TLV De Langstraat
Secretariaat
p/a Lissabonring 36
5152 NT DRUNEN
E-mail: tlvdelangstraat@live.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2017
Aanwezig namens bestuur: Walter Sprangers, Ad Schoonderbeek, Marianne Leemans, Cees Frikkee,
Maarten Bikker. Afmelding: Hans vd Eerenbeemt en Richard van der Lee
Aanwezig (24 leden): Anja Jongmans, Emiel Dingemans, Corry Sperber, Johan Sperber, Mariëlle Sprangers,
Hans Janssen, Ramon van Bavel, Kees van den Berg, Remco van der Lee, Annette Verhoeven, Sjoerd
Baarda, Jan Vugts, Inge Verhoeven, Arno Winkelmolen, Joris Pijnenburg, Catharina Peekstok, Marlise
Stuzenegger, Inge Schuimer, Lorenzo Guiljam, Huberto van der Schuit, Mark Kleinloog, Roos
Schoonderbeek, Rianne van Wanroij
Afmelding (32 leden): Eswin van Hal , Wil Kokx, Wilma Kokx, Annemieke van Dijk, Ad Merkx, Jan van der
Vleuten sr, Addy van Herpt, Miranda van Rijswijk, Stefan de Laat, Mariëlle Verhoeven, Dennis de Ridder,
Arno Riethof, Angela Prijt, Anne-Wil Geurtse, Dick van Delft, Jenny Verheijen, Reinier Vos, Corry Beser,
Yvette Schalken, Thomas van der Kolk, Doret Klerx, Willem Jan van Klinken, Ton Sweep, Jan van der
Vleuten jr, Petra van Gorcum, Roos Staps, Remco van der Meijs, Kim van der Meijs, Gerard Timmermans,
Rens de Buck, Jeroen Leemans, Gerard
Lokatie: Drunenseweg 23, Waalwijk

Opening
Voorzitter Walter opent de vergadering in de kantine van de Paardenvriend.

Notulen ALV 31 maart 2016
Maarten verwijst naar de site waarop de notulen staan. De aanwezige leden geven goedkeuring voor de
notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2016.

Ingekomen stukken, mededelingen en afmeldingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn 30 afmeldingen. Namens bestuur hebben zich Richard van der Lee
(verjaardag zoon) en Hans vd Eerenbeemt (gezondheidsredenen).
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Verslag Secretariaat
Enkele hightlights: Per 1 januari 2017 hebben we 150 leden (118 + 26 administratief + 6 gastzwemmers).
Vanuit het bestuur hebben we 7 vergaderingen gehad, tevens diverse vergaderingen bij de NTB en AU.
Verlenging contract met hoofdsponsoren MARESIA Parts en MARESIA Autorecycling met drie jaar. is
belangrijke mededeling. Het 3de Divisie team heeft een mooie 4e plaats gehaald in 2016 en vanuit de
vereniging zal een damesteam (2de Divisie) en een tweede herenteam (4de Divisie) geïntroduceerd worden.
In 2016 hebben we een nieuwe kledingleverancier gevonden en hebben we diverse zaken rondom het
clubhuis besproken. Verder denken we na over de diverse communicatie kanalen als Facebok, Whatsapp en
bijvoorbeeld Socie.

Verslag evenementen
MARESIA Cross Duathlon: In 2017 hebben wij deze door o.a. Etten-Leur en carnaval moet verschuiven naar
maart i.p.v. februari. Mede door goede weer in maart hebben we een succesvolle wedstrijd gehad. Echter
voor 2018 willen we toch weer naar februari, dit valt namelijk beter binnen de cross kalender.
Open clubkampioenschappen zijn goed verlopen, dit is tevens de doelwedstrijd voor onze start-to-triathlon.
In 2016 hebben wij de dag succesvol afgesloten met een BBQ bij ons eigen clubgebouw. In 2017 staat de
wedstrijd gepland op 2de Pinksterdag.
De MARESIA Cross is in 2016 zeer succesvol geweest, ook financieel.
Verder hebben we nog geparticipeerd in de Koningsloop, Waspikse Stratenloop en Liberty Run, waarbij de
laatste in 2017 de laatste editie zal hebben.

