
 

Notulen ALV Loopgroep Westerbork d.d. 15 januari 2019 

Aanvang 20:00h bijDe Ar te Westerbork. 

Aanwezig: Janet, Rinske, Henny Maria, Henriëtte, Chery, Hans, Jan, Margreet, Henri, Teun, 
Richard, Annete, Hendrikus, Teddy, Alida, Rogier, Bertha, Renate, Marcel, Laura, Harry, 
Alex, Leen en Baukje. 

Afwezig met kennisgeving: Egge, Edwin, Sonja, Hetty, Anton, Klaasje, Annemiek, René, 
Anita, Erik en Annie. 

1. Opening en Welkom 

Alex opent de vergadering om 20:15 en heet iedereen welkom.  

De opkomst is heel goed. 

De agenda is akkoord. 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Volgende keer eventueel een link op de website! 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Een mail van Klaasje en van Anton die er niet bij konden zijn maar toch iets wilden 
vermelden. 

4. Verslag secretaris 

Door Alex (We hebben helaas nog steeds geen nieuwe secretaris na herhaalde oproepen van 
het bestuur. 

5. Verslag kascommissie 

Cherydoet verslag en geeft zijn complimenten voor de penningmeester dat de kas er tip top 
uitziet! Bedankt Leen. 

Nieuwe kascommissie bestaat uit Teun en Jan voor het komende jaar. 

6. Verslag penningmeester en vaststelling contributie 

De MDL: De huur van de kramen is nog niet in rekening gebracht. Een vraag is hoeveel 
jeugdlopers er mee hebben gedaan (12/18). Is er in de begroting rekening gehouden dat we nu 
geen 250 euro ontvangen omdat er geen kinderloop is. Antwoord: Ja. 



 

 

Van de Rabobank en Jumboactie (Steun je clubkas) hebben we 365 euro ontvangen. 

De contributie blijft hetzelfde als vorig jaar, namelijk 50 euro per jaar. 

Door een tegenvallend resultaat MDL en teruglopend ledental moeten we de reserves gaan 
aanspreken. 

7. Clubkleding  

Na overleg met onze shirtsponsor Kort Mechanisatie is besloten om het nog te besteden 
sponsorgeld aan te wenden voor een shirt voor el lid. 

8. Commissies 
- Media/PR: Vorig jaar ook over gehad, Alex steekt hand in eigen boezem dat dit nog 

niet is opgepakt. Het bestuur zal zich daarover buigen. Ook door het wegvallen van 
het clubblad moet dit beter worden opgepakt. Het idee is om een regelmatige 
nieuwsbrief te versturen. Er zijn geen aanmeldingen om dit samen met het bestuur 
vorm te gaan geven. Annette, Teun en Henri willen er nog over nadenken. Alex zou 
het fijn vinden als de leden zich hiermee gaan bemoeien. Er zijn nu meerdere app-
groepen, het zou fijn zijn als dit één centrale groep wordt. 

- Activiteiten: De activiteitencommissie wil ermee stoppen bij gebrek aan 
belangstelling van de leden. Misschien meer spontane acties. Renatte, Bertha en 
Rinske willen hier wel aandacht aan besteden. 

- MDL: 18 mei is de Midden-Drenthe Loop. De jeugdloop is vervallen vanwege te 
weinig opkomst. De routes zijn veranderd voor de 5 en 10 km. De flyers moeten zo 
snel mogelijk in omloop. Marjon wil de flyers wel maken. 

- LPF: Hans deelt mee dat het wederom een groot succes is geweest. 8 september 2019 
is de volgende marathon. Vrijwilligers van harte welkom. Er kunnen suggesties 
worden gedaan voor het goede doel. 

- Lief en Leed: De enige input wordt door Jan gegeven. 
- Sponsorcommissie: Bestaat nog steeds uit Baukje en Alex, Edwin wil eventueel ook 

meehelpen. Sponsors moet worden benaderd om te laten weten dat het clubblad niet 
meer verschijnt. 

10. De Pluim 

Leen en Jan hadden de eer iemand blij te maken met De Pluim. Dit jaar heeft Marjon hem 
verdiend, Top. Hiermee zit zij nu samen met Leen in de Pluimcommissie. Ook bloemen voor 
de redactie van het clubblad en voor Jan die voor de bezorging verantwoordelijk was. 

11. Bestuursverkiezing 

De termijn van Leen loopt af, maar hij is herkiesbaar. Leen blijft nog 3 jaar. Het bestuur is 
nog steeds op zoek naar bestuursleden.  

  



 
 

12. Rondvraag 

Teddy roept deelnemers voor de 4 Mijl op, nog maar 12 aanmeldingen. Het minimum aantal 
is 20. Wel wordt er, bij niet doorgaan,een alternatief aangeboden. Hendrikus vraagt over de 
Bevrijdingsloop 2020. Maria meldt zich aan voor de organisatie en Marjon wil eventueel 
meehelpen. Harry vraagt of er nog een reanimatiecursus komt. Hij wil zelf graag Klaas 
Mulder benaderen, die wil het graag doen. Teun komt met een boek om blessurevrij te lopen, 
hij vraag om dit onder de aandacht van de leden te brengen. Anton vraagt d.m.w een 
ingezonden stuk of er behoefte is aan clubhuis en kleedruimte. Hendrikus is voorstander 
hiervoor. Klaasje wil graag één centrale groeps-app. 

13. Vaststellen volgende vergadering 

Voorstel is de derde dinsdag in januari dat zal dan 21 januari 2020 zijn. De locatie zal bij de 
uitnodiging bekend worden gemaakt. 

14. Sluiting 

22:45 uur bedankt Alex de aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng, waarna het tijd is 
voor een nieuwjaarsborrel en een hapje. 


