TLV De Langstraat
Secretariaat
E-mail: tlvdelangstraat@live.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering 22 maart 2018
Aanwezig namens bestuur: Walter Sprangers, Ad Schoonderbeek, Richard van der Lee,
Cees Frikkee, Ramon van Bavel en Maarten Bikker
Aanwezig (27 leden): Miranda van Rijswijk, Eswin van Hal, Mark Kleinloog, Lianne van
Wanrooij, Wilma Kokx, Arno van der Heijden, Ad Merkx, Johan Sperber, Sjoerd Baarda,
Huberto van der Schuit, Emiel Dingemans, Inge Schuimer, Addy van Herpt, Rens de Buck,
Remco van der Lee, Annette Verhoeven, Mario van Hirtum, Roos Schoonderbeek, Inge
Verhoeven, Micky Winkelmolen, Marlise Sturzenger, Catherina Peekstok, Chantal Timmermans, Mariëlle Sprangers, Bert Lemmens, Martin van de Brink, Anja Jongmans
Afmelding (32 leden): Arno Winkelman, Wil Kokx, Jan Vugts, Monique Haans, Frank van
Laere, Yvette Schalken, Remco vd Meijs, ,Kim vd Meijs, Katinka van Beek, Ruud Meeren,
Angela Prijt, Roos Staps, Doret Klerx, Ton Sweep, Dion Leemans, Willem Jan Klinken, Petra van Gorcum, Karel Brouwers, Gerard Timmermans, Corry Beser, Jan vd Vleuten jr, Claire Mols, Jan vd Vleuten sr, Hans Janssen, Maike vd Schuit, Reinier Vos, Dick van Delft,
Emily Brekelmans, Marie-Louise van Noorloos, Wichard van Noorloos, Ruud Klever, Corry
Sperber
Lokatie: Drunenseweg 23, Waalwijk

Opening
Voorzitter Walter opent de vergadering in de kantine van de Paardenvriend om 20:06 met
o.a. een welkom aan de directeur van de NTB, de heer Rembert Groenman.
De agenda wordt kort doorgelopen.
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Notulen ALV 23 maart 2017
Maarten verwijst naar de site waarop de notulen staan. De aanwezige leden geven goedkeuring voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2017. Walter
merkt op dat deze binnenkort op site komen en vraagt om spoedige terugkoppeling indien er op- en/ of aanmerkingen zijn.

Ingekomen stukken, mededelingen en afmeldingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn 32 afmeldingen. Speciaal welkom aan onze trainer
Johan, wie terug is na een operatie.

Verslag Secretariaat
Per 1 januari hebben we ruim 150 leden. Het bestuur heeft 7 bestuur vergaderingen gehad, waarvan een samen met de TC. Regelmatig is er overleg met de Paardenvriend (via
Walter).
We verwachten nieuwe trainingspakken te moeten gaan bestellen (deze zullen dan niet
meer in bruikleen verschaft worden, maar tegen gereduceerd bedrag met eigendoms
overdracht)
Als bestuur zijn we op zoek naar nieuwe software om leden-/ financiële administratie te
vereenvoudigen (Ad is nog steeds ad interim penningmeester!).
Afgelopen jaar is de atletiekbaan van ACW66 vervangen welke wij op de woensdag
avond huren. Hierdoor hebben wij enkele maanden niet op de baan kunnen trainen, maar
in het Hoefsven gebied getraind. Als gevolg hiervan hebben we de contacten met ACW
weer aangehaald en kijken we nu (m.n. via TC) naar synergie kansen. Een effect is dat we
een doorstart willen maken met de Libertyrun samen met ACW66.
De zaaltraining is besproken (op nieuwe lokatie sporthal De Zeine) en deze is voor komende winter reeds geboekt.
Afwerking clubgebouw is ook regelmatig besproken.
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Verslag evenementen
MARESIA Cross Duathlon is weer in februari georganiseerd. De Duathlon was weer een
succes, echter de animo voor de MTB wedstrijd is dalende. We zullen moeten nagaan of
het concept aangepast zal moeten worden.
Met de clubkampioenschappen in Waspik hebben we in Van de Pas Drankenhandel een
goede sponsor. Nu we onze eigen club accommodatie hebben (met in ieder geval zwem
en loop mogelijkheden) is de wens verder te inventariseren wat de mogelijkheden zijn
onze clubkampioenschappen, en mogelijk ook Triathlon voor niet-leden, op onze locatie
in Waalwijk te organiseren. In 2017 heeft het bestuur dit nog niet verder uitgerold gezien
de inschatting dat de mogelijkheden voor het fietsen te beperkt zijn voor het huidige
format.
De Cross was wederom een succes met 500 finishers.
Voor de Waspikse Stratenloop (nieuwe organisatie) en de Koningsloop faciliteerde wij de
licentie en software voor de uitslagen registratie. Omdat de organisatie van de Waspikse
Stratenloop niet verliep zoals wij gehoopt hadden, willen we de samenwerking hiermee
stoppen per 2018.
Samen met ACW’66 willen we een doorstart maken met de Libertyrun, de enige wegwedstrijd in Waalwijk. Idee is dat onze vereniging inschrijving verzorgt en assistentie langs
het parcours. Er zal worden gewerkt met chip timing.

