
 

 

Aanwezigen: zie presentielijst 

Aanwezig bestuur: Theo, Gertjan, Wichard, John, Kathy, Sam, Folkert 

 

Datum  : 18 oktober 2019 

Plaats  : kantine SAV 

Tijd  : 20.00 uur 

 

Agenda: 

1. 
a. Opening door de voorzitter en mededelingen – Theo 

Theo opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom om 20.10 uur. 
Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de certificering (namens de bond) van de trainers rond te 
krijgen met als resultaat dat de eerste groep ondertussen geweest is en onder leiding van Eric 
van der Ham afgetoetst zijn. De Rabo clubkascampagne was weer een groot succes waarbij 
er mooi bedrag is gedoneerd door de Rabobank ter waarde van € 886,14. 
2 juni hebben we de eerste Bikkeldag gehad wat een ontzettend leuke dag was. Er werd eerst 
even gebikkeld, daarna een hakkampioenschap en er werd afgesloten met een bbq en een 
welverdiend biertje. 
Nadat de Bikkelboet gerealiseerd is vorig jaar hebben we dit jaar de materialenopslag weten 
te plaatsen, mooi staaltje vakwerk weer. 
Naast onze eigen baan welke er weer top uitziet, wordt er achter de schermen alweer hard 
gewerkt aan de Oerbos 2020. Dit keer met een geheel nieuw parcours, we zijn benieuwd! 
Bij de jeugd loopt alles ook als een trein! Er is een vrijdagmiddag training bijgekomen voor de 
leeftijd 8-10jr en een extra dinsdagavond klimtraining, Bart bedankt voor het afgelopen jaar. 
Bij het bestuur hebben we een nieuwe notuliste( Monique) ter vervanging van Yvonne Boon, 
die door werk en opleiding geen tijd meer had. Yvonne hartstikke bedankt (nog wel harstikke 
druk met baanverhuur), Monique bedankt. 
We zijn ook drukdoende bezig met de aanschaf van een eigen AED welke op onze eigen 
baan komt te hangen. 
Een bekend, maar minder leuk, fenomeen deed dit jaar ook bij ons zijn intrede: de 
eikenprocessierups. Als het goed is hebben jullie allemaal het een en ander mee kunnen 
krijgen. We zijn dan nu alweer bezig met komend jaar voor de bestrijding ervan (vogelhuisjes 
en eventueel kap !?) 
Afsluitend van het survivalseizoen 2018-2019 hebben wij binnen onze club 2 podiumplekken 
weten te bemachtigen: 
Peter Schilder (3

e
 bij MSR 50+) en Jelmer Oudenaller (2

e
 bij de JSR B) 

Verder was de 5
e
 plek van Fred bij de LSR 40+ een knappe prestatie! 

In het huidige seizoen zijn er al weer enkele toppers op het podium terecht gekomen 
waaronder: 
Jelmer JSR-A – 1

e
 in Leeuwarden en Ede 

Gwen Hoekstra JSR-C – 1
e
 in Ede en 2 * 2

e
 in Leeuwarden en Udenhout 

Peter Schilder oa een 2
e
 plaats ONK MSR 50+ in Boerakker 

Mededeling Wilfred - Aan het einde van het jaar stopt Wilfred met training geven. Als er 
mensen zijn die dit over willen nemen, heel graag! 
 

b. Goedkeuring verslag van de vorige jaarvergadering 
- notulen ledenvergadering d.d. 16 november 2018 
Nog een extra aanvulling en attentie voor het meebrengen van derden (niet-leden). Ook dit 
jaar is er herhaaldelijk getraind met een aantal externen. Dit is niet wenselijk en de bedoeling. 
Wil je trainen met een groep externen, regel dit dan bij de baanverhuur (Yvonne Boon). Dit 
geldt voor alle leden!! 



