
Notulen ALV Loopgroep Westerbork d.d. 17 januari 2017  
Aanvang 20.00 uur bij Meursinge te Westerbork. 
 
Aanwezig: Hendrikus Doorten, Harry Vos, Laura Batterink, Henriëtte Wortelboer, Marjon 
Speelman, Klaasje Biel, Hetty van Burg, Henri Vierhoven, Richard Kort, Alida de Vroome 
Teddy Bezuijen, Jan Heidelberg, Rudy Wolf, Chery Wortelboer, Philip Wildevuur, Diana 
Speelman, Henny Gritter, Martin Speelman, Edwin Gils, Arend Enting, Rogier van Vliet, 
Baukje Jonker, Arend Stevens, Alex van Wamel, Leen van Zwol en Marten van der Steeg. 
 

1. Opening en welkom 
20.15 uur Alex opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en is verheugd met 
de goede opkomst voor de ALV. De agenda wordt hierbij vastgesteld. 
 
2. Notulen vorige vergadering 
Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken en mededelingen.  
Geen. 
  
4. Verslag secretaris. 
 
 
5. Verslag kascommissie. 
Teddy en Erna zijn bij Leen geweest voor de kascontrole. De commissie heeft  
1 opmerking / aandachtspuntje dat de bankafschriften, en soms nota’s, nog op naam van 
de “Trimclub” staan, graag extra aandacht om de tenaamstelling overal door te voeren.  
Verder ziet het er netjes uit en hebben ze geen onvolkomenheden gevonden. Aan de 
penningmeester en het bestuur wordt dan ook decharge verleend. 
Teddy treedt af uit de kascommissie  Erna zal samen met Diana Speelman in het nieuwe 
jaar de controle uitvoeren.  
 
6. Verslag penningmeester en vaststelling contributie. 
De MDL geeft dit jaar een klein positief resultaat, dit komt mede door het ontbreken van 2 
nota’s, te weten: de nota voor de verzekering en de EHBO.  
Henri meldt dat de website-hosting nog op 2 namen staat volgens hem kan de “oude” site 
vervallen, dat bespaart extra kosten. De nieuwe site werkt nu goed. Rudy adviseert de 
oude naam te behouden, dan blijven de gegevens op internet terug te vinden.  
Kosten: € 10,- per jaar.  
Helaas moeten we constateren dat het cijferwerk van de penningmeester niet goed is 
afgedrukt….( rode inkt is niet afgedrukt / gekopieerd.)  
Voor 2017 staat er helaas weer een verlies begroot maar dit is te verklaren door de 
“investering” in Trainers. Laura heeft aangegeven ook trainingen te willen geven, hierdoor 
kunnen we Harry en Jan wat ontlasten. Aangezien de vereniging een groot eigen 
vermogen heeft is het niet nodig om de contributie te verhogen. Middels stemming geven 
de aanwezigen akkoord om de contributie van 50 euro te handhaven. 
Arend Enting geeft aan dat hij graag een nota ontvangt voordat de contributie wordt 
afgeschreven. Verder geeft de penningmeester uitleg over de balans / cijfers en het 
resultaat. 
  
 
 
 



7. Trainers. 
Door de grote (beginners) groep is de donderdag er weer bij gekomen als trainingsavond. 
Maandag is er duurloop, woensdag en donderdag interval. De trainers regelen onderling 
hun aanwezigheid. Namens het bestuur hartelijk dank aan de trainers voor hun inzet. 
Arend wil graag weten wat het niveau momenteel is van de trainers bij de club: 
Henri – assistent trainer 
Harry – trainer 2 
Laura – trainer 
Teddy merkt op dat de opkomst de laatste tijd op beide avonden zeer matig is, hij mist de 
“gezelligheid” en ook de integratie van de leden op de woensdag en donderdag. Harry 
geeft aan dat de maandag en donderdag bewust voor de beginners is, de meeste kunnen 
ook alleen op de donderdag. Hetty is van mening dat de matige opkomst tijdelijk is omdat 
iedereen het nu druk heeft etc. Henri geeft aan dat de woensdag een goede opkomst heeft 
van rond de 15 deelnemers. Klaasje geeft aan dat als er 2 trainingsavonden zijn moet er op 
beide avonden les gegeven worden, ongeacht de opkomst. 
 
8. Clubkleding. 
Nieuwe kleding is deels uitgedeeld en/of opgehaald. Er staat nog een doos met kleding bij 
Baukje in de salon. Hierbij het verzoek je spullen op te halen en te passen, bij problemen 
graag even een berichtje aan Arend of Alex. ( we kunnen tot 1-2-2017 spullen 
retourneren) Hierbij het verzoek aan een ieder die mee doet aan de 4 mijl, graag lopen in 
de nieuwe “Kort” kleding, voor de promotie! 
 
