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Jaarverslag ledenadministratie  

 

De ledenadministratie beheert het ledenbestand van de vereniging en verzorgt de volgende 

rapportages: 

- Mutatieoverzicht voor trainers/bestuur Start ’78 en Atletiekunie (maandelijks) 

- Ledenlijst (kwartaal) 

- Verjaardagen t.b.v. Starter (ad-hoc) 

- Ad-hoc rapportages op verzoek van diverse gebruikers 

In 2015 is het draaiboek Ledenadministratie weer geactualiseerd. 

In 2015 zijn 67 mensen lid geworden en hebben 56 mensen opgezegd, per saldo een stijging van 11 

leden. In figuur 1 zijn de redenen van opzegging grafisch weergegeven. In tabel 1 zijn de leden per 

categorie gegeven voor de periode 2012-2015.    

 

Figuur 1 Redenen van opzegging voor vertrekkende leden in 2015, in 2015 is het 

strippenkaartlidmaatschap ingevoerd. Deze leden worden aan het eind van het jaar automatisch als 

lid verwijderd. 
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Tabel 1 Verdeling leden over de categorieën voor de periode 2012-2015, zie opmerking onder de tabel 

m.b.t. de ere-leden. 

Categorie 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016

Ajury 35 30 34 32 31

Donateur 7 6 5 6 7

Erelid 1 1 1 1 2

JunA 7 3 8 4 2

JunB 9 8 3 9 17

JunC 4 11 17 21 12

JunD 24 21 19 17 22

Masters 50 47 44 41 43

Medewerk 3 3 3 3 7

Mpup 3 2 1 5 1

PupA 19 26 28 24 15

PupB 19 9 5 8 10

PupC 7 3 11 6 14

Sen 15 12 15 16 20

Starter 21 21 21 21 21

Trimlid 79 89 93 90 92

Wandel 17 16 13 15 14

320 308 321 319 330  

Formeel zijn er 9 nog in leven zijnde ere-leden, zij zijn echter meegeteld als jurylid, trimlid, wandellid 

of masters. De ere-leden in tabel 1 betreffen de weduwe van Evert Roffel en Rob van der Wel. 

De volledige lijst van ere-leden is als volgt: 

• Arjen Guikema 

• Ella de Jong 

• Evert Roffel ϯ 

• Hans Hes 

• Hans Spitzen 

• Jan de Krijger 

• Jan de Lange 

• Paul Kaastra 

• Rob de Jong 

• Rob van der Wel 

 

De 330 leden waren ongeveer gelijk verdeeld over mannen (52%) en vrouwen (48%), de gemiddelde 

leeftijd was 38,2 jaar. In figuur 2 is de verdeling van de leden gegeven, voor zover bekend, over de 

verschillende leeftijdsgroepen.  
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Figuur 2 Leeftijdsverdeling leden Start ’78 op peildata  1-1-2014,1-1-2015 en 1-1-2016. 

 

In figuur 3 is weergegeven het aantal leden voor elk jaar waarin deze leden lid zijn geworden.  

 

Figuur 3 Aantal leden per jaar van ingang lidmaatschap  

Tot slot is in figuur 4 de gemiddelde duur van het lidmaatschap (peildatum 1-1-2015) per categorie 

en geslacht gegeven, opvallend is dat mannen gemiddeld opmerkelijk langer lid blijven.  
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Gemiddelde van Jaren_lid Geslacht

Categorie M V Eindtotaal

Ajury 15,0 11,6 12,9

Donateur 23,5 8,5 19,2

Erelid 21,6 21,6

JunA 6,5 6,5

JunB 5,3 4,8 5,1

JunC 3,7 4,7 4,1

JunD 3,2 3,3 3,2

Masters 17,3 9,6 14,8

Medewerk 9,9 10,8 10,3

Mpup 0,2 0,2

PupA 2,2 1,3 1,8

PupB 1,0 0,6 0,8

PupC 0,8 0,8 0,8

Sen 4,5 8,7 6,4

Starter 15,0 9,3 13,6

Trimlid 7,1 3,5 5,2

Wandel 16,3 9,0 9,5

Eindtotaal 9,0 5,9 7,5  

Figuur 4 Gemiddelde duur  van het lidmaatschap op peildatum 1-1-2015 per categorie en geslacht. 

 

Ledenadministratie Start ‘78 

Arnold Broek 

03-01-2016 
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Jaarverslag trainersoverleg baan 

 

Het TO is in 2015 zes keer bij elkaar geweest o.l.v. Ella de Jong. Het TO-baan bestond dit jaar in 

wisselende samenstelling uit de volgende trainers: Feico Jansma,  Gerdo van Dalen, Josiene vd 

Woude,  Ina Gerding,  Marchel Tissingh  en Mark Harmsma. Ze werden bijgestaan door de volgende 

assistent-trainers:  Eric Stuiver, Wesley Hoekstra, Remco Mulder, Peter Hoekstra, Bram Leemburg, 

Demi Berger en Thirza Kuiper.  Ook was er een stagiaiere n.l. Max Tolman. Hij zit in het 4
e
 jaar van het 

CIOS, niveau 4.De trainerscoördinator was Peter Mulder  in samenspraak met Ella de Jong.  

