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Jaarverslag van het Bestuur 
 

1. Terugblik 2017 
 
Ondanks herhaalde oproepen is de functie van voorzitter nog steeds vacant. René Sturre neemt dit 
vooralsnog waar. Peter Visser heeft vanwege persoonlijke omstandigheden zijn bestuursfunctie 
neergelegd. Het bestuur draagt Freddie Bouma aan als opvolger van Peter. De komende ALV neemt 
Corien Zwerver afscheid en het bestuur draagt Josiene van der Woude – Koning aan als haar 
opvolger. Chris Pols en Gerdo van Dalen zijn aftredend, maar herkiesbaar.  
 
Kijkend naar het beleidsplan zijn er een aantal activiteiten uitgevoerd. Onderstaand een overzicht.  

 Ons clubblad de Starter is vernieuwd. Het is een glossy magazine geworden. Het betuur 

spreekt haar dank uit aan de redactie. We hebben er vertrouwen in dat ons blad steeds meer 

vorm gaat krijgen.  

 Om de jeugd meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de vereniging is een jeugdbestuur 

ingesteld. Drie jeugdleden hebben zich aangemeld en de eerste bijeenkomst onder 

begeleiding van een bestuurslid heeft plaatsgevonden.  

 Het vrijwilligersbeleid blijft een aandachtspunt. Aangegeven is dat in 2017 een pilot zou 

worden georganiseerd. Vrijwilligers krijgen hierbij de mogelijkheid om zich digitaal aan te 

melden voor een activiteit. Het bleek niet eenvoudig om dit vorm te geven. Inmiddels is de 

website op orde en kan het ook daadwerkelijk worden ingezet. Het voornemen is om dit bij 

de openingswedstrijd onder de aandacht te brengen. Tevens is onder de leden een enquête 

uitgezet om de meningen na te gaan over het al dan niet invoeren van een 

vrijwilligersverplichting. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd tijdens de ALV. 

 Het sponsorbeleid is herzien en de contacten met de sponsoren gelegd. Dank daarvoor aan 

de inzet van de betrokken leden.  

 Het trainerskorps is op peil gehouden. Er zijn jonge hulptrainers opgeleid (5x) en ook bij 

wegatletiek zijn opleidingen gevolgd. Het beschikken over voldoende gekwalificeerde 

trainers blijft een aandachtspunt.  

 De Stone City Run is ontvlecht van onze vereniging. Het is een aparte stichting die dit 

evenement organiseert en hiervoor verantwoordelijk is. Start’78 blijft in opdracht van deze 

stichting (tegen betaling) de wedstrijd organiseren.  

 Er is een informatieve avond georganiseerd over hoe sportblessures te voorkomen. Naast de 

inhoudelijk kant was dit een prima avond om elkaar te treffen. We kunnen terugkijken op 

een interessante bijeenkomst die goed is ontvangen. Helaas was de opkomst laag. Dit is iets 

wat moet groeien binnen de vereniging. 

 De vereniging heeft in verschillende maatschappelijke activiteiten geparticipeerd, zoals de 

Diabetes Challenge, de daily mile en athletic champs bij o.a. BSO’s. 

Het jaar 2017 is wederom afgesloten met een positief financieel resultaat. De posten die wat lager 
zijn uitgevallen (opbrengsten advertenties en kantine) zijn ruimschoots gecompenseerd door de 
hogere opbrengst wedstrijden en de lagere energiekosten. Dit levert buiten de verhoging van het 
eigen vermogen een reserveringspot op voor het aanschaffen en/of vervangen van 
atletiekmaterialen in de nabije toekomst. 
 
2. Vooruitblik 2018 

 Dit jaar viert onze vereniging haar 40 jarig jubileum. We willen dit niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Inmiddels dienen zich tal van activiteiten en ideeën aan. We zoeken nog wel 

versterking om dit te gaan organiseren.  
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 Mede op basis van de uitslag van de enquête zullen we ons inspannen om de inzet van 

vrijwilligers te versterken. 

