
 

 

Aanwezig:  

 

 

 

 

Datum:  Vrijdagavond 16 november 2018 

Plaats:  kantine SAV 

Tijd:  20:00 uur 

 

Aanwezig Bestuur: Theo, Nico, Wichard, Gertjan, Jos, John, Kathy, Wendy, Semanta en Yvonne 

Aanwezige leden: Mark Kok, Derk Groot, Brenda Koenis, Jos Timmerman, Hans, Koenis, Peter 

Bakker, Mats Visser, Ruud Winter, Peter Kaagman, Folkert Kaagman, W Versteeg, Tom ten Wolde, 

Bart de Haas, Robbert Westhoven, Thijs Vlam, Sam Volten, Joeri Oudenhaller, Fred Bleeker, Lennart 

Nicolai, Wendy Westoven, Michael de Jong, Martijn v.d. Deure, Mats v.d. Deure, Jelmer Oudenhaller, 

John van Dijk, E Reus, Detlef Grin, Jeroen de Korte, Elwin Touw, Evert Visser, Piet Brussel 

Agenda: 

 
1. 20:00 uur: aanvang jaarvergadering: 

a. Opening door de voorzitter en mededelingen; 
Theo opent om 20.12 uur  de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal Piet en 
Ruud. 
Terugkijkend op afgelopen seizoen kunnen we weer spreken van een geslaagd jaar met 
een aantal mooie klasseringen; Om te beginnen bij de MSR een 5

e
 plaats voor Max, met 

Evert, Rens en Roderick op plek 14, 15 en 17. Bij de JSR-15 Twan van Dijk een 15
e
 plek 

en Mats van der Deure een 20
e
 plek en bij de dames Tessa Steltenpool plek 12. Bij de 

JSR-12 was het reuze spannend wie waar zou eindigen. Uiteindelijk in de top 3 2 maal 
een plek voor SSV; 2

e
 plaats Jelmer Oudenaller en plek 3 voor Jasper Koenis en bij de 

dames Anouk Schilder een mooie 15
e
 plek en Tess Bregman 18

e
. Komen we aan bij de 

JSR-10 is bij de dames Britt Bregman heel knap 2
e
 geworden, Bodine Koenis 10

e
, 

Madalyn de Jong 14
e
 en Gitte Steltenpool 16

e
. Allemaal hartstikke knap gedaan. Niet 

alleen jullie maar iedereen die zo nu en dan een wedstrijdje mee pakt. 
 
Vooruitkijkend op komend seizoen, welke al even onderweg is, hopen we natuurlijk weer 
op een aantal podiumplaatsen voor SSV maar vooral veel sportplezier voor iedereen en 
om blessurevrij te genieten van onze prachtige sport. Want dat wordt door sommigen wel 
eens vergeten om tussen al het geweld van balken, touwen, water, zweet en bagger ook 
te genieten. 
 
Echter valt er wel iets negaties te melden. Waar de Survivalrunbond ook mee te maken 
heeft en waar we slachtoffer worden van het succes van de survivalrunsport, dat is de 
alsmaar oplopende ledenaantallen. Ook bij ons gaan we aardig naar een max toe. Je kunt 
wel zeggen dat de sport uitermate populair is binnen een grote doelgroep. We willen als 
bestuur, samen met de trainers, dan ook gaan bekijken hoe we dit het beste in het vat 
kunnen gaan gieten en willen we natuurlijk voor niemand onze sport ontoegankelijk 
maken. 
 
Jos: Komende zondag is er een cross run die word georganiseerd door SAV start is om 
11.15 uur en 11.55 uur. Inschrijving bij KGB start in Streekbos 
 
Wij zijn uitgenodigd door SAV om op vrijdag 4 januari een Nieuwjaarsborrel te komen 
vieren bij SAV samen met SSV. Later op de avond zullen we dit nog te sprake brengen. 
 



 

 

Yvonne doet een mededeling en bedankt iedereen die het afgelopen jaar heeft geholpen 
met de baanverhuur. Er is nog nooit zo’n goed jaar gedraaid en dat is mede dank zij jullie. 
 
