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Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 

Datum:  donderdag 23 maart 2017 – 20.00 uur 

Plaats:  kantine Start ’78, Middenweg 22, Steenwijk  

Aanwezig: Gerdie de Jong, Annie Nijmeijer, Jan Nijmeijer, Margreet Wagteveld, Addy Ritsema, Nel 

Zwerver, Rob de Jong, Marja Elslo, Edwin de Haas, Peter Mulder, Monique Seijgel, Hans Spitzen, Ella 

de Jong, Liselotte Smit, Nynke de Lange, Jan de Lange, Josiene v/d Woude, Anne Bartelds, Jeen 

Nauta, Arjen Guikema, Folkert Sterkenburgh, Marjolijn Jongens, Gerdo van Dalen, Chris Pols, René 

Sturre, William Bos, Stephan Nijs, Corien Zwerver, Bram Leemburg, Gert-Jan van Dalen, Tom 

Dolleman. 

1.  Opening en vaststellen agenda 

Stephan Nijs (voorzitter) heet iedereen welkom.  

Wijziging ten aanzien van agendapunt 10 bestuursverkiezing: Peter Visser stelt zich niet verkiesbaar 

voor een nieuwe termijn. Hij zal tot de zomer interim aanblijven.  

 

2.  Uitreiking prestatiebekers & huldiging bijzondere prestaties 

Rob de Jong reikt de prestatiebekers uit en vraagt applaus voor Ella. Zij rekent elk jaar uit aan de 

hand van de ranglijsten hoeveel procent gescoord wordt.  

 De Folkert Braad beker voor pupillen : Tammo Deems 

 De Rob de Jong beker voor CD-junioren: Stefan de Vries 

 De Frans Ruczynski beker voor AB-junioren: Wesley Hoekstra 

 De Lang Jan trofee voor senioren: Eric Bolding 

 De J. Postema beker voor masters: Marolijn Jongens 

Gerdo van Dalen zet de atleten in het zonnetje die bij een Nederlands kampioenschap bij de beste 

acht zijn geëindigd: 

 Marjolijn Jongens (V40) 

o Noord Nederlands Kampioenschap outdoor voor Masters in Amersfoort op 11 

en 12 juni: 1e op hoogspringen met 1.50 meter en 2e op de 80 meter horden 

in 13.63 seconden (clubrecord) 

o Nederlands Kampioenschap indoor voor Masters in Apeldoorn op 3 februari: 

1e op hoogspringen met 1.42 meter (clubrecord) en 2e op de 60 meter horden 

in 10.45 seconden (clubrecord). 

 Hans Spitzen (M60) 

o Noord Nederlands Kampioenschap outdoor voor Masters in Amersfoort op 11 

en 12 juni: 1e op discuswerpen met 40.33 meter, 2e op speerwerpen met 33.55 

meter en 3e op kogelstoten met 9.80 meter. 

 Dione Schipper (meisjes D) 

o Nationale C/D spelen indoor in Apeldoorn op 21 en 22 januari: 7e op de 1000 

meter in 3.23.25. 
o Nederlands Kampioenschap Cross in Amsterdam op 4 maart: 5e op de 1900 meter in 

6.25 minuten. 
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 Jeen Nauta (M35) 

o Nederlands Kampioenschap indoor voor Masters in Apeldoorn op 3 februari: 8e op de 

800 meter in 59.18 seconden. 

 Anne Bartelds (M70) 

o Nederlands Kampioenschap Cross in Amsterdam op 4 maart: 5e op de 7200 meter in 

39.57 minuten. 

 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2016       

Verslag wordt vastgesteld. 

 

4.  Vaststellen van de jaarverslagen 2016        

Verslagen worden vastgesteld. 

 

5A. Verslag van Kascontrolecommissie  

Namens de kascommissie verleent Peter Mulder de penningmeester decharge. Alles was prima in 

orde.  