 Een aandachtspunt is het behoud van kennis voor de toekomst. We zullen ons inzetten om 

kennis te delen en over te dragen van oudgedienden naar nieuwe vrijwilligers. 

 Ook zullen we nagaan hoe we de relatie Wolvega/Steenwijk kunnen versterken. 

 Het bestuur zet in op de invulling van de vacante functies in het bestuur. 

 Er is dit jaar groot onderhoud nodig van ons clubgebouw. De onderste planken worden rot 

en dit zal vervangen moeten worden.  
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Jaarverslag Trainersoverleg Baan 
Door Gerdo van Dalen 

 
1. Terugblik 2017 
2017 was een interessant jaar voor de baanatletiek waarin enkele trainers afscheid hebben genomen 
en er geïnvesteerd is in de toekomst. Er is een werkplan opgesteld voor de trainers die zal dienen als 
een rode draad in de trainingen.   
Eind 2017 is de cursus basis atletiektrainer niveau 3 gestart waar 4 trainers aan mee doen.  
Één trainer heeft haar basis loop trainer niveau 3 diploma behaald in 2017 en 4 trainers zijn gestart 
met deze opleiding. Op deze manier proberen wij het de kwaliteit van het trainerskorps te vergroten.  
 
Participatie in maatschappelijke activiteiten  
Athletic Challenge/ Athletic Champs 

 Prins Johan Friso School  
Tijdens de koningsspelen heeft Start ’78 voor alle kinderen uit groep 3 t/m 8 van 
Kindcentrum Johan Friso een sportdag georganiseerd.  

 Buitenschoolse opvang in Wolvega. 
In samenwerking met Buurtsportwerk Westellingwerf is er een atletiekwedstrijd in de vorm 
van de Athletic Challenge in Wolvega georganiseerd. Ter promotie van de atletieksport. 

 Buitenschoolse opvang Het Woldkasteel 
Ook voor Het Woldkasteel is er een wedstrijd georganiseerd in de vorm van een Athletic 
Champs.  

 Tafelronde Steenwijk 
De tafelronde heeft tijdens hun jaarlijkse sportieve activiteit kennis gemaakt met de 
atletieksport.  

 
Breedtesport 

 Ouderavond 
Voor de ouders van het ‘eerste en tweede uur’ heeft de jaarlijkse ouderavond 
plaatsgevonden. Informatie over de trainingen en wat er allemaal bij komt kijken is gegeven 
en we zijn in gesprek met ouders gegaan.  

 Special Heroes 
Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en 
cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal 
onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen. Start’78 heeft op de 
Voetelinckschool en de Ambelt dit jaar ook weer lessen gegeven om deze doelgroep ook 
kennis te laten maken met de atletieksport.  

 Bootcamp 
In samenwerking met Yvonne Landman is er een bootcamp training georganiseerd. Wegens 
positieve reacties hebben wij besloten om dit +- 4 keer per jaar te laten plaatsvinden.  

 Daily Mile 
De daily mile is een stimuleringsmiddel om leerlingen van scholen te stimuleren om te 
bewegen. Bij Kindcentrum Johan Friso en Kindcentrum Immanuel is de daily mile 
geïntroduceerd.  
 

Positieve resultaten / successen 

De atleten die vaak deelnemen aan wedstrijden hebben mooie prestaties geleverd in 2017.  
Denkend aan een 2de plek op een EK, podium plekken op een NK, noord Nederlandse podiumplekken.  
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Verbeterpunten/aandachtspunten 

Wedstrijd deelname voor alle atleten. 
Trainerskorps is nog steeds een aandachtspunt.  
 
2. Vooruitblik 2018 
 

 Koningsspelen 2018. 

 In samenwerking met het beweegteam Steenwijkerland gaan wij voor de BSO’s naschoolse 

activiteiten organiseren.  

 Er wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden om het project Autisme beweegcoach weg 

te zetten.  

 
Aandachtspunten voor 2018  

 het trainerskorps, kunnen wij dit uitbreiden.  

 Het werkplan implementeren bij alle trainers.  