 

 

Vraag zonnepanelen Jeroen –  staat nog open. Offerte welke in eerder stadium is afgegeven 
was niet meer geldig; 
Van Sportservice begrepen dat zij subsidie geven voor het vergroenen van het gebouw. Sam 
heeft deze e-mail, stuurt hij door naar Theo. 
Overig goedgekeurd. 
 

c. Verslag ledenadministratie - Sam 
De ledenadministratie is overgenomen door Sam per februari 2018. Behoorlijk wat tegenslag 
gehad met het efficiënt opzetten van de ledenadministratie en de verwerking daarvan. Op dit 
moment heeft Sam goed overzicht en de ledenadministratie staat goed op de rit.  Er is veel 
reactie geweest op de mail die Sam enkele maanden geleden heeft gestuurd over het wel/niet 
vermeld staan in de ledenadministratie. De kinderziekten zijn nu uit het “systeem”  
Op dit moment telt de vereniging 117 jeugdleden, 31 aspirantjeugdleden staan op de 
wachtlijst en er zijn 10 kinderen op proef aan het trainen. Er komt een extra trainingsavond op 
dinsdag voor de wedstrijdjeugd van woensdagavond waardoor de wachtlijst ingelopen kan 
worden. De aspirantleden staan gemiddeld 1,5 jaar op de wachtlijst voordat zij mogen gaan 
trainen. Met het verschuiven van een trainingsavond van de wedstrijdjeugd hopen wij de 
wachtlijsten zeer snel in te lopen en misschien zelfs te reduceren naar 0. 
De vereniging heeft op dit moment 182 seniorleden. 25 volwassenenen staan op de wachtlijst 
Er is net weer een STS afgerond, de volgende STS start 4 november weer, dan is de 
wachtlijst weer leeg. Er iseen behoorlijk lange periode overheen gegaan voordat STS weer 
startte.  
Vraag:  Is het een idee om vast een aantal STS te starten? 
Vanuit de trainers is vorig jaar het signaal gekomen dat de trainigsgroepen te groot werden en 
daarom is er een halt/stop gezet op STS. Daarna zijn er ook problemen met 
ledenadministratie ontstaan waardoor het nog iets heeft geduurd. Mocht je van deze of gene 
horen dat zij nog niets hebben vernomen van STS maar wel graag zouden willen starten laat 
diegene een e-mail sturen aan de ledenadministratie.  
 

d. Financieel verslag door penningmeester - Wichard  
Dit jaar hebben wij de SOS gehad, positief resultaat, ruim € 3.000,-. Deelnemersgelden zijn 
gestegen, sponsorgelden ook, daarentegen zijn ook de kosten gestegen.  
Vraag over post kosten transport op financieel verslag: 
De kosten van transport worden nog meegerekend omdat er officieel nog niets bekend is. 
Vereniging: 
Onder aan de streep houden wij € 311,- dus mooi kostendekkend. 
Opvallende posten waar Wichard aan memoreert: 
bestuur heeft besloten om een reservering te plaatsen voor financiële deelname aan de baan 
en vervanging hindernissen. De baan gaat ongeveer 10 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat wij 
aan het einde van de looptijd niet voor verrassingen komen te staan is er een reservering 
ingebracht. Daarnaast is er een reservering van € 10.000,- voor  vervanging van hindernissen. 
Vraag over reservering en afschrijving baan, er wordt gesproken over zowel afschrijving als 
reservering, is dat niet dubbelop? 
Wichard heeft hier uitleg over gegeven.  
Vraag wordt gesteld over bijdrage aan SAV ad €7.000,- 
Deze bijdrage is voor energie en andere gezamenlijke kosten (dit bedrag is gebaseerd op o.a. 
het aantal leden van de vereniging) 
Balans: Einddatum balans is 31 augustus 2019. Op de spaarrekening staat een bedrag van 
ongeveer € 20.000,-. 
Aan de andere zijde staat het kapitaal (€ 48.000,-), daar zie je ook de reservering en deze zal 
de komende jaren alleen maar oplopen. Er is een schuld vanwege de loods welke in de loop 
van de jaren zal worden afgelost. Ook zijn er posten te betalen zoals bijvoorbeeld 



 

