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Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 

Datum: 24 maart 2016 

Aanwezig (presentielijst): Peter Mulder, Jan Nijmeijer, Annie Nijmeijer, Nel Zwerver, Marjolijn 

Jongens, Gerdy Berger, Corien Zwerver, René Sturre, Arjen Guikema, Geesje Nijmeijer, Erik Bolding, 

Albert van Hien, Folkert Sterkburgh, Ruud van Breevoort, Marja Elso, Gerdie Oegema-de Jong, 

Marjoke Eikelenboom, Linda Wibbelink, Henderika Geerders, Monique Seijger, Jeen Nauta, Feico 

Jansma, Marchel Tissingh, Jazlin Ruinemans, A. Reppinga, Richard Keizer, Gerdo van Dalen, Gert-Jan 

van Dalen, Freddie Bouma, Wieke Nijmeijer, Rob de Jong, Jan de Lange, Bram Leemburg, Addy 

Ritsema, Ella de Jong, William Bos, Stephan Nijs, Peter Visser. 

Afwezig met kennisgeving: Hans Spitzen, Gwenda Bolding, Arnold Broek, Josiene van der Woude, 

Nynke de Lange, Hans Sterkenburgh, Egbert Vink, Diny Jansen, Jebbe Westerbeek. 

 

 

1. Opening  

Stephan Nijs heet iedereen welkom.  

 

2. Uitreiking prestatiebekers 

Rob de Jong rijkt de prestatiebekers uit: 

• De Folkert Braad beker voor pupillen: Chris van der Walle 

• De Rob de Jong beker voor CD-junioren: Demi Berger 

• De Frans Ruczynski beker voor AB-junioren: Julian Vreeling 

• De Lange Jan trofee voor senioren: Erik Bolding 

• De J. Postema beker voor masters: Jazlin Ruinemans 

Peter Mulder zet de atleten in het zonnetje die bij een Nederlands kampioenschap bij de beste acht 

zijn geëindigd: 

• Luuk Geerders: bij de Nationale D-spelen in Amsterdam werd hij 4e op hoogspringen met 

1.40m. 

• Jeen Nauta: op het NK Masters in Zierikzee werd hij 5e op de 400m in 57.14s en ook 5e op de 

800m in 2.08.76s. 

• Lysbeth Gijssen (niet aanwezig): bij het NK Masters in Zierikzee werd zij 2e op verspringen 

met 4.19m en 2e op speerwerpen met 29.64m. 

• Marjolijn Jongens: bij het NK Masters in Zierikzee werd zij 1e op hoogspringen met 1.47m. 

• Hans Spitzen (niet aanwezig): bij het NK Masters in Zierikzee werd hij 1e op discuswerpen 

met 40.49m en 4e op speerwerpen met 33.88m. 

• Jazlin Ruinemans: bij het NK Masters in Zierikzee werd zij 1e op de 800m in 2.23.66s, 2e op de 

400m in 1.03.61s (tevens clubrecord). Bij het WK Masters in Lyon werd ze 7e op de 800m in 

2.23.11s en bij het NK Indoor in Apeldoorn werd ze 1e op de 800m in 2.24.17s. 
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3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Stephan licht mededeling met betrekking tot foto’s op social media toe. Hierbij doet hij een oproep 

om altijd goed na te denken bij het delen van foto’s en elkaar aan te spreken wanneer foto’s worden 

gedeeld die niet passen bij Start ’78. 

 

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 2015 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

5.  Vaststellen van de jaarverslagen 2015 

Alle jaarverslagen worden vastgesteld. 

 

6. Verslag van de Kascontrolecommissie 

Namens de kascommissie verleent Ruud van Brevoort de penningmeester decharge. Het zag er 

keurig uit en goed resultaat. 

 

7. Benoemen van de Kascontrolecommissie 

Leden: 

• Zittend lid: Peter Mulder 

• Nieuw lid: Gerdie de Jong 

• Reservelid: Freddie Bouma 

 

8. Financieel verslag boekjaar 2015 

William Bos licht het verslag toe. 2015 is een goed jaar geweest en ondanks een aantal investeringen 

is het banksaldo gelijk gebleven. Het goede resultaat is met name te danken aan: 

• Opbrengsten van wedstrijden, zowel baan als weg, aanzienlijk hoger dan begroot; 

• Hogere inkomsten contributie dankzij grote deelname Loop je Fit cursus in Wolvega; 

• Verschillende subsidies; 

• Inkomsten verhuur accommodatie aan RSG. 