 In het kader van 40 jarig bestaan een wedstrijd organiseren om leden te werven. (vooral gericht 
op masters) 

 Ouderavond 
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Jaarverslag Trainersoverleg Weg 
Door Jebbe Westerbeek 

 
Het trainersoverleg vergadert 4x per jaar, dit op de eerste woensdag in maart, juni, sept en dec.  
 
Jan – maart 2017. 
1)Wilma is geslaagd voor haar opleiding en het heeft het diploma IG WEB 3 uitgereikt gekregen. 
Gefeliciteerd. Daarmee zeggende, dat ze weer tijd heeft voor andere dingen.  2)Marco is deelnemer 
geworden van de vergaderingen en zal tevens de trainingen op de maandag verzorgen. 3) Jebbe 
meldt, dat dit jaar het 2 jaarlijks event weer op het programma staat en zal hierin een 
voortrekkersrol vervullen. Acties: 1) Lief en leed, vanaf 5 juni 2013 geen reactie van het bestuur 
omtrent de status. 2) De actie m.b.t. de Cooperbaan woldberg  is op zaterdag 11 maart uitgevoerd. 
Dit mede door een 30 tal enthousiastelingen van de scouting uit Steenwijk. Geweldig. 
Staatsbosbeheer heeft materiaal ter beschikking gesteld. Tevens is er een nieuw bord geplaatst bij 
start/finish met het logo van Staatsbos, het beweegteam Steenwijk en Start 78. 3) De gedragscode 
``Zo doen wij dat bij Start`` ligt bij het bestuur ter beoordeling. 4) Een lijst van deelnemers, welke 
gebruik maken van de strippenkaart wordt naar de trainers gemaild. Ingekomen stukken: 
1)Trainersvergoeding wordt herzien en wordt voorgelegd aan de ALV. 2)Er wordt een project gestart 
voor diverse clubs/instanties in de regio m.b.t. diabetes wandelen. Doel: een gezamenlijke landelijke 
wandeling ter afsluiting met elkaar. 3)Arnold Broek is gestopt met training geven en dit wordt 
overgenomen door Berry Pees. Bedankt. Wedstrijden: 1)De loop je fit cursus in Wolvega wordt 
verzorgd door Mariska en Ina en in Steenwijk door Tom Dolleman. 2)De veteranencompetitie gaat 
niet door i.v.m. te weinig deelname. De status bij de dames is niet bekend. Trainingsgroepen: Geen 
bijzonderheden. 
 
Maart – juni 2017. 
Acties: Actiepunt Lief en leed is door Peter binnen het bestuur naar de status gevraagd. Er zal 
aandacht aan geschonken worden. Dit komt in het dossier van Freddie, die de taken van Peter 
overgenomen heeft. Het e.v.o. zal Freddie hierop terugkomen. 2) De cooperbaan is inmiddels klaar. 
De vraag rijst nu, wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Deze vraag wordt meegenomen naar 
het bestuur. 3) Het 2 jaarlijks event zal gehouden worden op 3-4-5- november. Margreet gaat Jebbe 
ondersteunen, waarvoor dank. Ingekomen stukken: 1) Overzicht nieuwe trainersvergoedingen. 
Afgesproken wordt , dat de trainers weg de declaratie rechtstreeks naar de penningmeester sturen 
en CC aan de coördinator. Het nieuwe systeem gaat vanaf 1 juli in. 2) De uitvraag van 
Trainerscoördinator weg wordt opgepakt door Freddie. Wanneer het bestuur akkoord gaat, wordt hij 
de linkin pin tussen TO en bestuur. 3) Loop je fit Wolvega zal starten op 28 juni. Dit in samenwerking 
met buurtzorg Wolvega richting de Lindewijk loop. 4) Voor de cursus assistent looptrainer 2 hebben 
zich 2 dames ingeschreven. Aetske Oenema en Gerdie de Jong. Fijn dat ze ons trainerscorps komen 
versterken. 5) I.v.m. privéproblemen van Peter is het uitgangspunt voor de woensdagavond, dat de 
beide traininggroepen samengevoegd worden. Het bestuur dankt ons voor deze constructieve 
houding en is blij met deze voorlopige oplossing. Een evaluatie/besluitmoment staat gepland op 
woensdag 5 juli. 6) Marco heeft zich opgegeven voor prestatielooptrainer 4, welke begint op 9 
september te Zwolle. 7) Van Gerdie een mail ontvangen, dat de testloop voor de Stone City Run een 
geslaagde actie was. ± 35 atleten liepen mee met deze testloop.   Wedstrijden:  Geen 
bijzonderheden.  Trainingsgroepen:  1)Een voorlopige samenvoeging van de beide woensdagavond 
groepen. 2) Mariska heeft zich opgegeven voor de Stone City Run en laat hierdoor een 
trainingsavond i.o.m. TO vallen. 
 
