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Notulen jaarvergadering Triathlon Vereniging Zwefilo op 22 november 2014 

Aanwezig   : 35   leden     ( inclusief bestuur) 

Afwezig met afbericht : 34   leden       

Aantal leden   : 154 leden 

Locatie   : Oostdijk 3, Heerhugowaard  (bij Martin Beerepoot) 

 

1. Opening/Mededeling 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

op de eerste gecombineerde jaarvergadering/feestavond bij Martin Beerepoot. 

 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 17 oktober 2013  

    Jaarverslag secretariaat 2013-2014/Terug blik afgelopen seizoen. 

 Matthijs Kunzel gaf vorig jaar aan dat de zwembanen te druk bezet waren.  

Vanaf september 2014 is het vrijdag zwem uur toegevoegd. Dit uur gaat zoals 

verwacht was. Vanaf september zijn er voor de vrijdag 3 banen gehuurd en vanaf 

9 januari 2015 zal het hele wedstrijd bad afgehuurd worden.  

Per week melden zich bij de loop- en zwemtrainingen nieuwe leden aan.  

 

 De identiteit van Zwefilo viel weg door met DTC de looptraining te verzorgen. 

Mede hierdoor is er op 3 september 2014 gestart  bij Nova op de  atletiekbaan in 

Warmenhuizen. Frank Kruijer vindt de samenwerking met Nova perfect.  

Frank heeft al een samengesteld wedstrijdje in de planning. 

In Heerhugowaard kwamen er maximaal 8 Zwefilo leden bij de looptraining, nu 

vanaf het begin in september ongeveer 20 leden. 

 

 NTB verplicht de trainers een cursus te volgen om hun trainers licentie te behouden. 

NTB bepaalt het niveau van de cursus, waar de trainers zich niet in kunnen vinden. 

 

 Freek van Gool vond dat de communicatie beter kon:  

Nu gaat dit, door Freek zelf, beter.  

 

 Ruud Doodeman vond de start van het training seizoen te laat en warrig 

aangekondigd. 

 

 Ondanks dat het Nederlands Elftal op 18 juni speelde was er voldoende publiek bij 

de 1/8
ste

 Triathlon van Langedijk. 

 

 Daan Glorie is in januari gestart als zaaltrainer. Dit gaat perfect. 

 

 Start brainstormsessies in maart 2014 t.b.v. nieuw beleidsplan “Zwefilo 2020”  

 

 Het gemeentelijke subsidie beleid zal in de toekomst veranderen. Nu krijgt Zwefilo 

alleen nog subsidie van de gemeente Schagen. T.z.t zal uitwijzen of er überhaupt 

nog subsidie ontvangen wordt. De voorzitter zegt trots te zijn, dat Zwefilo ook 

zonder subsidie kan rondkomen. Matthijs Kunzel merkte terecht op, dat de 

gemeente een lager tarief  dan gebruikelijk hanteert voor zwembadhuur.  

De gemeente sponsort zo indirect. 

 

De verslagen worden goedgekeurd. 
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3.Financieel jaarverslag en vaststelling begroting 2013/2014 
De balans, verlies- en winstrekening en begroting worden doorgenomen.  

Hogere opbrengst contributie doordat meerdere leden extra zijn gaan zwemmen en leden 

meerdere trainingen zijn gaan volgen. 

Dit jaar een positief resultaat conform de begroting ad € 496,43. 

Edwin Heiblom stelde de vraag of  de leden voldoende verzekerd zijn, die van 1 discipline 

gebruik maken. Zij zijn dan niet aangesloten en verzekerd bij de NTB.  

De voorzitter gaf aan dat de leden persoonlijk ook al verzekerd zijn.  

Voorzitter zal informeren of dat op die manier voldoende is. 

 

Voor het komend jaar is er voor ongeveer € 1.000,00 negatief  begroot.  Deze begroting is een 

bewuste investering voor de toekomst en kan goed opgevangen worden door de eerder 

opgebouwde reserves. Negatieve begroting 2014-2015 kan nog positief eindigen door extra 

ledenaanwas en sponsoring. 

Ondanks de negatieve begroting stemde de vergadering hiermee in, mede door alle positieve 

ontwikkelingen. 

Henk van de Grootehveen en Danielle Bruin vormden de kascommissie. Danielle was 

afwezig. Henk was aanwezig en gaf aan samen met Danielle de kas gecontroleerd te hebben   

en alles akkoord bevonden.  

