Maresia - TRIATHLONTEAM
Triathlon & Loop Vereniging
“De Langstraat”

Verslag Algemene Ledenvergadering TLV De Langstraat van 31 maart 2016
Openingswoord door de voorzitter:
Walter verwelkomt de 22 aanwezigen. Positief dat er relatief veel leden gekomen zijn. We hebben 31
afmeldingen. (zie bijlage).
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2015.
Maarten verwijst naar de site waarop de notulen staan. Deze worden door de aanwezigen goedgekeurd.
In het vervolg zal het bestuur de leden eerder vragen te reageren op het verslag van de ALV.
Er zijn geen ingekomen stukken, mededelingen
Zoals Walter reeds meldde zijn er 31 afmeldingen
Samenvatting Activiteiten/evenementen commissie door Marianne:
• Maresia Cross en Run-Bike-Run, beide evenementen succesvol, maar het aantal deelnemers
blijft stabiel.
• In 2015 heeft de activiteitencommissie weer de jaarlijks terugkomende activiteiten georganiseerd:
In januari de Nieuwjaarsreceptie bij de Hoefstal in Kaatsheuvel voorafgegaan door een
boswandeling,
Eind april fietsen in Limburg tijdens Koningsdag met natuurlijk een lekker stuk Limburgse vlaai
en na afloop pasta of een uitsmijter.
In juli na de clubkampioenschappen een gezellige BBQ bij Walter en Mariëlle in de tuin.
In december het Sinterkerstenoudennieuw-spel op de atletiekbaan. Dit jaar hebben we niet
alleen een Sinterklaasspel georganiseerd maar ook iets met oliebollen en kerstballen waarbij
teams het tegen elkaar moesten opnemen met als afsluiting touwtrekken. En na afloop voor
iedereen een lekkere oliebol en warme glühwein.
Secretariaat door Maarten:
• In 2015 is het bestuur 7 keer samengekomen. Sinds kort kunnen we in onze eigen
bestuurskamer vergaderen in ons eigen clubgebouw
• Aantal leden per 1 januari 2016 - 153 leden bestaande uit:- 122 leden, 25 adm leden en 6
gastzwemmers.
• Helaas verlaten Jan Vugts en Jan van der Vleuten sr het bestuur, waardoor het bestuur van 7
naar 5 leden gaat.
• Met het clubhuis, in samenwerking met de Paardenvriend, in de Stichting Renpaard, hebben we
vorig jaar reeds tijdens onze Cross Duathlon een overdekte wisselzone kunnen aanbieden aan
de deelnemers. Een uniek visitekaartje voor onze vereniging.
• Afgelopen jaar hebben de onze toilet- en salonwagens verkocht. De afbouwbegroting is gemaakt.
Er wordt gewerkt aan een clubhuis regelement en een vluchtplan.
• Voor het inrichten van het clubhuis hebben we subsidie gekregen van de Rabobank. Daarnaast
hebben we ook via de verenigingsaktie een bijdrage mogen ontvangen. Futuroloog Tony Bosma
kwam nog met stof tot nadenken, met oneliners als: wereld in transitie, challenge your status quo
en ondertussenheid.
• De gemeente Waalwijk (Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling) heeft het subsidiebeleid
gewijzigd/beperkt. Zij geven ook het belang aan van de maatschappelijke rol van verenigingen.
Hierbij zou volgens de gemeente de link sportclubs, onderwijs en kinderopvang verbeterd moeten
worden. Voor het sportbeleid is het belangrijkste voor Gemeente Waalwijk het bevorderen van de
sport- en bewegingsparticipatie van de Waalwijkse inwoners. Dit proberen ze o.a. door
buurtcoaches te bereiken en interactief met http://www.waalwijksportief.nl
• We zijn als bestuur ook naar het NTB congres geweest. Hier lag de focus op de breedtesport,
maar ook de divisiewedstrijden worden genoemd als belangrijke impuls voor de groei van de
triathlon sport. Het aantal juryleden wordt als aandachtspunt genoemd. In enkele clinics hebben
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we uitleg gehad over calamiteiten bij wedstrijden en verzekeringen. Dit jaar zal de NTB groots
uitpakken, zoals jullie waarschijnlijk al in het bondsblad gelezen hebben, met wereldbeker en
mindervaliden wedstrijd in centrum Rotterdam.
Via Wichard hebben we een mooi promotiefilmpje kunnen maken om onze jeugd afdeling te
promoten. De jeugd afdeling heeft extra aandacht nodig, dit geldt voor zowel het aantal
jeugdleden als het jeugdtrainerscorps. Petri Veldhuis heeft met veel succes een zwemclinic
(verbetering techniek!) gegeven aan de jeugd.
e
Dit jaar hebben we een 3 divisie team, wat we zeer toejuichen vanuit bestuur.

