Triathlonvereniging Zwefilo

VERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING
5 oktober 2019 / START 20:15 UUR - EINDE 22:21 UUR / Next Step
Training

DEELNEMERS
Aanwezig

Voltallig bestuur (vijf) en 18 leden (volgens
presentielijst)

Afwezig

-

1. Opening en ingekomen stukken
De jaarvergadering wordt gehouden aan de hand van een algemene presentatie en
een presentatie van de Teamcompetities. Deze zijn, net als de bestuursstukken
(benoemingen) beschikbaar op de website.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en citeert Jules Deelder: “dit
gaat niet meevallen”
 .De voorzitter bedankt Jeroen Kersten voor de vorige
jaarvergadering. De ingekomen

stukken zijn:

- notulen van de Algemene ledenvergadering van 2018
- het rooster van aftreden

2. Terugblik seizoen 2018-2019
Er wordt kort stilgestaan bij de ontwikkeling in het afgelopen jaar. Het
initiatief van de brainstormsessies wat geresulteerd heeft in een
vrijwilligerslijst (Met extra dank aan Matthijs Künzel). Er zijn al veel leden
die een steentje bijdragen, maar we zijn nog steeds op zoek naar leden voor
verschillende taken.
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We hebben een nieuw voltallig bestuur en hebben tijdens verschillende
vergaderingen al met leden gesproken over zaken zoals visie, ambitie,
jeugdleden en sponsoring.
De clubcompetitie was weer een succes! Bij de heren hebben 61 leden meegedaan
waarvan er 14 meer dan 5 wedstrijden hebben gedaan. Bij de dames waren er 37
leden en één die alle wedstrijden heeft gedaan…….
Met succes is er weer een Triathlonclinic georganiseerd met dit jaat 8
deelnemers. Kim A en Annet R. hebben het begeleid. We hebben 4 nieuwe leden.
Volgend jaar zetten we in op 12/13 deelnemers.
Bij de triathlon van Langedijk deden 45 leden mee. Extra oproep voor
vrijwilligers, vele handen maken licht werk.

3. Bestuurlijke aangelegenheden
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 2018 worden vastgesteld.
Judith Kuijs heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt door de leden opnieuw
voor 3 jaar benoemd (2022). Het rooster van aftreden wordt vastgesteld door de
ledenvergadering.

4. Financieel verslag
Judith Kuijs geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de
inkomsten en uitgaven. Om volgende jaren uit te komen hebben we of extra
inkomsten nodig door bijvoorbeeld sponsoring of subsidies of extra leden. We
zetten in ieder geval in op het werven van extra leden.
De voorzitter geeft aan dat we ook in het bestuur al gesproken hebben over
sponsoring, onder nader met Stefan G. Het is lastig om daaraan invulling te
geven en de voorzitter doet een oproep om ideeën aan te dragen. Matthijs
Künzel geeft een toelichting op de verschillende vorm van sportsponsoring. Je
hebt traditionele sponsoring, maar wij hebben bijvoorbeeld geen veld voor
reclameborden. Je hebt ook maatschappelijke sponsoring waarbij je bedrijven
iets extra’s geeft, een stukje gezondheid aan personeelsleden of iets
teruggeven aan de maatschappij. Deze laatste vorm is waar we ons op moeten
richten. Daarvoor heb je een goed uitgewerkt plan nodig. Peter Buter. haakt
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daarop in en geeft aan dat hij daar wel naar wil kijken. Hij werkt bij Bejo en
zij zijn bezig met “duurzame inzetbaarheid”, wellicht in relatie tot jeugd.
Qua sponsoring komt ook het idee van het samenvoegen van het damesteam van
Oude Veer en Zwefilo voor de Teamcompetitie Triathlon aan de orde. Van de
Voort zou dat mogelijk willen sponsoren. Er wordt wel aangegeven dat er op de
kleding geen ruimte is voor sponsoring (dat besluit is in het verleden al een
keer genomen).
Jan H. en Cora B. vormen de kascommissie. Zij verlenen het bestuur decharge.
Renee de V. stelt zich beschikbaar om volgend jaar tot de kascommissie toe te
treden.