Juni – sept 2017. 
1)Aetske en Gerdie zijn geslaagd voor de opleiding Looptrainer 2 en worden hartelijk welkom 
geheten in het TO weg. Tevens geeft Gerdie aan, belangstelling te hebben voor Looptrainer 3. 2) Het 
bestuur is akkoord en Freddie is trainerscoördinator geworden.  4) Besproken de presentatie van 
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Harry m.b.t. LTD. (Long Therm Athlete Development) Begeleiding jong/oud in hun sportcarrière.  
Acties:  1)Lief en leed blijft staan. Heeft geen enkele prio binnen het bestuur. Staat inmiddels 4 jaar. 
2) de gedragscode ``Zo doen wij dat bij start`` is door de weg goedgekeurd. Voor de baan zal Freddie 
nog enige aanvullingen mee nemen naar het bestuur. 3) M.b.t. het onderhoud van de cooperbaan te 
Woldberg, is de uitkomst, dat Staatsbosbeheer dit voor haar rekening neemt. Wel wil 
Staatsbosbeheer voor de lange termijn belanghebbenden bij het onderhoud betrekken. 4) Het besluit 
is genomen, om de beide woensdagavondgroepen samen te voegen 5) Het 2 jaarlijks Event gaat niet 
door i.v.m. te weinig belangstelling. Over 2 jaar wordt het Event weer op de kalender gezet. 
Ingekomen stukken: 1) Over de vraag of de notulen van het TO ook naar Harry en Jolanda gestuurd 
kunnen worden, was het TO unaniem van mening dit niet te doen. 2) Gerdie t.a.v. een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag). Deze wordt alleen gevraagd bij jeugdtrainers. 3) Trainerschap Wolvega, 
Mariska heeft aangegeven, de club te verlaten. De voorlopige oplossing is, dat Aetske en Wilma om 
beurten de training op de vrijdag gaan verzorgen onder verantwoording van de coördinator/bestuur. 
Nu de vrijdag een lastige wordt, zal aan de groep een vraag gesteld worden, of de training ook op een 
andere avond gegeven kan worden. Bv. de woensdagavond. Als bijkomend voordeel, de loop je 
fitters kunnen instromen.  3) M.b.t. de beloningstructuur blijven er enige aandachtspunten welke 
opgelost moeten worden. Voorstellen worden door Freddie meegenomen naar het bestuur. 4) M.b.t. 
de vrijwilligers overeenkomst zijn er nog diverse vragen. Afspraak, goed lezen en op/aanmerkingen 
doorgeven aan Freddie voor bespreking met bestuur.   Wedstrijden:  De 3de JD2L werd dit jaar 
gelopen met ± 8 man/vrouw. Marja heeft de verzorging onderweg voor haar rekening genomen en 
aangegeven, dit voor volgend jaar weer te willen doen. Hiervoor dank. Trainingsgroepen: 1) Het 
besluit is genomen, om de beide woensdagavondgroepen samen te voegen. 2) Een gezamenlijke 
loopscholing is uitgevoerd met de reguliere woensdagavondgroep in combinatie met de loop je 
fitters uit Wolvega. Dit werd als fijn ervaren door de groep van ± 35 enthousiastelingen. Wel een 
smet,  Margreet heeft de training op moeten geven met een spierscheuring. 3) Het 2 j Event gaat niet 
door.  
 
