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Notulen  

 

 

 
  Actie door 

1  Opening door de voorzitter  
a Theo opent om 20.07 uur de vergadering en heet iedereen welkom bij deze tweede 

jaarvergadering van het jaar, in het bijzonder een welkom aan de ereleden. 

 

   
   
 Woordje voorzitter door Theo  
 In navolging van de SBN is het survivalrun jaar veranderd. Deze loopt nu van 1 sep-

tember t/m 31 augustus.  

Een greep uit het vele werk wat het afgelopen jaar is verzet: 

-  Er is keihard gewerkt aan het laatste stuk van de noordzijde survivalbaan;   

- Een nieuwe groep trainers is er afgeleverd door goeroe Jesper Hommes; bedankt 

voor jullie tijd en veel succes met training geven. 

- Het secretariaat is vervangen door Wendy & Semanta 

- In zee gegaan met Muta voor de clubkleding 

- We zijn het 200e lid gepasseerd. Deze is echter nu in het buitenland. 

- We zijn een dagje bij survivalgroep HangOn geweest 

- Is er een groepswijziging bij de bouwploeg> Gerard doet een stapje terug en Len-

nart neemt zijn plaats in. 

- Is de SAV-baan op de schop gegaan en mede door het weer nog steeds niet 

klaar. 

- In de tussentijd hebben we kunnen trainen in Alkmaar, Edam en Amsterdam. 

- We hebben  weer een fantastisch jeugdkamp mogen beleven. Bedankt voor de 

begeleiding!! Helaas erg slecht weer. 

- We hebben Mats Visser binnen SSV als vertrouwenspersoon benoemd, helaas is 

hij vanavond afwezig. Heb je klachten of zit je ergens mee, schroom niet, spreek 

Mats aan. 

- Ook dit jaar is er weer een ODW geweest welke ook zeer goed bevallen is. Bege-

leiding bedankt!! Helaas voor Jacco heeft hij wel schade aan z’n auto opgelopen. 

Dat is naar tevredenheid opgelost door de vrijwilligersverzekering van de gemeen-

te. 
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Datum 17-03-2017 

 
  Actie door 

- Ons clubblad de Bikkel is nog professioneler geworden. Prachtig !! Bedankt voor 

diegene die dit voor mekaar krijgt!! Stukjes en foto’s zijn altijd welkom. 

- We hebben 2 klassementenwinnaars in 2016-2017; bij de JSCB Jasper Koenis 

3e plaats en Jurien is 2e geworden bij de RUC. Max 4e en Rens 8e. 

- JSCC Jelmer Oudenaller 6e plaats (nu Jasper & Jelmer 2 en 3 bij JSR) 

- 50+ RUC John van Dijk 4e plek en Marco Mescheart 6e plek. 

- BSC Folkert 5e plek 

- bij de TSC 40+ Fred een 8e plek, doet nu een stapje terug, klasse gedaan!!! 

De voorzitter spreekt zijn dank uit aan allen en sluit af met een laatste aandachtspunt: 

er kunnen nog altijd bonuspunten gespaard worden bij het tankstation tegenover de 

Kloet. 

 
 Voorstellen nieuwe secretariaat  

1. Semanta Oud 
2. Wendy de Jong 

Beiden zijn met enthousiasme gestart met de ledenadministratie en het secretariaat. 

Daar zijn we heel blij mee. 

 

 

b1 Notulen vorige vergadering  

De notulen van de jaarvergadering van 17 maart 2017 worden goedgekeurd. 

Jos Timmerman vraagt of de notulen in de toekomst eerder rondgestuurd kunnen wor-

den. Of op de website plaatsen. Marieke wordt bedankt voor het opstellen van de notu-

len. 

 

 

   
b2 Wijziging statuten door Jos M.  
 De leden hebben voorafgaand aan de vergadering een voorstel ontvangen voor het 

aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Naast de naamswijziging van Streker Survivalvereniging in Streker Survivalrunvereni-

ging zijn er nog een aantal wijzigingen die worden voorgesteld. Na goedkeuring door 

de leden, kan het bestuur de wijzigingen bij de notaris laten doorvoeren, waarna we 

naar de kamer van koophandel kunnen om wijzigingen door te geven. 