5. Trainingen en trainers
Het belang van de trainers wordt benadrukt. We zijn trots op ons trainerscorps
en dat gaan we uitbreiden (volledige extra NTB-trainer en een tweede
fietstrainer). We doen een oproep voor een extra zwemtrainer, indien je
geïnteresseerd bent dan kan je meelopen om te kijken of je het wat vindt. Het
is ons belangrijkste bezit, onze ‘key-asset’. We richten ons er op dat zoveel
mogelijk leden meerdere sporten doen.
Het trainingsweekend was zeer geslaagd. In begin april 2020 organiseren Rob
Hof en Jos van de Pol een nieuw trainingsweekend. Matthijs K. vraagt wat we
doen als zich meer mensen aanmelden dat er plaatsen zijn. Henk van de G. geeft
aan dat het afgelopen jaar voor het eerst weer vol zat en dat het beginsel van
wie het eerst komt wordt gehanteerd. Als er meer animo is dan kunnen we dat
meenemen in het jaar erop.
De combitraining (fietsen en lopen en in het bijzonder het wisselen) was zeer
geslaagd en dit doen we dit jaar weer. Wel met een iets andere opzet. 1ste
week uitleg en dan oefenen, veel oefenen.

6. Vooruitblik seizoen 2019-2020
We gaan verder met het (in)vullen van de vrijwilligerslijst. Er wordt gevraagd
om een overzicht van de nog openstaande functies. Dat zullen we uitwerken,
opnemen in de nieuwsbrief en plaatsen op de website. Focus op huidige leden en
die betrekken.
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We gaan nieuwe leden verwerven met als doel circa 200 leden.
De voorzitter brengt het punt van jeugdleden aan de orde. In een open
discussie wordt gesproken over het hoe en wat van de jeugd. Op dit moment
hebben we daar niet de trainers en faciliteiten voor. Er komt heel wat bij
kijken; je moet een goed jeugdprogramma hebben met pedagogisch beleid. Als je
een goed programma wilt draaien heb je minimaal 10 jeugdleden (per categorie
jonger dan 12 en tussen de 12 en 18) nodig. We stellen vast dat we nu
voornamelijk jeugdleden hebben van ouders die ook lid zijn. Wellicht is het
een idee om in een korte periode de focus met kinderen te leggen op techniek.
Conclusie: op dit moment niet heel serieus op inzetten.
Matthijs K. verteld over het idee om rondom het combiweekend Egmond (EPE en
HVE). Het idee is om op de zaterdag een herstel zwemtraining te verzorgen (ook
voor niet leden) en daarna onder het genot van een alcoholvrij biertje een een
goede pasta de eerste verhalen uit te wisselen. Er wordt gevraagd of daar
animo voor is. Er steken al 10 mensen hun hand op. Er zijn nog wel
vrijwilligers voor nodig om dit te organiseren. De voorzitter steekt zijn hand
op, maar dat is niet de bedoeling ;-)
Peter B. geeft aan dat hij het leuk zou vinden dat er 2 a 3 keer per jaar een
lezing wordt georganiseerd over sport of voeding. Hij geeft aan dat hij daar
wel iets in wil betekenen. Ook het bestuur heeft de punt al eens besproken.
Goed idee.
Er is weer animo om kleding te bestellen. Er kan gepast worden als de webshop
open is bij Kolkman in Zijdewind.

7. Presentie teams Teamcompetities Triathlon
Kim A., Yoni P. en Ruud D. doen aan de hand van een mooie presentatie
enthousiast verslag van alle avonturen tijdens de Teamcompetitie in 2019. Het
was weer een mooi seizoen. Doe ook jij volgend jaar mee?
De presentatie is beschikbaar op de website.

8. Huldigingen clubkampioenen en bijzondere prestaties
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De clubkampioenen worden gehuldigd, bij de vrouwen SILVIA DE REUS en bij de
heren ALAN SIMMONDS. Twee leden hebben dit jaar een hele triathlon
volbracht:PETER BORST & BRIGITTA COMMANDEUR

9. Rondvraag & sluiting
Alles gezegd hebbende sluiten we om 22:21 uur de vergadering.

10. Blijf nog even hangen voor de borrel & hapjes
Onder het genot van een lekker hapje en drankje kletsen we nog wat na en maken
weer nieuwe plannen op naar een mooi seizoen 2019-2020.
Bedankt aan iedereen die aanwezig was, voor zijn/haar inbreng, voor het
regelen van de hapjes en drankjes, voor het beschikbaar stellen van de ruimte
door Jan Hof en voor het klaarzetten van de tafels, stoelen en beamer!

Opgesteld op 21 oktober 2019 door Justin van de Grootevheen
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