Verslag Activiteiten Commissie
Omdat Ramon verlaat is neemt Walter dit stuk waar. Nieuwjaars receptie is weer goed
verlopen, maar voor 2019 denken we er aan de voorafgaande wandeling in een minder
bekend gebied te doen. Roos vraagt of met de zwemmers rekening kan worden gehouden, zodat zij makkelijker kunnen aansluiten.
Koningsdag fietsen was verzet door slecht weer. Voor 2018 zullen we een nieuwe oproep
doen, gezien we traditie in eren willen houden.
BBQ na clubkampioenschappen bij clubhuis.
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December spel om jeugd en volwassenen samen te laten werken (in nieuwe opzet) was
weer succes, mede met dank aan Karel van http://www.easyfunevents.nl.

Verslag Technische Commissie door Inge Verhoeven
Namens de TC geeft Inge Verhoeven een verslag over 2016-2017.
De TC (Johan, Sjoerd, Maike, Roos en Inge) is regelmatig bij elkaar geweest.
Opleidingen:
Naar aanleiding van de ALV vorig jaar zijn Roos en Inge gestart met de cursus Zwemtrainer wedstrijdzwemmen niveau 2. (met open water accent)
Johan heeft in november weer de bijscholingsdag voor looptrainers van de Atletiekunie
bijgewoond.
Trainersbestand:
Het zoeken naar uitbreiding van en op termijn opvolging voor ons trainersbestand, waarvoor Sjoerd in de vorige ALV een vurig pleidooi heeft gehouden heeft helaas nog niet het
gewenste resultaat (nieuwe aanwas) opgeleverd. Net al vorig jaar zijn we dus nog steeds
op zoek naar uitbreiding van ons trainersbestand, waarvoor wij willen nogmaals willen
pleiten om dit vanuit eigen geledingen aan te vullen.
Technische zaken:
Terugkerend agendapunt is altijd het weekschema waarin de stand van zaken op de verschillende trainingsdagen wordt besproken.
Als extra aandachtspunten willen we hier noemen de looptraining en dan met name de
zaterdag en de verschillen die daar ontstaan en de drukte in het zwembad op sommige
momenten.
Voor beide zaken is naar oplossingen gekeken:
- Voor de zaterdag is afgesproken regelmatiger om te draaien bij het in en uitlopen
en elkaar hier ook scherp in te houden. Dit opdat we de kern weliswaar ook gezamenlijk maar wel op eigen tempo kunnen afwerken. De andere optie om de
groep te verdelen is bewust niet gekozen. Enerzijds omdat dit niet aansluit bij het
verenigingsgevoel, anderzijds omdat dit zou beteken dat er dan meerdere trainers
beschikbaar zouden moeten zijn.
- Voor de zwemtrainingen is gestart door een test voor de zwemsnelheid om een
inzicht te krijgen in een ieder en meer persoonlijke aandacht te creëren. Daarnaast
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is er afgelopen week getest met een wisseling in banen. Ook deze actie legt een
druk op de benodigde hoeveelheid trainers en dit is een luxe die we niet altijd
hebben.
Jeugd:
Afgelopen zomer is opnieuw een start geprobeerd te maken met het werven van extra
jeugdleden, onder andere met het 'Start met bewegen" plan. Uiteindelijk zijn er van alle
verspreidde folders op de scholen s]zeer weinig aanmeldingen gekomen. Als gevolg van
dit bedroevend lage aantal hebben we het hele plan helaas moeten annuleren. Ook andere acties om het ledenaantal te vergroten, vooral voor de jeugd hebben helaas weinig
opgeleverd.
Activiteiten:
In samenwerking met het bestuur is een overleg gestart richting mogelijke samenwerkingsvormen met ACW. Voor ons als TC is de wens hiertoe vooral voortgekomen uit de
problematiek die we met de omvang van de jeugdgroep ondervinden. Willen we de –tekleine groep jeugdleden kwaliteit kunnen bieden dan biedt samenwerking hiertoe wellicht een mogelijkheid.
In samenwerking met vrijwilligers en hulp van de activiteitencommissie hebben we de afgelopen zomer de triathlonweek geïntroduceerd. In deze week konden onze leden verspreid over meerdere dagen een triathlon afleggen, met een keuzemogelijkheid tussen
een korte en wat langere afstand. Deze week is bewust laagdrempelig geweest qua instappen en is mede daardoor in onze ogen heel leuk geweest. Dit ondanks het slechte
weer tijdens het fietsen!
De nog wat tegenvallende deelname denken wij dit jaar ruim te overtreffen gezien de uitermate positieve reacties vanuit onze leden.
Speciaal gericht op onze competitieteams heeft Johan heeft een theorieavond georganiseerd die erg goed bezocht is. Voor herhaling vatbaar!
Er zijn een tweetal bijeenkomsten geweest van de TC met de teams. Dit gaan we dit jaar
zeker weer doen, waarbij leden die een specifieke training willen meemaken, welkom zullen zijn.
Ten slotte zijn we dit jaar gestart met een nieuwe traditie speciaal gericht op ons trainers
korps, .
waarbij onze trainers gezamenlijk een dagje uit zijn geweest! Happen en trappen stond
op de agenda, waarbij het trappen op een gewone fiets toch best tegenviel.
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Team Competitie door Huberto van der Schuit
Op uitnodiging van het bestuur geeft Huberto een enthousiaste presentatie over ons
Team Competitie “Team De Langstraat” (http://www.teamdelangstraat.nl).
Samenvattend: Vanaf 2016 is Maresia begonnen met een team in verder divisie. In 2017
hebben drie team meegedaan, waarvan het 3de Divisie team (heren) als eerste is geëindigd. Het 4de Divisie team is als 7de geëindigd en het 2e Divisie dames team als 19e.
Veel wordt gezamenlijk geregeld, er wordt ook gezamenlijk getraind en er zijn ook taakverdelingen.
In 2018 komt er een vierde herenteam bij en hebben de teams als belangrijk doel zich te
handhaven in hun divisie. Er zijn verschillende soorten wedstrijden.
Voor 2019 worden de drie-jarige sponsorcontracten weer herzien. We zitten al aan het
maximaal aantal teams, maar mogelijk kunnen meer atleten aansluiten bij een van de bestaande teams.