Jos vraagt of de aanwezigen vragen hebben. 

 

Over punt 17 – ouders van jeugdleden hebben toch stemrecht? Ja dat klopt, dat staat 

ook in de notulen en hoeft dus niet te worden aangepast. 

 

Over het opzeggen van het lidmaatschap voor 1 juli – in de mail van Wichard stond iets 

anders (1 augustus). De datum van 1 juli is juist, dit is vanwege de vakantieperiode. 

Opzeggen: dat dient per email te gebeuren. Jos zal dat toevoegen. 

 

Iedereen is akkoord met de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijke reglement. 

De wijzigingen zullen ook op de website worden doorgevoerd. 

 

 

c Verslag nieuwbouw door Jos M.  
 Sinds maart 2016 is Jos bezig om de nieuwbouw vanuit SSV te vertegenwoordigen. Hij 

is betrokken bij besprekingen. Alles verloopt langer/later dan gepland. Het duurde lan-

ger om een aannemer te vinden en ook de starttijd van de aannemer is later dan ge-

pland. De oorzaken daarvan zijn onjuiste aannames bij SAV en het weer. Jos en Kathy 

doen hun best om op de hoogte te blijven. Volgende week ligt de baan er in, daarna 

moet de belijning nog worden gedaan. Jos en Kathy hebben 1 juni het laatste overleg 

gehad en werden daarna niet meer geinformeerd, alleen net als alle leden via de web-

site van SAV. Op verzoek van Jos en Kathy is er vorige week weer een gesprek ge-

weest. Er is nog geen afspraak gemaakt met SAV over de verdeling van kosten, wel wil 
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Datum 17-03-2017 

 
  Actie door 

het bestuur alvast zonnepanelen aanschaffen. Aangezien dat om een bedrag gaat van 

meer dan 5000 euro, is daarvoor toestemming nodig van de leden. Het idee is om een 

deel van de kosten van de zonnepanelen (30.000 euro – 9000 euro subsidie=21000 

euro), waarvan ongeveer 7000 zal worden doorbelast aan SSV. De verdeling van kos-

ten tussen SAV en SSV geschiedt op basis van het aantal leden. Het idee is dat wij het 

eerst betalen en dat we dan de komende jaren geen energiekosten aan SAV betalen. 

Na 7 a 8 jaar zouden ze terugverdiend moeten zijn volgens inschattingen. Het idee is 

om ze te plaatsen op het dak van de kantine van SAV (waar we vanavond zitten).  

We hebben gevraagd om de rendementcijfers op papier te krijgen, dat hebben we nog 

niet ontvangen.  

Vraag uit de zaal: is SSV eigenaar van de zonnepanelen of is dat SAV? Met andere 

woorden: wie draagt het risico als er iets kapot gaat? Dat is een goede vraag, Jos gaat 

dat uitwerken/nazoeken. 

Jos legt uit hoe het zou werken als leden obligaties kunnen kopen voor de zonnepane-

len van SSV. Dit komt neer op een lening die je geeft aan SSV, waarvan je een schrif-

telijke bevestiging krijgt. Van SSV ontvang je 10% rente per jaar, wat je direct terug-

schenkt aan de vereniging en die schenking is aftrekbaar van de belasting, mits het 

een overeenkomst is voor minimaal 5 jaar. Na 5 jaar krijgen de eerste leden hun geld 

terug op basis van uitloting. Iedereen krijgt uiteindelijk zijn bedrag terug (ieder jaar wor-

den er een aantal leden terugbetaald, totdat iedereen is geweest). 

Zo kan de verenigingskas meer wordt gevuld, zodat we voldoende draagkracht hebben 

om SAV te betalen voor de nieuwbouw van de baan. Uiteindelijk worden die kosten ook 

aan ons doorbelast. Voor alle duidelijkheid: wij betalen als SSV niet mee aan de nieu-

we kantine. Als we die willen gebruiken, dan zullen we die per keer dat we die gebrui-

ken betalen. De gemeente is eigenaar van de baan en draagt de grootste kosten van 

de baan. 

Het bestuur is nog in onderhandeling over het bedrag. 