 

5B. Benoemen van Kascontrolecommissie 

Zittend lid: Gerdie de Jong 

Nieuw lid: Freddie Bouma 

Reservelid: Peter Mulder 

 

6. Financieel verslag boekjaar 2016  

William Bos licht het verslag toe. 2016 is een goed jaar geweest, weliswaar met een aantal 

tegenvallers. Een aantal punten uitgelicht: 

 Investering gedaan in zonnepanelen en vervanging van het dak. Dit is in één keer 

afgeschreven. Een teken dat de financiën goed zijn; 

 Balans is opgeschoond met afschrijvingen. Balansbedrag is gelijk als vorig jaar. Er is geen 

verschil in bezit; 

 Stone City Run heeft op papier negatief gedraaid. Onduidelijkheid of de gemeente 

toezegging na gaat komen. Zo niet, dan is er een verlies van 1700 euro wat mee zal worden 

genomen in de begroting SCR 2017; 

 Inkomsten: hoog subsidiebedrag en fors hoger inkomsten van contributie t.o.v. 2016. 

Bordsponsoring loopt terug. 

 Kosten: trainingskosten zijn laag. Kosten voor het clubgebouw relatief hoog doordat het dak 

volledig is meegenomen en geen huurinkomsten van RSG.  

 

7. Begroting boekjaar 2017  

William Bos licht de begroting toe. In de begroting is ruimte gereserveerd voor het aanpassen van de 

keuken en een nieuwe geluidsinstallatie voor de baan (beiden in 2017 afschrijven). Er is een 
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onderhoudsreserve van 5000 euro begroot en een stroppenpot voor loopwedstrijden. 

Huurinkomsten, nuts en afschrijvingen zijn lager begroot. De inkomsten van Stone City Run zijn 

onzeker. Onduidelijk of gemeente subsidie à 5000 euro verstrekt. Binnen de begroting is er ruimte 

om hier creatief mee om te gaan. Van belang dat de belangen van Start ‘78 goed behartigd worden. 

Ieder scenario staat in principe nog open, tot aan niet doorgaan of de laatste keer. In de begroting 

van SCR wordt 2 euro per deelnemer afgedragen aan Start ’78.  

William wordt bedankt voor zijn inzet! 

 

8.  Dankwoord vrijwilligers  

 

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

benoemd en bedankt voor hun inzet:  

 Feico Jansma: heeft dit jaar afscheid tijdens de clubkampioenschappen afscheid genomen als 

MILA-trainer; 

 Folkert Sterkenburgh: initiatiefnemer van  30 van de 30ste  en heeft deze jarenlang georganiseerd 

en geeft nu het stokje over. Tevens heeft hij de contributie van de Starter verzorgd. 

 Marjo Greven: bedankt als lid van de redactie; 

 Tom Dolleman: heeft dit jaar afscheid genomen als looptrainer; 

 Diny Janssen: bedankt als lid van de Jeugd Activiteiten Commissie; 

 De Wegwerkers: Lysbeth Gijssen, Cindy Boerema, Anne Oldersma en Jaap van Weenen hebben 

bedankt als lid van de Wegwerkers. 

 

9. Verkiezing clubman/clubvrouw van het jaar 

 Clubman van het jaar: Jaap van Weenen!  

En ook: 

 Clubfamilie van het jaar: familie Nijmeijer!  

 

10. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet meer verkiesbaar:  

 Peter Visser, bestuurslid technische zaken weg 

 Stephan Nijs, voorzitter 

Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet! Beiden blijven interim aan tot de zomer.  

Ingestemd wordt met de voorgedragen leden:  

 Liselotte Smit, penningmeester 
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De bestuurssamenstelling is daarmee als volgt: 

Functie Naam Aantredend Aftredend 

Voorzitter Vacant  2017 2020 

Penningmeester Liselotte Smit 2016 2019 

Secretaris Corien Zwerver 2015 2018 

Bestuurslid wedstrijdzaken René Sturre (vice-voorzitter) 2016 2019 

Bestuurslid wegwerkers Chris Pols 2015 2018 

Bestuurslid technische zaken weg Vacant 2017 2020 

Bestuurslid technische zaken baan Gerdo van Dalen 2015 2018 

 

Het bestuur is hiermee dringend op zoek naar een voorzitter. Verzoek om na te denken wie zelf of in 

zijn/haar omgeving geschikt is voor deze functie. Kandidaten zijn door te geven aan het bestuur, 

zodat het bestuur contact kan opnemen.  

