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Notulen jaarvergadering Triathlon Vereniging Zwefilo op 7 oktober 2017 

 
Aanwezig  : 29   leden     ( inclusief bestuur) 

Afwezig (afgemeld) : 28   leden       

Locatie   : Dorpsstraat 67b, Tuitjenhorn  (bij Jan Hof) 

Aantal leden   : 177 leden  
(20 fietsleden, 18 zaalleden, 36 loopleden en 134 zwemleden.) 
 
 

1.Opening 

 

De voorzitter opent om 20.20 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom  
 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 1 oktober 2016 

 
 Notulen van de vorige jaarvergadering worden doorgenomen. 

 Er zijn geen op- of aanmerkingen 

 De  notulen worden goedgekeurd 
 

3. Terugblik afgelopen seizoen 

 
 Afgelopen jaar is het zwemuur uitgebreid van een uur naar vijf kwartier.  

Dit is door de trainers en leden heel positief ontvangen. 

 Het trainings weekend is wederom succesvol verlopen. Toch is er besloten voor het 
komend seizoen eerst de aanmeldingen af te wachten (tenminste 15 leden) en daarna 

zal het weekend ingepland worden. 

 De triathlon clinic werd bezocht door 10 leden waarvan 8 de 1/8ste volbracht hebben. 

6 personen hebben zich bij de vereniging aangemeld. 
 Bij de divisie wedstrijden hebben 2 heren teams en 1 dames team meegedaan. 

 René geeft aan, dat de clubwedstrijdjes allen in mei plaatsvonden, maar slecht bezocht 

werden. Er zullen wedstrijden vervallen, maar r.b.r. Waarland zal zeker blijven, omdat 
deze wedstrijd enorm bezocht wordt. 

René treedt af als bestuurslid, op dit moment is er nog geen wedstrijd coördinator. 

 Het ombouwen van de web-site is nog niet voltooid. Het Ziber contract zal nog niet 

opgezegd worden. Freek van Gool heeft alles al in grote lijnen uitgezet. 
Ilse Stallinga zal dit uitwerken en dan kan de site in eigen beheer gehouden worden.  

  

 

4. Financieel jaarverslag 2016/2017 en vaststelling van de begroting. 

 

Contributie inkomsten gestegen door de contributie verhoging. In vijf jaar is de contributie gestegen 
van € 11.000,00 naar € 30.000,00, hetgeen aangeeft hoe de vereniging floreert. 

Er is nu een buffer van € 13.000,00  

Subsidies worden minder. Bejo Zaden heeft aangegeven nog enkele jaren te sponseren. 

De kosten van de accommodaties zijn gestegen.  
Het positieve resultaat komt uit op € 9,00  

De begroting voor komend seizoen is conform afgelopen jaar.  

Edwin Heiblom vraagt zich af of de contributie aan NTB nuttig is.  
Hierop wordt gereageerd dat NTB  o.a. wedstrijden faciliteert.  

Ruud Doodeman en Jan van Baar vormden de kascommissie. 

Ruud gaf aan, dat alles correct verzorgd was. 
D.m.v. applaus werd  het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. 

Cora Blankendaal en Jan Hof zullen de nieuwe kascommissie vormen. 
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5. Bestuur 

 
Als voorzitter voor de vereniging heeft  Jeroen Kersten zich aangemeld. 

Jeroen stelt zich voor en geeft aan geen ervaring te hebben met een triathlon, maar rekent op 

medewerking van alle leden. Wim Suiker zal een avond plannen om Jeroen te instrueren. 
Onder applaus wordt Jeroen aangenomen. 

 

Judith geeft aan, dat zij niet meer deel zal uitmaken van het algemeen bestuur, maar wel 

penningmeester zal blijven. 
 

Wedstrijd coördinator René Potter en secretaris Ans Schuijt treden af, voor beiden is geen vervanger. 

 
Het bestuur wordt gevormd door: 

Voorzitter   Jeroen Kersten 

Ledenadministrateur  Annet Roest 
Web master   Ilse Stallinga 

 

6. Huldigingen 

 

Winnaars Clubwedstrijden 2016-2017 

Bij de heren    Alan Simmonds met 4750 punten 

Bij de dames    Cora Kiekens    met 2341 punten 

Zij ontvingen onder luid applaus de wisselbeker en de bloemen. 
 

De volgende leden werden in het zonnetje gezet voor het behalen van een hele triathlon en ontvingen 

hiervoor een mooie bos bloemen: 

 
- Jan Hof   - Roth    11.19.22 
- Peter Borst   - Klagenfurt   10.15.25 
- Ruud Sweep   - Almere   11.39.58  

- Lida Deen   - Almere   12.21.41 

- Christian Albers  - Chattanooga (VS)  11.43.09 

 

Matthijs Kunzel, René Olij en Cora Blankendaal gaven enthousiast  uitleg omtrent de deelname aan de 

divisie wedstrijden en hopen volgend seizoen meerdere leden hier voor te interesseren. 
Derhalve gaf Matthijs aan de coördinatie over te dragen. 

 

7. Rondvraag 

 

Edwin geeft aan, dat er zeker nog een zwemtrainer aangesteld moet worden. 

Bram Pronk is nu vaste trainer, maar daarbij zal er nog een training moeten komen. 

 

8. Sluiting 

 

Voorzitter sluit om 21.15  uur de vergadering. 
 

 

Broek op Langedijk, 11 oktober 2017 
 

Ans Schuijt 

 

 


