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Aanwezig: 

Kitty Meijburg, Cock v.d. Pol, Mathijs v.d. Pol, Jan de Jong, Henk Tijdeman, Erik 

Verschuren, Jolanda Lucassen, Serge Reijnen, Frank Jegers, Klaas Bruin, Koen 

Hesseling, Wim Roozendaal, Ben Fijma, Toni Samallo, Wim Verhage, Ajalah 

Sarlie, Ger Katuin, Cornelis Krommenhoek, Han Schindeler, Albert Houtenbos, 

Hennie Krommenbeek, Martin Hansen, David Smith, Rieno van Vulpen, Peter v.d. 

Veldt, Peter Groot, Guus Schutijser, Robin Honing, Claudia Kuylenburg, Deliz 
Honing, Jan Bruine de Bruin, Rene van Houwelingen, Frank van der Werff, Chris 

Visscher, Flora Visscher, Annie Schrijvers, Jolanda Sikkema, Miranda de Moel, 

Andre van der Neut en John Vink. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Kitty Meijburg, opent de vergadering in de kantine van het 
KLM Sportcentrum, Amstelveen. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van: 

Laura v. Wingerden, Madie Pratasik, John Pot, Henno Wiertz, Marjolein Vels, 

Bob van der Zel, Roberto Hofman, Paul Tang, Wim van Zalingen, Joan 

Lucassen, Vincent Fokkinga, Jan Oosterhof, Willem Dellemijn, Frank de 
Jong, Raymond des Bouvrie, Lily Pratasik,  Brigitte de Wilde, Ino Sohl, 

Marcel Magnee, Fred Bakkenist, Isje Bos, Frans Dessing, Eus Könst en 

Annemiek van Mameren. 

Er zijn veel mensen aanwezig en veel van de afwezigen hebben zich netjes 

afgemeld, het doet een ieder goed dat er een grote betrokkenheid is bij de 

KLM Road Runners International. 
De voorzitter vraagt de leden om zorgvuldig te zijn met het kiezen van een 

geadresseerde als men iets wenst te melden. Voor vragen en wijzigen van 

NAW gegevens moet de ledenadministratie hiervan op de hoogte gesteld 

worden, bij het afmelden van de ledenvergadering de secretaris in plaats 

van een reply op de uitnodiging. 

Afgelopen jaar is Sandra Huenders gestopt met de nieuwsbrief. Degene die 
nu een stukje geschreven hebben en willen gaan schrijven kunnen dat naar 

de webmaster (Peter Groot) sturen.  

We krijgen binnen afzienbare tijd een nieuwe website. Mathijs is hier nog 

volop mee bezig. Op de nieuwe website komt ook een forum te staan zodat 

leden onderling contact met elkaar kunnen hebben/zoeken. 

 

3. Inkomende en uitgaande stukken 
Op 6 april is in Hilversum de Hilversumse ALS loop. Joan Lucassen nodigt 

iedereen uit om vanaf haar huis hier naar toe te gaan. 

Ook Denise de Beer organiseert een wedstrijd in Amerongen, op diezelfde 

dag.  

Peter Groot heeft een training blessurevrij lopen gevolgd en heeft de 

trainster bereid gevonden om voor de KLM RoadRunners ook een training te 
geven. De training wordt op dinsdagen vanaf 15 april gegeven vanuit S&O 

en kost voor acht trainingen 40 euro. Bij het volbrengen van 7 van de acht 
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trainingen krijgt men van de KLM RoadRunners 20 euro retour van de 

penningmeester. Er kunnen maximaal 15 deelnemers aan meedoen. 

Joan Lucassen, volgens Peter Groot met ADHD, gaat dit jaar weer naar 

Versailles om te lopen op 29 juni het is haar vorig jaar zeer goed bevallen. 

Ze roept mede leden op om ook te komen lopen. 

We hebben een uitnodiging gekregen om aan de Airportlauf mee te doen in 

Munchen op 9 mei. Tot op heden gaan alleen Klaas en Cock. 
Rui Cabral hoopt op 9 november zijn 300e marathon te lopen. Hij wil dit op 

de baan doen en nodigt KLM Roadrunners uit om enkele rondjes mee te 

lopen. 

Ger Katuin gaat met een groep de Roparun (vanuit Parijs) lopen en zoekt 

nog sponsoren. Op team291.nl staat nadere informatie. 

Alle stukken voor de vergadering staan op de site, behalve de financiële 
stukken. Deze stukken zijn bij de ingang van de zaal te verkrijgen. 

 

4. Verslag vorige jaarvergadering 19 maart 2013 

Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag, waardoor dit is 

goedgekeurd. 

Klaas licht nog het een en ander toe aangaande de verbouwing van het KLM 

Sportcentrum. Dit wordt gestript en opnieuw opgebouwd, niet alleen voor 
de sport maar ook voor vergaderingen en flexibele werkplekken. Het geheel 

zal een meer functioneel gebruik moeten afdwingen, met onder de sport en 

boven de vergaderzalen en werkplekken. 

Mede door de bredere inzet van het KLM Sportcentrum is besloten om de 

blessure trainingen, waar Peter Groot over vertelde, daar te laten beginnen. 