 

trainersgelden.  
Begroting: 2020 – in 2019 was een verlies begroot van ongeveer € 1.900,- wat een positief 
resultaat is geworden. De verwachting is dat 2020 een positiever jaar zal zijn. Verwachte 
inkomsten van ongeveer € 28.000,-, met verwachte kosten die lager uitvallen is de hoop en 
verwachting dat 2020 positief afgesloten zal worden. 
 

e. Verslag kascontrolecommissie - Martijn & Rens 
Rens: boeken doorgenomen, grootste deel kwam goed overeen. Plateau in loods was bij de 
‘normale’ dingen geteld waardoor er een negatief resultaat ontstond. Dit is aangepast door de 
kosten over meerdere jaren af te schrijven, daarom nu een licht positief saldo. 
Akkoord op financieel beleid door aanwezige leden. 
 

f. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
Jos Timmerman staat op reservelijst en wordt nieuw kascommissielid, Evert Visser is nieuw 
reservelid. 
 

g. Vaststelling begroting en contributie 
Goedgekeurd, zie punt d. 
 

h. Verslag Trainingen - Folkert 
Alle trainers hebben hun papiertje gehaald en een aantal trainers zijn op dit moment bezig met 
BTS. Vanwege Mats van der Deure zijn wij als vereniging een erkend leerbedrijf geworden. 
Mats loopt stage als trainer bij de jeugd. De trainers schuiven met regelmaat door jeugdtrainer 
 seniorentrainer. Er zijn vacatures voor een trainer op zowel donderdag als maandag. Thijs 
stopt op maandagavond maar schuift door als jeugdtrainer. De diploma’s liggen bij de drukker. 
 

i. Verslag jeugdtraining – Bart 
Zoals Sam eerder heeft verteld zijn er 117 jeugdleden, in de leeftijdscategorie van 8 tot en met 
17. Trend is dat er veel nieuwe aanwas is. Er is iets meer jongensjeugd (62) dan meisjesjeugd 
(55) maar verschilt weinig. Bart is trots en tevreden op en over de jeugd, de sfeer is goed. 
Veel meiden die naar de JSR-A gaan hebben het lastig tijdens de runs. Bart maakt bekend 
dat hij na volgend seizoen stopt als hoofdjeugdtrainer. Randzaken gaat hij langzamerhand 
overdragen aan anderen, gelukkig blijft hij wel training geven. 
 

j. Verslag Bouw  - Derk 
Derk is bij bouwploeg gekomen vanaf SOS. De spullen zijn verhuisd naar de nieuwe loods 
vanuit de loods bij Gerard. Daar staat nog 1 aanhangwagen, die brengt Gerard volgende 
week. We hebben de eindhindernis hersteld en een aantal bouwdagen gehad. Tijdens de 
bouwdagen zijn er veel hindernissen hersteld en januari 2019 is de houtloods neergezet. Er 
moet nog een dak op komen, daar zijn zij druk mee bezig. Dat wordt dit jaar nog gerealiseerd. 
Veel ideeën wat er moet komen langs het Zouavenveld, Wij hebben toch te maken met de 
eikenprocessierups, In principe mag er niets gebeuren (dwz kap) vanuit de gemeente. In de 
bossen waar wij klimmen moeten de bomen eigenlijk weg.  
Melding vanuit bestuur: 
Het is al bij de gemeente neergelegd, vooruitlopend hierop : er mag niet gekapt worden, 
wij gaan plan indienen 
Vraag bestaat namelijk binnen bouwploeg wat er gebeurt als wij nieuwe hindernissen bouwen 
en er uiteindelijk toch gekapt mag/moet worden. 
Melding bestuur : Binnenkort zitten wij om tafel met de gemeente en zullen wij het er 
weer over hebben met de gemeente.  
Volgende week is er weer een bouwdag, voor een ieder wees welkom! 
Er zijn nieuwe regels vanuit de survivalbond: 



 

 

