
Verslag jaarvergadering 2021  (08-04-2022) 

 

Aanwezig: Koos Kreuk, Tames van Zwol, Koos Jong, Frank Visser, Wouter 

Meijerink, Hans Grent, Hans Schouten, Gerrie Duin, Esther Dodeman, Jan Ettes, 

Dirk Rood, John Boomgaard, Addis Riet, Fons Mok, Peke de Vries, Hans de Boer, 

Jaap van der Thiel. 

Afwezig met afbericht: Margreet Broersen, Lillian Blokker, Tom en Marion 

Beertsen, Tessa Beertsen, Cees Meijer 

 

Agenda jaarvergadering   

1. Opening 

Ruud opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom. De 

uitnodiging werd dit jaar ook per mail verstuurd,  maar helaas is de 

opkomst maar iets hoger. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Goedkeuring notulen van vorig jaar 

Opmerking van Fons: Het verslag van WOC was wel op de site geplaatst , 

maar die van de wegcommissie niet. Dat was wel ingeleverd. Nu staat 

het andersom. 

Wouter heeft het verzoek of de uitgewerkte notulen van de jaar 

vergadering eerder, dus na de vergadering op de site geplaatst kunnen 

worden.  

Dat kan en dan nogmaals voor aanvang van de jaarvergadering in 2023.  

4. Goedkeuring jaarverslagen commissies 

• Bestuur; akkoord. 

• Ledenadministratie; akkoord. 

• Kantinecommissie; akkoord. 

• Wegcommissie; akkoord. Wouter deelt mee dat er voor de 

Kloetloop inmiddels bijna 200 voorinschrijvingen zijn. Dit is 

inclusief de jeugdatleten. Een prachtig aantal deelnemers tot nu 

toe. 

• WOC; akkoord. 

• Glossycommissie; akkoord.  

5. Verslag van de penningmeester  

Toelichting van Koen. 3 punten;  



• Uitbreiding krachthonk mede dankzij inzet vrijwilligers en 

minimale budget en mooi resultaat.  

• Het Westfries Atletiekgala was goed verlopen en met een 

financieel  positief resultaat. Jan geeft aan dat dit komt omdat de 

Atletiek Unie alle coronatesten heeft vergoed. Hier had de 

organisatie niet op gerekend, dus dit was een meevaller. 

• Het 70-jarig jubileum feest van  SAV zeer geslaagd en ook 

financieel viel het mee, ondanks beperkte middelen maar met 

dank aan de groep vrijwilligers.  

Balans; Er zijn minder openstaande posten. Een aantal kosten worden 

aan SSV doorberekend. Er zijn nog wel achterstallige contributies door 

diverse oorzaken, maar minder dan andere jaren. De Club van 100 is 

nieuw leven ingeblazen, maar de leden daarvan bepalen waaraan dit 

geld besteed zal worden. Een deel van de  vrijwilligersvergoedingen is in 

het jaar erna uitbetaald.  

Winst- en verliesrekening; de trainersvergoeding is verhoogd omdat 

Oscar  meer uren training geeft. Eenmalige kosten ivm investeringen; 

finishcamera, de aanleg glasvezel is lager dan verwacht omdat nog niet 

alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, vloer/uitbreiding krachthonk, 

elektronisch startpistool. Nieuwe geluidsinstallatie is betaald vanuit 

stichting HUP.   

 

John Soms geeft een trainer maar aan een persoon training. Is dat niet 

een beetje zonde van de kostbare uren? Kunnen de uren niet beter 

verdeeld worden? 

De trainer doet naast de trainingen geven ook nog heel veel andere 

dingen. Hij ruimt op, het materialenhok en het krachthonk is nog nooit 

zo netjes en opgeruimd geweest. Maakt schoon, neemt materialen mee 

en is ook regelmatig vaker en langer op de baan dan zou moeten. 

 

Inkomsten: WF Fonds en Rabo clubsupport actie. Lagere subsidie.  

De verspringbak is aangepakt. De rekening daarvan is gedeeltelijk  naar 

gemeente gegaan. Het graven van de sleuven komt voor rekening van 

SAV.  

Koen nog geen contact gehad met Zouaven inzake energiecontract ivm 

doorbelasten kosten van de energierekening.  

6. Verslag van de kascontrolecommissie 



Voorzitter Peke doet toelichting en geeft Koen een groot compliment. 

Alles zat er piekfijn in orde uit en vragen konden beantwoord worden. 

7. Verkiezing kascontrole commissie.  

Peke treedt af, Hans de Boer wordt voorzitter, Johan Laan (afwezig) 

wordt lid. Reserve wordt Hans Schouten.  

