Notulen jaarvergadering loopgroep Witmarsum

Datum: 30 januari 2018
Aanwezig: Janny, Steven, Anna, Sjoerd, René, Lianne, Berber, Sabine, Rens, Paul, Nok, Matteke,
Jacob, Betty k en Betty B
Afwezig mkg: Trees, Richard, Yvonne S en Yvonne W en Anneke de V
Janny opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen: Janny heeft verschillende uitnodigingen gekregen om mee te doen aan
hardloopwedstrijden/ loopjes. Informatie kun je bij haar opvragen.
Notulen en jaarverslag: Dit is de eerste jaarvergadering van loopgroep Witmarsum. Daarom zijn er
ook geen notulen, maar wel een jaarverslag. Deze wordt vervolgens voorgelezen door Berber. Het
jaarverslag kan terug worden gelezen op de website.
Financieel verslag: Betty Krol heeft een duidelijk financieel overzicht gemaakt. Opvallend is het hoge
eind saldo; dit komt omdat er in het verleden veel geld is gesubsidieerd voor de cursus Start to Run
en Run to the Start. Ieder jaar is daar een flink bedrag van overgebleven. De hoge bestuurskosten
omvatten een deel voor de betaling voor onze trainster. De kosten van het “wel en wee” zijn aan de
hoge kant omdat ons feestelijke viering van de oprichting van de loopgroep daar in zit (lokaal 55).
Onder “overige uitgaven” vallen o.a. aanschaf van materialen en notariskosten (deel daarvan krijgen
we terug via de atletiekunie). De contributie bedraagt € 50,-; een deel daarvan (€ 16,-) gaat naar de
atletiekunie. NB de factuur van de contributie hebben jullie over de mail gekregen.
Opmerking: zijn er nog ideeën om de inkomsten omhoog te krijgen? Antwoord: in principe niet; er is
genoeg kapitaal.
Opmerking van Janny: let erop wanneer je je aansluit bij een andere vereniging zoals Horror, dan
krijg je waarschijnlijk via hun een lidmaatschap-pasje van de atletiekunie. Het voordeel van een
lidmaatschap van de atletiekunie is dat je verzekerd bent, je korting krijgt op bepaalde loopjes en de
bond komt voor je op indien er iets vervelends gebeurd op hardloopgebied.
De kas is gecontroleerd door Steven en Yvonne S en is goed gekeurd door de kascommissie.
Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit Janny Yntema (voorzitter), Betty Krol
(penningmeester), Jacob Fopma (ledenadministratie), Lianne Haitsma, Berber Bekema en Betty
Bakker (commissieleden). Matteke Feenstra beheert de website. Schroom niet om leuke zaken voor
de site aan haar door te geven! Alles is welkom; verslagen van loopjes en/of foto’s.
Jacob meldt dat de vereniging nu 38 leden heeft. Als nieuwste lid verwelkomen we Nok de Wind. Om
meer leden te werven, zou er eventueel weer een “Start to Run” cursus kunnen komen. Momenteel
zou dat te belastend voor Janny zijn. Een voorkeur zou gaan naar extra trainers. Maar voordat je echt
training mag geven, ben je drie cursussen verder.
BBL: Betty, Berber en Lianne zijn de “BBL”; zij verzorgen de leuke en sociale zaken rondom het
hardlopen. Te denken valt aan een kaartje bij “lief en leed”, zorgen voor de extra attenties bij het
lopen rondom Pasen en Kerst, zomer- en de winteractiviteiten en het organiseren van feestavondjes.
Hebben jullie ideeën? Laat het ons weten! Idee: bij Johan en Nadia eten?

Trainingen: Geef aan wat je doel is en geef dit op tijd aan bij Janny, zodat zij dit kan verwerken in het
trainingsschema. Zorg zelf voor een klokje (bij Blokker zijn goedkope te verkrijgen) zodat je bij de
trainingen deze kunt gebruiken.
De trainingen worden door de leden als positief ervaren: leuk, gevarieerd en prima schema’s.
Janny zou wel meer bootcamp trainingen willen geven.
Wvttk:
Lianne: overleg met de penningmeester dat de BBL een ”eigen potje geld” kan krijgen, om zo hun
uitgaven voor de extra dingen zelf te kunnen bekostigen.
Betty B: i.v.m. een hamstring blessure kan zij voorlopig nog niet hardlopen. Hopelijk komt ze in het
voorjaar weer.
Anna: Wie wil haar kaart overnemen voor een trail op 14 april in Steenwijk? (Woldbergtrail)
Sluiting: Janny bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