Verslag Activiteiten Commissie
In 2016 heeft de Activiteiten Commissie onder andere de Nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Het fietsen op
Koningsdag in Zuid Limburg is door de weersomstandigheden op een later tijdtip doorgegaan. De BBQ na
de clubkampioenschappen was voor de eerste keer bij het eigen clubgebouw. In december is er weer een
Sinterklaas-Kerst spel georganiseerd op de atletiekbaan.
De huidige Activiteiten Commissie zal zich per heden terugtrekken. Vanuit de vereniging danken we
Marianne en Wilma voor al hun enthousiasme. Hierbij doen we wel opnieuw de oproep aan alle leden om
hier te helpen: Wie komt de vereniging helpen? De Activiteiten Commissie houdt ander op te bestaan!
Voor de Koningsloop heeft Ramon van Bavel inmiddels aangeboden te helpen, maar structureel hebben we
nieuwe aanmeldingen nodig. Een oproep aan iedereen hier te helpen.

Verslag Technische Commissie door Johan Sperber
Bij afwezigheid Hans heeft Johan het op zich genomen verslag te doen.
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De TC heeft als taak en verantwoordelijkheden:
•
Het behartigen, verantwoorden en plannen van trainingen.
•
Het periodiek voeren van overleg met de trainers en samen met hun opstellen van de
uitgangspunten voor de jaarplanning.
•
Zorgdragen voor de seizoen- en weekindeling van de trainingen.
•
Overleg plegen met de sportactiviteiten-commissie.
In het beleidsplan van de vereniging worden de volgende speerpunten genoemd die van invloed zijn op of
mede gedragen moeten worden door de TC:
•
Recreatieve sportbeoefening; maar de trainingsschema’s zijn wedstrijdgericht met de
kwart-triathlon als basis.
•
Prestatiegerichte triathlonsport;
•
Jaarlijkse organisatie van wedstrijden;
•
Trainingen met aandachtspunt de aanwas van trainers
•
Doel stellen: Inschakelen ouders m.b.t. opvang/begeleiden jeugd
Dit alles onder randvoorwaarden, waarvoor als TC met name belangrijk zijn:
•
Werving en behoud van kaderleden en andere vrijwilligers.
•
Atleten jaarlijks werven via ‘Start to Run / Triathlon’
•
Aanwas trainers uit eigen vereniging.
Invulling TC:
In de vorige ALV heeft Jan Vugts afscheid genomen van de TC . Jan was als vertegenwoordiger van het
bestuur lid van de TC, maar was daarnaast vooral een echt pleitbezorger voor de jeugd.
Wij danken Jan uiteraard voor zijn bijdrage aan de TC in de afgelopen jaren. Zijn plaats als
bestuursvertegenwoordiger is vorig jaar ingenomen door Hans van de n Eerenbeemt.
De TC heeft in 2016 bestaan uit Johan Sperber, Sjoerd Baarda, Bert, Remco, Roos en Hans. Onlangs
hebben Bert en Remco aangegeven dat zij wegens veranderde privéomstandigheden hun activiteiten voor
de TC niet meer op het door hun gewenste niveau kunnen uitvoeren en dat zij het daarom beter achten dat
hun plaats wordt ingenomen door nieuwe enthousiaste commissieleden. Ook voor Hans geldt dat hij door
privéomstandigheden geen bijdrage meer kan leveren aan de TC.
is aanvulling nodig. Natuurlijk danken wij ook Bert, Remco en Hans voor hetgeen zij vanuit de TC voor de
vereniging hebben betekent.
Dit alles betekent natuurlijk dat er aanvulling van de TC wenselijk, zo niet nodig is. Gelukkig hebben wij al
een aantal leden bereid gevonden om deze uitdaging mee op te nemen en daarom vragen wij de ALV deze
nieuwe TC-leden te benoemen.
Activiteiten TC in 2016:
•
Vergaderingen circa 6x
•
Gezamenlijk trainersbijeenkomst 1x
•
Deelname looptrainersdag 2016 op Papendal: Maarten en Johan.
•
Deelname Sjoerd aan cursus/clinic NTB ??
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•
•
•

Start to Triathlon (waarbij sprake was van behoorlijk aantal deelnemers)
Start de Beleving (zeer weinig deelnemers)
Ten behoeve van ledenwerving voor de jeugd hebben dit jaar de volgende activiteiten
plaats gevonden:
▪
Op verschillende plaatsen is geflyerd.
▪
In de lokale krantjes zijn stukjes gepubliceerd over onze jeugdafdeling, hieruit zijn
3 nieuwe aanmeldingen gekomen.
▪
Ook dit jaar hebben we weer deel uitgemaakt van de site waalwijksportief.nl met
sportaanbod in 3 categorieën. (triathlon, fietsen en hardlopen), met wisselend
succes.
▪
Verdere ledenwervingsactiviteiten vanuit de TC hebben in 2016, na de minimale
respons in 2015 op de door onze trainers verzorgde activiteiten buiten de
vereniging (deelname Waalwijksportief.nl, verzorgen gymlessen op scholen en
deelname aan Sport Na School) niet plaatsgevonden.