8. Contributieverhoging: 2.7% inflatiecorrectie 

Dit betekent 50 cent per maand voor hoogste categorieën en €3,- per 

half jaar. Dit wordt akkoord bevonden door de aanwezigen. Volgend jaar 

komt er wellicht een hogere verhoging gezien de huidige inflatie. Kosten 

zullen dan waarschijnlijk niet evenredig stijgen met inflatie waardoor we 

inflatie  niet hoeven te volgen. Dit komt in volgende ledenvergadering ter 

sprake.  

9. Verkiezing bestuur 

• Aftredend en herkiesbaar: Ruud Wierenga  

Het is het laatste termijn voor Ruud want er mag maximaal voor 3 

termijnen een functie bekleed worden. Ruud wordt unaniem voor 

de volgende 3 jaar gekozen, met een onthouding van stemming. Er 

zijn geen tegenkandidaten.  

10.Pluim uitreiking van 2021.  

Dit jaar geen Kei uitreiking, omdat er wel goede prestaties geleverd zijn 

in 2021 , maar deze atleten al een keer de Kei hebben ontvangen. Ruud 

reikt wel  de Pluim uit aan John voor zijn grote inzet als trainer binnen de 

vereniging.  

11.De rondvraag en antwoorden op de rondvraag 

Koos Jong vraagt waarom ramen open staan.  

Dit is vanwege de ventilatie i.v.m. Covid en het aantal aanwezigen in de 

kantine.  

 

Tames: heeft een mail ontvangen met het verzoek schoolsportdagen te 

organiseren voor de Molenwiek. Hij heeft begrepen dat de organisator 

met deze organisatie stopt. Hiervan is niets bekend bij bestuur. Tames 

zal contact opnemen met hem.  

Het zou ook een taak kunnen zijn voor wedstrijdorganisatie. John geeft 

aan dat de schoolsportdagen wel belangrijk zijn. De jeugd is tenslotte de 

toekomst. Misschien kan Oscar deze taak op zich nemen? 

Tames; Het valt op dat het geregeld nieuwe spullen in het materiaalhok 

liggen. Hij vraagt zich af waar dat vandaan komt. 



Deze materialen neemt Oscar mee. Hij heeft heel veel atletiekmaterialen 

in zijn bezit. Er is wel een lijst ingediend met de aanvraag van materialen 

met onder andere wedstrijdsperen die ook geschikt zijn voor het 

atletiekgala  

 

Wouter vraagt zich af of alle commissies nog actief zijn. 

Het bestuur zal binnenkort een uitnodiging versturen voor een 

commissievergadering.  

De activiteitencommissie staat on hold en de medische commissie is 

vorig jaar al opgeheven.  

Wouter stelt voor om de leden die in de commissies zitten met naam op 

de site te vermelden. Dat geeft meer duidelijkheid wie er in de 

commissies zitten. Dat kan, maar iedereen moet dat wel goed vinden. Dit 

kan worden besproken in de commissievergadering. 

 

Gerrie vraagt of de feestcommissie ook verantwoordelijk is voor het 

opruimen van de kantine na een feestje. Dit gebeurt namelijk regelmatig 

niet. 

De feestcommissie  hoort de kantine netjes achter te laten.  

De jeugd blijkt op maandagavond vaak in de kantine te zitten. Daarna 

worden er ook wel eens (half) lege blikjes frisdrank aangetroffen in de 

kantine die ze uit de koelkast halen. Dit is niet de bedoeling. Trainers 

dienen hierop te letten dat de jeugd zich gedraagt. De kantine is wel een 

plek waar gezeten mag worden door de jeugd, maar de bar is verboden 

gebied.   

 

Dirk : Worden er actief nieuwe mensen benaderd en opgeleid voor 

trainer. 

Er worden op dit moment jeugdleden opgeleid voor trainer, maar deze 

leden geven training aan de jeugd. Vaak is er een drempel om voor een 

groep (volwassen) recreanten te staan. Het blijft moeilijk om trainers te 

werven, vooral omdat we toch een beetje in een uithoek zitten. 

Het blijft dat René ook stopt met de trainingen op de zaterdagochtend in 

juni van dit jaar. Hier is het bestuur niet van op de hoogte. 

 

John: Er is maar één iemand die weet hoe de finishcamera werkt. Als hij 

wegvalt hebben we een groot probleem. Ook is er maar één microfonist. 



Belangrijk is dat we hier meer vrijwilligers voor hebben, want als zij 

wegvallen hebben we echt een probleem. 

Een goede functieomschrijving van alle taken kan helpen, maar het kan 

mensen juist ook afschrikken omdat het takenpakket te groot lijkt. 

