
Verslag jaarvergadering 2020 (29-10-2021) 

Agenda jaarvergadering   

Aanwezig: Johan, Hans, Koos, Fons, Peke, Addis, Jennefer, Esther, Gerrie, 

Wouter, Cees. 

Afwezig met afbericht: Margreet, Carla, Tom, Piet, Marion 

Om iets over 20.00u opent Ruud de vergadering. De opkomst van leden is niet 

heel groot. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Goedkeuring notulen van vorig jaar 

4. Goedkeuring jaarverslagen commissies 

• Bestuur 

• Ledenadministratie 

• Coryfeeën 

• Kantinecommissie 

• Wegcommissie 

5. Verslag van de penningmeester  

6. Verslag van de kascontrolecommissie 

7. Verkiezing kascontrole commissie 

8. Begroting 

9. Contributieverhoging volgens de algemene prijsindex 1.3% verhoging.  

10. Verkiezing bestuur 

• Aftredend en herkiesbaar Koen Selie  

• Nieuw bestuurslid voorstellen Brenda Roet  

11. Geen Kei en Pluim uitreiking van 2020 

12. inventarisatie rondvraag 

Pauze 

13. Antwoorden rondvraag 

14. Afsluiten en borreluurtje na  

 

 

Notulen van de jaarvergadering van vorig jaar. Geen opmerkingen 

 



Doornemen van de jaarverslagen van de commissies. 

• Verslag van het Bestuur  

Fons vraagt zich af wat het bestuur nu precies doet. De bezetting is 

matig, maar wat wordt er van een bestuurslid verwacht? Wat wordt er 

tijdens een vergadering zoal besproken. 

Ruud legt uit dat op dit moment door onderbezetting veel aandacht 

wordt geschonken aan acute zaken. Daardoor blijven minder 

belangrijkere zaken vaker liggen. Bij meer leden kunnen de taken beter 

verdeeld worden. 

Mirjam geeft aan iedereen die dat wil een keer bij een vergadering aan 

mag schuiven. 

Fons: is het record van Linda Reus nu goedgekeurd? 

Nee Dit is definitief afgekeurd, omdat de balken te dik waren. Niet 

duidelijk is wie daar verantwoordelijk voor is geweest. Ruud  heeft 

enorm zijn best gedaan, maar het is niet gelukt. Inmiddels zijn de balken 

vervangen en bij een nieuwe poging zou die goedgekeurd moeten 

worden. 

• Het verslag van de WOC wordt gemist. Deze is wel geschreven. Excuses 

daarvoor. 

Verder zijn er geen aanvullingen of vragen op de verslagen. 

 

• Verslag van de penningmeester 

Koen geeft uitleg over het verslag. De uitgaven die gedaan zijn. Dit waren 

er veel. Voor zowel 2020 als 2021. En de inkomsten. 

Koen heeft de club van 100 nieuw leven ingeblazen. Er zijn al een aantal 

nieuwe aanmeldingen gedaan. 

 

Fons geeft aan dat er wel geld voor het vrijwilligersfeest wordt 

gereserveerd, maar deze al 2 jaar niet gegeven is. Vrijwilligers zijn wel 

veelvuldig in touw geweest voor de vereniging. Kan er bv een 

kerstpakket worden gegeven? 

Het bestuur heeft daar zelf ook over nagedacht en is er mee bezig. 

 

Stichting HUP heeft de geluidsinstallatie gefinancierd. Helaas is de 

dekking van het geluid niet optimaal. Koster komt hier voor terug. 

Mogelijk moeten er meer geluidboxen worden opgehangen. 

 



Wouter vraagt hoe het met de energiekosten staat. Het stookhok is altijd 

warm. Gaat daar niet heel veel energie verloren en wat wordt er 

verwarmd? 

De ketel verwarmt het water, niet de ruimtes als die niet gebruikt 

worden. De kosten van het elektra worden gedeeld met SSV, het gas gaat 

via de Zouaven. Koen weet niet precies hoe het contract met de 

energiemaatschappij eruit ziet, maar gaat er naar kijken. 

 

Johan: wanneer gaan de obligatie uitgeloot worden? 

Dit gaat vanaf 2023 gebeuren. Ieder jaar worden dan 5 obligaties 

uitgeloot. 

 

•  Verslag van de kascontrolecommissie 

Fons en Peke: Het zag er keurig uit. Ze hebben erg hun best gedaan maar 

geen enkele fout kunnen ontdekken. Het  zag er professioneel en 

overzichtelijk uit. Complimenten voor Koen.  

 

• Verkiezing kascommissie 

Peke wordt voorzitter, Fons gaat stoppen. Hans was reserve lid. Hij 

schuift een plekje op. Johan wordt reserve lid.  

• Contributieverhoging volgens de algemene prijsindex van 1.3% Deze is al 

doorgevoerd en kwam op €0.50 per jaar. 

• Johan vraagt zich af of er leden zijn geweest die gebruik hebben gemaakt 

van de coronamaatregel.  

Koen legt uit dat dit een paar leden zijn geweest. Het bestuur heeft voor 

deze methode gekozen en niet voor een korting voor alle leden, omdat 

we een vereniging zijn zonder winstgevend oogmerk. De (trainers) 

kosten zijn ook gewoon doorgegaan. De maatregel was echt bedoeld 

voor de mensen die het moeilijk hadden. 

Johan had graag gezien dat hier op de site deze uitleg over was gegeven. 