Jeugd
De grootte van de jeugdgroep blijft redelijk stabiel, maar is nog wel beperk. Dit t ondanks de inspanningen
vanuit de diverse geledingen van de vereniging.
De verzorging van de woensdagavond-looptraining is door de inbreng van de ouders sterk verbeterd,
waarvoor dank aan de ouders op zijn plaats is! Toch staat een begeleiding op meer continue basis nog
steeds hoog op ons verlanglijstje!
Begin 2016 is door de TC het plan ingebracht, om op te starten met programma Multimove.
(een model, ontwikkeld in België, om jeugd aan het sporten te krijgen). Helaas is het ons nog niet gelukt dit
van de grond te krijgen omdat zich onvoldoende vrijwilligers hiervoor gemeld hebben. Wellicht dat het dit
jaar wel gaat lukken………
Trainers en trainingen:
Ondanks eerdere oproepen hiertoe onder andere in het clubblad, heeft zich helaas niemand gemeld die
zich misschien mee wil gaan inzetten op het gebied van begeleiden/trainen. De gewenste aanwas van
trainers uit eigen geledingen vindt dus niet plaats!
Op dit moment is er toch een grote behoefte aan uitbreiding van het trainerskorps. Enerzijds door de grote
toeloop bij de zwemtrainingen; anderzijds door de noodzaak van één of meer extra looptrainers en/of
fietstrainer. De vorig jaar door de TC geuite wens tot aanvulling van het trainerskorps vanuit de vereniging
wordt hierbij dus dringend herhaald.
Ten slotte:
Met de verhuizing van Bert naar Limburg is het voor Bert steeds moeilijker gebleken om zijn bijdrage aan
de TC te kunnen leveren. Bert heeft daarom aangeven uit de TC te treden. Wij danken Bert voor de
jarenlange bijdrage en vragen de vergadering in de vacature te voorzien.
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Sjoerd geeft hierop een belangrijke aanvullende presentatie op het belang van acties nogmaals te
accentueren. Het huidige trainers korps telt diverse trainers op leeftijd en ook nog met blessures. Dit is een
groot risico!! In grote lijnen is het trainerskorps de laatste 20 jaar niet veranderd!! Sjoerd gaat de opleiding
teamtrainer volgen.

PR
Walter doet verslag van de diverse PR activiteiten, waarbij een groot dankwoord aan Mariëlle Sprangers die
hier een groot deel voor doet.
Onze berichten worden voortaan ook digitaal verspreid via Loon op Zand nieuws.nl, Waalwijk nieuws.nl en
Digitaalburg.com uit Wijk en Aalburg (dit laatste meestal via Wichard)
De artikelen welke we afgelopen jaar zoal verspreid hebben
•
Start to Triathlon
•
Club kampioenschap (Fun Triathlon)
•
Oproep Inschrijving jeugd triathlon
•
Verslag finale jeugd, junioren circuit (beste team Zuid Nederland!)
•
Start Running naar de Waspikse stratenloop
•
Verslag NK cross duathlon
•
Maresia cross vooraankondiging en verslag
•
Verslag Zwemloop Oosterhout
•
Duathlon vooraankondiging ,verslag en extra interview Brabants Dagblad