De trainingen werden gegeven op dinsdags en donderdags. Vóór de zomervakantie: De Pupillen t/m 

eerste jaars Pupillen A werden op dinsdags en donderdags getraind door Josiene, Ina (alleen 

dinsdags) en Mark, met behulp van Thirza, Demi en Ernst. De Pupillen tweede jaars A en D-junioren 

1
e
 jaars werden getraind door Gerdo, met hulp van Eric en Wesley.  De overige atleten werden 

dinsdags en donderdags getraind door Feico (Mila), Gerdo (werpen) en Josiene (lopen) en Marchel 

(springen).  Ook was er op donderdag weer een Mastersgroep technische onderdelen o.l.v. Gerdo, 

Josiene en Marchel.  

Na de zomervakantie bleven de trainingen grotendeels hetzelfde. Josiene kon het tweede uur niet 

meer op donderdag training geven. Zij werd vervangen door Mark met hulp van Bram. Na het 

clubkampioenschap werden de groepen iets anders ingedeeld, waardoor de atleten beter tot hun 

recht kwamen. Thirza en Demi stopten, waarvoor Remco en Peter in de plaats kwamen. Het 1
e
 uur 

bleven de trainingen gelijk, het 2
e
 uur bleef Feico de Mila doen, de D-junioren werden nu getraind 

door Josiene op dinsdag en Mark op donderdag. Marchel trainde nu de atleten vanaf de C-junioren. 

De mastertraining bleef op donderdag o.l.v. Gerdo en Marchel. 

Competities.  De volgende ploegen deden mee aan de competities: Meisjes C en Meisjes D.  De 

Jongens D ploeg werd teruggetrokken, er waren te weinig jongens beschikbaar. Ook deden er een  

Mannen- en Vrouwen Mastersploeg mee. Alle ploegen hebben naar kunnen gepresteerd, waarbij de 

vrouwen masters ploeg zelfs de landelijke finale haalde, waar ze 9
e
 werden. 

Cursus. 

Gerdo sloot de cursus niveau 4 met goed gevolg af. Hij werd hier begeleid door Feico. Josiene sloot 

de cursus niveau 3 met goed gevolg af onder begeleiding van Gerdo en Marchel. In 2016 staat een 

trainerscursus niveau 2  op het programma. Deze zal gegeven worden door Feico en Gerdo. Bram 

Leemburg wil wel de cursus niveau 3 volgen. 

Ook was er een voorlichtingsavond voor ouders, die goed werd bezocht door de ouders van de 

Pupillen. Deze werd verzorgd door Gerdo. De opkomst bij de ouders van de CD-junioren viel tegen. 

We zijn blij dat we ook het afgelopen jaar voldoende trainers en assistent-trainers ter beschikking 

hadden, waardaar de trainingen op goed niveau gegeven konden worden. Voor 2016 hopen we op 

dezelfde voet verder te gaan. 

 

Ella de Jong. 
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Jaarverslag wedstrijd organisatie commissie 

 

In 2015 hebben we 28 wedstrijden georganiseerd en 9 keer vergaderd in de volgende opstelling: 

Rob de Jong  voorzitter 

Addy Ritsema  secretaris 

Nel Zwerver   juco (jury coordinator) 

Annie Nijmeijer  wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden 

Ella de Jong   namens bestuur 

Bennie Overvelde materiaalman tot april. 

De wedstrijden in 2015 gehouden zijn: 

Maart:          7 maart Visscher Sport Indoor Gala. 

April:    4 april Waterpark Beulaeke Haven trainingspakkenwedstrijd (WBTW) +3000m + 5000m L.A., 

15 april Tijdloop 5 km, 18 april Woldbergtrail en 24 april 1
ste

 medaillewedstrijd + 1500m L.A. 

Mei:  6 mei Uurloop Wolvega,  22 mei 2
de

 medaillewedstrijd + 3000m L.A.   

Juni:   5 juni ONNK werpen, 15 juni schoolsportdag en 19 juni Stone City Run, 

                    27 juni Athletics Champs voor Pup.  

Juli:              10 juli  Lopers Company loopavond + 10.000m L.A. + kogel en discus. 

Augustus: 1 augustus Kolkloop. 

                    21 augustus 3
de

 medaille wedstrijd + 5000m L.A. 

September: 4 september 4
de

 medaillewedstrijd + 3000m L.A., 

                    16 september Prinsjesdagontbijtloop. 

                    26 september Clubkampioenschappen + 1500m L.A. + familie estafette. 

Oktober:  3 oktober Rondje Lindewijk 

                  11 oktober Werpdriekamp. 

             4 boslopen en 5 coopertesten. 

