
SURVIVALRUN VERENIGING DRONTEN  

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2017 

Datum:   19 april 2017 

Locatie:   Clubgebouw 

Aanwezig:  Bestuur (- Penningmeester) 

23 leden en 1 gast 

 

1. Om 20:35 uur heet de voorzitter iedereen welkom. 
2. De leden gaan akkoord met de agenda van deze ALV en hebben geen aanvullingen. 
3. De leden gaan akkoord met de notulen van de ALV 2016 en die van de extra ALV in januari 2017. 
4. Verantwoording van het financiele jaar 2016 door de vorige penningmeester. 

a. Age-Jan geeft een uitleg over de cijfers, het kleine rechtgetrokken verschilletje. 
b. Ondanks het goed werkende E-Boekhouden is het nog een hele klus om de verantwoording 

inzichtelijk te maken voor leden en externen. Hij adviseert zijn opvolger dan ook dit vaak en 
accuraat bij te houden. 

c. De heer Hans Mijnheer heeft dit jaar weer de financiele stukken gecontroleerd en goed 
bevonden. Daarnaast had hij voor het bestuur een paar kleine tips om het boekjaar 2017 nog 
duidelijker te kunnen maken met gebruik van de juiste definities en termen. 

i. Activa zijn materialen die langer dan 1 jaar mee gaan. Dit zal kunnen leiden tot iets 
hogere kosten de komende jaren. 

ii. Voorstel is om de nieuwbouw reservering op een aparte rekening te zetten. 
d. De leden gaan hierna akkoord met de gepresenteerde financien. 
e. Voorzitter geeft aan dat vanwege de grotere reserves van de vereniging maatregelen zijn 

getroffen die onze financiele transacties beschermen. 
i. De penningmeester moet bij transacties boven de € 500 een 2e 

bestuurshandtekening hebben voor de verwerking/betaling. 
5. Begroting 2017. Verklaring van de geplande inkomsten/uitgaven door de voorzitter in afwezigheid van 

de penningmeester. 
a. Bert vraagt of de Activiteiten Commissie zelfstandig de budgetten kan besteden? 

i. Hierover volgt later een bespreking samen met de penningmeester. 
b. Remco vraagt waar de geplande trainersjassen zijn. 

i. Huidige jassen zijn op en zullen bij vertrek moeten worden ingeleverd. Zodra het 
nieuwe logo definitief is zal er gezocht gaan worden naar nieuwe jassen. 

6. Nieuwe bestuursleden. 
a. De leden gaan akkoord met de benoeming van Martijn als nieuwe penningmeester miv 1 jan 

2017 
b. De leden gaan akkoord met de benoeming van Gerjan van Wijhe als nieuw algemeen 

bestuurslid. 
c. De vereniging is er nog steeds niet in geslaagd een nieuwe secretaris te vinden. 

7. Afscheid. 
a. Age Jan wordt bedankt voor zijn inzet als bestuurslid en penningmeester. Hij heeft o.a. het E-

Boekhouden succesvol ingevoerd. Age jan blijft voorlopig nog als TC lid en trainer actief. 
b. Vennie wordt na meer dan 8 jaar bedankt voor haar inzet voor de vereniging. Ze zal nog in de 

AC actief blijven. 
c. Johan wordt bedankt voor zijn werk als secretaris. Hij zal tot nader order als ad interim 

aanblijven tot er een nieuwe secretaris is of zijn taken door anderen zijn overgenomen. 
8. Vooruitblik. 

a. Algemeen:  
i. Voorzitter hoopt dat we ongevalloos kunnen blijven. Hiervoor dient het terrein, net 

als nu, in goede staat te blijven (problemen met hindernissen melden bij Jan Palts).  
ii. Jeffrey Kok heeft een nieuwe, uitdagende hindernis getekend die komend jaar 

waarschijnlijk zal worden gerealiseerd. 



iii. Aanvulling van (ass) trainers blijft prio houden. Daarnaast willen we de kwaliteit ook 
blijven verhogen. 

iv. Ledenaantal groeit jaarlijks. Leden aantal nu 186 leden. 
v. We hanteren op dit moment een kleine wachtlijst voor de jongste leeftijden. 

Veiligheid en kwaliteit van de trainingen blijft het belangrijkst. 
vi. Een toe te voegen assistent op maandag is gewenst om deze grote en diverse groep 

beter te kunnen begeleiden. 
b. Bouw Commissie: 

i. Jaap legt uit dat afgelopen jaar vooral in het teken stond van verkennen. 
ii. Er is al een ruwe schets die met enkele belanghebbenden is doorgenomen. 

iii. Volgende stap, indien er een GO is, is het laten maken van de tekeningen en 
uiteindelijk bouwen. 

iv. Laten bouwen of participeren zal op een later stadium moeten worden bezien. 
Snelheid van bouwen heeft voorlopig de prio. 

v. De bouw zal eenvoudig maar degelijk zijn met duidelijke duurzaamheidsaccenten. 
c. Activiteiten Commissie. 

i. Inge blikt kort terug op 2016 en kijkt vooruit. Inmiddels hebben we al een 
nieuwjaarsreceptie, spokentocht en diploma survival succesvol achter de rug. 

ii. Nieuw AC lid is Jolanda van Opstal. 
iii. 24/25 juni staat het familieweekeind op de agenda op camping De Wielewaal te 

Zeewolde (nabij Centerparcs). 
iv. 8 juli zullen clubkampioenschappen worden gehouden. Invulling volgt nog. 
v. 15-17 sept vindt weer het Ardennen weekeind plaats. Dit evenement valt wel buiten 

de verantwoordelijkheid van de vereniging. 
d. Technische Commisie. 

i. Wouter geeft aan dat aanvulling van het trainersbestand de aandacht heeft naast de 
wens om het aantal trainingmomenten uit te breiden. 

ii. Doel is om de trainers op te gaan leiden iom de nieuwe Bondseisen. 
iii. Verbeteren van de stagebegeleiding. 
iv. Aanbrengen van periodisering van trainingen en een vast trainingsformat. 

1. Peter Schmidt vraagt of er een mogelijkheid is om een Free-run groep op te 
richten. 

2. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat we net zijn terug gekeerd naar 
onze basis en dat hiervoor voorlopig geen ruimte is. Ook vergt dit 
gekwalificeerde trainers en een goede afstemming met de gemeente. 

9. Afvaardiging. 
a. SONN 

i. Inge zal de vergaderingen blijven bezoeken. Wouter toont ook interesse. Vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden. 

b. SBN 
i. Frank zit al aan bij de bond. 

ii. 21 april is de voorjaars ALV. Samen rijden en afstemmen svp. 
10. Rondvraag. 

a. Frank verklaard waarom de verzekeringen vanuit de SBN zijn gestegen. De SBN is hier nog 
mee bezig. 

b. De werkgroep Kennisverbetering bij de bond is bezig met de volgende zaken. 
i. Certificering trainers 

ii. Trainershuis 
1. Basis begeleider 
2. Basis trainer 
3. Hoofdtrainer 

c. Marc noemt het tekort aan juryleden voor de run en roept iedereen op om hier naar uit te 
kijken. 

d. Marc nodigt namens Zwaan Buitensport de verenigingstrainers uit om een keer gezamenlijk 
te komen (trainen). 

11. Sluiting. 
a. De voorzitter sluit om 21:55 uur de ALV. 


