
Algemene ledenvergadering Start ’78 - 26 maart 2015  

 

Aanwezig: 42, aantal jeugdleden voor de prijsuitreiking en het bestuur 

Afwezig met kennisgeving: - 

 

Opening 

Stephan heet iedereen van harte welkom. We starten met het uitreiken van de 

prestatiebekers. 

 

Uitreiking prestatiebekers 

De Folkert Braad beker voor Pupillen gaat naar Mileen Bruinewoud. 

De Rob de Jong beker voor CD-junioren gaat naar Kim Brandsma. 

De Frans Ruczynski beker voor AB-junioren gaat naar Julian Vreeling. 

De Lange Jan Trofee voor Senioren gaat naar Gerdo van Dalen. 

De J. Postema beker voor Masters gaat naar Peter Visser. 

  

De volgende atleten zijn bij een Nederlands kampioenschap bij de beste acht zijn geëindigd 

en worden gehuldigd. 

 

Jazlin Ruinemans: Zij werd 2e op de 800 meter in 2.23.35 (clubrecord) en 3e op de 400 meter 

in 1.05.40. Beide tijdens het NK Masters in Utrecht. Verder werd zij nog 2e op de 800 meter 

in 2.27.48 en 3e op de 1500 meter in 5.06.88 (clubrecord) tijdens het NK Indoor in 

Apeldoorn. 

  

Jeen Nauta: Hij werd 3e op de 400 meter in 56.99 en 6e op de 800 meter in 2.09.47, ook 

tijdens het NK Masters in Utrecht. Tijdens het NK Indoor in Apeldoorn werd hij 4e op de 800 

meter in 2.12.17 en 7e op de 400 meter in 57.65 (clubrecord). 

 

Hans Spitzen: Tijdens het NK Masters in Utrecht was ook Hans Spitzen aanwezig. Hij werd 4e 

op kogel met 9.24 en op discus met 34.12. 

 

Ellen Jansen: Zij was 5e op de 800 meter in 2.22.31 bij het NK Junioren in Amsterdam. 

 

Rosalie Tissingh: Zij werd 4e op hoog met 1.50 (met een persoonlijk record) tijdens de 

Nationale C-spelen Indoor in Apeldoorn. 

 



Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Voorstel vrijwilligersverplichting 

De vergadering gaat akkoord met de vrijwilligersverplichting. Deze moet op een positieve 

manier worden ingevuld. Er moet overzicht komen van de vrijwilligerswerkzaamheden en 

een intekenlijst. Er is nog geen beleid voor deze verplichting. Sanctionering voorkomen. 

De cursus ‘meer vrijwilligers in korte tijd komt ter sprake’, Gerdo geeft zich bij deze op. 

 

Aanbouw clubgebouw  

Het gat is ongewenst, niet veilig en het ziet er niet uit. Voorstel vanuit het bestuur is om het 

gat dicht te gooien totdat er iemand is gevonden wie de coördinatie op zich wil nemen.  

Door de leden wordt de angst uitgesproken dat de aanbouw dan nooit gerealiseerd zal 

worden. 

 

Het bestuur ziet de noodzaak van de aanbouw en wil zeker het besluit niet terug draaien.  

En worden door verschillende aanwezige leden opties voorgesteld. Een offerte bij Diny 

Jansen is een mogelijkheid. Ook wordt er gesproken over een inzamelingsactie door de 

baanatletiek welke Gerdo wil coördineren. 

 

Uiteindelijk voorstel is om de (coördinatie van de) aanbouw betaald te laten realiseren. De 

vergadering gaat akkoord met uitbesteding van de uitbreiding van het clubgebouw met een 

begroting van maximale uitgave van €10.000, waarbij de kosten zo veel mogelijk door 

zelfwerkzaamheid gedrukt moeten worden. 

 

Noot bestuur: In de bestuursvergadering van 9 april is besloten dat voor de zomer 

duidelijkheid moet zijn over wie het wanneer gaat doen. De accommodatie commissie heeft 

de beslissing o.b.v. 4 offertes geagendeerd voor 1 mei. 

 

Notulen algemene ledenvergadering 2014 

De notulen worden vastgesteld. 