Dit jaar hebben Linda Wibbelink en Henderika Geerders de cursus wedstrijdleider in Hellendoorn gevolgd en 

zijn geslaagd. Dames hartelijk gefeliciteerd en veel succes. 
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We werden overvallen door de overweldigende deelname bij de Lopers Company-loopavond op kogel en 

discus, dit mede door deelname van Rutger Smit op het onderdeel discuswerpen.  

Kogelstoten was er dit jaar i.p.v. verspringen, dit heeft dus zeer goed uitgepakt. 

Toegevoegde  prestatielopen in 2015: Prinsjesdagontbijtloop - ook in 2016 en 2017 - en Rondje Lindewijk, 

deze loop staat ook volgend jaar op de agenda. 

Voor 2016 hopen wij dat we de wedstrijden die we organiseren weer met dezelfde  inzet en enthousiasme 

kunnen doen als voorafgaande jaren. 

Ook dit jaar wil ik namens de WOC iedereen hartelijk bedanken die ons geholpen heeft, want zonder extra 

hulp lukt het niet. 

Addy Ritsema. 
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Jaarverslag trainersoverleg weg. 

 

Het trainersoverleg vergadert 4x per jaar, dit op de eerste woensdag in maart, juni, sept en 

dec. Verslag hiervan is door mij (Jebbe Westerbeek) gedaan. 

Jan – maart 2015. 

Lief en leed staat onder de aandacht en staat bij het bestuur op de agenda. De lijst welke 

ook op de site staat zal een volgende keer besproken worden.  De uitbreiding van het 

clubgebouw is bij het bestuur aan de orde geweest en wacht op offerte. In deze periode ziet 

Peter af van het meelopen met Feiko. De wegwerkers worden gekoppeld aan de loop je fit 

en besloten is, om het trainingsweekend (terugkomend 2 jaarlijks evenement) weer in 

Hellendoorn te doen plaatsvinden. Dit in het weekend van 8 nov. Ingekomen stukken: EHBO 

voor het trainerscorps. De wandel trainersdag vanuit de atletiekunie, de donderdagavond 

training welke waarschijnlijk gesplitst wordt in een groep buitenom en een groep op de baan 

naar de maandag. De Mariekenloop. Freddie heeft de veteranen comp onder de aandacht 

gebracht  en zal Josine vragen, of zij het bescheiden ook heeft ontvangen.  Er is besloten om 

de Jan Driegenloop in ere te herstellen. Nu als duurloop. Data: 1
ste

 zaterdag in sept. Dit jaar 5 

sept en zal als de JD2L. (Jan Driegen DuurLoop)verder onder de aandacht worden gebracht. 

Maart – juni 2015. 

Folkert geeft aan, een extra punt in te willen lassen t.a.v. zijn afscheid te september. Lief en 

leed zie ook jan- maart,  is besproken in het bestuur en Ella is hier mee bezig. Freddie zal 

i.h.e.v. overleg de uitkomst terugkoppelen. Arnold geeft aan mee te willen doen voor 

Looptrainer 3. Tevens geeft Mariska aan, graag Looptrainer 2 te willen volgen. T.a.v. het 

clubgebouw, wacht nog steeds op offerte. Freddie doet e.v.o. een terugkoppeling. Anders 

gaat het gat dicht. Trees van Veen is gevraagd als opvolger voor Annemiek. Echter heeft 

Trees verklaard, deze kar niet te willen trekken waarna de zoektocht verder gaat. Wilma 

heeft het over licht lopen en Freddie zal informatie verzamelen. Het vertrekpunt voor de 

JD2L zal het clubgebouw zijn en het tijdstip, 09.30 uur en zal op de site geplaatst worden.  

Peter stuurt de laatste informatie voor het trainingsweekend rond en Freddie doet de 

vakantieplanning (welke trainer wanneer vakantie heeft) de deur uit.  Ingekomen stukken: 

Brief van Gertjan van Dalen en het afscheid van Folkert Sterkenburgh.  Gertjan van Dalen: 

besloten is, om fifty-fifty de trainingen te verdelen. Dit t.a.v. de trainingen op de weg als op 

de baan. De ene week op de weg en de andere week op de baan, dit met ingang 

winterperiode 2015. Folkert: Deze geeft te kennen met ingang van 1 sept te stoppen met het 

geven van training. Het gaat niet meer zoals hij zou willen en is van mening, dat de tijd is 

gekomen dat de jeugd het over moet nemen. De groep is accoord. Dit betekend dat het gat 

opgevuld moet worden. Thijs v/d Vegt neemt de trainingen op maandag op zich. Voor de 

vrijdag wordt een oplossing gezocht. Men wil ook wel naar de woensdag, al blijft de 

vrijdagavond favoriet. Een wisseling van trainers voor woensdag/vrijdagavond wordt 

gezocht. Mariska geeft aan, hier wel iets in te willen betekenen. Peter geeft aan dat dit de 

hoogste prio heeft en zal Mariska bij staan. Tevens geeft Berry aan, om ook als invaller klaar 

te staan. Loop je fit te Wolvega. Deze wordt opgestart en start 10 weken voor aanvang van 
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de Linde Loop. Ina Gerding zal deze cursus gaan verzorgen. Dit zal zijn op maandag en 

woensdag vanaf 19.15 uur. T.a.v. het nieuwe potentiële aantal leden wil Peter wel bijstaan.  