 

Er is gebleken dat de grote hoeveelheid zelfwerkzaamheid drastisch is verminderd, het 

is het bestuur van SSV onbekend wat daar de reden voor is. Kortom: we worden niet 

geinformeerd. 

 

Vraag: stel dat het spaak loopt met de overleggen en samenwerking met SAV. Wat 

dan? Gaan we dan naar een andere lokatie? Jos geeft aan dat we van het positieve 

uitgaan en niet op de zaken vooruit te willen lopen. 

 

Vraag aan de leden: gaan jullie akkoord met de investering van de zonnepanelen door 

SSV – mits de vragen die gesteld zijn positief worden beantwoord en de zaak goed kan 

worden afgedekt. Dus de berekening van het rendement moet goed zijn en het moet 

duidelijk zijn hoe het eigendom en het risico wordt geregeld. 

Ook moet er goed nagedacht zijn over het mislukken van de samenwerking. 

Als dit duidelijk wordt en de vragen zijn dusdanig beantwoord dat het voor SSV vol-

doende is, dan gaan de leden akkoord.  

 
   
d Verslag ledenadministratie door het secretariaat  
 23 jeugdleden op de wachtlijst 

9 zijn nog geen 10 jaar oud en mogen dus nog niet starten 
9 zijn al uitgenodigd om te gaan proeftrainen 
37 nieuwe leden bij de senioren 
Over 2017 hebben we 41 afmeldingen. 
Dankzij Bart kunnen redelijk wat jeugdgroepen starten. 
 
Totale aantal leden blijft stabiel, we schommelen rond de 200. 
 

 

e  Financieel verslag door Jos M  
 Stukken worden voor de vergadering uitgedeeld en zijn opvraagbaar bij Wichard Steen 

(w.steen@quicknet.nl); 

 

 

 Over incasso’s: deze werken met SEPA’s en dat betekent dat de rekeninghouder door  

mailto:w.steen@quicknet.nl
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Datum 17-03-2017 

 
  Actie door 

de bank wordt geinformeerd over het bedrag en de omschrijving. 

Wichard heeft hierover een mail naar de leden gestuurd vandaag, omdat de tekst bij de 

melding niet was zoals Wichard dat voor ogen had. 

 

In februari zullen de contributiekosten vanaf september met terugwerkende kracht wor-

den geincasseerd. 

 

Toelichting: er staat een groot bedrag bij ‘nog te ontvangen’ – dit heeft te maken met 

nog te innen incasso’s van leden.  

 

Rens vraagt waarom de werkelijke opbrengst van 2017 zoveel lager is dan de ver-

wachte opbrengst? Dit heeft te maken met de contributie die nog moet worden geind 

en doordat het financiele jaar is ingekort. 

 

Er zijn verder geen vragen en de leden zijn akkoord. 

 
f+g Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid  
 Er hoeft geen nieuwe kascontrolecommissie vastgesteld te worden, omdat dit een 

tweede jaarvergadering is. 

 

   
h Vaststelling begroting en contributie  
 De begroting was al goedgekeurd in de vorige jaarvergadering, deze blijft staan. 

 

 

   
i Verslag trainen door John.  

 Jos loopt door de trainingen van de senioren op de maandag, dinsdag en donderdag. 

Op alle trainingsdagen worden trainers gezocht. Wie wil trainen, kan zich melden bij 

John of bij Folkert. Er is nu al behoefte en volgend jaar komt de SOS er weer bij, wat 

weer de nodige nieuwe aanwas met zich mee zal brengen. 

 

Training op zaterdag is over gesproken, maar dat is nog toekomstmuziek. Eerste priori-

teit is extra trainers. 

 

Survival Trainers Cursus – wordt op dit moment niet gehouden. Dit komt doordat Survi-

valbond Nederland zijn trainingsbeleid aan het herzien vanwege certificering bij NOC 

NSF. 

 

Calamiteitenplan. Thomas heeft aangeboden daarmee aan de slag te gaan, Kathy 

heeft ook hulp aangeboden. In het najaar wordt er waarschijnlijk samen met SAV iets 

georganiseerd. Het moet duidelijk zijn voor trainers wat ze moeten doen bij calamitei-

ten, ook de AED moet daarbij aan bod komen.  

