Notulen jaarvergadering Triathlon Vereniging Zwefilo op 3 oktober 2015
Aanwezig
: 26 leden
( inclusief bestuur)
Afwezig met afbericht : 54 leden
Aantal leden
: 170 leden
Locatie
: Oostdijk 3, Heerhugowaard
(bij Martin Beerepoot)
1. Opening/Mededeling
De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom
tijdens de gecombineerde jaarvergadering/feestavond bij Martin Beerepoot.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 22 november 2014
Jaarverslag secretariaat 2014-2015 /Terug blik afgelopen seizoen.
 Notulen van de vorige jaarvergadering worden doorgenomen.
 Jaarverslag secretariaat zal in de vergadering besproken worden.
 Stephan Twisk informeert naar de clinics bij de NTB en wat dit betekent voor de trainers.
Voorzitter geeft aan dat NTB de trainers verplicht een cursus te volgen om hun trainers
licentie te behouden.
 Het beleidsplan voor Zwefilo 2020 wordt doorgenomen.
Dit plan zal dit jaar afgerond worden.
 Yvonne Wierts vond de zwem clinic geweldig. Zij gaf aan dat zij de borst crawl
o.l.v trainster Yvonne Leek nu goed onder controle had. 50 % van de zwem clinic deelnemers
zwommen door tot het einde van het seizoen. 2 deelnemers stroomden door in de Triathlon
clinic.
9 personen namen deel aan de Triathlon clinic. De onderlinge band van de clinic deelnemers
was in het begin niet zo sterk, maar gaande weg werd dit beter.
Matthijs Kunzel geeft aan dat iemand nieuwe leden wegwijs moet maken bij het zwemmen,
fietsen en lopen. Dit wordt echter al gedaan door de voorzitter en Frank Kruijer, onze trainer.
De huidige standaard procedure bij Zwefilo is een voorlichtingsavond, begeleiding tijdens de
trainingen, een speciale huldiging van alle deelnemers tijdens de Triathlon Langedijk en
daarna een evaluatie met elkaar. Blijkbaar was dit voor de huidige lichting onvoldoende. Er
zal dus nog meer persoonlijke aandacht moeten worden gegeven
Kim Albracht wil als ambassadeur optreden bij de fietstraining.
Voorzitter vraagt wie zich voor de nieuwe leden wilt inzetten.
 De Apex 2de Divisie bestond uit 18 teams. Het team van Zwefilo met wisselende deelnemers,
heeft de wedstrijden constant gepresteerd en eindigde op de 13de plaats.
 Van der Voort Groep uit Schagen is dit jaar hoofdsponsor geworden van
Stichting Triathlon Langedijk. Dit geeft financiële rust voor de Stichting.
 Bert-Jan Moll is gestopt als fietstrainer.
Voor maart moet nog een fietstrainer gezocht worden. De aanwezigen worden gevraagd om
mee te denken. De trainer moet een uitdagende training kunnen verzorgen voor zowel de
beginnende fietser als de (ver) gevorderde racefietser.
 Sportweek Langedijk bestond uit 17 teams.
O.l.v. René Potter heeft Zwefilo hieraan meegedaan, samen met De Kleydrivers.
 Trainingsweekend is dit jaar voor het eerst ingedeeld met alle disciplines van een triathlon. Dit
werd zeer positief ervaren.
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 Extra zwem uur op vrijdag is gestart en wordt goed bezocht.
 Freek van Gool informeert naar de ervaring van de loopleden op de baan bij Nova. Voorzitter
geeft aan dat Nova Zwefilo met open armen ontvangen heeft, de leden vinden het allemaal
een uitstekende locatie.
De opkomst op de baan is verdriedubbeld. Circa 30 loopleden staan er op de lijst.
De gemiddelde opkomst is 20 leden.
Freek wil meer aandacht voor het koffiemoment op de laatste looptraining van de maand.
Voorzitter geeft aan Freek persoonlijk hiervoor te zullen uitnodigen.

De notulen worden goedgekeurd.
3.Financieel jaarverslag en vaststelling begroting 2014/2015
Voorzitter geeft aan dat Zwefilo dit jaar door het “vrijdagzwemmen” negatief gestart is, maar toch
positief is geëindigd.