Arnold (loop je fit Steenwijk) verwacht dat 20% van zijn atleten zich bij de club zullen 

aanmelden. Zowel in Steenwijk als Wolvega (loop je fit) wordt met dezelfde constructie 

gewerkt.  Margreet geeft aan, dat de cooperbaan op de Woldberg er slecht bij ligt. 

Staatsbosbeheer is hier van, maar wanneer deze er niets aan doet, kunnen wij hier dan iets 

in betekenen? Unaniem ja, maar eerst Staatsbosbeheer afwachten. 9 juni is de 

verkenningsloop van de Stone city run. Graag je atleten hierop attent maken. 

 

Juni – sept 2015. 

Sinds kort is er de mogelijkheid bij de atletiekunie, atleten op te geven als tijdelijk lid voor 3 

maanden en kan indien gewenst nog een keer verlengt worden voor 3 maanden. De atleten 

zijn dan verzekerd  van een ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering.  Arnold heeft 40 

man opgegeven.  Zijn verwachtingen zijn overtroffen. Geen 20% (zie maart – juni) maar 80% 

geeft aan lid te willen worden. De nieuwe aanwas loopt bij Tom op de maandag. Wanneer 

de atleten niet kunnen, gaan ze mee op dinsdag of donderdag. Ook Wolvega heeft een grote 

groep. Wanneer hier ook 80% zich als lid aanmeld, hebben wij een uitdaging.  Gertjan van 

Dalen is enthousiast en geeft een compliment via mij aan Arnold. Bedankt. Arnold, Mariska 

en Ina geven aan, graag te willen starten met looptrainer 3. Peter overlegt met bestuur t.a.v. 

het financiële gedeelte. Tevens wordt aangegeven, dat er mogelijkheden bij de gemeente 

zijn t.a.v. subsidie.  T.a.v. de aanbouw, hier zit eindelijk schot in. Per 1 okt stopt Annemiek 

met training geven. Er is nog geen opvolger en dit baart zorgen. Het zal tevens besproken 

worden in het bestuur. De zoektocht gaat onverminderd voort. Het trainingsweekend loopt. 

Informatie is op de site gezet evenals de informatie m.b.t. de JD2L. Ingekomen stukken: 

Peter zal Gertjan van Dalen een terugkoppeling geven, van wat afgesproken is. Brief 

Annemiek, is onder de aandacht. Brief Wilma van Galen, m.b.t. de Midwinter Marathon. Dit 

t.a.v. liefhebbers die hier aan mee willen doen.  De kosten voor de LindeLoop zijn niet 

bekend en hier wordt naar gezocht. Tevens zijn een aantal heren achter de schermen bezig 

met de nieuwe website van Start. Gevraagd is feedback te geven en hier is op gereageerd. 

Wonderschoon. Wim heeft van de chirurg te horen gekregen, dat hij weer mag beginnen 

met sporten. Geweldig. Daarnaast geeft Folkert aan, dat dit zijn laatste vergadering is 

geweest. Hij heeft het graag en met liefde gedaan en bedankt een ieder. Zo bedanken wij 

ook Folkert voor zijn jarenlange inzet. 

 

Sept – dec 2015. 

De zoektocht naar een looptrainer heeft vruchten afgeworpen. Sylvia Talen heeft zich 

verbonden aan Start als Looptrainer. Van harte welkom Sylvia! Peter meldt, dat Ina Gerding, 

Mariska Lenis en Arnold Broek gestart zijn met de opleiding looptrainer 3. Besloten is, om de 

fifty – fifty training de e.v.o. te evalueren. Het punt clubgebouw kan eindelijk afgesloten 

worden, want de uitbreiding is een feit. In Wolvega is er een afscheid georganiseerd voor 

Folkert. Dit op eigen titel vanuit de groep. Verwacht wordt, dat Folkert in het zonnetje gezet 

wordt tijdens de jaarvergadering. Freddie heeft Jeen gevraagd om de kar te trekken voor de 

veteranen competitie. Jeen heeft toegezegd, dit op te pakken.  Data competitie: 8 mei en 5 
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juni 2016. De Trail is in 2016 een week verschoven en zal nu gehouden worden op zaterdag 9 

april. De afstanden zijn geworden: 5km – 15km – 25km – 50km. De Stone City Run zal 

gehouden worden op 17 juni. Onze atletiekbaan is nog steeds niet goed gekeurd. Er is 

toezegging gedaan door de gemeente, dat dit voor het begin van de openingswedstrijden in 

april gereed zal zijn. Extra vraag vanuit het bestuur m.b.t. het organiseren van een loop je fit 

in Noordwolde. In Steenwijk en Wolvega is er geen capaciteit om deze cursus te organiseren. 