PR en Sponsoren door Walter
Mariëlle neemt een groot gedeelte van de PR waar en heeft bijvoorbeeld contact met de Maasroute. De
Maasroute heeft een nieuwe redactie welke mogelijk nieuwe ingangen brengt. Er wordt aan de leden
gevraagd zo veel mogelijk input te geven welke aan de media geleverd kan worden. Let er op dat het
clubblad ook door onze sponsors gelezen wordt. Onze hoofdsponsor, de heer Mari Hendriksen was zeer
enthousiast over de Cross Duathlon, waar hij het startschot heeft gegeven.
Een speciaal dankwoord aan de aanwezige sponsor Arno van der Heijden en feliciaties voor het 25 jarige
bestaan van zijn bedrijf en de clinic die hij aan zijn klanten heeft aangeboden vanuit het Maresia clubhuis.
Helaas neigt de Club van 50 (bedoelt voor de jeugd) dood te bloeden.
De Positoos aktie is gestopt.
Onze vereniging ondersteunt de Liberty run met het inschrijfbureau en de tijdwaarneming .
Extra vraag door Walter aan de leden voor werkkapitaal om het clubgebouw netjes af te werken. Als
voorbeeld worden banken en kledinghaken voor de doucheruimtes genoemd. Hiervoor wordt tot akkoord
gegeven door de aanwezige leden. Er wordt afgesproken dat er minimaal € 10.000, werkkapitaal in kas
dient te blijven.
Technische Commissie door Jan Vugts:
T.C. leden: Geen mutaties in bezetting leden TC. (Johan, Sjoerd, Bert, Remco, Roos en Jan)
Ledenwerving:
• Deelname bijeenkomst Waalwijksportief.nl in gemeentehuis Waalwijk: Maarten Bikker en Johan.
• Verzorgen gymlessen op 22 mei basisschool Villa Vlinderhof voor 6 groepen: Sjoerd, Roos en
Johan.
• Verzorgen onderdeel van Sport Na School op 23 sept door Roos en Johan met medewerking van
Koen Schoonderbeek.
• Deelname looptrainersdag op Papendal op 7 november: Sjoerd, Maarten en Johan.
• Deelname Sjoerd aan cursus/clinic NTB .
Start to Triathlon en Start de Beleving ook uitgerold in 2015.
1. Jeugdzaken
De jeugdgroep blijft uit dezelfde groep bestaan ondanks de eerder
genoemde inspanningen. Vooral de woensdagavond looptraining op de
baan bij ACW baart de TC zorgen. Er is weinig animo en daardoor haken
er trainer(s) af. Eerder dit verslag een opsomming van de inspanningen
welke gedaan zijn om het tij te keren overigens zonder resultaat. Voor
2016 het plan opgepakt om op te starten met programma Multimove.
(om jeugd aan het sporten te krijgen volgens model uit België). Hiervoor
hebben we minimaal 4 personen nodig die interesse om dit mee uit te
werken. Meer info via Sjoerd, vanuit T.C. zal er een mailing volgen met
meer info.
2. Trainers en trainingen
Een wens tot aanvulling van het trainerskorps vanuit de vereniging, WIE
wil zich laten scholen tot trainer.

Secretariaat: Maarten Bikker, Lissabonring 36, 5152NT Drunen
Adres clubgebouw: Drunenseweg 23, 5143NE te Waalwijk
Rabobank nr. 1658.14.454, Verenigings nr. Tilburg 40272153
E-mail: tlvdelangstraat@live.nl, Homepage: www.tvwaalwijk.nl

2/4

Maresia - TRIATHLONTEAM
Triathlon & Loop Vereniging
“De Langstraat”

Financieel verslag 2015. (op vergadering ter inzage) (Ad).
• Resultaat 2015
• Balans eind 2015.
• Begroting 2016
Ad verzorgt een mondelinge toelichting op de in de zaal aanwezige balans en kasstroomoverzicht. Voor
exploitatiekosten voor het clubhuis moeten we met €4000,- per jaar rekening houden.
Doret Klerkx noemt dat het verslag geen verlies- en winstrekening is (wel kasstroomoverzicht), wat ook
door de kascommissie gemeld was. In de toekomst is een verlies- en winstrekening wel gewenst, dit om
bijvoorbeeld ook afschrijvingen inzichtelijker te maken. Zeker nu we geïnvesteerd hebben in een eigen
accommodatie.
Ad is nog steeds ad-interim penningmeester.
Verslag kascommissie
Huberto van der Schuit en Leo Fliervoet dechargeren de penningmeester voor het financiële verslag van
2015.
Vaststelling van de contributies vanaf april 2016.Voorstel is deze niet te wijzigingen, waarvoor akkoord
gegeven wordt. Voor 2017 is te verwachten dat de contributie wel verhoogd dient te worden. Dit omdat
dan het clubhuis in gebruik zal zijn en er de nodige energie kosten zullen bijkomen.
Begroting 2016
De begroting voor 2016 (op vergadering ter inzage) wordt door de leden goedgekeurd.