Sponsors
Zoals al even in voorword genoemd hebben we ons contract met hoofdsponsors MARESIA Part
en Recycling met drie jaar kunnen verlengen. Kees Noorloos stopt met zijn bedrijf. Hij is 30 jaar
sponsor geweest vanaf het allereerste begin! Hiervoor veel dank!
Van der Heyden is per 2017 gestopt als kleding sponsor.
Running Center Waalwijk is overgenomen door Hardloopshop.nl waarmee we de sponsoring
hebben kunnen voortzetten.
Verdere sponsors zijn: Post Fietsen, Rabobank De Langstraat, Gemeente Waalwijk, Moonen
Attractie Verhuur, Double Sportdrank, Sponser, Sealskin, John vd Pas Drankenhandel, Van Loon
Groenvoorziening, Stam Aanhangwagens, Spoinq, Duursport Support, Club van 50 en JB Design
De sponsoring van de wedstrijdteams gaat buiten de vereniging om en wordt door de individuele
teamleden geregeld. Wel stellen wij als eis dat ons verenigingslogo op de pakken staat. Met
hoofdsponsor Maresia is besproken dat wij een wedstrijdteam hebben met aanvullende
sponsoren.
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Financieel verslag 2017
Ad is nog steeds ad interim penningmeester. Ad geeft toelichting. Er is iets meer contributie
binnengekomen, mede doordat triatlon ‘booming’ is. In de contributie is de bondsafdracht
geïntegreerd. Johan geeft aan dat dit beter is te splitsen. Consequentie is dan dat de leden een
keer per jaar een aparte rekening krijgen. Dit is echter wel transparanter.
Namens de kascommissie geven Huberto van der Schuit en Doet Klerks decharge aan de
penningmeester.
Ondanks verhoging van de bondscontributie zal de contributie niet verhoogd worden. Wel zal de
bondscontributie geheel doorbelast worden bij tussentijdse opzegging. Administratieve leden
betalen deze reeds altijd al volledig.
De begroting wordt goedgekeurd.

Beleidsplan 2016-2021
Aansluitend op de noodkreet van Sjoerd blijft aandacht voor de leeftijdsverdeling een prioriteit.
Joris vraagt meer aandacht activiteiten voor de jeugd. Roos meldt dat er vanuit de TC al wat
gepland wordt. Mogelijk kunnen we de ouders die momenteel trainingen verzorgen een
trainerscursus aanbieden. Tegen de zomer dien we als bestuur/TC de ouders uit te nodigen.

Clubaccomodatie
Hans Janssen heeft het schilderwerk gecoördineerd, voor de laatste status zullen we weer een
keer bij elkaar moeten komen. Er moet ook nog wat astimmerwerk gedaan worden. Met hulp van
JB Design wordt er gewerkt aan de trap, plannen hier voor is april 2017. Financieel ligt alles op
schema met kanttekening dat energiekosten voor 2017 wat hoger verwacht worden. Maarten
noemt op dat we nu ook een accommodatie reglement hebben. Vanaf dit voorjaar zullen de
meeste training start vanaf het clubhuis. Een brandmeldinstallatie staat nog op de planning via de
Stichting Het Renpaard.

Clubkleding
Onze nieuwe leverancier Champion Systems is bezig onze subsite te vernieuwen. Hierop kan men de te
bestellen kleding vinden om dan vervolgens via e-mail te bestellen bij Mariëlle. Pas bij 10 stuks kunnen wij
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een bestelling doen, dus als men iets wil bestellen mogelijk vragebn aan andere leden of ze ook iets te
bestellen hebben. Er is nog wat oude kleding in de aanbieding, waarvoor er reeds een e-mail is verstuurd.

Aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden
Marianne Leemans treedt af, wij danken Marianne voor al haar werkzaamheden voor de
vereniging. Onder applaus verwelkomen we Ramon van Bavel als nieuw bestuurslid. Ramon heeft
reeds enkele vergaderingen bijgewoond als gast.

Aftreden en verkiezing kascommissie
Huberto is nog 1 jaar lid kascommissie, Doet blijft ook aan
Kees van den Berg meldt zich aan als reserve. Bij afwezigheid Bert Lemmens zullen we als bestuur navragen
of hij aanblijft.

Het Zonnetje
Een dankwoord en een cadeaubon voor de trainers/begeleiders van de (jeugd)leden: Sjoerd Baarda,
Maarten Bikker, Bert Lemmens, Roos Schoonderbeek, nee Verhoeven en Jan Vugts.
Een bijzonder dankwoord aan Walter Sprangers, Ad Schoonderbeek en Johan Sperber. En Mariëlle
Sprangers wordt extra bedankt met een bloemetje.

Rondvraag
Walter noemt dat we komend jaar nieuwe trainingspakken willen aanschaffen. Beleid hiertoe zal aangepast
worden waarbij de leden een pak tegen sterk gereduceerd tarief kunnen aanschaffen. Tot heden werden de
pakken in bruikleen verschaft.
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