Noordwolde kan aanschuiven in Steenwijk of Wolvega. Peter doet hiervan verslag in het 

bestuur. Arnold en Tom zijn van zin om volgend jaar de loop je fit in Steenwijk weer op te 

pakken. Dit in aanloop naar de Stone City Run van 17 juni. De start van de loop je fit zal begin 

april zijn.  Overeengekomen is (geldt alleen voor trainers weg), dat wanneer er achterstand 

in declaratie van meer dan 2 maanden is, deze vervalt aan de vereniging. 

 29 dec 2015. Jebbe Westerbeek.
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Jaarverslag Wegwerkers 

 

Woldbergtrail 18-4-2015 

Op de eerste Woldbergtrail in 2014 werd positief gereageerd.  Reden om een tweede editie van de 

WBT te organiseren op 18 april 2015. Instekend op een populairder wordende manier van 

wedstrijdlopen, doken we weer de bossen in om routes uit te zetten, gekenmerkt door: single-tracks, 

hoogtemeters, geen herhalingen en flinke afstanden.   

Dit jaar heeft Anne Oldersma een extra afstand toegevoegd aan de drie bestaande afstanden: een 50 

km, wat dus aan afstanden 5 – 15 – 35 – 50 km opleverde.  

Met Residence De Eese als locatie, prachtig voorjaarsweer, enthousiaste vrijwilligers en 186 lopers 

uit de atletiek- en trailwereld, werd het weer een geweldige loop. Met alle enthousiaste reacties en 

wat verbeterpunten, maken we er in 2016 weer een mooie trail van. De afstand van 35 km wordt 

ingewisseld voor een 25 km. Hiermee hopen we meer eigen leden en halve marathon-lopers aan de 

start te zien. In 2015 draaide de Woldbergtrail met een mooi positief financieel resultaat, voor 2016 

gaan we daar ook weer voor. 

StoneCityRun 18-4-2015 

De SCR beleefde in 2015 ook zijn tweede editie.  

Wederom een loop door Steenwijk, dit jaar met de afstanden 2,5 -5 -10 km. 

Scholengemeenschappen RSG, Eekeringe, Stad en Esch en het Lindecollege trainden met hun 1
e
 jaars 

naar de 5 km, i.h.k.v. hun leefstijl-Irun2Bfit project. 

Samen met de scholen, Vestingstad, Horeca en De Meenthe, organiseerden we  een loop-evenement 

voor 1296 deelnemers en hun toeschouwers, met bandjes langs het parcours. Het parcours was 

verkleind, zodat het evenement zich meer in de binnenstad afspeelde. 

De SCR kreeg een nieuwe huisstijl en een professionele website. 

Ook kwam er een hoofdsponsor: NOVON verbindt zich voor 3 jaar aan de SCR. 

Er was een Loopjefit-cursus gekoppeld aan de SCR. Op die manier konden ook de ouders van 

leerlingen naar die 5 km van de SCR toe trainen en samen met hun kind deelnemen aan de SCR. 

Gerard Nijboer verzorgde de eerste training voor de loopjefitters en docenten van de deelnemende 

scholen.  

Mede door de subsidie van Gemeente Steenwijkerland en sponsoring door ondernemers uit 

Steenwijk en omgeving, kon dit evenement met een mooi positief resultaat draaien.  

 

Voor 2016 staat de SCR weer op het programma. Dit keer met 1,5 - 5 – 10 km. We hopen dat er meer 

scholen aanhaken en we koersen op een toename van deelnemers.  
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Ondanks alle hulp en samenwerking, is het organiseren van de SCR een flinke klus, die veel breder is 

dan het organiseren van een loopje. Daarom is de organisatiestructuur voor 2016 anders opgezet: 

een stuurgroep met een 6-tal werkgroepen. Start ’78 blijft verantwoordelijk voor de SCR, maar houdt 

zich in de uitvoering alleen bezig met het organiseren met alles wat met de wedstrijd te maken heeft. 

Alle zaken er om heen, zijn weggezet in de 5 andere werkgroepen. 

We hopen er, samen met alle vrijwilligers, weer een mooie editie van te maken. 

Goed Doel 

Aan de Woldbergtrail en StoneCityRun was een lokaal goed doel gekoppeld. Dit jaar was dit het 

Jeugdsportfonds Overijssel. Alle inschrijvers konden vrijwillig een bedrag overmaken. Daar de 

opbrengst hiervan erg laag was (€150.-) is er voor gekozen in 2016 geen goed doel meer te verbinden 

aan de WBT en SCR. 