Wim vroeg d.m.v applaus het bestuur decharge te verlenen. Er werd luid geapplaudisseerd. 

 

Henk zit nog 1 jaar in de kascommissie en Ruud Doodeman stelde zich voor de komende  

3 jaren beschikbaar.  

 

4.Bestuursverkiezing 

Niko Stammes is in april reeds gestopt als bestuurslid. Door zijn afwezigheid bij de 

vergadering kon hij zijn afscheidsbloemetje niet in ontvangst nemen.  

Dit zal bij hem thuis afgeleverd worden.  

Ans haar bestuurstermijn van 3 jaar is verstreken. 

René Potter werd voorgesteld als algemeen bestuurslid en Ans stelt zich verkiesbaar. 

Beiden werden d.m.v. applaus aangenomen.  

 

5. Huldiging  

De algemene clubkampioen bij de heren is Theo van der Fluit en bij de dames Kim Albracht. 

Beiden waren niet aanwezig, maar zullen bij de training de wisselbeker en bloemen in 

ontvangst nemen. 

 

De volgende leden werden in het zonnetje gezet voor hun bijzondere prestaties en ontvingen 

hiervoor een mooie bos bloemen. 

o Jan Hof voor zijn deelname aan de triathlon van Almere  

o Christian Albers voor zijn deelname aan Ironman Austria en Copenhagen 

en  Christian werd uitgeroepen tot Ironmann All World Athleet  2013. 

o Herbert Iddink (afwezig) voor zijn deelname aan de Ironman in Nice. 
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6 Vooruitblik komend seizoen. 

De activiteiten en doelstelling worden besproken. De wedstrijd kalender wordt doorgenomen 

en aan de leden wordt gevraagd wie zich hiervoor ook wilt inzetten. 

 

7. Rondvraag. 

Matthijs Kunzel: 

De Apex 1
e
 Divisie Triathlon 2014 is  heel gezellig verlopen. Ze zijn wel gedegradeerd, dus 

volgend jaar 2
e
 Divisie Triathlon. Er wordt gepleit voor support bij de wedstrijden, zodat 

meerdere deelnemers zich dan misschien zullen aanmelden. Er is ook de mogelijkheid om een 

damesteam te vormen. Annet Roest wil zich hiervoor inzetten. 

Zwefilo financiert deze wedstrijden. 

 

Jan Hof vindt de degradatie naar de 2
de

 Divisie een winstpunt; de wedstrijden zijn dichterbij, 

in Noord-Holland en niet over heel Nederland. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter geeft het woord aan Jan Hof, die het beleidsplan Zwefilo 2020 uiteenzet:  

 

Waarom een nieuw beleidsplan? 

 

Het leden aantal is op peil en zal gestaag groeien. Maar het schip moet sturing hebben. 

Middels dit beleidsplan wordt er gezamenlijk gewerkt aan bepaalde doelen.  D.m.v. een 

enquête zal geïnformeerd worden naar de wensen van de leden. De landelijke triathlon sport  

groeit. Daarom moeten wij nu al een strategie bepalen. Belangrijk is dat accommodatie, 

trainers, bestuur en leden in balans zijn. Nu is meer dan de helft zwem lid. Weinig mensen die 

een echte triathlon volbrengen. Gestreefd wordt dat 40% van het aantal leden hier wel aan 

deelneemt. Ruud Doodeman merkte op, dat degene die deelnemen aan een triathlon heel goed 

begeleid moeten worden. 

De bedoeling van Zwefilo 2020 is dat er een totaalpakket aangeleverd wordt: 

Zwefilo zal zich onderscheiden,  medische begeleiding aanbieden, er zal binding zijn met 

elkaar, aandacht voor de trainingen en een ieder kan dan op zijn manier individueel, in duo of 

trio deel nemen aan een triathlon. 

 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering, bedankt  alle aanwezigen voor hun inzet in 

het afgelopen seizoen. De gastheer Martin Beerepoot nam bloemen in ontvangst als dank dat 

wij gebruik mochten maken van zijn perfecte locatie. 

 

Na de vergadering begon de feestavond, waar men onder het genot van een hapje en drankje 

een gezellig samenzijn beleefde.  

 

Broek op Langedijk, 27 november 2014 

 

Ans Schuijt 

Secretaris. 