Sept – dec 2017. 
Deze periode zijn een 3 tal van ons gestart met een opleiding. Gerdie en Berry met de opleiding LT3 
en Marco met de opleiding LT4.  Acties: 1)Lief en leed blijft staan. 2) Freddie heeft uitleg gegeven 
m.b.t. het invullen van het nieuwe declaratieformulier. 3) Beloningstructuur en 
vrijwilligersovereenkomst ligt ter tafel bij het bestuur 3) I.v.m. het verlaten van Marika als te trainer 
te Wolvega, is er een vraag uitgezet, om de trainingsavond van vrijdag te verzetten naar de 
woensdagavond. Uit deze vraag enquête is naar voren gekomen, om het zo te houden zoals het nu is. 
Thijs de maandagavond en afwisselend Aetske en/of Wilma de vrijdagavond.  Wedstrijden: 1)Vanaf 
volgend jaar heeft de Stone City Run geen 10 km meer. Het evenement kent dan alleen nog een 5 
km. T.a.v. de competitie staat dit onderwerp op de agenda. 2) Op 17 febr. 2018 wordt er een 
evenement op de Oerthe baan georganiseerd voor mensen van de lange adem. Afstanden: 50km en 
100km. De start is in de ochtend 08.00 uur en zal duren tot 20.00 uur. Start zal acte de presence 
geven m.b.t. de kantine. Trainingsgroepen: 1)De groep Wolvega zal de laatste maandag van de 
maand de training afwerken op de Oerthe baan te Steenwijk. Dit onder verantwoording van Jebbe. 2) 
De integratie van de beide woensdagavondgroepen zijn goed verlopen.  
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Jaarverslag Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) 
Door Addy Ritsema 

 
In 2017 hebben we 25 wedstrijden georganiseerd en 10 keer vergaderd in de volgende opstelling: 
 
Rob de Jong  voorzitter 
Addy Ritsema  secretaris 
Rene Sturre             namens het bestuur 
Nel Zwerver   juco (jury coordinator) 
Annie Nijmeijer  wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden 
Ella de Jong             lid 
Jan Nijmeijer  materiaal 
  
De wedstrijden in 2017 gehouden zijn: 
Maart:          11 maart Visscher Sport Indoor Gala. 
April:    1 april trainingspakkenwedstrijd +3000m + 5000m L.A., 8 april Woldbergtrail. 
Mei:  12 mei 1ste medaille wedstrijd + 3000 L.A. 
                    20 mei Athelics Champs (2de).   
Juni:             10 juni tijdloop 5 km, 16 juni 2de medaille wedstrijd + 1500m L.A., 
                    19 juni schoolsportdag, 23 juni Stone City Run.     
Juli:              7 juli loopavond + 10.000m + discus en kogel, 14 juli 3de medaille wedstrijd + 5000m L.A. 
Augustus: 5 augustus  37ste Kolkloop. 
September:   23 september Clubkampioenschappen + 1500m L.A. + familie estafette. 
                    30 september Rondje Lindewijk. 
Oktober:       15 oktober Werpdag. 
                    4 wintercrossen en 4 coopertesten. 
 
Door in 2017 wedstrijden te schrappen nl. de werpdriekamp, 1 medaille wedstrijd en de Uurloop in Wolvega 
en 2 coopertesten is er minder belasting voor de juryleden daardoor werd het wat makkelijker de jury bij 
elkaar te krijgen. 
Het jurykorps is vrij stabiel, maar er kan altijd meer bij. 
 
Het organiseren van 1 keer per 2 jaar Master competitie blijft gewoon doorgaan, omdat de deelnemende 
verenigingen een jurylid mee moeten nemen. 
 
Voor 2018 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. 
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Jaarverslag de Wegwerkers 
Door Marja Elslo 
 

De Wegwerkers organiseerden in 2017 2 wedstrijden: de Woldbergtrail en de StoneCityRun. 
 