Sponsoring 

Om de WBT en SCR te kunnen bekostigen en voor lopers/ouders betaalbaar te houden, worden er 

sponsorgelden geworven. In 2014 werd de sponsorfolder van de Wegwerkers omgevormd tot een 

sponsorfolder van heel Start ’78. In 2015 kreeg deze folder een update en nieuwe huisstijl. In 2015 

werden de sponsoren benaderd vanuit een centrale Start ’78 commissie. Enkele loop-gebonden of 

lokale sponsoren werden door de Wegwerkers zelf benaderd.  

Voor 2016 zijn er geen centrale lijnen uitgezet voor het werven van sponsoren; de commissies zijn er 

weer zelf verantwoordelijk voor.  

Samenstelling van de Commissie Wegwerkers 

De commissie Wegwerkers eindigde eind 2015 in een andere samenstelling als zij begon. Anny 

Vrielink en Frenk Wubben namen afscheid. Gelukkig blijven beiden beschikbaar voor 

kennisverstrekking en ondersteuning.  

Tijdens de ALV 2015 werd Grietje Boxem benoemd als Clubvrouw van het Jaar. Een mooie blijk van 

waardering voor al haar inzet en enthousiasme bij de Wegwerkers.  

Peter van Helsdingen, Cindy Boerema en Chris Pols zijn aangetreden als Wegwerkers. We zijn blij met 

deze versterking. Zij vormen samen met Jaap van Weenen, Anne Oldersma, Lysbeth Gijsen en Gerdie 

de Jong de Wegwerkers. 

Tot Slot 

De Wegwerkers bedanken het bestuur voor het getoonde vertrouwen en de sponsoren voor hun 

steun.  

Een speciaal woord van dank voor alle vrijwilligers, voor hun hulp, betrokkenheid en enthousiasme in 

2015, want zonder deze vrijwilligers, geen loopjes. 
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Jaarverslag kantine 

 

De kantinecommissie bestaat op dit moment uit Freddie Bouma en Gerrit Greven.  

Afgelopen jaar zijn er geen specifieke zaken door de kantinecommissie georganiseerd. Wel is 

er diverse malen van de kantine gebruik gemaakt door de diverse groepen voor activiteiten 

(ouderavond, voorzittersoverleg, etentje met de loopgroep). Wel is er zoals ieder jaar de “30 

van de 30e” georganiseerd waarbij de kantine ondersteunt. 

Helaas moeten we op de donderdagavond op zoek naar iemand die de kantinedienst wil 

draaien (intussen is daar een 3-manschap voor gevonden). Edward heeft aangegeven dat hij 

nog wel eens wil invallen maar dat hij het niet meer kan combineren met zijn andere 

bezigheden om er altijd te zijn.  

Afgelopen jaar is er een grote vrijwilligersactie geweest. De verwachting is dat dit in 2016 

vruchten gaat afwerpen zodat we de “lasten” wat meer kunnen verdelen en ook eens wat 

extra kunnen doen. Over het algemeen lukt het wel om de nodige vrijwilligers te ronselen. 

Financieel gaat het goed in de kantine. Op dit moment zijn we bezig met het opfrissen van 

de kantine.  Zo is er een bank geplaatst en zijn de barkrukken vervangen. Het plan is ook om 

de foto’s eens kritisch door te nemen en waar nodig te vernieuwen.  

De omzet van de kantine zal dit jaar iets lager uitkomen dan vorig jaar. De winst blijft 

procentueel op zich wel op niveau. Afgelopen jaar is de verkoop van kleding door “de 

kantine” gestopt. Clubkleding kan besteld worden via Visscher Sport in Steenwijk. 

Helaas zijn we het afgelopen jaar geconfronteerd met een inbraak waarbij de deuren 

geforceerd zijn en de kas gestolen. De financiële schade valt gelukkig mee maar het is altijd 

vervelend en kost altijd geld en tijd. 

Verder is er een controle van de gemeente geweest op de gebruiksvergunning. Uiteindelijk 

bleek dat er een aantal administratieve zaken nog aangepast moesten worden. Dat is 

intussen doorgegeven aan de gemeente die dat verder moet afwerken. Het betrof onder 

meer wat aanpassingen in de gebruiksvergunning en het up-to-date brengen van de 

vrijwilligerslijsten.  

Ik wil iedereen vragen die suggesties heeft tav activiteiten (of anderszins) in de kantine dit 

maar gewoon te melden. Misschien kunnen we dit dan in 2016 oppakken. Nee heb je, ja kun 

je krijgen  
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Jaarverslag accommodatiecommissie 

 

In 2015 bestond de commissie uit de volgende leden: 

Wim van Oosten, Jan de Lange, Klaas van der Veen, Rob de Jong, Freddie Bouma 

en Arjen Guikema. 

 

Peter Wemer en Bennie Overvelde hebben medio juli 2015 aangegeven te gaan stoppen als 

lid van de commissie. Bedankt voor jullie inzet. 

 

  De accommodatiecommissie heeft tot doel het onderhouden en zonodig verbeteren van de  

eigendommen van A.V. Start'78. 