Theo vraagt om mee te gaan naar de loods om het nieuwe logo te presenteren die 
onlangs is aangebracht op de loods. Waarna de vergadering wordt voorgezet 

 
 
 

b. Goedkeuring verslag van de vorige jaarvergaderingen (zie website: Over ons - 
Vergaderingen); 

1. Notulen ledenvergadering d.d. 13 oktober 2017 
Deze worden door iedereen goedgekeurd. 
 

2. Notulen ledenvergadering d.d 19 juli 2018 
Deze worden door iedereen goedgekeurd 

 
c. Verslag ledenadministratie door het secretariaat; 

We hebben op het moment 309 leden. 
Wachtlijst bij de jeugd staat op dit moment op 50, 12 daarvan zijn nog geen 10 jaar. 
36 afmeldingen tot 31 juli 2018. 
We blijven maar groeien en er komen steeds meer aanmeldingen bij. 
Jos geeft aan als er iemand gaat verhuizen wil jij dit doorgeven aan de ledenadministratie 
 

d. Financieel verslag door Wichard. Stukken worden voor de vergadering uitgedeeld en zijn 
opvraagbaar bij Wichard Steen (w.steen@quicknet.nl); 
Het is een enerverend jaar geweest, we zitten met een boekjaar op 31 augustus in het 
jaarverslag hier zit nog niet de oerbos run in, dit komt omdat deze in oktober plaats vind. 
De grootste klappers dit jaar waren de baan, de loods deze worden in 10 jaar 
afgeschreven. Het resultaat is dat we dit jaar een positief resultaat draaien van 4 duizend 
en daar mogen we als club trots op zijn. 
 
Er word gevraagd  wie de eigenaar  is van de loods, wij als vereniging dus mocht het zo 
zijn dat we hier weg moeten dan nemen we de loods mee. 
 
Er word gevraagd hoe het kan dat het ene jaar er relatiegeschenken op staat en het 
andere jaar niet dit heeft te maken met het rare boekjaar. De kosten van de atletiekbaan 
is voor minimaal 10 jaar geweest. 
De subsidie die we van de gemeente hebben gekregen is in mindering gebracht op de 
aanschaf van de loods. 
 

e. Verslag kascontrolecommissie; 
De kascontrole liep iets langs elkaar heen het is dit jaar alleen door Martijn gedaan, 
voorstel van het bestuur dat dit nog een keer word gedaan door Erik of Rens. Bij de 
bevindingen van Martijn is het oké . Word nog door een 2

e
 gecontroleerd 

 
f. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie; Martijn van der Deure & Rens Groot; 

Jos Timmerman is reserve voor volgend jaar. 
 

g. Vaststelling begroting en contributie; 
Wichard geeft aan dat de contributie onlangs is geïnd. De bouwploeg heeft een begroting 
neergelegd voor renovatie van de baan. De begroting komt dan dit jaar uit op een verlies 
van 2000 euro. 

mailto:w.steen@quicknet.nl


 

 

Wichard gaat met de dames van het secretariaat zitten om te kijken naar de 
ledenadministratie i.v.m. diverse inningen bij inmiddels niet leden 
 
 
 

h. Verslag Trainingen door Folkert; 
Folkert ondersteund de trainers van de volwassenen, Juriaan is er op de donderdagavond 
bij gekomen om training te geven. Ze zijn naar Zwolle geweest om te leren kijken naar 
hoe zet je een training weg.  
Voor de maandag training gaan we onder aan ons succes de maandag zit vol qua groep 
er zitten ruim 50 man op 2 trainers. Voor de maandag zijn we opzoek naar trainers en 
anders moeten we gaan kijken hoe we hier verder mee om moeten gaan. Misschien een 
ledenstop?? Maar daar word naar gekeken. Ook worden er weer trainers getraind. 
 