Binnen de KLM is steeds meer aandacht voor gezond en fit zijn, daarbij past 
geen verouderd Sportcentrum. 

Frank Jegers doet de branding van de KPVN; hoe zetten we de KPVN 

herkenbaar neer in de (KLM) maatschappij. 

 

5. Jaarverslag over 2013 

Er zijn geen op of aanmerkingen over het jaarverslag. 
 

6. Financieel verslag over 2013 

Dit jaar zijn we voor het eerst negatief geëindigd, maar dat lag aan het 

moment van afschrijven van bepaalde dingen. 

Klaas verzorgd ter ontlasting van de penningmeester de subsidie aanvraag 

vanwege onder andere zijn positie binnen de KPVN. Wij, de KLM 

roadrunners, dragen de KLM elke keer positief uit tijdens de 
hardloopwedstrijden. Hierop is ook de subsidie aangevraagd. 

De kar heeft een facelift gehad. De klep van de kar wordt voorzien van 

andere uitzetveren waardoor de klep verder open kan. Ook wordt de 

mogelijk onderzocht om er een soort van voortent aan te maken. 

Het aantal leden is iets toegenomen. We hebben veel slapende leden, die 

we eerder en sneller moeten aanschrijven voor het betalen van de 
contributie. 
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7. Begroting 2014 

Dit punt is in het vorige agendapunt behandeld 

 

8. Verslag van de kascommissie 

Han Schindeler en John Pot hebben de kascontrole uitgevoerd bij de 

penningmeester en hebben geen onrechtmatigheden gevonden. John Pot is 

hedenochtend teruggekomen vanuit Zuid Afrika en is afwezig. Samen 
hebben ze na de kascontrole een brief naar het bestuur geschreven, waarbij 

zij de leden verzoeken om decharge te geven aan de penningmeester. Het 

applaus vanuit de zaal is als dank voor de kascommissie en het overnemen 

van de aanbeveling van de kascommissie om het bestuur decharge te 

verlenen.  

 
9. Verkiezing nieuwe kascommissie. 

John Pot heeft zijn tweede jaar erop zitten als lid van de kascommissie en 

wordt bedankt voor zijn inzet. Han Schindeler mag nog een jaar doorgaan 

en wil dat ook graag doen. Koen Hesseling, reservelid, zal John in de 

kascommissie vervangen als vast lid. De vergadering gaat akkoord met 

deze samenstelling. Rieno van Vulpen zal reservelid zijn. 

 
10. Verkiezing van de voorzitter. 

De voorzitter is nog een termijn beschikbaar en er zijn geen 

tegenkandidaten, waardoor ze unaniem herkozen wordt door de 

vergadering. 

Kitty memoreert dat ze erg blij is dat ze voorzitter mag zijn van zo’n mooie 

vereniging. 
De secretaris grijpt gelijk even de kans aan om de huldiging van de 

voorzitter door de burgemeester van de Haarlemmermeer met een lintje 

onder de aandacht te brengen. Het was volgens hem voor het eerst dat de 

burgemeester namens de koning ( i.p.v. de koningin) een lintje mocht 

uitreiken. 

 
11. Verkiezing van de penningmeester 

Er zijn geen tegenkandidaten voor het penningmeesterschap en aangezien 

de huidige penningmeester heeft aangegeven nog een termijn te willen 

doorgaan wordt ook hij unaniem herkozen door de leden. 

De penningmeester roemt het sociale karakter van deze vereniging. 

 

12. KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2013 
Klaas heeft een opsomming gemaakt van de uitslagen die de leden hebben 

opgestuurd. Wim Verhage heeft de meeste wedstrijden en kilometers 

gelopen over de hele wereld (46 wedstrijden). 

Frank Jegers heeft de meeste kilometers in KLM klassementslopen gelopen. 

Dit jaar hebben we een bijzondere winnaar van het opkomstklassement ! 

Jan de Jong heeft alle loopjes gelopen (29), heeft daarvoor zijn vakanties 
aangepast aan de loopjes en heeft zelfs zijn hardloopschoenen verkozen 

boven een warme kruik in bed. Jolanda overhandigt Jan de eerste prijs. De 
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laatste kreeg nog een hoofdprijs want hij mocht Jolanda de tweede prijs 

overhandigen (24 loopjes), gepaard met de nodige kussen. 

De derde prijs was een gedeelde derde plaats van Kitty Meijburg en Ben 

Fijma (21 loopjes). De vijfde plaats was ook een gedeelde plaats van Wim 

Roozendaal en Klaas Bruin (20). 

 

Opkomst klassement  2013 
1 Jan de Jong 30 

2 Jolanda Lucassen 24 

3 Kitty Meijburg 21 

3 Ben Fijma 21 

5 Wim Roozendaal 20 

5 Klaas Bruin 20 
 

Er zijn dit jaar een paar extra prijzen. De Uiver wordt uitgereikt aan Henk 

Tijdeman, de oudste actieve KLM Roadrunner bij de mannen en aan Ajalah 

Sarlie de oudste actieve KLM Roadrunner bij de vrouwen. 

