Notulen jaarvergadering TV Zwefilo van 18 oktober 2012
Aanwezig: 21 leden ( inclusief bestuur)
Afwezig met afbericht:
Margriet Wielinga, Michael Krijnen, Remco Dekker, Frank Kruijer, Edwin en Marina
Heiblom, Eva Kardinaal, Irene Zutt, Brenda Nolten, Henk van Veldhuijzen, Matthijs Kûnzel
en Marcel Wiering.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Matthijs Kûnzel was niet aanwezig maar via mail had hij de volgende punten:
o Deelname aan de NTB triatlon competitie voor verenigingen.
o Men kunt zich opgeven voor een zwemanalyse in Amsterdam of Eindhoven. Met
meerdere mensen mogelijk groepskorting. Voor beiden wil Edwin Heiblom zich
inzetten.
o De zwemtraining op dinsdagavond is heel druk. Er wordt reeds naar een tweede
trainer voor de dinsdagavond gezocht.
o Een bevriende fysiotherapeut doet sinds kort retul fietsmetingen in Volendam.
Info 06-50744159
3. Notulen jaarvergadering d.d. 27 oktober 2011
De voorzitter gaat ervan uit dat alle aanwezigen de notulen hebben gelezen. De notulen
worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris 2011/2012
De voorzitter gaat ervan uit dat alle aanwezigen het jaarverslag van de secretaris hebben
gelezen. In de loop van de vergadering zullen de punten van het verslag ter sprake komen.
5.Financieel jaarverslag en vaststellen begroting 2011/2012
Door afwezigheid van de Michael Krijnen, licht de voorzitter het verslag toe.
De contributie inkomsten zijn met € 5.168,- toegenomen. Het leden aantal zit in de lift en
zorgt daardoor voor een betere financiële situatie.
Daar tegenover is de huur accommodaties met € 1.912,- toegenomen, vergoeding trainers met
€ 1.254,- en de afdrachten NTB met € 467,-.
Rene Stammes merkt op, dat bij de post begroting het bedrag “vergoeding trainers” niet
verhoogd is. Nu wij een zwemtrainer erbij willen hebben, zal deze post zeker hoger uitkomen.
De voorzitter vermeldde, dat bij het samenstellen van de begroting een extra trainer nog niet
aan de orde was.
Voorzitter zou trakteren als er geen positief resultaat behaald zou zijn. Na aftrek van alle
kosten is er een positief resultaat behaald, zodat de voorzitter onder de traktatie uitkomt.
Hij is hier zeker blij mee.
6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie
Door afwezigheid van Marcel Wiering en Henk van Veldhuijsen licht de voorzitter de
kascontrole toe. Beide heren hebben de kascontrole verricht en alles akkoord bevonden. De
afwezige penningmeester wordt decharge verleend d.m.v. applaus. Danielle Bruin (voor twee
jaar) en Henk van den Grootevheen (voor drie jaar) stellen zich beschikbaar als nieuw te
vormen kascommissie.
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7.Bestuursverkiezing
Michael Krijnen is twee termijnen onze penningmeester geweest. Hij stelt zich niet meer
herkiesbaar. Judith Kuijs-Ligthart werd onder groot applaus als penningmeester aangenomen.
Niko Stammes stelde zich herkiesbaar. Ook hij ontving daarvoor luid applaus.
8. Huldiging
Winnaar clubcompetitie, groepswinnaars clubcompetitie, Almere/Roth-deelnemers en leden
met een bijzondere prestatie werden door Niko Stammes gehuldigd.
Als algemeen clubkampioenen en als kampioen groep 2 is Rene Stammes geëindigd.
Jascha de Goede is clubkampioen van groep 1 en Kim Albracht is clubkampioen van groep 3.
De volgende leden werden in het zonnetje gezet voor hun bijzondere prestaties:
Michael Krijnen (niet aanwezig) voor 1ste heren 40 NK Vlaardingen en Martin Beerepoot als
1ste heren 55 NK Duatlon Almere.
Jascha de Goede en Remco Dekker (niet aanwezig) voor hun deelname aan de triatlon in
Roth.
Rob Hof en Jascha de Goede werden gehuldigd voor de hele triatlon Almere.
Ook werd waardering uitgesproken voor Jos v.d. Pol, omdat hij nog niet zo lang lid is van
Zwefilo en toch al de halve triatlon van Almere met een goed resultaat volbracht heeft.
9. Vijf en Twintig jarig Jubileum Triatlon Vereniging.
November 2013 bestaat onze vereniging 25 jaar. Dit zal zeker gevierd worden. Er wordt
gevraagd wie zich wilt aanmelden voor de feestcommissie. Graag worden zo spoedig
mogelijk de aanmeldingen ontvangen.
10. Terugblik afgelopen seizoen.
Dit jaar is, na vele jaren, weer een 8ste triatlon van Langedijk georganiseerd en hebben wij
deelgenomen aan de sportweek van Langedijk. Hierdoor is veel naamsbekendheid ontstaan
door meerdere publicaties in het weekblad van Langedijk en in de regionale krant.
Aan alle overige wedstrijden werd goed en met veel plezier deelgenomen.
Dit jaar is de nieuwe clubkleding aangeschaft met duidelijke Zwefilo kenmerken.
Het doel voor het komend jaar is om te werken aan een nieuwe website, zodat men online
kan inschrijven.
De organogram werd besproken. Voornamelijk de technische commissie (de taak van Rob)
zal met meerdere mensen gedeeld moeten worden. Graag zien wij hiervoor aanmeldingen
tegemoet.
11. Rondvraag.
Hanneke van Stralen en Kim Albracht pleitten voor betere bereikbaarheid van alle Zwefilo
leden.
Henk van den Grootevheen wil tijdig van de leden de uitslag van hun sportieve prestaties
ontvangen, zodat hij deze bij de uitslagen op de site kan plaatsen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering bedankt een ieder voor hun inzet in het afgelopen seizoen.
Na de vergadering was er een gezellig samenzijn en werd de film van de 8ste triatlon getoond.
Broek op Langedijk, 21 oktober 2012.
Ans Schuijt
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