 
 

i. Verslag jeugdtraining door Bart; 
Bart is samen met Sam aan het kijken dat Sam de woensdagavond training gaat 
overnemen en Bart zich gaat richten op de vrijdag. Bart is samen met het bestuur aan het 
kijken om een extra training moment aan te bieden op de vrijdagmiddag voor jeugd van 8 
tot 11 jaar. We zijn met een aantal jeugdleden begonnen om te kijken dat zij ook training 
kunnen gaan geven dit zijn er op het moment 7. We hebben nu 29 leden die op zowel de 
woensdag als vrijdag trainen. Er word fanatiek getraind en doen leuk mee met de runs. Er 
zijn er een aantal die die meer runs gaan lopen en daar dus meer voor trainen en 
sommige kiezen er juist bewust voor om iets minder te lopen dit jaar. De verhouding 
jongens meisjes is ongeveer 60/40. 
 
Wendy Westhoven vraagt hoe het zit met de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
als een jeugdlid training geeft: Het zijn geen jeugdleden onder de 16 die training geven en 
er wordt gekeken dat hun ook een training krijgen. Jeugdleden geven alleen training 
onder begeleiding van een volwassenen. 
 

j. Verslag Bouw door Robbert; 
Robbert bedankt Gerard voor de jarenlange opslag van materiaal. 
Er zijn twee leden bijgekomen bij de bouwploeg de bouwploeg bestaat nu uit: Lennart, 
Wilfred, Sjaak, Mark Kok, Derk en Robbert. 
Het is een zelfsturend team er is geen hoofd bouwploeg meer wel is er een verdeling 
gemaakt Org en Adm Derk en Robbert Bouwtechniek Sjaak en constructietekeningen 
Mark en Derk 
1 december is er een bouwdag de loods bij SAV moet leeggehaald worden en er zijn 
herstelwerkzaamheden nodig. 
Bij de Knipe hindernis willen ze graag een nieuw gedeelte bouwen dit moeten 
hindernissen worden voor de wedstrijdlopers. 
De oude opslag word opgeleverd en terug gegeven aan SAV 
Er is een vraag door Jos Timmerman hoe zit het met de kasconstructie word dit goed 
gekeurd door de bond? Er word op dit moment door de bond bekeken hoe ze hier mee 
om moeten gaan. Er is een berekening hoe veel dit kan hebben en dat is overlegd met de 
bond. 
 
Wie is er verantwoordelijk voor de bomen, de gemeente er is namelijk heel veel doodhout 
in de bomen op hoogte en dit levert gevaarlijke situaties op. 



 

 

Hoe zit het met de banden en touwen in de bomen, Robert geeft aan dat dit gecontroleerd 
word iedere keer. 
 

k. Verslag SOS door Jos; 
14 oktober hadden we voor de 10

e
 keer de Oerbos we straten met zo’n 1100 deelnemers. 

Er was voor 1200 man snert besteld dit is een week van te voren afbesteld i.v.m. het 
mooie weer.  
De eindhindernis stond er al we hoeven dus niet op het grasveld zodat deze niet 
beschadigd werd net zo als de baan deze was afgedekt met tapijt. 
De voorkeur ging uit naar september maar door de omstandigheden kon het dit jaar niet in 
september, maar wat een geluk hebben we gehad want het was super weer. 
We hebben alle medewerking gehad van SAV en van de gemeente, steeds meer 
organisaties en bewoners snappen wat het inhoudt om een run te organiseren.  
Iedereen bedankt die hierbij heeft geholpen, het was een top run. 
R17 was eventueel bereid om de tassenopslag te doen, dit was niet nodig ivm het mooie 
weer. 
Het was top met alle sponsoren die er waren kijk daar nog eens na. 
Er is nog een after movie op youtube en prachtige foto’s deze zijn te vinden op de site. 
In de uitslagen hebben we nog een correctie, er waren mensen 50+ en die vielen in de 
prijzen hier was geen klassement voor. 
Bij deze word dat nog hersteld: 1

e
 John van Dijk, 2

e
 Marco Masschaert en 3

e
 Gerard de 

Wit. John is als enige aanwezig de andere krijgen ook nog hun beloning. 
 