  Dit betreft het clubgebouw, het jurygebouw (bij de finish), alsmede de directe ruimtes 

rondom 

de gebouwen. 

  De atletiekbaan en de daarbij behorende terreinen zijn eigendom van de gemeente en 

worden 

door de gemeente onderhouden. Start'78 betaalt voor het gebruik van de baan voor een 

jaarlijks vastgesteld huurbedrag. 

 

De commissie is in 2015 drie keer bijeen gekomen (verslagnr. 20 t/m 22). 

 

De volgende werkzaamheden zijn in 2015 uitgevoerd: 

                  –    noodverlichting is vervangen. 

      –    extra kogelring is door gemeente aangelegd. 

      –    hemelwaterafvoeren van de uitbreiding zijn op bestaande riolering aangebracht. 

•grasmat wordt 1 x p.w. door gemeente gemaaid. 

•afdekzeil van polshooginstallatie is d.m.v. spanrubbers aan onderliggende frame 

bevestigd tegen opwaaien. 

                  –    twee nieuwe lichtmasten zijn er geplaatst i.o.v. Gemeente. 

                  –    lekkage van platte dak is gerepareerd. 

                  –    hoge beplanting rond gebouw is door gemeente gesnoeid. 

                  –    de uitbreiding van de materiaalruimte is gerealiseerd en uitgevoerd door  

                        “Klussenbedrijf Elshof” te Eesveen. Oplevering heeft op 23 november '15 

                        plaatsgevonden. 

                        Afwerking aan binnenzijde is eigenhandig uitgevoerd, t.w.: elektra, gevelisolatie 

                        en binnenwandbeplating. 

                        Door clubleden (sporters) is het grond- en zandwerk uitgevoerd  t.b.v. de aan te  

                        brengen tegelbestrating rond de uitbreiding. 

                  –    deel van voegwerk van de tegelvloer in kantine en hal/gang gerepareerd.  

                        

Het schoonmaken van het clubgebouw wordt zoveel mogelijk door een schoonmaakster 

gedaan. 

 

Voor 2016 hebben wij de volgende plannen en wensen genoteerd: 

       *  dakrenovatie van het jurygebouw. 

       *  nog 1x schilderen van de gevel jurygebouw. 

       *  keukeninrichting vernieuwen (aanrechtblok en installaties). 
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       *  groot onderhoud aan platte daken (bitumineuze dakbedekking) clubgebouw. 

           advies dakdekker: compleet vernieuwen. 

        *  belijning op de baan vernieuwen/repareren (hoge prioriteit). 

                    *  tegelbestrating rond de uitbreiding. 

                    *  t.b.v. een scheiding in de verspringbak, zal er een betegelde afscheiding 

worden 

                        aangebracht . 

  

•2 - 

 

                        *  bestaande wedstrijdmateriaalruimte zal worden verplaatst naar de uitbreiding 

                                *  zonnepanelen staat op het verlanglijstje 

             *  westgevel clubgebouw spoedig repareren i.v.m. houtrot, incl. deur 

materiaalberging. 

 

 

Voor een aantal werkzaamheden (grote klussen) zullen we een beroep blijven doen op  

clubleden. 

 

  

 

Opgemaakt, d.d. 8 februari 2016 

 

Arjen Guikema 
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Jaarverslag jeugdactiviteitencommissie  

 

In 2015 heeft de JAC de volgende activiteiten georganiseerd: 

- Januari/Februari – schaatsactiviteit in Thialf, ong 25 deelnemers inclusief broers, 

zussen en ouders 

- April – Kamp  C1 en D  junioren, ong. 10 deelnemers 

- September –Kamp   C2 en oudere junioren, ong. 10 deelnemers 

- September – Clinic, ong. 20 deelnemers  

o Onderdelen; speerwerpen door Rino Spin, polsstokhoogspringen door Jurry 

van der Woude & Verspringen door Nikki May Woudstra (ivm ziekte Ingrid 

Tolsma) 

- December – Themafeest  superhelden pupillen + uitreiking van het 

puntenklassement, 15 deelnemers 

 

Daarnaast draagt de JAC zorg voor de bestelling van de Start ’78 truien voorzien van naam 

van de atleet. Twee keer per jaar (voorjaar en najaar) is er een mogelijkheid om deze te 

bestellen. Ook dit jaar is daar weer veelvuldig gebruik van gemaakt. 

 

Per activiteit vragen we een bijdrage van de atleet, de ene activiteit kan dit niet uit en de 

andere wel waardoor we qua financiën goed in balans blijven en soms wat extra’s kunnen 

doen bij een activiteit. Momenteel is er ong.  65 euro in de kas en heeft de jeugdcommissie 

van start ’78 ook een kerstgift mogen ontvangen van een betrokken ouder (werkgever).  
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Jaarverslag Startredactie  

 

De starterredactie is in 2015 ongewijzigd voortgezet met  Margreet Wagteveld, Nynke de Lange, 

Folkert Sterkenburgh, Renate Bruins en Marjo Greven. 