 

• Verkiezing bestuur 

Aftredend en herkiesbaar Koen Selie. Iedereen is het eens met de 

herbenoeming. Bij deze is Koen voor de komende 3 jaar herkozen. 

Brenda Roet wordt voorgesteld als nieuw lid. Brenda vertelt kort iets 

over zichzelf. Ook Brenda wordt voor 3 jaar gekozen. Brenda is een 

welkome aanvulling voor het bestuur. 



• Het bestuur heeft besloten om de Kei en de Pluim over 2020 niet uit te 

reiken omdat het een slecht wedstrijdjaar was. Dit is voor het eerst sinds 

de uitreiking van de Kei en de pluim 

 

• Inventarisatie rondvraag 

Cees geeft op dinsdagochtend training. Op dat moment maakt het 

Martinus college ook gebruik van de baan maar ook van de kleedkamers 

van SAV. Hierdoor kunnen de atleten van de dinsdagochtend geen 

gebruik maken van de kleedkamers omdat die overvol zijn Laat staan 

douchen. Ook blijkt er nogal wat vernield te worden door de scholieren.  

Ruud zal contact opnemen met Frits van het Martinus om dit door te 

geven. Het advies zal zijn om de achterste 2 kleedkamer te gebruiken. 

Cees moet dan de kleedkamer van SAV op slot draaien. Ruud zal de 

vernielingen bespreken. Het probleem is wel dat de kleedkamers van de 

gemeente zijn en dat zowel SAV, SSV en het Martinus deze gebruiken.  

Cees: SSV bouwt steeds meer op het buffelpad, wat SAV ooit heeft 

aangelegd. Gebeurt dit in overleg? 

Wouter zou ook weer graag een ronde willen lopen. Nu wordt dat heel 

moeilijk genaakt door alle hindernissen die er staan. 

Ruud geeft aan dat niet alle bouwwerken in overleg zijn geplaatst. Ook is 

niet duidelijk of er vergunningen voor zijn aangevraagd of dat deze nodig 

zijn geweest. Volgende maand staat er een overleg met SSV in de agenda 

en wordt dit punt worden besproken. 

Cees vindt dat de lopers van SSV te gast zijn op de baan en zij dan ook 

niet het recht hebben om leden van SAV van baan 1 weg te sturen. Hij 

heeft nu al een aantal keren een aanvaring gehad met een lid van SSV  

Koen geeft aan dat SSV net zoveel recht heeft om op baan 1 te lopen als 

SAV. Wel dient men rekening met elkaar te houden en lopen de snelle 

atleten in baan 1 en is baan 5 en 6 om te wandelen 

• Koos, Fons, Jennifer en Wouter geven de problemen van de verspringbak 

aan. Deze is nu niet te gebruiken. Wat wordt er aan gedaan? 

De gemeente en aannemer zijn in conclaaf hoe dit moet worden 

opgelost. De gemeente is ook hiervoor verantwoordelijk. Het is bekend 

waar het probleem ligt. De drainage is verstopt. Het zand wat in de bak 

ligt is goedgekeurd. Ruud zal nogmaals contact opnemen met de 

gemeente. Fons hoopt dat voor het nieuwe seizoen het probleem is 

opgelost. Anders kunnen er geen wedstrijden georganiseerd worden. 



Een overkapping zoals bij Hera is geen oplossing, omdat dit een 

overkapping zal moeten worden ten grootte van de hoogspringmat. 

• Wouter: hoe denken we de leden beter te bereiken en hoe krijgen we 

commissies beter bezet? 

Leden actief aanspreken tijdens een training, Sportlink inschakelen voor 

het bereiken van de leden. Brenda wil 2/3x per jaar een nieuwsbrief gaan 

rondsturen. Via sportlink actief de opgeven vrijwilligers benaderen. 

Handig voor de commissies zou zijn om een commissie-app te openen en 

een contactpersoon aan te stellen. 

Omdat de opkomst nu erg matig is en er wordt aangegeven dat niet 

iedereen de site bezoekt van SAV willen we voor volgend jaar een 

uitnodiging sturen via de mailinglijst. 

Er is al een tijd geen commissievergadering meer georganiseerd. Deze 

zullen we binnenkort weer inplannen. 

• Hans: de vloer is erg krom en wordt gevaarlijk. 

Willem zal aan de buitenkant een stuk van de planken afhalen. De 

planken zijn te strak gelegd en zetten nu bij vochtig weer f het s=dweilen 

van de vloer uit. 

• Addis zou graag een bord met recente clubrecords op de kale muur 

willen zien. 

Het probleem van zo’n bord is het up to date houden. Beter is om een 

scherm op de muur te hangen en daar niet alleen de clubrecords 

 te tonen maar ook de prijzen in de kantine, het weer, het 

wedstrijdprogramma, uitslagen. Dit steeds roulerend. 

• Willem gaat in het toilet hogere kranen plaatsen zodat atleten hun 

flesjes kunnen bijvullen. Dit was al een verzoek van vorig jaar maar tot op 

heden niet gebeurd. 

 

Er zijn geen vragen meer. Ruud sluit de vergadering om 21.51u. 

 

 

 

 

 

 

 



Functie Naam Jaar aantreden Jaar aftreden 

Voorzitter Ruud Wierenga    2016/2019 2022 

Secretaris Mirjam de Boer 2016/2020 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  Peke de Vries 
Algemeen lid  Hans de Boer 
Reserve  Johan Laan 
 
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 
 
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 

 

 


