
Agenda: Algemene vergadering 28 januari 2020, 19.30 uur  

 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Vaststellen agenda  
 
3. Ingekomen stukken 

 
4. Notulen 2019 en Jaarverslag 2019 (notulen zijn gemaild, jaarverslag 
   terug te vinden op de  
   website) 
 
5. Financieel verslag  

a. Verslag kascommissie Steven en Yvonne S 

b. Decharge bestuur 
c. Nieuw kascommissielid 

 
6. Bestuursverkiezing        2020 Janny Yntema (voorzitter) aftredend en niet herkiesbaar  

2023 Betty Bakker (commissielid) tussentijds aftredend en niet 
herkiesbaar. Anna Faber en Welmoed Buma zijn bereid om taken over te 

nemen. 
 
7. Yakult Start to Run  
 
8. Commissie BBL  
 
9. Trainingen 

 
10. Wvttk 

 
11. Rondvraag 
 
12. Sluiting 

 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering 28 januari 2020 

1. Om half acht verwelkomt de voorzitter de aanwezigen (Anke, Willy, Betty, Welmoed, 

Trees, Lianne, Anna, Houkje, Stefan, Yvonne S, Berber, Rens, Yvonne W, Sabine, Jacob, 

Paul, Richard de W en Naomi en Janny). Afgemeld met kennisgeving: Jeltje, Ineke, 

Richard de B, Mirjam en Helma.  

2. Er vinden geen wijzigingen in agenda plaats. 

 

3. Van de Atletiekunie een uitnodiging gekregen voor: 

- Dag van Atletiek op 23.03.2019 – bestemd voor besturen, trainingskader,    

  workshops theorie en praktijk voor je vereniging. 

- Looptrainersdag Atletiekunie op 09.11.2019 – bestemd voor trainers 

             Voor beide dagen hebben wij ons niet aangemeld. 

 - Overstap ledenadministratie Atletiekunie naar nieuw systeem Volta. 

   - Uitnodiging via Dorpsbelang – hoe komt het met de gymzaal? 

 - Clubzoeker via Atletiekunie – aangemeld zodat nieuwe lopers in hun omgeving  

            onze Loopgroep op de site van Hardlopen.nl kunnen vinden. 

 

4. De notulen zijn naar een ieder toegestuurd en het jaarverslag is terug te vinden op de   

    website.Er zijn geen op- of aanmerkingen.  

 



 

5. Betty de Groot geeft een duidelijk beeld van de financiën, we hebben nog steeds een 

mooi bedrag in de pot, maar de pot slinkt wel en voor volgend jaar staat een contributie 

verhoging dus op de agenda. Als bestuur hebben we het fiat van de vereniging om te 

kijken naar een (volledige )bijdrage voor bestuur of trainers als zij workshop ed gaan 

volgen. 

Steven heeft de kas gecontroleerd en alles was keurig in orde. De penningmeester wordt 

decharge verleend en bedankt dat ze op de centjes past en Steven wordt bedankt voor 

zijn tijd in de kascommissie. Hij geeft het stokje door aan Rens die samen met Yvonne S 

de kascommissie gaat besturen. 

 

6. Janny en Betty B treden dit jaar af wat betekend dat Berber nog een jaartje met 

plezier blijft zitten. Na een oproepje voor nieuwe bestuursleden via de whats app werd 

het bestuur blij verrast met vrijwel direct berichtjes van Anna en Welmoed dat zij 

geinteresseerd waren om het voorzitterschap (Anna) en BBL (Welmoed) op zich te 

nemen. BBL is vanaf nu WLB / BWL / LBW................. Janny krijgt voor haar inzet een 

bos bloemen. 

7. Yakult Start to Run: vorig jaar niet, het was ons te druk. Dit jaar wel, namelijk op 8, 

15, 22, 29 april en 6, 13 en 20 mei van 19.30 – 20.30. De trainer wordt Mirjam 

Boomsma. Proeftraining op 1 april. We hebben ons aangemeld bij de Atletiekunie en we 

staan nu op de site zodat deelnemers zich aan kunnen melden. Het is nog niet duidelijk 

wat we aan reclame materiaal kunnen verwachten, maar we hopen op affiches etc. die 

we in de regio kunnen verspreiden om zoveel mogelijk aandacht te krijgen en hierdoor 

heel veel aanmeldingen.  

8. Lianne meldt dat de BBL commissie dit jaar niet echt actief is geweest, mede door het 

vertrek van Betty. Het idee voor wadlopen wordt wel uitgewerkt en staat voor de 

nazomer / begin herfst op het programme. Met de komst van Welmoed hoopt BBL dat er 

weer meer georganiseerd gaat worden. Betty B en Matteke hebben een bloemetje 

gekregen voor hun inzet. 

 

9. Geef je doelen aan als je voor een loopje een schema wilt hebben. De trainingen 

worden gemiddeld op de dinsdag door een man of 16 gevolgd, een mooi aantal, een 

ieder vind zo een loopmaatje. Een ieder is tevreden met het aanbod van trainingen en de 

trainingen zelf, Janny bedankt!! 

 

10. Matteke is gestopt als lid en als webmaster – Janny neemt de taak over, maar wil wel 

gevoed worden. Er werd door een lid geopperd om een facebook pagina beginnen, dit is 

al eens besproken door het bestuur maar blijkt voor nu nog teveel werk om actueel en 

bijgewerkt te houden.  

11. Welmoed vraagt voor een sponsering voor haar zoon en vrienden, die gaan 5 

verschillende elfstedentochten volbrengen dit jaar om zo geld op te halen voor het 

Foppefonds. Verder geen vragen. 

 

12. Voor achten sluit de voorzitter de vergadering en gaan we naar buiten voor een 

loopje door Witmarsum waar een ieder zijn eigen zone bepaalt. Nadien is er heerlijke 

warme chocolademelk met een lekker reepje. 


