan er versterking komen voor het schoonmaken van de kleedkamers? Er komt een 

vacature op de website (actie Gertjan). 

 

 

 

Gertjan 
   
Jeroen Zijn er afspraken met SAV over het gebruik van de binnenbaan? Er is wel wat irritatie. 

Bijv. snelle lopers in baan 1. Misschien kan de trainer de regels nog even opnoemen, 

het zit niet bij iedereen in het systeem. Vorig jaar zijn wij hier op aangesproken door 

SAV dus er zijn wel degelijk afspraken gemaakt. 

 

   
Folkert Klok op de baan – als het donker is, is de Klok moeilijk leesbaar. Dit is een lopend 

actiepunt voor John bij de bestuursvergadering. Afgelopen jaar was de klok die John 

zocht niet te vinden, die lijkt er nu wel te zijn. Wellicht is de nieuwbouw een goede 

aanleiding om de klok te plaatsen. Er zal dan ook stroom moeten komen. Jos M neemt 

dit mee in het overleg met SAV (stroomvoorziening).  

 

 

 

John/Jos M 

   
   
   
2 Uitreiking Kei van het jaar  
 Dit jaar gaat de kei naar iemand die gezien mag worden als grote schakel binnen de 

vereniging. Kleine en grote klusjes, het maakt niet uit. Gevraagd of ongevraagd. Ook zit 

hij in het bestuur en organiseert hij de Oerbos: het is ongekend hoeveel energie en 

enthousiasme hij in de Oerbos en in SSV stopt: Jos Mathot krijgt dit jaar de kei. 

Jos is positief verrast en geeft aan niet graag in de spotlight te staan. Hij geeft aan dat 

het samen met elkaar de vereniging draaiend houden voorop staat en hij wil aan 

iedereen een stukje van de kei beschikbaar stellen: we hebben hem samen met elkaar 

verdiend! 

 

Folkert krijgt ook een bloemetje voor zijn inzet voor de jeugd. Theo noemt op dat hij het 

niveau van de jeugd zichtbaar heeft verhoogd en dat hij daar veel enthousiasme bij 

heeft laten zien. 

 

Jurrien wordt naar voren geroepen en hij ontvangt een bloemetje voor zijn sportieve 

prestaties.  

 

   
   
 De vergadering wordt gesloten op 22.22 uur en de bar wordt geopend.  
   

 

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

mailto:info@ssvsurvivalrun.nl