 

Vaststellen jaarverslagen 2014 

- Ledenadministratie: Bij de Starter staan 21 leden op papier, dit zijn niet-actieve leden 

en geeft een vertekend beeld van het leden aantal. De ereleden worden niet bij 

naam genoemd in het verslag, het wordt gewaardeerd als dit de volgende keer wel 

wordt gedaan.  

Noot bestuur: Dit verzoek is doorgegeven aan de ledenadministratie. Hierop op is een 

positieve reactie gekomen. 

- WOC: geen opmerkingen 

- Trainers weg: Vanuit de leden van Wolvega wordt een grote zorg gedeeld met 

betrekking tot de kwaliteit van de trainingen daar. Zij betalen dezelfde contributie als 



de leden in Steenwijk maar zien dit niet terug in de trainingen, het ledenaantal daar 

neemt af. Peter Visser zal namens het bestuur hierover met de Wolvega leden in 

gesprek gaan. 

Noot bestuur: Dit is door ons direct als zeer serieus gekwalificeerd. Het gebrek aan 

kader speelt ons parten. Peter Visser heeft direct actie ondernomen en heeft zelf een 

aantal malen meegelopen. 

- Wegwerkers: Geen opmerkingen 

- Accommodatiecommissie: Niet verwerkt, wordt gepubliceerd op de site.  (Noot 

bestuur: 12 april 2015 geplaatst). 

- Kantinecommissie: Geen opmerkingen. 

- Starter: Geen opmerkingen. 

- Trainers baan: geen opmerkingen. 

- Bestuur: Gerdie stelt een vraag over de grip op de kantineresultaten, hoe is dit 

bewerkstelligd? William geeft aan dit in de cijfers uit te leggen. 

 

Verslag kascontrolecommissie 

Namens de kascommissie deelt Gert-Jan van Dalen mee dat er geen onregelmatigheden zijn 

aangetroffen. De penningmeester krijgt decharge. 

 

Benoeming kascommissie 2014  

Ruud van Brevoort en Sietske Sterkenburgh. 

Peter Mulder meldt zich als reserve. 

 

Verslag Financieel verslag boekjaar 2014 

Het woord wordt gegeven aan onze penningmeester William Bos. William geeft ons per punt 

een uitgebreide uitleg over de cijfers. Wat hier naar voren komt: 

Het goede resultaat is te danken aan: 

- Kantine, de omzet is hoger dan verwacht. 

- Jeugdcommissie, welke de kledingverkoop en de sponsorloop hebben georganiseerd. 

- WOC welke goede resultaten hebben geboekt. 

- WW welke goede resultaten hebben geboekt. 

 

Exploitatie 

- Opvallend, contributie is lager dan begroot, begroting was iets te ambitieus. 

- Kantineomzet, omzet van de kleding en truien zit in deze verwerkt ( ruim 2.000 euro)  

- Resultaat wedstrijden is hoger dan begroot. Geen negatief gedraaid, mooie 

resultaten geboekt. 

- Bordsponsoring staat onder druk, aanwas is niet groot. 

- Resultaat financiële acties is te wijten aan de sponsorloop. 

- Trainingskosten hebben te maken met het vertrek van Tineke. 

- Begrotingclubgebouw was zoals verwacht niet toereikend.  

- Nuts, zachte winters. 



- Schoonmaakkosten, lager dan begroot, we hebben afscheid genomen van onze 

huidige schoonmaakster. 

- Post algemeen, dan denk je aan onder andere, 2.000 verzekering, vrijwilligersavond, 

toners etc. 

- Afschrijvingen, bezit is groter dus onze afschrijvingen ook. 

- Mutatie voorraad kleding, alle kleding is naar 0 gezet. 

- Rente hypotheek is volledig afgelost. Het laatste gedeelte in 2015. 

- Bijzondere baten en lasten, komt door reservering voor evenementen. (Zie balans)  

- Tegenvallers evenementen: reservering 

- Aflossing hypotheek staat op 0  

- Dubieuze debiteuren staat op 0. We zitten bovenop wanbetalers maar worden niet 

verwerkt als ‘mogelijke binnenkomend’. 

- De baanhuur van 2014 is in 2015 pas betaald.  

 

Vragen 

Jaap: er staat een gecombineerd resultaat van baan en wegwedstrijden, waarom? 

William: Een poging om het een en ander te scheiden is niet gelukt, het resultaat wat hier 

staat is voor 2/3 resultaat van de WOC en 1/3 WW. 