PR
De PR wordt voornamelijk door Mariëlle gecoördineerd, waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is.
Samenvattend zijn dit de 2017 resultaten
1) Alle PR naar de kranten; Brabants Dagblad, Maasroute, Weekblad Waalwijk, Duinkoerier, Digitaalburg, Waalwijknieuws.nl, Loonopzandnieuws.nl
2) 2017-02-04 Triathlon vereniging De Langstraat massaal aan de start in Oosterhout
3) 2017-03-12 Aankondiging duathlon en ATB wedstrijd
4) 2017-03-12 Verslagje Maresia duathlon
5) 2017-04-04 Start to triathlon
6) 2017-04-30 Arnhem 2e divisie damesteamcompetitie TLV de Langstraat
7) 2017-05
Oproep voor nieuwe leden
8) 2017-05-01 Jeugd teamTriathlon vereniging de Langstraat gaat voor de landelijke Finale
9) 2017-06-05 Maresia Clubkampioenschappen
10) 2017-06-10 Weert 2e divisie damesteamcompetitie TLV de Langstraat
11) 2017-06-18 Start met bewegen
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12)
13)
14)
15)
16)
17)

2017-06-24 Oud-Gastel 2e divisie damesteamcompetitie TLV de Langstraat
2017-07-15 Rotterdam 2e divisie damesteamcompetitie TLV de Langstraat
2017-08-27 Heren Finale 3e divisie Zuid te Oosterhout
2017-09-09 Spijkenisse 2e divisie damesteamcompetitie TLV de Langstraat
2017-11-12 29e Maresia cross
2017-11-12 Verslagje regenachtige Maresiacross:

Sponsors
Walter noemt de belangrijkste sponsors:
Hoofdsponsors:
• MARESIA Parts
• MARESIA Recycling
Sponsors:
• Van der Heyden Tweewielers
• hardloopshop.nl
• Madden Fietsspeciaalzaak (status na te gaan)
• Rabobank De Langstraat
• Gemeente Waalwijk
En verder ook de evenementen sponsoren:
Moonen Attractie Verhuur, Doubdle sportdrank, Sponser, Sealskin, John vd Pas Drankenhandel, Van Loon Groenvoorziening, Stam Aanhangwagens, Spoinq, Duursport Support,
JB Design en TTO Sloop & Infra