l. Verslag Evenementen door Gertjan;  
VOG op de site staat een kopje over de veilige sportomgeving daar zijn ze nu volop mee 
bezig.  
We willen als bestuur er naar toe gaan dat als er mensen training gaan geven om eerst 
een kort gesprekje krijgen hoe ze er in zitten. 
Er komt ook i.v.m. de privacy wetgeving nog een document wat getekend moet worden 
i.v.m. je gegevens 
 
Beatrice heeft aangegeven te stoppen bij de Bikkel er staat daar een vacature open 
 

m. Verslag Promotie door Nico; 
Jos Timmerman houdt nog steeds de website bij. 
Met muta zijn we nu zover na een stroperig begin dat we zoveel mogelijk uit voorraad 
kunnen leveren. 
Nico geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is en hij er mee zal stoppen. 
 

n. Verslag Jeugd door Kathy; 
We hebben een heel mooi jaar gehad met de jeugd en en de trainers. 
We hebben een jeugdcommissie bestaande uit Brenda, Loretta, Sam, Sandra, Sjaak en 
Bart en Rowald en Jacco doen veel op de achtergrond. 
Afgelopen jaar zijn we op kamp geweest naar Dronten, komend jaar wordt dat weer 
Lelystad. 
Dronten was een super succes we hebben daar 56 jeugdleden gehad dit daar liepen vele 
liepen daar voor het eerst. 
Van muta krijgen we pas schoenen van maat 35 tot maat 48 dan kan je passen en bij 
muta bestellen. 
Op 1 december hebben we een hardloop clinic die georganiseerd word door Thijs en Bo. 
 

o. Verslag ODW door Kathy; 



 

 

We beginnen met onze eigen jeugd, de oudere jeugd begeleid de jongere om zo kennis te 
laten maken met een run. 
Daarna gaan de scholen aan de slag en ook dan begeleid de jeugd weer veel ouders 
staan er dan aan de kant. 
Komende 23 juni is er weer een nieuwe ODW. 
Tussen de 200 a 300 mensen doen er mee aan de ODW het is niet na te gaan hoeveel 
mensen zich daarna aanmelden als lid 
 

p. Verslag parcourscommissie door John;  
John is al 18 jaar lid van de parcourscommissie, de parcourscommissie is in het leven 
geroepen om de veiligheid van de survival te garanderen. 
De parkoerscommissie bestaat uit 50 leden je vergaderd 1 a 2 keer per jaar er kunnen 
verschillende werkgroepen zijn. Het is een verplichting van de verenigingen om iemand 
aan te leveren voor de pc.  
Als pc lid controleer je o.a. de hindernissen van een run dit doe je niet alleen dit doen je 
met mede leden van de pc. Er loopt altijd iemand mee van de organisatie van de des 
betreffende run om zo eventueel meteen dingen te kunnen repareren/herstellen. Daarna 
kom je bij elkaar om te kijken of het parcours goed is . De volgende dag kom je weer bij 
elkaar om te kijken of alles in orde is gemaakt. Tijdens de run loop je rond kijk je hoe het 
gaat.  Dit doe je ongeveer 2 keer per jaar. 
 
Dan doe je ook altijd controle voor de trainingsparcours je bekijkt de baan waar anderen 
trainen en zo kom je ook op andere banen. John doet eigenlijk de banen hier in de buurt 
(Denk aan Dronten, Edam, Amsterdam, Alkmaar, de Kwakel) 
 
Er is een vacature voor de PC het zou mooi zijn als dit uit de bouwploeg komt je krijgt dan 
een cursus van 3 dagen. 

 
 
 
 
2.  

a. Bestuursverkiezing: 
1. Aftredend en niet herkiesbaar 

1. Nico Beerepoot word bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. 
 

 
2. Voorstel nieuw bestuurslid: 

1. Folkert Kaagman bestuurslid afdeling Trainers is aangenomen als nieuw 
bestuurslid 

 

(Tegen-)kandidaten kunnen zich tot een uur voor de jaarvergadering bij de 

voorzitter melden. 
 