Ook de jongste Roadrunner krijgt een prijs. Deliz Honing maakt al heel wat 

KLM Roadrunners kilometers mee in de wandelwagen als Robin of Claudia 

aan het rennen zijn. 
Ook is er een prijs voor Jan Oosterhof die veel klassementswedstrijden 

aanwezig is zonder actief te (kunnen) lopen, maar als EHBO-er, 

verkeersregelaar of politieagent. Koen Hesseling zal de prijs overhandigen 

aan Jan, die zich had afgemeld voor deze vergadering. 

Voor de secretaris volkomen onverwachts kwam Jolanda met een 

onderscheiding voor zijn inzet voor het hardlopen, de AVH en de KLM RRI in 
het bijzonder. 

Sandra Huenders die eerst het clubblad en later de nieuwsbrief heeft 

verzorgd is niet aanwezig, maar zij zal ook op gepaste manier bedankt 

worden. 

Ook krijgen diverse leden een kilometerstandaard of plaatje op hun 

standaard. Op dit plaatje staan (naar beneden afgerond) een gelopen 
hoeveelheid van 250km sinds het jaar 2000. 

 

13. Terugblik over 2013  

De terugblik en vooruitblik worden samen gevoegd in één agendapunt. 

 

14. Vooruitblik en plannen 

Ook dit jaar gaan we weer de estafette in Lisse lopen. Een team voor de 
estafette in Lisse bestaat uit vier personen die elk ongeveer 5,2 km lopen. 

De club betaald voor de leden het inschrijfgeld. Naast een prijs voor het 

snelste team zijn er ook allerlei andere prijzen, waaronder het oudste team. 

De afgelopen jaren zijn wij als KLM Roadrunners daarvoor in aanmerking 

gekomen. 

De baan wedstrijd wordt dit jaar voor het eerst op de baan bij AV 
Haarlemmermeer in Hoofddorp (!) gehouden. De barbecue wordt verzorgd 

door de slager die dit al jaren deed in Lisse. Iedereen die tijdens de 
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baanloop buiten wil zitten zal echter zelf een stoel mee moeten nemen. 

Guus heeft in Dubai de marathon gelopen en Mathijs wil zijn eerste 

marathon lopen en zoekt advies, welke hij na de vergadering zal krijgen. 

René van Houwelingen vraagt aandacht voor de IJmond trekkersloop op 18 

juni. We zullen deze mooie wedstrijd (5 en 10 km) wederom op de kalender 

zetten en als klassementsloop aanmerken. 

De Tata-KLM trial is nog een vraagteken (nagekomen bericht is dat het dit 
jaar niet als zodanig doorgaat). 

Serge heeft een gast uit Ghana die hij onderweg naar de WARR in Zuid 

Afrika ontmoet heeft en hem enorm heeft geholpen, hij is nu in Nederland 

gast en is mee als toehoorder. 

Hennie Krommenhoek gaat dit jaar in Parijs de marathon lopen, vorig jaar 

heeft ze in Berlijn gelopen. Ze gaat ook in Nijmegen met drie generaties de 
Mariekeloop lopen. 

De WARR is dit jaar op 5 oktober in Dublin. Aangezien de kleur oranje in 

Ierland gevoelig ligt, heeft Wim Roozendaal voor dit jaar een paar blauwe 

pruiken gekocht, om lekker op te vallen. Wim zal zijn ruime ervaring in 

Dublin delen met iedereen die daarom vraagt. 

Op 19 oktober is weer de Amsterdam marathon, ook voor dit jaar proberen 

we 100 startbewijzen via Flying Blue Runners te krijgen. 
Op 13 december zijn er weer de clubkampioenschappen in Langevelderslag  

 

15. Vrije tickets 2013 

Dit jaar is de WARR in Dublin. Dit is geen bestemming voor de KLM dus kan 

hier geen vrije ticket voor ingezet worden. 

Gelukkig hebben we een uitnodiging gekregen van United Airlines om deel 
te nemen aan een Interline hardloopwedstrijd in de buurt van San Francisco 

op 31 mei 2014. De afstanden zijn 5,10 en 21 kilometer op onverharde 

wegen. Het voorstel vanuit het bestuur is om voor deze wedstrijd de KPVN 

tickets te gebruiken. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De prijzen van de inschrijving zijn wel erg hoog (60 dollar voor de halve 

marathon, incl. functioneel hardloopshirt). De penningmeester zal 15 dollar 
betalen aan iedere KLM Roadrunner die daar gaat lopen. 

 

16. Rondvraag 

Martin Hanssen vraagt om meer informatie over Versailles. Vooralsnog komt 

er geen bus maar kunnen de KLM Roadrunners gezamenlijk de wedstrijd 

voorbereiden. Joan Lucassen wil graag het een en ander coördineren. 

Henk Tijdeman is blij met zijn lidmaatschap van de KLM Roadrunners. 
 

17. Sluiting 

Kitty sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt een ieder voor de 

aanwezigheid. Er is nog een mogelijkheid om op kosten van de vereniging 

wat te drinken en met oude en nieuwe bekenden nog even na te praten. 

Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. 