Jaap verzoekt om dit volgend jaar te scheiden, vanwege een onduidelijk beeld. 

 

Gerdie: De grip op de cijfers van de kantine, hoe zit dit nu precies?  

William en Freddie: De inkoop is scherper, en de in en uitgaven worden nauwkeurig 

bijgehouden. Zoals al genoemd is ook is de verkoop kleding is verwerkt in deze cijfers. 

 

William doet een oproep voor een opvolgende penningmeester vanaf januari 2016 zodat 

deze direct vanaf het begin van het boekjaar kan meedraaien. 

 

Begroting 

We zijn behoudend in de cijfers. Daarom staat het resultaat op 0.  

O.a. subsidie is laag geboekt, deze zal hoger uitkomen. 

 

Vragen over de contributie: inflatie correctie (1% in 2014) wordt toegepast. Verder geen 

verhoging. Wim merkt op dat we lokaal wel hoog zitten. Baan en weg contributie wordt 

soms gescheiden. Hans geeft aan dat we landelijk wel lager zitten. 

 

Jaap verzoekt nogmaals het resultaat wedstrijden gescheiden te doen van de WOC. William 

zal dit komend jaar aanpassen en geeft aan dat voor de WW voor 2015 dan € 1.000 resultaat 

wordt begroot en voor de WOC € 1.500. 

 

Clubvrouw/man van het jaar 

Club vrouw van het jaar is dit jaar geworden…. Grietje Boxum 

 

Bestuursverkiezing  

Aftredend:  

- Peter Mulder 

- Freddie Bouma  

- Gwenda Bolding  



 

Zij worden bedankt voor hun inzet 

 

Het bestuur is gereduceerd naar 4 mensen, als er geen nieuwe aanwas binnen het bestuur 

komt wordt het ambitieniveau omlaag gesteld. Dat betekent dat de komende tijd het 

vrijwilligersbeleid, de aanbouw en dagelijkse gang van zaken op de agenda zullen staan. 

 

 

Functie naam aan- aftredend 

Voorzitter Stephan Nijs 2014 2017 

Penningmeester William Bos 2013 2016 

Secretaris vacant 2015 2018 

Bestuurslid wedstrijdzaken Ella de Jong 2013 2016 

Bestuurslid wegwerkers vacant 2015 2018 

Bestuurslid techn zaken weg Peter Visser 2014 2017 

Bestuurslid techn zaken baan vacant 2015 2018 

 

 

Gerdie geeft aan dat ze een meerjaren gedachte mist binnen de club. 

 

Namens het bestuur geeft William een reactie, de afgelopen jaren heeft het bestuur veel 

recht moeten breien. Dat is geen excuus, maar daardoor is er weinig ruimte voor een 

meerjaren gedachte.  Gezien het tekort aan bestuursleden en vrijwilligers is de verwachting 

dat de ruimte hiervoor op korte termijn ook niet gaat ontstaan. 

 

Rondvraag 

- Annie: Merkt dat er steeds vaker dat er honden in de kantine zijn. Kunnen deze 

buiten de kantine gehouden worden.  

Antwoord is dat er geen honden in de kantine zijn toegestaan. 

- Egbert: Formido actie bedrag, wat wordt hiermee gedaan? 

Dit jaar was er geen doel dit gaat dus de kas in.  

- Egbert: Jubilarissen worden elders in het zonnetje gezet. Start’78 besteed hier geen 

aandacht aan.  

- Moniek Seijger: Geeft aan dat er bij (jeugd) wedstrijden van Start niet gelopen wordt 

in Start tenue. De kledingaanschaf wordt waarschijnlijk te duur gevonden. Er worden 

verschillende opties besproken. ( Start embleem welke je op shirts kan naaien, 

katoenen shirts etc.) er is geen besluit hierover genomen in de vergadering.  

 

Noot bestuur: Dit punt is direct na de ALV opgepakt door ouders, trainers, 

sponsorcommissie en bestuur en dit heeft  in april nog geleid tot het eenmalig 

voordeliger aanbieden van de kleding en het verplicht stellen van het clubtenue 

wanneer Start’78 wordt vertegenwoordigd. 

 

Sluiting  

Stephan sluit de vergadering. 