9. Commissies. 
- Samenloop 

Marjon wil weer dezelfde oproep doen als een jaar geleden: SVP stukjes inleveren. 
Vorig jaar hebben we zelfs een editie moeten laten vallen door gebrek aan materiaal. 
We zien het toch als een verplichting naar de sponsors, om de samenloop 4x per jaar te 
publiceren. 

- Activiteiten 
Henriette geeft aan dat er nog maar een klein groepje in de activiteitencommissie zit. 
Het bestuur geeft de commissie een compliment voor hun inzet. 

- MDL 
Erwin was afgelopen jaar helaas afwezig, Tip: Maak gebruik van het draaiboek. De 
MDL is dit jaar op 20-5-2017. Er komt een nieuwe 10km route. Het is helaas altijd 
lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen. Wat gaan we met de jeugdloop doen? 
Richard vindt dat er wel wat meer PR aan de MDL mag worden gegeven. 

- Lief en Leed. 
Baukje: Het Lief-en-leed fonds “loopt “ goed. Nogmaals wordt iedereen verzocht, 
indien er wat te “melden” is, dit door te geven. 

- Sponsorcommissie 
Ook hier de noodkreet, hulp is zeer welkom! 

 
10. Pluim. 
Harry en Klaasje delen de pluim uit aan………. Jan Heidelberg. Vorig jaar was Harry 
zeer verrast dat hij de pluim mocht ontvangen. Nu was de keuze voor maar 1 pluim 
moeilijk, liefst hadden ze er een stuk of 20 gehad. Maar omdat er maar 1 is, gaat deze naar 
Jan Heidelberg. Ook Jan zag dit niet aankomen aangezien hij in het verleden de pluim al 
eens gehad heeft, maar met dank voor zijn inzet en stimulans om er elke week door weer 
en wind te zijn. De nieuwe pluimcommissie voor 2017 bestaat uit Harry en Jan.. 
 
 



11. Veiligheid ( ingebracht door Henri) 
Henri wil weten hoe we omgaan met veiligheid, zichtbaarheid, verantwoording etc. 
In het protocol staat “samen uit samen thuis”. Henri leest dit als, dat je een rondje dorp 
loopt in groepjes en de trainer weet waar welk groepje loopt met verlichting, hesje en als 
het kan een telefoon mee. De veiligheidsvoorschriften staan sinds een jaar of 5-6 al op de 
site, er was toen een commissie voor opgericht. Het gaat vooral om de “geest” van het 
verhaal, maar hierbij het dringende verzoek om minimaal met zijn drieën te lopen en 
indien er wat mocht gebeuren twijfel niet om 112 te bellen. Conclusie: de loper is in alle 
gevallen zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. 
 
12. Bestuursverkiezing. 
Arend Stevens is aftredend, het bestuur vraagt of er leden aanwezig zijn die zich 
beschikbaar willen stellen, of er over willen nadenken en zich later deze week willen 
aanmelden.. 
 
Volgens Jan Heidelberg zijn Alex en Baukje officieel ook aftredend. De aanstelling is 
voor 3 jaar en het maakt niet uit of je tussentijds een andere functie binnen het bestuur 
aanneemt. Het bestuur bedankt Arend Stevens voor zijn inzet van de afgelopen 5 jaar. 
 
13. Rondvraag 
Teddy meldt dat er nog een nieuw kascommissielid bij moet komen. Voor het nieuwe jaar 
komt  Diana Speelman Erna versterken.  
Phillip meldt dat 26-1-2017 bij Diggels de overhandiging van de LFP- cheque is. 
Marjon Speelman wil het nieuwe jaar goed beginnen en “verplicht” de winnaar van de 4 
Mijl een stukje te schrijven voor de Samenloop. 
Henri meldt dat de bestuursleden via hun bestuursmailadres naar elkaar kunnen mailen. 
Edwin vraagt of het misschien een idee is om de volgende ALV  met een beamer te 
presenteren, zodat alles goed zichtbaar en duidelijk is. 
Hendrikus Doorten wil de 4Mijl nog even extra onder de aandacht brengen, bij deze! 
 
14. Vaststellen volgende vergadering.  
Voorstel is de 3e dinsdag in januari 2018 dit geeft wat meer ruimte aan de kascommissie 
en het bestuur. De locatie volgt bij de uitnodiging. ( Harry Vos meldt zich bij deze af.) 
 
15. Sluiting.  
22.30 uur bedankt Alex de aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng, waarna het tijd 
is voor een nieuwjaarsborrel en hapje. 