- sporen moeten naar 4 (is nu 5). Wij moeten naar een smaller spoor.  
Zijn al druk bezig met de volgende editie van SOS. Liggen goed op schema, belangrijkste is 
dat er niet meer gestart wordt in Het Streekbos.  
Tot op heden zijn er altijd voldoende mensen aanwezig geweest met de bouwdag. Vanaf 
heden wordt de bouwdag dan ook anders ingericht, dwz bouwdag is voor een aantal vaste 
krachten die gericht gevraagd zullen worden voor een bepaalde klus. 
Vraag: Zijn de bouwdagen al van tevoren bekend?  
Geprobeerd wordt om 4 * per jaar een bouwdag te organiseren. 
Datum SOS 13 september 2020. Afstanden zijn 5km, 9km en 16 km. 
jonge jeugd tot en met 14 jaar loopt 5km, 9km wedstrijd; de wedstrijdjeugd zal met 
volwassenen meestrijden. De groepen zullen niet kunnen inschrijven op de lange afstand. Bij 
inschrijving zal melding komen dat ervaring met klimmen een must en de afstand bedoeld is 
voor  getrainde lopers. 
Daarnaast zullen eigen leden bij de 1

e
 20 hindernissen jureren. Dit zal bij de eindhindernis 

opstoppingen voorkomen omdat in een eerder stadium bandjes reeds zijn doorgeknipt bij het 
niet halen van de hindernis. Ervaring van eerdere edities is dat deelnemers met bandje door 
mochten lopen bij het niet halen van de hindernis door gebrek aan kennis bij jury. 
 

k. Verslag SOS  - Jos (Theo) 
zie vorige punt 
 

l. Verslag Evenementen – Gertjan 
Clinic Joey Bakker gehad. Goed bezocht door zowel volwassenen als jeugdleden. 
 

m. Baanverhuur - Yvonne 
Goed jaar gehad! Er zijn clinics afgezegd vanwege de eikenprocessierups en daardoor  
€ 750,- misgelopen. Wel ongelofelijk trots op iedereen die wilde helpen, aanvraag was er om 
met ruim 100 kinderen deze kant op te komen, wij waren rond, school vond het niet 
verantwoordelijk om zover te fietsen. Hartelijk danken aan iedereen die zich heeft ingezet. 
Yvonne hoopt weer op een top jaar komend seizoen. 
 

n. Verslag Promotie  - Gertjan 
Niet veel te vertellen – website gebeurt niet zo heel veel op, puur informatief voor derden die 
iets willen weten over de vereniging. De Bikkel is al een tijdje niet uitgegeven vanwege 
verschuivingen in redactie van De Bikkel. Dit moet weer op gang gebracht worden. Zijn aan 
het kijken om eventueel direct iets op Facebook te zetten in de vorm van verslag. Deze 
invulling moeten we bedenken en maken. Facebook wordt voornamelijk door Kathy 
bijgehouden. 
 

o. Verslag Jeugd  - Kathy 
Wij hebben een mooi jaar gehad met de jeugd! 
Veel nieuwe jeugd en veel blijvers – 36/38 wedstrijdlopers – afgelopen jaar hebben wij een 
informatie-avond voor toekomstige wedstrijdlopers gehad. Tijdens deze avond hebben wij 
ouders en kinderen uitleg gegeven over het lopen van wedstrijdruns. Op dit moment zijn wij 
bezig met nieuwe informatie naar jeugd voor op website. De website is nu vooral op de 
senioren gericht. Wij willen graag een stukje extra informatie voor de jeugd zoals: 
Ik ben nieuw lid en nu ? en ik ben bijna 18, en dan ? 
Er is een informatie-app voor onze jeugdleden en ouder welke puur informatief is. Wanneer is 
er een rum, er wordt gesloot enz. 
In Dronten hebben 65 jeugdleden gelopen – beginnende jeugd heeft in een met een trainer 
gelopen. Idee is om in Wezepe ook op deze manier met jeugd de run te lopen. 
Ouder/kind training – was een hele grote groep, seniorleden die (klein)kind meenamen. Ook 



 