Woldbergtrail 8-4-2017 
De vierde editie van de Woldbergtrail werd weer gekenmerkt door single-tracks, hoogtemeters, en 
flinke afstanden. De te lopen afstanden waren 5 – 15 – 25 – 50 km. Vanwege te weinig deelname is 
gekozen om de voor de lopers van de 50 km de ronde van 25 km tweemaal te lopen.  In 2017 was er 
voor de kinderen de mogelijkheid om de kidsmile te lopen, een afstand van 1.5 km door de bossen. 
13 Enthousiaste kinderen deden hieraan mee, sommige bijgestaan door hun sportieve ouders.  
 
Met Residence De Eese als locatie, prachtig voorjaarsweer, enthousiaste vrijwilligers en lopers uit de 
atletiek- en trailwereld, werd het weer een geweldige loop. Met zo’n 393 finishers weer een mooie 
stijging in de deelname.  
 
Afgezien van een onwel wording na de finish waarbij de EHBO paraat optrad zijn er verder geen 
ernstige voorvallen geweest.  
 
Mede door de sponsors draaide de Woldbergtrail weer een prachtig positief financieel resultaat, 
voor 2018 gaan we daar ook weer voor. Met gepaste trots kunnen we alvast verklappen dat we voor 
de komende 5 jaar Run2Day Zwolle als hoofdsponsor hebben aangetrokken.  
Met alle enthousiaste reacties en de verbeterpunten, maken we er in 2018 weer een mooie trail van.  
 
NOVON StoneCityRun 23-6-2017 
De SCR beleefde in 2017 ook zijn vierde editie. Wederom een loop door de binnenstad van Steenwijk, 
het park Ramswoerthe en over stadwallen. Afstanden: 1,5 - 3 -5 -10 km. De 3 km is nieuw 
toegevoegd, en is bedoeld voor basisschoolleerling van groep 7 en 8. Deze waren dit jaar ook goed 
vertegenwoordigd. 
 
Scholengemeenschappen RSG, Eekeringe, Stad en Esch en het Lindecollege trainden met hun 1e jaars 
naar de 5 km, in het kader van hun leefstijl-Irun2Bfit project. Samen met de scholen, Vestingstad, 
Horeca, De Meenthe en Socialmediahulp, organiseerden we weer een loop-evenement voor 1500 
deelnemers en hun toeschouwers, met bandjes langs het parcours.  
Voor de tweede maal werd er vanuit een stuurgroep gewerkt. Deze stuurgroep bevat 6 werkgroepen 
met elk hun eigen aandachtspunt. De taken en verantwoordelijkheden worden op deze manier wat 
meer verdeeld.  
 
Vanuit Start ‘78 was er een Loopjefit-cursus gekoppeld aan de SCR. Op die manier konden ouders en 
leerlingen samen trainen voor en deelnemen aan de SCR.  
 
2017 heeft, in tegenstelling tot 2016, gelukkig weer een financieel positief resultaat opgeleverd. Het 
tekort van 2016 en de afdracht aan Start ’78 is weggewerkt en er is weerstandsvermogen 
opgebouwd. Dit dankzij de subsidie van Gemeente Steenwijkerland en sponsoring door ondernemers 
uit Steenwijk en omgeving. 
 
Voor 2018 staat de SCR dus weer op het programma. Dit keer met 1 – 2 – 3 mijl. De route wordt iets 
aangepast zodat het een nog compacter en overzichtelijker geheel wordt. We hopen wederom op 
een toename van deelnemers en weer een prachtig evenement.   
 
 
 



11 

 

Samenstelling van de Commissie Wegwerkers 
De commissie Wegwerkers bestond in 2017 uit Gerdie Oegema, Peter van Geldere, Jan Stolker, Chris 
Pols, Marja Elslo, Maarten van der Werff en Peter van Helsdingen.  
De laatste 2 mannen hebben inmiddels aangegeven met de werkzaamheden binnen de Wegwerkers 
te stoppen. Blij zijn we dan ook dat Ruud van Brevoort en Jan van Stormbroek hiervoor hun plek 
willen innemen.   
 