Omzet is met 20% gestegen. Zo groeit de vereniging en stelt het Zwefilo instaat om beheersbare
risico’s te nemen. Inkomsten door meer contributie en de clinics.
Hogere kosten o.a. door hogere baanhuur (NOVA) zwembadhuur en trainerskosten.
De balans is gelijk gebleven.
Henk van de Grootehveen en Ruud Doodeman vormden de kascommissie.
Ruud verwoordde deze commissie en stelde vast dat alles correct verwerkt was.
Ruud zit nog twee jaar in de kascommissie en Jan van Baar stelde zich voor de komende
3 jaren beschikbaar.
De begroting voor het komend jaar is wederom negatief ( -/- € 991,50)
Bij de begroting is de verhoogde contributie reeds meegenomen.
Bij begroting voor de zwembadinkomsten is uitgegaan van een ledenaantal van 170.
Om het zwembad uur kostendekkend te krijgen zouden er ongeveer 37 leden moeten zwemmen.
De inschrijving en deelname aan Apex 2de divisie worden betaald door Zwefilo,
de reiskosten zijn voor rekening van de deelnemers.
Voorzitter vroeg d.m.v. applaus het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Er werd luid geapplaudisseerd.
4. Contributie 2015-2016
Voorzitter stelt de zwemcontributie verhoging voor van € 10,00 en de loopcontributie verhoging van
€ 5,00. Henk van de Grootheveen merkt op, dat de contributie jaren gelijk is gebleven. Overige leden
stemden hiermee in. De contributie verhoging is aangenomen.
5. Bestuur
Het bestuurlijke termijn voor penningmeester Judith is verstreken, Judith stelt zich verkiesbaar. Dit
wordt met applaus aangenomen.
Volgend jaar verstrijken de bestuursperiode van de voorzitter Wim en public relation taak van Rob.
Beiden zullen zich niet meer verkiesbaar stellen.
Geïnformeerd wordt naar een functieprofiel van deze taken.
Voorzitter zal dit opnemen in het “beleidsplan 2020 “
De leden kunnen aangeven of zij interesse hebben in deze functies.
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6. Clubcompetitie
René Potter had, samen met de trainers, de eerste clubcompetitie “nieuwe stijl” vastgesteld.
o.a. Andere puntentelling, zodat ook niet alleen de topatleet clubkampioen zou kunnen worden. Ook
werden de wedstrijden over verschillende weken verdeeld en soms tijdens reguliere trainingen
gehouden. René vraagt naar de ervaring hieromtrent aan de leden:
Cora Blankendaal vond de afstanden vaak te klein.
Henk Grootevheen vond het leuke wedstrijdjes maar te weinig bezocht door Zwefilo leden.
Dit kwam ook doordat op bepaalde tijden de 2e Apex divisie speelde.
Volgend seizoen de trainers vragen om zo veel mogelijk de wedstrijden aan te kondigen.
7. Huldigingen
De clubkampioen bij de heren is Gerben van der Weij en bij de dames Kim Albracht.
Beiden ontvingen, onder luid applaus, de wisselbeker en bloemen.
De volgende leden werden in het zonnetje gezet voor hun bijzondere prestaties en ontvingen hiervoor
een mooie bos bloemen.
o Jos van der Pol en Rob Hof namen deel aan de Challenge Roth
o Christian Albers nam deel aan de Ironman Austria
o Ruud Schrijver is op13 september in de Cross Triathlon van Ameland Nederlands kampioen
geworden. Ruud is niet aanwezig, maar de bloemen zijn thuis bezorgd.
8. Rondvraag.
Matthijs Kunzel:
Pleit voor een damesteam in de Apex 3e divisie en zal hierover een mail zenden.
Ook zal hij trachten sponsors binnen te halen.
Voorzitter geeft aan dat er een clinic in de maak is voor trainers eventueel samen met een aantal leden.
9. Sluiting
Voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inzet in het
afgelopen seizoen.
De gastheer Martin Beerepoot nam bloemen in ontvangst als dank voor het gebruik van zijn perfecte
locatie.
Broek op Langedijk, 9 oktober 2015
Ans Schuijt
Secretaris.
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