 

voor dit jaar weer georganiseerd. 
Jacco Koenis heeft dit jaar wedstrijd bbq georganiseerd. Nieuwe ouders leren de club en 
elkaar dan ook kennen.  
Dn nog even een mededeling voor degenen die niet willen dat een kind wordt gefotografeerd 
tijdens een run, laat het weten aan Kathy, dan wordt er rekening mee gehouden. 
 

p. Verslag ODW  - Kathy 
Wij schrijven alle verenigingen aan om zichzelf te promoten. Ieder lid van ons krijgt shirt en is 
dus herkenbaar. Alle scholen zijn steeds actiever, wij worden nu gebeld met verzoek om mee 
te  doen.  
Peter Schilder – voorstel van onze kant om 1  per 2 jaar mee te doen met ODW - Drukke 
maand juni, SOS een jaar – ODW andere jaar. 
Omdat wij het mede organiseren geeft Kathy aan dat wij dit blijven doen maar dan zullen er 
geen hindernissen zijn. Wij nemen het mee in bestuursvergadering en zullen het 
communiceren richting sportservice en de scholen. 
 

q. Verslag parcourscommissie  - John  
Als parcourscommissie is John nieuwsgierig hoe de bouw gaat worden met SOS, traditionele 
bouw? 
Feitjes : 
44 personen in parcourscommissie onder leiding  van Hans en Irene te Veldhuis; 
41 wedstrijden; 
68 trainingsparcours.  
Taken voor John zijn het trainingsparcours Edam Alkmaar en Puur Fit in Santpoort.  
Controle gedaan in Udenhout, Ede, Boerakker en binnenkort Doorn. Verzekering is veranderd 
en duurder geworden. Calamiteitenplan is belangrijk onderdeel geworden, veel nieuwe dingen 
zoals de eikenprocessierups en onderkoeling. 
John geeft aan dat hij ook al eerder heeft gezegd dat hij er met een aantal jaren mee wil gaan 
stoppen. Doet het al van voor 2000. Betrokkenheid wordt minder. Mocht je mee willen lopen, 
laat het hem weten. Vorig jaar is er wel iemand geopperd, pakken de notulen van vorig jaar 
erbij :  
Robert stelt vraag over nieuwe bouwvoorwaarden  
– er zou een nieuw schema komen, laatste ledenvergadering besproken dat er een nieuw 
schema zou komen, John heeft nog niets gezien. Cursus voor parcourscommissie : officieel 
(wordt 2020), komt er op terug. Er is nieuwe kleding welke hij direct even laat zien. 
 

2. Bestuursverkiezing:  
Jos herkiesbaar -  goedgekeurd door aanwezige leden; 
Gertjan herkiesbaar – goedgekeurd door aanwezige leden; 
John niet herkiesbaar, neemt afscheid.  
Woordje van Theo aan John: 
John is de schuldige. De schuldige dat wij met hier met z’n allen zitten en lid zijn van de 
Streker Survivalrun Vereniging.  Al vanaf de oprichting zo’n 21 jaar geleden is hij zeer nauw 
betrokken geweest bij onze club. Zowel bestuurlijk als uitvoerend. Wat begon met het 
ophangen van 1 touw, kwam er nog 1 te hangen. Balkje hier, netje daar en zo ontstond onze 
mooie vereniging tot wat het vandaag de dag is; een bloeiende vereniging waarbij een aantal 
punten hoog in het vaandel staan; -sportief, -sociaal, -doorzettend, -verbroederlijk, -
samenhang (letterlijk en figuurlijk), -grensverleggend en sfeervol (niet te vergeten de 2 H’s!!) 
Naast dat hij jarenlang wedstrijden op hoog niveau liep, TSC nu LSR, was hij tot op de dag 
van vandaag ook bestuurslid. Daar is vanaf vandaag dus een eind aan gekomen. John heeft 
aangegeven zijn plaats beschikbaar te stellen binnen het bestuur om ruimte te maken voor 
vers bloed. Gaan we John dan helemaal niet meer zien? Dat niet, want hij blijft actief binnen 



 

 

de parcourscommissie van de SBN. Helaas voor hem is hij al erelid dus die titel heeft hij al 
geruime tijd binnen. Op opsomming van zijn laatste jaren als actief survivalrunner:  

John, namens het bestuur, bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor SSV!!!!!!!!! | 
Als iemand zich geroepen voelt om John zijn plek over te nemen in het bestuur, voel je dan  
vrij. John was/is algemeen bestuurslid. 
 