 

b. Nog in te vullen bestuurslid:  
a. Evenementen 
b. Notulist (e)  

 
Vacatures: 
Schoonmaak 
Bikkel 



 

 

 

 

 
c. Rondvraag; 

Bart: Is het een idee dat de vacatures onder de aandacht gebracht worden bij de leden 
die hier vandaag niet aanwezig te zijn. Theo geeft aan dat het een dingetje is om leden te 
bewegen om actief te krijgen. 
 
Wendy: is het een idee om als voorzitter bij o.a. bij de maandag een woordje te doen voor 
de training. 
 
Wilfred: Kleding voor de trainers, dit is besteld en is onderweg. 
 
Piet: Hoe is de samenwerking met SAV, de neuzen gaan de zelfde kant op en we komen 
in januari bij één. Na de overeenkomst met de baanverhuur zijn de neuzen de zelfde 
richting op, we willen een positieve samenwerking en de insteek van beide is aanwezig. 
Thijs hoe staat het met de trainerscursus, Folkort geeft aan dat eerst de VOG 
goedgekeurd moeten zijn voor de huidige trainers, dan gaat hij kijken naar wie er nog 
meer deze cursus wilt doen en dan pas zal er een nieuwe datum geprikt worden. 
 
Jeroen: hoe staat het met de zonnepanelen, Theo geeft aan dat dit nog loopt we komen in 
januari weer bijeen met SAV. Jos geeft aan dat de subsidie aanvraag verlopen is en dat 
er een nieuwe aanvraag gedaan moet worden dit zal in de loop van 2019 gebeuren. 
 
Hans, in de vorige vergadering hebben we het er over gehad dat de gemeente bijdraagt in 
de kosten van het onderhoud van de baan. Hier is nog geen duidelijkheid over Jos neemt 
contact op met de gemeente want er moet nog een hek geplaatst te worden en een hek 
gerepareerd en ook zal de gemeente naar de bomen moeten kijken. Jos neemt dit mee 
met de gemeente. 
 
Jos Timmerman geeft aan dat hij vind dat het bestuur en de organisatie een grote slag 
heeft geslagen in de professionalisering. 
 
Kay: Het viel hem op dat er overdag met regelmaat alleen getraind word zijn hier regels 
voor. Het is niet de bedoeling dat je niet buiten trainingstijd om mag trainen want je bent 
niet verzekerd. Het is op eigen risico Kay vraagt of hij de persoon in kwestie mag 
aanspreken en eventueel naam mag noteren. Jos geeft aan dat het niet kan zijn dat Kay 
hier leden op aanspreekt. Als bestuur zullen we hier een beslissing over moeten nemen. 
 
Robert het komt nog heel veel voor dat leden externe mensen mee nemen ik word er 
kriegel van om mensen daar op aan te spreken. Het is voor alle leden noodzakelijk dat 
iedereen elkaar aanspreekt. Ook het bestuur zal mensen moeten aanspreken 
 
Elwin geeft aan is het niet een idee om een ledenpas in te voeren heb je een pas bij je 
dan mag je trainen en anders niet. Kathy geeft aan dat we er ook naar moeten kijken als 
bestuur. 
 
Rowald is het mogelijk dat er op zaterdag ook een vrije trainingsmoment is, nee er zijn 
geen trainers. 
 
Bart we zitten in een lastig pakket want er zijn trainers te kort ik weet wie er van de jeugd 
wel of niet lid is het is lastig dat je dit op 1 keer aanrekent 



 

 

 
Jasper wat gebeurt er met iemand die hier traint en er zou wat gebeuren wat zijn de 
gevolgen voor de vereniging. Het is op eigen risico van de persoon 
 

d. Einde jaarvergadering 
 

3. Uitreiking Kei van het jaar; Begonnen als trainer bij de jeugd en hier plukt de jeugd nog steeds 
zijn vruchten van al heel wat jaren geeft hij training bij de volwassenen. Omdat hij tijd over heeft is 
hij ook nog in de bouwploeg gegaan en heeft alle hindernissen beschreven en gearchiveerd Dan 
ook nog wedstrijden lopen een echte kei. De kei gaat naar Robbert Westhoven. 
 
John van Dijk word nog gehuldigd omdat hij 2

e
 is geworden bij de MSR-50+ afgelopen seizoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


