Notulen jaarvergadering Triathlon Vereniging Zwefilo op 1 oktober 2016
Aanwezig
Afwezig (afgemeld)
Aantal leden
Locatie

: 29 leden
: 56 leden
: 173 leden
: Dorpsstraat 67b, Tuitjenhorn

( inclusief bestuur)

(bij Jan Hof)

1.Opening
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom
tijdens de gecombineerde jaarvergadering/gezellige avond
Voorzitter dankt Jan Hof dat wij van zijn hal gebruik mogen maken..
2. Notulen jaarvergadering d.d. 3 oktober 2015
Notulen van de vorige jaarvergadering worden doorgenomen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen
De notulen worden goedgekeurd
3. Terugblik afgelopen seizoen
➢ Bij de zwem clinic hadden 22 leden zich aangemeld. Dit was te druk in de banen.
Op de website stond geen “stop”vermeld, dit leidde tot te veel inschrijvingen.
Besloten wordt geen zwemclinic meer te geven, wel start half april de triathlon clinic.
Door het polerized trainen is er meer inzicht voor de trainers.
➢ Remon Poland verzorgde de fietstraining. Deze trainingen zijn heel positief door de leden
ontvangen. Veel techniek- duur- en sprinttechnieken toegepast, dit leidden tot goede
prestaties.
➢ Stephan Twisk heeft de regio competities begeleid.
Na evaluatie beslissen of dit een vervolg heeft.
➢ Matthijs Kunzel werd tweede bij de 1/8ste Triathlon van Langedijk. In “Zwefilo 2020”is
de wens uitgesproken om in de Triathlon Langedijk een Zwefiloer op plek eerste plek te
hebben. Dit is dus bijna gelukt en geeft dus aan dat Zwefilo in de lift zit.
➢ Daan Glorie is gestopt als zaaltrainer. Stephan Twisk neem deze training over.
➢ Na overleg met Reuring SSL en Zwefilo is er gestart met 75 minuten zwemmen.
➢ René Stammes vraagt aandacht omtrent de uitbreiding van de zwemuren. Dit komt toch
in conflict met de lopende uren van de Polo tak.
Voorzitter geeft aan, dat dit in overleg met Reuring, SSL en Zwefilo gegaan is.
Het moest snel beslist worden en kan nu niet een twee drie terug gedraaid kan worden.
Dit jaar zullen deze uren gehandhaafd blijven. René geeft aan geen kritiek te willen
geven, maar wel wil hij oplossingen aanleveren voor dit probleem.
Er zijn meningsverschillen omtrent de 15 minuten extra zwemmen. Dit t.z.t. evalueren.
4. Financieel jaarverslag 2015/2016 en vaststelling van de begroting.
Wederom stijging van contributie. In de loop van het jaar waren er 190 leden. Op dit moment 173.
Zes jaar geleden had Zwefilo 90 leden. Enorme stijging van ledenaantal in de afgelopen jaren.
Zo groeit de vereniging en stelt het Zwefilo instaat om beheersbare risico’s te nemen, zoals aankopen
van een IPad en een nieuw administratieprogramma. Ook kan de vereniging eventueel een beroep
doen op de inkomsten van de Stichting Triathlon Langedijk. Deze kan eenvoudiger aan sponsors
komen. Henk Grootheveen van de Stichting geeft aan, dat in principe het geld wat er bij de Stichting
binnenkomt ook weer uitgegeven wordt. Desalniettemin is er bij de Stichting voldoende in kas.
De vereniging streeft naar een verantwoord bedrag in kas te houden. Trainers moeten opgeleid
worden, hier moet ook voor gereserveerd worden. De huur van de baan stijgt met 15% i.v.m. hogere
afdrachten door Nova aan de gemeente Schagen voor onderhoud accommodaties.
Voor de NTB wedstrijden is er te veel door de vereniging bijgedragen.
Nu zullen de divisie deelnemers zelf een bijdrage leveren. De bijdrage begroting voor de verenging is
voor de divisie wedstrijden vastgesteld op € 930,00 (vorig jaar begroot € 650,00 maar werkelijk
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€ 1.410,00)
Hogere kosten o.a. door afdrachten NTB doordat veel leden van meerdere disciplines gebruik maken.
Ruud Doodeman en Jan van Baar vormden de kascommissie.
Ruud verwoordde deze commissie en stelde vast dat alles correct verwerkt was.
Ruud zit nog een jaar in de kascommissie en Jan van Baar nog twee jaar.
De begroting voor het komend jaar is positief (€ 196,50)
Bij de begroting is de verhoogde contributie reeds meegenomen.
Voorzitter vroeg d.m.v. applaus het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
Er werd luid geapplaudisseerd.
5. Contributie 2016-2017
Voorzitter stelt de zwemcontributie verhoging voor van € 15,00 en de loopcontributie verhoging van
€ 10,00. Marco van Rossum merkt op dat de verhogingen heel verantwoord is.
Overige leden stemden hiermee in. De contributie verhoging is aangenomen.
6. Bestuur
Voorzitter Wim Suiker en pr. en communicatie lid Rob Hof treden uit het bestuur. Voor Wim is er nog
geen andere voorzitter beschikbaar. De functie van Rob wordt overgenomen door Ilse Stallinga
ondersteund door Freek van Gool. Annet Roest heeft de ledenadministratie van Judith Kuijs
overgekomen. Voorzitter toonde de organogram.
Functie indeling wordt door de leden onder luid applaus aangenomen.
Volgend jaar verstrijken de bestuursperiode van de wedstrijdleider René Potter en Secretaris Ans
Schuijt. Beiden zullen zich niet meer verkiesbaar stellen.

7. Huldigingen
De clubkampioen bij de heren is Matthijs Kunzel en bij de dames Kim Albracht.
Matthijs ontving onder luid applaus, de wisselbeker en bloemen.
Kim ontving de bloemen en beker tijdens de zaaltraining.
Drie jaar achter elkaar is Kim clubkampioen en mag de beker nu houden.
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De volgende leden werden in het zonnetje gezet voor behalen van een hele triathlon en ontvingen
hiervoor een mooie bos bloemen:
Peter Borst, Eline Rampen, Jos van de Pol, Marco van Rossum.
Daan Glorie en Herbert Idink hadden deze prestatie ook verricht, maar konden niet aanwezig zijn
tijdens de vergadering. Daan ontving tijdens de zaaltraining de bloemen.
Henk van de Grootheveen werd geëerd vanwege zijn jaren lange inzet voor de vereniging en werd
uitgeroepen tot erelid van Triathlon Vereniging Zwefilo.
8. Rondvraag.
René Stammes complimenteert de voorzitter voor zijn jaren lange inzet.
Wim ontvangt na deze lofprijzing een cadeaubon en bloemen.
Matthijs Kunzel en Cora Blankendaal gaven d.m.v. uitleg en foto’s hun visie omtrent de deelname aan
de divisie wedstrijden en hopen volgend seizoen meerdere leden hier voor te interesseren.
Matthijs toonde nog zijn dankbaarheid aan de zwemtrainers omdat hij, in de vijf jaar dat hij zwem lid
is bij Zwefilo, al zo’n resultaat heeft behaald.
9. Sluiting
Voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inzet in het afgelopen
seizoen.

Broek op Langedijk, 5 oktober 2016
Ans Schuijt
Secretaris.
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