Ook dit jaar zijn “de Starters” over het algemeen goed gevuld. 

We hebben in 2015 zes starters uitgebracht. 

 

De drukkosten van de Starters waren alsvolgt: 

 

Nummer datum    bedrag 

1. 12-3-2015   € 151,18 

2. 04-5-2015   € 191,33 

3. 23-6-2015   € 151,23 

4. 28-8-2015   € 112,95 

5. 04-11-2015   € 151,23 

6. 30-12-2015       € 171,93 

Totaal     drukkosten    € 933,65 

Inkomsten van adverteerders totaal  € 1.745,-- 

Saldo      €   811,35 

De werkzaamheden voor de Starter zijn dit jaar verdeeld over de redactieleden.                            

Folkert zorgt voor de verspreiding samen met Gerrit Greven.                                                                      

De Starter functioneert goed op de website.                                                                                                      

De verspreiding liep ook goed.  

Marjo Greven 

 

 

 

 



20 

 

Jaarverslag van het bestuur  

 

Wat is er gebeurd? 

Vanwege een beperkt aantal bestuursleden is er gewerkt met een lager ambitieniveau. 

Vrijwilligersbeleid is ontwikkeld en voor een deel geïmplementeerd. De aanbouw van het 

krachthonk c.q. materiaalhok is gerealiseerd. Het financiële huishoudboekje van de club is 

verder op orde gemaakt. En de nieuwe website van Start78 werd gelanceerd. 

Er is beleid ontwikkeld voor een duurzame energievoorziening van clubgebouw en 

accommodatie, in de vorm van zonnepanelen. Realisatie onder voorbehoud van 

subsidieverstrekking in 2016. 

Start78 nam deel in de organisatie van de SCR.  In 2015 vond in Wolvega het eerste Rondje 

Lindewijk plaats. Start 78 (met als voortrekkers William Bos en Grietje Boxum) verzorgde de 

wedstrijdorganisatie, de gemeente Weststellingwerf de vrijwilligers e.d. Voorafgaande aan 

beide lopen werden twee Loop je fit cursussen georganiseerd, resp. in Steenwijk en 

Wolvega. De deelname in Wolvega aan zowel LJF als de loop heeft ons in positieve zin 

verrast. In 2015 zijn 3 trainers gestart met de cursus Looptrainer 3, met verwachte 

diplomering april 2016. 

Folkert Sterkenburg stopte als trainer bij Start78 vanwege fysiek ongemak, na decennia deze 

taak vervuld te hebben. De trainingen werden overgenomen door Thijs van der Vegt en 

Mariska Lenis.  Er vond trainerswisseling plaats bij de wandelgroep. Sylvia Talen nam de 

plaats in van Annemiek Schlaman. 

Bij de baankeuring in juli werden op de discuskooi en één van de verspringbakken na bijna 

alle onderdelen afgekeurd. In overleg met de Gemeente Steenwijkerland zullen deze 

onderdelen plus de gehele belijning begin 2016 worden hersteld, waarna een herkeuring zal 

plaatsvinden. 
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Wat zijn punten van zorg? 

T.o.v. van 2015 is er een verbetering te verwachten (indien goedkeuring door ALV) in de 

kwantitatieve bezetting van het bestuur. 

  2015 2016 

1. voorzitter Stephan Nijs Stephan Nijs 

2. secretaris vacant Corinne Zwerver 

3. penningmeester William Bos vacant 

4. bestuurslid wedstrijdzaken baan Ella de Jong René Sturre 

5. bestuurslid wedstrijdzaken weg vacant Chris Pols 

6. bestuurslid technische zaken weg   Peter Visser Peter Visser 

7. bestuurslid technische zaken baan  vacant Gerdo van Dalen 

 

Rondje Lindewijk 2016 e.v. William Bos en Grietje Boxum zijn gestopt met de 

wedstrijdorganisatie van de Rondje Lindewijk. Er is een oproep geweest naar m.n. de leden 

van Start78 uit de gemeente Weststellingwerf om de wedstrijdorganisatie op zich te nemen. 

Ten tijde van het schrijven van dit stuk wordt een informatiebijeenkomst voorbereid. 

Hierover leeft bij het bestuur de nodige zorg, zonder inspanningen van vrijwilligers wordt 

deze loop in zijn voortbestaan bedreigd. 

Wat is blijven liggen? Wat is er te doen? 

• Inrichting - doorontwikkelen van krachthonk algemeen/voor baanatletiek 

• Ontwikkelen meerjarenplan - lange termijn visie. 

• Ligt er een meerjarenplan uit een voorgaande periode? 

• Is het tijd voor evaluatie van dit plan? 

• Op peil houden van trainerskorps. 

• Specifiek de baanatletiek (i.v.m. vertrek Feico Jansma). 

• Aanleggen van zonnepanelen. 

• Renovatie van de kantinekeuken. 

• Verdere implementatie van het vrijwilligersbeleid. 

 