 

9. Begroting boekjaar 2016 

William Bos licht de begroting toe. Dit jaar zal geen contributieverhoging plaats vinden; alleen de 

verhoging van de Atletiekunie wordt doorberekend. De grootste investeringen die in 2016 gedaan 

zullen worden is de vervanging van het dak van de kantine en plaatsing van zonnepanelen (wanneer 

subsidie zal worden verstrekt).  

William wordt bedankt voor zijn inzet.  
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10.  Dankwoord vrijwilligers 

Stephan Nijs bedankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage. Een aantal vrijwilligers worden specifiek 

benoemd en bedankt: 

• Vrijwilligerscommissie: Marjoke Eikelenboom, Annie Nijmeijer, René Sturre, Monique Seijger 

en Gerdo van Dalen waren de drijvende kracht achter de actie van het vrijwilligersbeleid. 

• Annie Vrieling en Frenk Wubben: zij stoppen bij de Wegwerkers en worden bedankt voor hun 

inzet. 

• Wijnand Spin (niet aanwezig): Wijnand stopt met jureren en wordt bedankt voor jarenlange 

trouwe dienst. 

• Jan de Lange: Jan wordt bedankt voor de organisatie van de Lange Afstandscompetitie. 

Egbert Vink neemt het stokje van hem over. 

 

11. Verkiezing clubman/clubvrouw van het jaar 

• Clubman van het jaar: Peter Mulder!  

 

• Folkert Sterkenburgh wordt in het zonnetje gezet voor onder andere zijn jarenlange inzet 

(ongeveer 20 jaar) als trainer en wordt benoemd als erelid van Start ’78! Folkert voelt zich zeer 

vereerd en bedankt allen. 

 

12. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet meer verkiesbaar:  

• Ella de Jong, bestuurslid wedstrijdzaken 

• William Bos, penningmeester 

Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet!  

Ingestemd wordt met de voorgedragen leden:  

• Corien Zwerver 

• Gerdo van Dalen 

• René Sturre  

• Chris Pols 

De bestuurssamenstelling is daarmee als volgt: 

Functie Naam Aantredend Aftredend 

Voorzitter Stephan Nijs 2014 2017 

Penningmeester Vacant 2016 2019 

Secretaris Corien Zwerver 2015 2018 

Bestuurslid wedstrijdzaken René Sturre 2016 2019 

Bestuurslid wegwerkers Chris Pols 2015 2018 

Bestuurslid technische zaken weg Peter Visser 2014 2017 

Bestuurslid technische zaken baan Gerdo van Dalen 2015 2018 
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Het bestuur doet het dringende verzoek om na te denken over een nieuwe penningmeester; of zelf 

of vanuit ieders eigen netwerk.  

ALV stemt in met voorstel van William om het boekjaar 2016 te doen als boekhouder, maar niet als 

penningmeester. Dringend verzoek blijft daarmee wel staan. 

 

13. Rondvraag 

• Freddie Bouma brengt de kwestie in van een bord met clubrecords in het clubgebouw. 

Conclusie is dat het bestuur heeft besloten dat een dergelijk bord zal komen. De betrokkenen 

gaan op zoek naar een goede plek. Mocht men niet tot een keuze komen, zal het bestuur een 

keuze maken.  

• Jan de Lange geeft aan dat de geluiden voor een nieuwe hoogspring-accommodatie nog te 

voorbarig zijn. Nog in gesprek met gemeente.  

• Jan de Lange geeft aan dat het prettiger was geweest dat de nieuwe website reeds up to 

date was bij livegang. Peter Mulder geeft hierop reactie dat besloten is om wel over te gaan 

naar de nieuwe website, omdat het anders bijzonder lang zou duren voordat alles overgezet 

zou zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat onderhoud van de website bij meerdere personen 

wordt belegd; wegwijs maken in de nieuwe site duurt langer dan verwacht.  

• Monique Seijger vraagt of de stukken van de ALV per mail verstuurd kunnen worden. Dit 

wordt als wens genoteerd. 

 

14. Sluiting 

Stephan Nijs bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

 