 

Vraag van Gerard: afgelopen jaren zijn er toch veel mensen opgeleid tot trainer, kun-

nen we daar niet uit putten? John geeft aan dat de meesten bij de jeugd training geven. 

Er zouden er een aantal door kunnen stromen, maar het blijft natuurlijk vrijwilligerswerk 

dus de trainers moeten daar zelf wel voor open staan.  

 

   
j Verslag jeugdtraining door Bart  
 88 jeugdleden, verdeeld over woensdag(59) en vrijdag (50). Iets meer dan 30 jeugdle-

den doen mee aan wedstrijden, waarvan 21 meer dan 5 wedstrijden. 

In Bakkeveen hadden we 3 podiumplekken, in Leeuwarden en Boerakker 2 podium-

plekken. 

Bart benadrukt dat het niet uitmaakt op welke plek ze eindigen, het is top dat ze mee-

doen. Er wordt geinventariseerd onder de jeugd wie mee gaat doen aan welke runs. De 

sfeer is heel goed, waardoor het gezellig is en soepel verloopt. 

Bart bedankt zijn medetrainers en de zaal geeft applaus aan Bart. 

 

 

k Verslag bouw door Gerard  
 Baan: de wegkant is praktisch klaar. Bedankt voor de inzet van eenieder. Er moeten  
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Datum 17-03-2017 

 
  Actie door 

nog wat kleine dingetjes worden ingevuld, in grote lijn is het klaar. 

Gerard geeft aan afscheid te nemen van de bouwploeg en krijgt een luid applaus. Hij 

wordt naar voren gevraagd, het bestuur wil hem bedanken.  

Gerard heeft 14 jaar de bouwploeg geleid.  

Vanaf 2002 toen SSV in oprichting was, is Gerard al betrokken geweest. Al heel snel 

bleek toen dat Gerard veel inzicht had en vol van ideeen zat en al snel was Gerard de 

regisseur van de bouwwerkzaamheden. En het resultaat mag er zijn. Van boekhouding 

tot uitnodigingen, mensen regelen en verslagen van de bouw maken: Gerard heeft zich 

overal voor ingezet. Gerard blijft actief lid van de vereniging en de bouwploeg gaat door 

zonder Gerard. Als dank wordt een bordje gepresenteerd met “Gerard de Wit boule-

vard, hoofd bouwploeg 2003-2017”. Het bord zal worden opgehangen aan de Wijzend-

kant. Ook wordt Gerard benoemd tot Erelid van SSV met ingang van vandaag. Er is 

een prachtige Oorkonde gemaakt door Joeri. Gerard krijgt nogmaals applaus en we 

wensen hem veel sportplezier toe.  

 
l Verslag SOS door Jos M  
  We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de Oerbos Survivalrun voor 2018. 

Er was een datum van 30 september bedacht, maar toen bleek SAV clubkampioen-

schappen te hebben en dat kon niet worden verzet. Alle andere weekenden zijn er 

ofwel runs, ofwel kermis Grootebroek.  

Zo komen we uit op 14 oktober 2018. 

 

Vorig jaar hebben we afscheid genomen van een aantal organisatoren, gelukkig is er 

nieuwe aanwas gevonden. Mark Veeken, Semanta Oud en Jurien Entius, welkom 

De vergunningen worden aangevraagd en de sponsors worden benaderd. 

 

 

 

 SON   
 Jos geeft een samenvatting van de onderwerpen die zoal besproken zijn in de verga-

deringen van Survivalbond Oost Noord Nederland. (SONN) 

Daaronder ook de uitwerking in niveau’s van trainers en kwaliteit van hindernissen. 

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan technische berekeningen en constructies. 

Wellicht dat op termijn aanvullende eisen gesteld gaan worden aan o.a. hout. 

IT: Jos lijkt het eindelijk voor elkaar te hebben gekregen dat je bij het inschrijven voor 

runs ook de clubnaam vermeld, zodat je snel kan zien welke clubgenoten naar een run 

gaan. 

 

 

m Verslag evenementen door Gertjan  
 14 December wordt een diplomatraining voor senioren georganiseerd, voor wie dat 

leuk vindt. In plaats van sinterklaastraining. Meer informatie volgt. Daarna kantine !! 

