
Agenda: Algemene vergadering 29 januari 2019, 19.30 uur  

 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 
 
3. Notulen en Jaarverslag (notulen liggen ter inzage) 

 
4. Financieel verslag  
 
4a. Verslag kascommissie Steven en Yvonne S 
4b. Nieuw kascommissielid 
 

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

                                       2021 Betty Krol (penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar  
                                       2020 Berber Bekema (commissielid) aftredend en niet herkiesbaar  
                                       2022 Jacob Fopma (ledenadministratie)  
                                       2022 Lianne Haitsma (commissielid) 
                                       2023 Betty Bakker (commissielid) 
 

6. Commissie BBL  
 
7. Trainingen  
 
8. Wvttk 
 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 

 

 

Notulen Algemene Jaarvergadering 29 januari 2019 

1. Om half acht verwelkomt de voorzitter de aanwezigen (Rens, Willy, Steven, Yvonne W, 

Houkje, Welmoed, Paul en Richard de W, Betty B en Betty K, Lianne, Berber, Helma, 

Ineke en Nynke). Er vinden geen wijzigingen in agenda plaats. 

2. Afgemeld met kennisgeving: Anneke de V, Anna, Richard de B, Jacob en Sabine. We 

hebben een schrijven van de Atletiekunie gekregen over Yakult Start to Run. De 

voorzitter meldt dat we door drukte dit jaar het niet gaan organiseren. 

3. De notulen zitten helaas nog in de computer, maar een ieder krijgt het nog 

toegestuurd. Berber leest met veel vaart het jaarverslag voor. Er zijn geen op- of 

aanmerkingen. Berber wordt bedankt. 

4. Betty de Groot geeft een duidelijk beeld van de financiën, we hebben een mooi bedrag 

in de pot en kunnen dus wel even vooruit. 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 en gaat samen met Yvonne S nogmaals in de 

kascommissie zitten. 

5. Als bestuur hadden we te laat in de gaten dat voorzitter Janny in 2019 volgens 

schema mocht aftreden. We schuiven alles een jaar op maar zoeken en vragen gericht 

leden om in het bestuur zitting te nemen. 

6 Lianne meldt dat de BBL commissie dit jaar door drukte niet iets groots heeft 

georganiseerd. Wel heeft ze van Anna een idee voor wadlopen gekregen en dit legt ze de 



leden voor. Yvonne S kent een gids. Alle leden vinden dit best een leuk idee en de BBL 

commissie gaat dit uitwerken. 

7. 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. 

8. We hebben nu ongeveer 30-32 leden. In de notulen staat dat in november je 

lidmaatschap op moet zeggen, dit ivm de afmelding bij de Atletiekunie voor het eind van 

het jaar. 

Janny gaat in maart en april een opleiding volgen tot trailrunningtrainer, dit naar 

aanleiding van Nynke haar enkelbreuk op Terschelling. Willy en Ineke melden zich al als 

slachtoffer om oefeningen op uit te proberen. 

Janny geeft nog verslag over de beweegplekken, we zitten nu in het stadium van het 

aanschrijven van subsidiënten. Misschien wordt er met Koningsdag iets georganiseerd.  

9. Bij de rondvraag meldt Yvonne W dat ze de training heel afwisselend, gevarieerd en 

leuk vind, ga zo door. Verders geen vragen. 

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

kleine warming-up, met aansluitend 30 min lopen waar een ieder zijn eigen zone bepaalt. 

Nadien is er heerlijke warme chocolademelk met suiker- en krentenbrood met echte 

roomboter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 