Rondvraag:  
Wilfred  - Al jaren doen wij de buffeldag als afsluiting seizoen. 6jaar geleden is de Henk-
bokaal geïntroduceerd. De Henk-bokaal wordt altijd uitgereikt op de Buffeldag. In overleg met 
bestuur is besloten dat Henk-bokaal verenigingsbreed wordt, dus elk lid/valsspeler kan de 
Henk-bokaal winnen. Het is voor 18+ en het is een wisselbokaal.  
Misschien is het een idee om de activiteiten/evenementen wat meer te spreiden. Er  is wel 
heel veel in de maand juni - Trainersbbq, Buffeldag, Bikkeldag, Clubdag.  
Opmerking vanuit bestuur: Misschien is het handig als volwassen leden bij 
Volwassencommissie komen, dan kan er beter afgestemd wordt qua 
dagen/activiteiten/evenementen. 
Moeder Gwen / Luke - wedstrijdverslag bij SAV wel wekelijks op site. Wordt aangegeven dat 
dit door 1 persoon gedaan. Kathy gaat in overleg met Jos Timmerman om foto’s van 
Facebook op website te plaatsen. Bart geeft aan dat er misschien wel iemand bij de jeugd is 
die Insta en FB bij wil houden. Nemen wij mee in bestuur. 

 
3. Kei van het jaar  

Dit jaar hebben we een kei binnen onze club die we graag willen uitroepen tot kei van het jaar. 
De kei 2018-2019 gaat dit jaar naar: Bart de Haas. 
Bart is als trainer een aantal jaren geleden begonnen bij SSV, ik zie hem daar nog staan; zijn 
eerste training als broekie voor een groep razende honden. Het gevloek en getier zal hem wel 
verbaast hebben (is dit normaal???) Ja, binnen onze club is dat normaal. Des te harder ze 
janken en blazen, des te leuker vindt men de training. Bart heeft zich hard ingezet voor 
jaarrond trainingsschema’s en daarin het geven van trainingen.  Naast dat het even wennen 
was voor de meesten van ons dat hij toentertijd begon heeft dit wel zijn vruchten af geworpen. 
Niet iedere training hoeft de boog gespannen te staan er wordt er getraind volgens de 
periodisering. Naast dat hij trainer werd ging hij zelf ook doen aan de survivalrun-sport en 
begon ook zijn wedstrijdjes te lopen, niet geheel onverdiend. Naast dat hij die wedstrijden 
loopt is hij ook bij wedstrijden aanwezig om onze jeugd aan te moedigen. Hij is dan ook een 
groot inspirator voor de jeugd.  Men ervaart dit als zeer betrokken en toont aan dat hij erg 
belangstellend is met zijn jeugd. Ook geeft dit de sfeer aan die tijdens de trainingen heerst. 
Ook vanuit de hoek van de ouders van jeugdleden komen veel positieve geluiden over Bart. 
Deze zijn dan ook zeer te spreken over Bart zijn betrokkenheid richting hun kinderen en de 
leuke trainingen die hij verzorgt. Namens het bestuur van SSV zijn wij er dan ook trots op om 
de kei 2018-2019 uit te reiken aan Bart. 
 

4. Peter Schilder 
Peter is 3

e
 geworden bij MSR 50+ en wordt gefeliciteerd met deze prestatie. 

 
5. Jelmer Oudenaller 

Jelmer Oudenaller is 2
e
 bij JSR – B en wordt gefeliciteerd met deze prestatie. 

 
Theo sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor de aandacht en inbreng. 

 