 

De Bikkel ziet er geweldig uit en dat loopt erg goed. 

Onze vereniging krijgt op Facebook steeds meer volgers, de foto’s van Kathy en/of 

Joeri worden veel bekeken. 

 

Vraag uit de zaal of er vaker dingen gepost kunnen worden op Facebook zodat het 

meer gaat leven. Dat is een goed punt, daar gaan we naar kijken. 

 

 

n Verslag promotie door Nico  
 Kleding: Mutasport heeft inmiddels de eerste opdracht voor kleding ontvangen – dit 

betreft de bestelling van degenen die de bestellijst hebben ingevuld die in de kantine 

lag bij de paskleding. In november zal deze naar verwachting worden geleverd. 

Jacco Koenis zal sponsor worden van de kleding, wat ten gunste komt aan de prijs van 

de kleding. 

In de toekomst komt er een website waar kleding op besteld kan worden. Daar kunnen 

leden zelf kleding bestellen, die dan thuis wordt geleverd. Veel buurtverenigingen wer-

ken met Muta en hebben goede ervaringen.  

Er wordt ook gewerkt aan goodies. 

Vraag: komen er ook passhirts? Dat is een goed idee, wordt geregeld. 
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  Actie door 

 
o Verslag Jeugd door Kathy  
 Er is veel gedaan met de jeugd. 

Er is een aparte Whatsapp groep voor wedstrijdlopers bij de jeugd, wat goed werkt. 

Met kamp is de jeugd naar het scoutinggebouw in Lelystad geweest bij het belevenis-

senbos. Het was erg slecht weer, desondanks was het erg leuk. 

Om de week op vrijdagavond is er looptraining door Dirk Rood. Met name voor de 

wedstrijdlopers. 

32 Jeugdleden zijn in Doorn geweest om techniek te trainen, dit bleek ook voor de be-

geleiders leerzaam te zijn. 

Bart heeft het stokje goed overgenomen van Folkert. Er is een diplomatraining ge-

weest.  

Er zijn ook weer plannen om te gaan handboogschieten. 

De jeugdcommissie loopt ook goed. 

 

Vraag van Folkert: zijn er nog plannen om clubkampioenschappen te organiseren voor 

de jeugd? Dat is nog niet aan de orde, wellicht in de toekomst. Applaus voor de jeugd-

afdeling en in het bijzonder voor Kathy. 

 

 

p Verslag ODW door Kathy  
 Op 11 juni was de ODW en daar deden 44 jeugdleden mee. Er waren 20 volwassenen 

als begeleider en bouwploeg. Ook veel ouders kwamen kijken die tevens wilden helpen 

bij SSV met hand en spandiensten. De dag was druk bezocht en is goed verlopen. 

 

 

q Bestuursverkiezing  
 Semanta en Wendy worden onder applaus als nieuwe bestuursleden welkom geheten. 

 

 

r 200e lid en klassement huldiging  
 Het 200e lid huldigen wordt nog even uitgesteld. Bloemen voor Jasper Koenis en Jurien 

voor hun sportieve prestaties. 

 

 

s Rondvraag 

 

 

 Bij andere tankstations zijn soortgelijke acties als in Grootebroek. Ook Koper in Wer-

vershoof en Medemblik worden toegevoegd 

 

   
Brenda Brenda Koenis geeft aan cursus te kunnen verzorgen voor het gebruik van de AED  
   
 In de gemeente Stedebroec hangen ook posters waarop staat dat men zich op kan 

geven voor een AED cursus. 

 

   
Peter Kunnen er aan de Noord-zijde nog extra lampen komen? Dat is een goed idee, zal 

worden bekeken. 

 

Rens Sinds de scholen zijn gestart, zijn de kleedkamers smerig en zijn er zaken gesloopt.   
 Als het ledenaantal blijft groeien, hoe moet dat dan met de kleedkamers? Er zijn nu al 

douches te kort.  

 

   
   
 De vergadering wordt gesloten om 21.56 uur en de bar wordt geopend.  
   

 

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

mailto:info@ssvsurvivalrun.nl