Tot Slot 
De commissie Wegwerkers bedankt 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 
2017, want zonder deze vrijwilligers, geen loopjes. 
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Jaarverslag Ledenadministratie 
Door Bob Leentjes 

 
1. Terugblik 2017 

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 2017 is het draaiboek Ledenadministratie weer geactualiseerd. 
 
Eind 2017 heeft Arnold Broed de ledenadministratie overgedragen aan Bob Leentjens 
 
In 2017 is het ledenbestand volledig overgegaan van “PC leden” naar “Sportlink”. Hiervoor is 
gekozen, omdat daarmee een automatische gegevensuitwisseling met de Atletiekunie mogelijk is 
gemaakt. 
 
Ledenbestand 
In 2017 zijn 55 mensen lid geworden en hebben 75 mensen opgezegd, per saldo een daling van 20 
leden. In figuur 1 zijn de redenen van opzegging grafisch weergegeven. In tabel 1 zijn de leden per 
categorie gegeven voor de periode 2014-2018.    

 
Figuur 1 Redenen van opzegging voor vertrekkende leden in 2017, 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 2014-2018. 

 
 
Wegens de overstap van “PC leden” naar “Sportlink” is het onderscheid is jury, bestuur, donateur, 
erelid, medewerker en starter op dit moment niet mogelijk. De categorie overig is de optelsom van 
deze categorieën. De categorie training betreft de strippenkaartleden.  
 
Verklaring van het lagere ledenaantal: 

- Voormalige “Starter” leden staan in de database niet meer onder personen, maar onder 

organisatie en worden dan niet meer meegeteld. Dit is een groot deel van de verklaring 

van de daling van de categorie “overig” 

- Forse daling van aantal trimleden en pupillen B 

- Stijging van junioren A en pupillen C 

De 315 leden waren gelijk verdeeld over mannen (50%) en vrouwen (50%), de gemiddelde leeftijd 
was 37 jaar.  
 
2. Vooruitblik 2018 

Het bijhouden van strippenkaartleden en het bijhouden van geblesseerde atleten blijkt in 2017 

moeilijk controleerbaar te zijn voor de trainers. Door het verzorgen van de juiste informatie van de 

ledenadministratie aan de trainers en met de medewerking van de trainers om de juiste informatie 

te leveren aan de ledenadministratie verwachten we 3 resultaten: 

 Meer inzicht in welke atleten, welke strippenkaart hebben zodat toezicht in de vorm van 

aftekenen van de strippenkaarten door de trainers beter uitgevoerd kan worden 

 Inzicht welke atleten langdurig geblesseerd zijn, zodat hun lidmaatschapsgeld stopgezet 

kan worden 

 Inzicht welke atleten weer zijn gaan trainen na een langdurige blessure, zodat hun 

lidmaatschapsgeld weer geheven gaat worden 

Deze informatie zal maandelijks met het mutatie-overzicht verstuurd gaan worden. 

Categorie 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018

JunA 8 4 2 6 12

JunB 3 9 17 15 12

JunC 17 21 12 12 13

JunD 19 17 22 15 19

Masters 44 41 43 41 39

Mpup 1 5 1 3 0

PupA 28 24 15 34 33

PupB 5 8 10 17 6

PupC 11 6 14 4 10

Sen 15 16 20 19 14

Training 6 5

Trimlid 93 90 92 89 79

Wandel 13 15 14 15 15

Overig 64 63 68 72 58

Jury 34 32 31 36

Bestuur 1

Donateur 5 6 7 7

Erelid 1 1 2 1

Medewerk 3 3 7 7

Starter 21 21 21 20

385 319 330 348 315
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Jaarverslag Kantinecommissie 
Door Freddie Bouma 

 
Afgelopen jaar zijn er een aantal wijzigingen in activiteiten doorgevoerd. Een algemeen probleem is 
de vrijwilligersbezetting. Dit heeft gevolgen voor alle commissies en dus ook voor de kantine. 
Ik heb in de loop van 2017 aangegeven dat ik zelf mijn activiteiten voor de kantine nog meer wil 
verminderen. Gelukkig zijn Klaas Gaastra en Gert Jan van Dalen in het gat gesprongen. Zij zullen in 
2018 de bezetting en financiën voor de kantine regelen.  
 
