
Triathlonvereniging Zwefilo

VERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING

11 februari 2021/ START 20:00 UUR - EINDE 21:15 UUR via Zoom

DEELNEMERS
Aanwezig 20 leden hebben zich aangemeld voor deze digitale ALV

inclusief het voltallige bestuur (5)

1. Opening en ingekomen stukken
De jaarvergadering wordt gehouden aan de hand van een algemene presentatie.

Deze is, net als de bestuursstukken, beschikbaar op de website.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en dank Justin voor het digitaal

regelen van deze uitgestelde ALV. De ingekomen stukken zijn:

- Notulen van de Algemene ledenvergadering van 2019; deze worden door de

vergadering goedgekeurd met als opmerking van de voorzitter dat er in

het bestuur veel gesproken is over de jeugd binnen de vereniging.

Conclusie is voorlopig dat gezien het geringe aantal en het gebrek aan

kader er geen plaats is binnen de vereniging voor een echte

jeugdafdeling. De huidige jonge zwemleden (zaterdag 1e uur) worden

gedoogd.

- Het rooster van aftreden; komt aan de orde bij punt 3.

- 3 vragen van leden:

1. Rene Stammes of de duur van de zwemtrainingen voor degenen die dat willen

teruggebracht kan worden van 1.15 uur naar 1 uur. Antwoord; deze vraag is

kortgeleden ook nog ingebracht en toen door bijna alle leden afgewezen; men

is zeer tevreden over de tijdsduur. Het bestuur ziet daarom op dit moment
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geen reden om daarop terug te komen. Daarnaast is het organisatorisch en

contributie technisch moeilijk te regelen.

2. Rene Stammes; voldoet de financiële bijdrage die de vereniging doet aan de

teamcompetitie aan de ingeschatte spin-off? Antwoord; De financiële

bijdrage van de afgelopen jaren staat in de presentatie. Of de

teamcompetitie voldoende bijdraagt t.o.v. de kosten is volgens het bestuur

moeilijk te meten. Wij zijn een triathlonvereniging en wij stimuleren onze

leden om mee te doen aan zoveel mogelijk wedstrijden, waarbij samen trainen

en een professionele begeleiding voorop staan. De teamcompetitie draagt

daaraan bij en het bestuur ziet op dit moment geen aanleiding om hiermee te

stoppen.

3. Bradley van Hooff; stemmen tijdens de ALV? Wat betekent dat? Indien niet

akkoord, reageren via “handje opsteken”.

De antwoorden op de vragen zijn ook op schrift bekend gemaakt bij de leden.

2. Terugblik seizoen 2019-2020
Tot half maart 2020 was het een normaal seizoen en konden alle activiteiten

(trainingen en clubcompetitie) gewoon plaatsvinden. Alleen de voorgestelde

pasta-avond in het Egmond weekend is niet doorgegaan i.v.m. gebrek aan

belangstelling. Na half maart werd alles anders door Covid. Alle trainingen

kwamen stil te liggen. Alleen zijn door Annemiek op zaterochtend via Zoom core

stability/ kracht trainingen gegeven, waarvoor dank! Pas half mei konden de

looptrainingen weer opgestart worden en deze hebben we de hele zomer door

laten lopen. De zwem- en fietstrainingen konden we helaas niet meer opstarten.

In de vorige ALV is gevraagd om een of meerdere lezingen over voeding in

relatie tot sport. In februari 2020 is deze gehouden in de kantine van Nova

door Matthijs en Robin Kaag. Er was een grote opkomst en het was voor

herhaling/ vervolg vatbaar. We hopen in het najaar 2021 hieraan een vervolg te

geven.

De clubcompetitie kon door Covid deels niet doorgaan. Toch hebben we vanaf

eind augustus 2020 een inhaalslag kunnen maken en totaal 10 wedstrijden van de

16 kunnen afwerken. De opkomst was over het algemeen prima. De uitslag zie

punt 8.
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Triathlon Clinic was niet mogelijk om te organiseren door Covid evenals het

trainingsweekend en de triathlon van Langedijk.

Op aangeven van Kim, Justin en Edwin zijn er in juli, augustus en september

een drietal Challenges uitgeschreven om zo toch wat wedstrijdgevoel te

krijgen. De eerste was de letters van ZWEFILO in naamborden van plaatsen in

Noord-Holland te fietsen. Een twintigtal deelnemers heeft hieraan meegedaan

Het door Justin beschikbaar gestelde fietsshirt werd na loting door Silvia

gewonnen. De tweede was de Olympische triathlon afstand. Ook hier een kleine

twintig deelnemers (deels gezamenlijk vanuit het Geestmerambacht) Het door

Woonhuys gesponsorde triathlonpak werd na loting door Jos gewonnen. De derde

was het volbrengen van de hele triathlon afstand binnen 72 uur. Een viertal

diehards hebben dit volbracht, zie hiervoor punt 8.

