
Notulen jaarvergadering Triathlon Vereniging Zwefilo 6 oktober 2018 
Aanwezig :26 leden   (inclusief bestuur) 
Afwezig :32 leden 
Locatie  :Dorpsstraat 67b, Tuijtjenhorn (bij de sportschool van Jan Hof) 
 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.30uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Notulen Jaarvergadering d.d. 7 oktober 2017 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. Met dank aan Ans. 

 

3. Zwefilo clinic 

De clinic was weer erg succesvol en er zijn veel deelnemers lid geworden van de club. 

Daarnaast zijn de clinic deelnemers die lid zijn geworden vaak erg betrokken bij de 

vereniging. 

 

4. Financieel verslag 

Door aanvraag van subsidies bij de gemeente Schagen en Langedijk, zijn deze hoger als die 

van vorig jaar. Echter geeft het geen garantie dat Zwefilo deze volgend jaar weer krijgt. Zal 

opnieuw moeten worden aangevraagd. 

Contributie is gelijk gebleven. 

Kascommissie is getekend door Cora Blankendaal en Jan Hof. En ze zijn beide bereid het 

volgend jaar weer op zicht te nemen. (mag maximaal 2 jaar) 

 

5. Begroting 2018/2019 

De begroting is positief. 

Accommodatie kosten worden hoger komend jaar. (nova en duikerdel) 

Door toenemende aantal loopleden, is een extra looptrainer aangesteld. Die ook een 

vergoeding krijgt. Kosten moeten herzien worden met het gevolg evt. prijs verhoging 

loopcontributie. 

Contributie is onzeker door minder zwemleden (personen die van 2 naar 1x per week 

zwemlid zijn geworden) 

De divisie kosten zijn vrij hoog en werd voor een groot deel betaald door de vereniging, dit 

vind het bestuur niet geheel terecht omdat niet iedereen van de vereniging hier gebruik van 

maakt. Daarom is er besloten dat de vereniging per team 400 euro beschikbaar stelt en de 

rest zal door de atleten of evt. sponsors bekostigd moeten worden. 

 

6. Huldigingen 

Dank aan alle trainers, voor al hun inzet. Alleen Sjaak aanwezig van de trainers. 

Winnaars clubwedstrijden 2017/2018 

Bestond dit jaar uit 9 clubwedstrijden.  

Winnaar bij de heren   Ruud Doodeman 

Winnaar bij de dames  Silvia de Reus 

Finishers hele triathlon 

Jan Hof   11.20.13 

Rob Hof  11.52.50 

Peter Borst  10.19.43 

Jos van de Pol  16.57.40 



Nies van de Hoek 10.43.10 

 

7. Vooruitblik komend seizoen 

I.v.m. de vele vacante bestuursfuncties, is het idee om iedereen van de vereniging een 

steentje bij te laten dragen. Iedereen doet wat, en ondersteund zo elkaar.  

Doormiddel van brainstorm avondjes willen we tot een concrete oplossing komen. Eerst 

volgende brainsstorm avond zal 1 november plaatsvinden bij René Olij, kerkweg 30 

Heerhugowaard 20.00uur. Iedereen is van harte welkom. 

Ook is er een open stoel bij de bestuursvergaderingen, waar je na aanmelding bij het bestuur 

plaats kan nemen. Om een keer een vergadering bij te wonen. 

 

8. Kleding 

Zwefilo ziet graag dat atleten maar iig de trainers kleding dragen van zwefilo. Er is nu kleding 

voor de trainers besteld bij Prosalton. 

Er zijn geen concrete leveringsvoorwaarde bekend bij Prosalton. Echter is nu de ervaring van 

veel atleten dat het lang duurt. Aangezien Prosalton verder niet sponsort, is er door Jeroen 

Kersten verder gekeken. En is bij Bioracer uit gekomen. Zij beloven een snellere levering en 

goedkoper. Waardoor de atleten wellicht ook trainingskleding gaat bestellen. Eventueel 

voorstel shirt koppelen aan het lidmaatschap. Bioracer wil de vereniging wellicht sponseren.  

Jeroen gaat samen met Marcel de Border in gesprek met Bioracer. 

 

9. Divisie teams 

De dames zijn op de 12de plek geëindigd 

Ook zijn ze komend seizoen weer van de partij. Teamcaptain is voorkomend seizoen Yoni 

Pronk. 

 

De mannen zijn op de 23ste plek geëindigd. Er is niet aan alle wedstrijden deelgenomen. Dit 

is zeker wel het streven van komen seizoen. Rob Hof zal dit seizoen de teamcaptain zijn. 

 

10. Trainingsweekend 

Rob Hof en Jos van de Pol organiseren op 5-6 en 7 april een trainingsweekend in het 

Limburgse Epen. Bij aanmelding van 15 personen gaat het door. Max 18.  

Een trainingsweekend ziet er ongeveer als volgt uit:  

Vrijdag heen onderweg zwemmen in een zwembad, vervolgens nog een klein rondje op de 

fiets. De volgende dag wordt er vaak een langere tocht gefietst. En zondag wordt er een  

combitraining gedraait. Echter staat er niets vast. Gezelligheid staat voorop.  

 

11. Rondvraag & sluiting 

Ruud Doodeman, vraagt zich af of Schoonster nog steeds sponsor is van het divisie team. Dit 

wordt nagevraagd bij Matthijs Kunzel. 

Henk van de Grootevheen, geeft aan dat er 2 november in Schagen het traithlon gala is. Hier 

is de uitreiking van de 4 triathlons (hhw, langedijk, nniedorp en schagen) Ook zal daar een 

stentje staan van traithlon vereniging Zwefilo. Iedereen is van harte welkom. Uitnodiging 

volgt. 

Annet Roest, geeft aan dat er een zwem lid minder is vanwege de verlengde zwemtijd (van 

een uur naar 5 kwartier) En vraagt of mindere dit een negatieve verandering vinden. Dit 

wordt niet zo ervaren, dus besluit is om het zo te laten. 

 



21.40 Sluit de vergadering. 