 

11. Beleid Start ’78          

Besluitpunten: 

A. Oprichting jeugdbestuur 

Doel: directere connectie tussen bestuur en jeugd. Daarnaast kan het de ook betrokkenheid van de 

jeugd bij de vereniging vergroten. Wanneer jeugd in het jeugdbestuur hebben gezeten, is de 

overstap naar andere functies makkelijker te maken. Past heel erg in dit tijdsbeeld; andere manier 

kijken naar jeugd. Dit idee voorleggen en instemming van ALV is de eerste stap. Bij instemming zal 

het idee verder uitgewerkt worden; welke jeugdleden, hoe aanpakken, eigen budget?, ruimte om 

beslissingen te nemen et cetera. Met voldoende begeleiding en betrokkenheid van bestuur.  

Vragen: 

 Is het geen verlengde van de JAC? Nee, het jeugdbestuur bestaat uit jeugd (JAC ook uit 

volwassenen) en gaat naast activiteiten ook over beleidszaken. 

 Wat verstaan we onder jeugd? Kinderen tot 16 jaar.  

ALV is positief en stemt in. Betrokkenheid is alleen maar goed. Is iets nieuws en moet groeien. 

 

B. Vrijwilligersbeleid  

Het is niet de eerste keer dat het vrijwilligersbeleid aan bod komt, en zeker ook niet de laatste keer. 

Hoe betrekken we de (ouders van de) leden en hoe brengen we het belang van inzet van vrijwilligers 

onder de aandacht? In 2015 is iedereen telefonisch benaderd voor het vrijwilligersbeleid. Dit gaf veel 

energie en terugkijkend is iedereen bereid om iets te doen, maar het is onvoldoende om structureel 

op te kunnen bouwen. Op basis van deze positieve grondhouding stelt het bestuur voor om aan de 

voorkant te werken met een inschrijflijst met alle activiteiten en benodigde vrijwilligers met het 

verzoek minimaal voor 2 à 3 activiteiten in te schrijven.  

ALV ondersteunt het initiatief, maar plaatst wel kanttekeningen. Moeten we niet toe naar een 

boetesysteem? Het voorstel heeft nog een vrijwillig karakter, levert dat meer vrijwilligers op? Wat 

doe je met leden die consequent niet inschrijven? Hoe houdt je de lijst bij? Aan de andere kant levert 

een boetesysteem of afkopen door meer contributie de benodigde vrijwilligers op?  
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Voorstel ALV en bestuur is:  

 Voorstel van bestuur verder uit werken en inzetten (met vrijwillig karakter); 

 Leden raadplegen met enquête; hoe staan leden tegenover een boetesysteem en/of een 

meer verplichtend karakter? 

 Evaluatie en raadpleging leiden al dan niet tot een voorstel met een verplichtend karakter. 

 

C. Beleidsplan 

Overige highlights uit het beleidsplan: 

 Meer binding tussen Wolvega en Steenwijk; 

 Samenstelling bestuur weergave van vereniging; 

 Inzetten op verenigingsgevoel; 

 Start ’78 en maatschappelijke functie vervullen. 

 

12. Voorproefje Starter nieuwe stijl  

 

De Starter werd in zijn huidige vorm niet of nauwelijks gelezen en bevatte steeds minder inhoud. 

Bestuur heeft ervoor gekozen de huidige Starter te laten vervallen en een “glossy-achtige” Starter 

ervoor in de plaats te laten komen, die tweejaarlijks zal worden gemaakt met een bredere exposure.  

Margeet Wachteveld en Nynke de Lange, redactieleden, lichten de ideeën voor de nieuwe glossy toe: 

 Doelgroep:  

o Leden en vrijwilligers van Start ’78; 

o Potentiële leden Start ’78 /sportieve doelgroep. 

 Doel:  

o Terugblik en vooruitblik seizoen; van elkaar weten wat er speelt binnen de club; 

o Naamsbekendheid en informeren over activiteiten en sfeer van de vereniging. 

 Ideeën voor inhoud: vaste rubrieken over baanatletiek, wegatletiek, columns, interviews, 

opiniestuk, wetenswaardigheden.  

 Schrijvers, gastschrijvers, vaste redactieleden zijn welkom!  

Idee wordt positief ontvangen door ALV. 

13. Rondvraag  

 

Geen. 

 

14. Sluiting  

Stephan Nijs sluit de vergadering. 