3. Bestuurlijke aangelegenheden
Henk van de Grootevheen heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt door de leden

opnieuw voor 3 jaar benoemd (2023). Judith Kuijs geeft aan in 2022 te willen

stoppen als penningmeester. Kandidaten hiervoor kunnen zich bij het bestuur

melden. Enige affiniteit met cijfers zou mooi zijn.

Het rooster van aftreden wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

Aanpassen statuten; de Wet toezicht op bestuur en rechtspersonen is ingegaan.

Dit betekent een lichte verzwaring voor aansprakelijkheid bestuursleden. Dit

dient bij een aanpassing van de statuten tegelijkertijd daarin worden

geregeld. De voorzitter zal dit t.z.t. uitwerken.

4. Financieel verslag
Judith Kuijs geeft aan de hand van de presentatie een toelichting op de

inkomsten en uitgaven. Het was ook financieel een vreemd jaar i.v.m. Covid. Er

is een klein negatief resultaat, wat voornamelijk komt door investering in de

trainers. Ook de begroting voor seizoen 2020/ 2021 laat een klein negatief

resultaat zien.

Jan Hof en Renee de Vries vormen de kascommissie. Zij zijn akkoord met de

manier waarop de penningmeester een en ander heeft verwerkt en de vergadering

verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid.
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5. Intermezzo Matthijs
Op aangeven van Matthijs voeren de leden een grappige minitriathlon uit;

bedankt Matthijs!

6. Trainingen en trainers
De uitgevoerde trainingen zijn prima verlopen en er was een goede opkomst.

Helaas zoals al eerder aangeven zijn door Covid een behoorlijk aantal

trainingen niet doorgegaan. De trainers hebben gezamenlijk met een deel van

het bestuur eenmaal vergaderd. Er heeft een bijscholingscursus voor de

zwemtraining plaatsgevonden bestaande uit 4 sessies, waarvan een nog moet

plaatsvinden. Daarnaast heeft Kim met succes haar cursus bij de KNWU voor

fietstrainer afgerond en gaat in het nieuwe seizoen als fietstrainer aan de

slag. Matthijs heeft de NTB-trainerscursus afgerond en Annemiek is met deze

cursus bezig en hoopt deze in de loop van dit seizoen af te ronden. Jo-Ann

volgt de CIOS-opleiding en doet deels de zwemtrainingen als vervanging voor

Edwin, die door een fietsongeluk voorlopig is uitgeschakeld; beterschap Edwin!

Dank voor Frank, die als trainerscoördinator en trainer veel extra inzet heeft

getoond het afgelopen seizoen.

7. Vooruitblik seizoen 2020-2021
Zoals bekend is ook dit seizoen de invloed van de Covid pandemie erg groot en

kunnen we op dit moment zelfs geen reguliere trainingen uitvoeren. Alleen de

core/stability trainingen van Annemiek via Zoom vinden doorgang en via

Matthijs wordt elke week een intervallooptraining in de app gezet. We hopen

dat er met ingang van de zomertijd weer meer mogelijk is, zodat we de

trainingen weer kunnen oppakken. Ook de clubcompetitie ligt helemaal stil en

ook die hopen we in de zomer alsnog weer te kunnen starten.

Het trainingsweekend is helaas ook voor dit seizoen afgelast.

8. Huldigingen clubkampioenen en bijzondere prestaties
Door Cora wordt een terugblik gegeven op de strijd bij de clubcompetitie. De

clubkampioenen van dit jaar zijn bij de dames KIM ALBRACHT en bij de heren
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BART WINTER. Zij hebben de beker en bloemen al even geleden uitgereikt

gekregen. Speciale vermelding voor de vier leden die de challenge “volbrengen

van de hele triathlon afstand binnen 72 uur” hebben gedaan. Deze diehards;

Cora Blankendaal, Lida Deen, Marieke Wessels en Peter Borst hebben alle vier

op verschillende manieren deze challenge volbracht, waarvoor hulde. Zij hebben

via Jascha de Goede een trailvest ontvangen.

9. Rondvraag & sluiting
Vraag van Wim Suiker, hoe staat het met het ledenbestand? Volgens Judith

blijft dit redelijk constant; we hebben enkele afmeldingen, maar ook wat

aanmeldingen. De leden blijven ondanks corone de club trouw, waarvoor dank.

De voorzitter sluit de vergadering, waarbij hij iedereen bedankt voor zijn/

haar inbreng.

Opgesteld op 2 mei 2021 door Henk en Justin van de Grootevheen.
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