Op de reguliere trainingsavonden is de bezetting op orde. Ook hier geldt dat vele handen licht werk 
maken dus als iemand eens niet kan is er gelukkig altijd wel iemand die even bijspringt 
Afgelopen jaar zijn er geen specifieke zaken door de kantinecommissie georganiseerd. Wel is er weer 
diverse malen van de kantine gebruik gemaakt door de diverse groepen voor activiteiten. Het is 
prima dat deze groepen de weg naar de kantine weten te vinden . Wel is er zoals ieder jaar de “30 
van de 30e” georganiseerd waarbij de kantine ondersteunt. 
Financieel gaat het goed in de kantine. (zie ook financieel jaarverslag) De vervanging van de keuken is 
in 2017 afgerond. Er is besloten om de aanleg van de keuken door een aannemer uit te laten voeren. 
De accommodatiecommissie heeft aangegeven dat deze klus te groot was om erbij te doen. De 
omzet van de kantine zal dit jaar wel weer iets lager uitkomen dan vorig jaar. De winst blijft 
procentueel op zich wel op niveau. We zien een terugloop in de omzet doordat er na de trainingen 
minder atleten nazitten. 
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Jaarverslag Jeugdactiviteiten commissie (JAC) 
Door Gerdo van Dalen 

 
1. Terugblik 2017 
 
Grote Club actie 
Ook dit jaar hebben wij meegedaan met de Grote Club Actie en hebben wij het doel van 500 loten 
verkopen gehaald. Dit bedrag wordt gedeeltelijk in het nieuwe Jeugdbestuur gestoken.  
 
Zwemmen 
Met de jeugd van Start ’78 zijn we naar het zwembad gegaan en hier zijn verschillende activiteiten 
weggezet.  
 
Kamp CDAB 
Dit jaar heeft het CD en AB kamp gezamenlijk plaatsgevonden na de clubkampioenschappen.  
 
Bulkactie/ Tweedekans kleding beurs 
 
Bulkactie clubkleding 
Twee keer per jaar een promotieactie om met korting clubkleding te kopen. 
Dit jaar is er ook een tweedekans kleding beurs waar tweede hands (club)kleding kon worden 
gekocht/verkocht.  
 
Truien actie 
Wederom is er 2 maal een promotieactie geweest om de Start ’78 trui te bestellen.  
 
Pietentraining 
60 atleten hebben mee gedaan aan de pietentraining.  
 
2. Vooruitblik 2018 

 De jaarlijkse activiteiten wederom organiseren.  

 Clinic Polshoogspringen door Hugo Veenker  

 Clinics in zijn algemeenheid 

 Verbinding zoeken met het nieuwe jeugdbestuur 
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Jaarverslag Redactie Starter 
Door Nynke de Lange 
 

1. Terugblik 2017 

 De starter is in 2017 voor het eerst verschenen in de vorm van een glossy. Deels gesponsord 

door Bijzonder Druk. Er is in 2017 één uitgave geweest. 

 De redactie bestond voor deze eerste druk uit Margreet Wagteveld, Nynke de Lange, René 

Sturre en Corien Zwerver. 

 Doelstelling van het clubblad: bevorderen bekendheid van de club en informatieverstrekking 

aan (potentiële) leden van zowel Steenwijk als Wolvega. 

 
2. Vooruitblik 2018 

 In 2018 zullen er twee edities van de Starter worden uitgebracht 

 De Starter wordt per post verzonden naar de leden en extra exemplaren zullen bij 

gezondheidscentra, bibliotheken etc worden neergelegd. 

 De redactie bestaat in 2018 uit Margreet Wagteveld, Nynke de Lange en Edith Slager 

 