NTB, spreker Rembert Groenman, directeur NTB
Door inbreng van ons mede bestuurslid Cees (hij zit in de Triathlonraad) mogen we NTB
directeur Rembert Groenman verwelkomen.
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Rembert vertelt enthousiast over de NTB en dankt Huberto voor zijn verhaal over de
Team Competitie (er komt overigens nog geen 5de divisie) en wijst erop dat het succes
hiervan voor een groot deel te danken is aan de vele vrijwilligers.
De teaser van de presentatie is NTB Steun en toeverlaat of noodzakelijk kwaad?
De NTB is verhuisd naar Papendal (onder een dak met de Wielren Bond).
Rembert legt kort uit hoe de organisatie binnen de NTB is opgebouwd en hoe de begroting van €2,4 miljoen is opgebouwd.
Leeftijdsopbouw NTB wordt ok even genoemd:

Het totaal aantal leden groeit nog steeds (6%), maar groei is wel minder dan 2016 met
12%.
De NTB organiseert ook wedstrijden als EK en WK, maar door het succes van de Ironman
in Maastricht ook bijvoorbeeld Ironkids in de provincie Limburg. De NTB probeert actief
maximale subsidies op te halen bij bijvoorbeeld provincies.
Voor 2018 zijn de kernpunten uit het jaarplan:
• Triathlon en NTB: sterk merk
• Levendige clubs, sterke evenementen
• Hoogwaardig kader
• Sterke (top)sportstructuur
Voor 2019 hoopt de NTB het EK voor Weert binnen te halen

verslag ALV 2018 - versie dinsdag 27 maart 2018
pagina 8
! van 10
!

TLV De Langstraat
Secretariaat
E-mail: tlvdelangstraat@live.nl

Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Afgelopen jaar hebben we opnieuw verlies geleden, en is het vermogen afgenomen, met
name door het verder afbouwen van het clubhuis. Dit is een belangrijk aandachtspunt,
waarschijnlijk zal in 2019 contributie omhoog moeten en zullen we moeten werken aan
sponsor inkomsten.
Het verslag is verder door onze a.i. penningmeester uitgelegd en de kascommissie geeft
hiervoor decharge.
De begroting wordt goedgekeurd.

Beleidsplan 2016-2021
Aansluitend op he TC verslag is het versterken van het trainersbestand een prioriteit, met
name een extra looptrainer is zeer gewenst.. Hierbij roepen wij de leden nogmaals op
hiermee actief aan de gang te gaan.
Het ledenbestand lijkt nu vrij stabiel.
Om continuïteit te waarborgen en de workload van de ad interim penningmeester te ontlasten zijn we zoekende naar software die financiële- en ledenadministratie kan vergemakkelen.
Betreffende de jeugd zien we helaas weinig vooruitgang en zoeken we naar samenwerkingsverbanden met ACW’66 en bijvoorbeeld Pelders fietsen.

Clubaccomodatie
Verschillende leden hebben hard gewerkt aan het clubhuis (helaas niet in de vergadering
bij naam genoemd, maar bij voorbeeld Addy van Herpt heeft veel geschilderd, Wil Kokx
veel getegeld, Walter en Ad hebben erg veel geregeld.
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Aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden
Hans van den Eerenbeemd heeft afscheid genomen van de club, en is verhuisd naar
Bosnië.
Op onze vraag op nieuwe versterking hebben Micky Winkelmolen en Miranda van Rijswijk
enthousiast gereageerd. Met akkoord van de aanwezige leden treden zij toe tot het bestuur. Micky zal hierbij de contacten met de TC behartigen en Miranda zal zich met name
op de sponsors richten. Het bestuur ziet dit als een belangrijke aanwinst.

Aftreden en verkiezing kascommissie
Huberto is na drie jaar aftredend. Doret is in 2019 aftredend. Wilma Kokx meldt zich aan
om de komende drie jaar de kascommissie te versterken, met dank.

Het Zonnetje
Een dankwoord en een cadeaubon voor de trainers/begeleiders van de (jeugd)leden:
Sjoerd Baarda, Maarten Bikker, Mariëlle Sprangers, Roos Schoonderbeek, Inge Verhoeven
en Jan Vugts.
Een bijzonder dankwoord aan de superhelden Walter Sprangers, Ad Schoonderbeek en
Johan Sperber. Zij krijgen een bon om bij Restaurant De Roestelberg te gaan eten.

Rondvraag
Emiel vraagt over er hulp nodig is voor het organiseren van een Triathlon vanuit eigen
clubhuis. Hierbij ook de vraag hoe dit verder ingang gezet kan worden. Het bestuur heeft
hiervoor nog geen tijd en mogelijk
Martin van de Brink geeft het voorstel een open dag te organiseren.
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