Brenda is bezig met een digitaal  inschrijfformulier (toekomstige) leden 

moeten invullen in welke taken/commissies ze geïnteresseerd zijn. Dit 

moet dan wel actief opgepakt worden. 

 

Koos J;  De tussendeur van medische ruimte en het gedeelte van het 

Martinus College was open. Deze hoort op slot te zijn. Kunnen we daar 

iets mee? 

De kleedkamers zijn van de gemeente. Daar mogen we niets aan 

veranderen. Wij hebben de kleedkamer in bruikleen. 

Willem neemt contact op met gemeente. 

 

Jan E; het kunststof van de baan bij het D segment is nog steeds niet 

hersteld. Wordt daar nog iets aan gedaan?  

Willem gaat dit nogmaals melden bij de gemeente.   

 

Ruud was eind maart aanwezig bij een bijeenkomst voor een 

gemeenschapsveiling van Grootebroek. Dit kan de vereniging behoorlijk 

wat geld opleveren.  

Hans Schouten biedt aan om dit op zich te nemen. Ruud gaat  zijn naam 

aan de organisatie doorgeven.  

 

12. Afsluiting om 21.40u en hapje en een drankje na  

 

Tenslotte nog een aantal afgeronde afspraken uit de jaarvergadering van 

2021 

- De hoge kranen zijn besteld en worden zeer binnenkort gemonteerd 

in de toiletten in de kantine. 

- Het geluid op de baan is  aangepast. Er zijn meer boxen opgehangen. 

- De vloer in de kantine is  geëgaliseerd en weer mooi vlak. 

- Een digitaal scherm voor de clubrecords is te kostbaar en daarom niet 

haalbaar. 

- De afvoer in de verspringbakken is hersteld en er kan weer in 

gesprongen worden. 



 

 

Functie Naam Jaar aantreden Jaar aftreden 

Voorzitter Ruud Wierenga    2016/2019/2022 2025 

Secretaris Mirjam de Boer 2017/2020 2023 

Penningmeester  Koen Selie 2018/2021 2024 

Algemeen lid   Willem Dudink 2017/2020 2023 

Algemeen lid     Brenda Roet 2021 2024 

Algemeen lid  Vacant xxxx 2023 

Algemeen lid    Vacant    xxxx 2023 

 
Kascontrolecommissie: 
Voorzitter  Hans de Boer 
Algemeen lid  Johan Laan 
Reserve  Hans Schouten 
 
Ereleden:         
Leendert Logger (†)  Tini Botman(†)  René Appelman (†) 
Klaas Veul (†)   Nico Grent   Eugène Appelman 
Arie Rood (†)   Henk Knol (†)   Martin Vleerlaag (†) 
Remmert Koomen  Rien Broersen   Yvonne Haakman 
Piet Blokker 
 
Leden van verdienste: 
Obe van der Klei  Jan Ettes   Ria Hauwert 
Petra Visser   Tames van Zwol  Jan Hauwert 
Bert van Elswijk  Meindert Reus  Jaap Visser  
Gerrit Visser (†)  Ton Sjerps   Bert Kreuk      
Corrie Reus   Ineke Plukkel   Tine Eggers 
Ria Struijs   Jos Struijs   Tom Beertsen 
Peke de Vries   Lilian Blokker 
 
Pluim: 
Yvonne Haakman  Familie Konink  Familie Hauwert 
Henny Koorstra  Thonny Vleerlaag  Jan Reus 
Richard Bot   Tine Eggers   Gerda Veul 
Ger Heinsius   Betty Rezee   Jan Blom 
John Reus   Piet Blokker   Marica Onos 
John de Wit   Paulien de Wit  Feestcommissie SAV 60 jaar 
Gertjan Onos   Wil Groot&Riny Bakker  Dirk Rood 
Carla Beertsen  Peter Olofsen   Paul Olofsen 
Hans Schouten                      Marco Jong                           John Boogaard 
 
Kei: 
John Boogaard  IJsselmeer  estafetteploeg Marsploeg (scholympische dag) 
SOS-ploeg   Jos Schaper   Vincent Onos (2003 en 2004) 
Els van der Jagt (†)  Maarten Jak   New York marathonploeg 
Jeugdtrainersstaf MJD Richard Bot   Nicole Kroonenburg 
Addis Riet   Marloes Duijn   Heleen Wildoër 
Nadine Visser   Dave Brandhoff  Mirjam de Boer 
Lieke Klaver   Edwin Sjerps   Ton Bosgoed 
Noah Baltus                           Linda Reus 

 