Stand van zaken beleidsplan 2016-2021 door Walter
Beleidsplan is aangepast tot 2021, met dank aan Sjoerd en Maarten.
Het bestuur stelt voor als speerpunt voor 2016:
het ledenaantal van 150 te stabiliseren en te streven naar optimale leeftijdsverdeling onder de leden.
Binnenkort zal het beleidsplan op de site geplaatst worden en de leden wordt gevraagd hier bij vragen of
reacties een terugkoppeling op te geven.
Stand van zaken eigen clubaccommodatie door Walter
Nogmaals wordt opgevraagd aan de leden te komen helpen bij het clubhuis als hier om gevraagd wordt.
De Paardenvriend lijkt de hypotheek spoedig rond te krijgen. Dit is positief omdat dan Stichting Renpaard
de verwarmingsketels kan aanschaffen. De afwerking van de entree wordt ook door de stichting
bekostigd maar wel zo veel mogelijk met de vrijwilligers afgebouwd. Walter bedankt de vrijwilligers voor
hun inzet en geeft aan dat kleine sponsoringen voor het clubhuis zeker ook te gebruiken zijn.
Aftreden en verkiezing bestuursleden. (Walter).
 Volgens rooster zijn Ad Schoonderbeek, Walter Sprangers aftredend en herkiesbaar.
 Jan van der Vleuten en Jan Vugts zijn aftredend en niet herkiesbaar.
 De overige leden Richard van der Lee, Marianne Leemans en Maarten Bikker blijven voor
bestuursfunctie beschikbaar.
 We hebben dus twee vacatures voor het bestuur. Wij zoeken een bestuurslid dat zich op de
Technische Commissie kan richten en een algemeen bestuurslid.
 Bij het bestuur hebben zich 2 nieuwe bestuursleden gemeld in de personen van
Hans v. d. Eerenbeemt en Cees Frikkee (zwemlid en tevens penningmeester RKDVC)
Laatst genoemde gaan we informeren over de inhoud alvorens hij een besluit neemt.
Invulling van de taken zal tijdens de eerst volgende bestuursvergadering besproken
worden.
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Aftreden en verkiezing kascommissie. (Walter).
 De kascommissie bestaat uit Huberto van der Schuit (1 jaar), Leo Fliervoet
(3 jaar) en Bert Lemmens ook (3 jaar)
Statutair is een kascommissielid na 3 jaar aftreed baar.
 Dit wil zeggen dat er 2 nieuwe leden voor de kascontrolecommissie moeten worden benoemd.
Bert Lemmens is herkiesbaar en dus is er nog 1 plaats vacant, waarvoor Doret Klerkx zich
aanmeldt.
Het Zonnetje! (Marianne).
Zoals gebruikelijk tijdens de A.L.V. een blijk van waardering voor de begeleiders van onze (jeugd) leden.
Sjoerd Baarda
Maarten Bikker
Bert Lemmens
Inge Verhoeven
Jan Vugts
Vanwege hun belangeloze inzet voor onze vereniging willen we de volgende personen op de volgende
manier bedanken
Walter, Ad, Roos en Johan
Jan Vugts en Jan van der Vleuten krijgen een bloemetje als scheidende bestuursleden.
Rondvraag . (Walter).
Mark Kleinloog vraagt naar communicatie mogelijkheden tussen de leden onderling, en dit te combineren
met een agenda. Misschien kan Roos hier iets betekenen via Facebook?
Voor de Start-To-Triathlon zijn 14 aanmeldingen!
Richard van der Lee vraagt interne communicatie voortaan op de bestuursagenda te zetten
Wilma Kokx zal uitnodiging sturen voor het fietsen op Koningsdag.
Wichard heeft vraag over Mulitmove over de leeftijdscategoriën. Dit betreft een cursus in België om leden
tot 20 jaar te werven. Dit is onder onze aandacht gebracht door de NTB via Sjoerd. Aanwas van onderuit
is belangrijk.
Hans geeft aan een eigen werkplaats te hebben en noemt bij oproep hulp clubhuis dat het belangrijk is de
taken specifiek te benoemen (vrij vertaald: als projectjes als deuren schilderen bijvoorbeeld) Walter geeft
aan dat dit zeker voor de toekomst wel mogelijk is.
Het is de bedoeling dat de Groenstrook voor clubhuis kleiner wordt, hiermee wordt het zicht vanaf weg
beter. Mogelijk kunnen we dan een bord plaatsen om club te promoten.
Sluiting A.L.V. 2016.
21:40

(Walter).
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