Notulen KLM Road Runners
Algemene Leden Vergadering
28 oktober 2020
Inleiding
De Algemene ledenvergadering (voorafgegaan door een Coopertest en een broodje kroket)
van 30 maart 2020, kon vanwege Corona geen doorgang vinden.
Helaas zitten we nu in een tweede golf van besmettingen en is fysiek vergaderen nog
steeds niet mogelijk. Aangezien we wel de goedkeuring van de Algemene Leden
Vergadering nodig hebben over het financiële beleid en over het deponeren van onze
statuten bij de notaris, is er gekozen voor een digitale vergadering. Dit werd via Bluejeans.
Al onze leden hebben tijdig een uitnodiging gehad om zich aan te melden voor deze
vergadering. Na aanmelding ontving een ieder de link om op de Bluejeans vergadering te
komen, en daarbij een uitleg over de spelregels. Voor diegenen die nog niet bekend waren
met dit medium, heeft de secretaris op 26 en 27 oktober, Bluejeans een half uur geopend
om hen er vertrouwd mee te maken.
In totaal 15 leden hebben hier gebruik van gemaakt.
In de mailing is nadrukkelijk vermeld dat de vergadering zou worden opgenomen, zowel
met video als audio. Dit geeft de secretaris de mogelijkheid om de notulen na de
vergadering te maken, en tijdens de vergadering zijn aandacht kan gebruiken om de
aanmeldingen en vragen in de gaten te houden.
Aanwezig:
Kitty van Loon, Wim Verhage, Cock van der Pol, Peter Groot, Jolanda Lucassen, Frank
Jegers, Klaas Bruin, Peter van der Veldt, Ajalah Sarlie, Joan Lucassen, Mariëlle Putto, Hans
Prins, Erik Verschuren, Wim van Zalinge, Rieno van Vulpen, Marie-Jose Dobbe, Marcia
Dubbelaar, Mireille Hoogerbeets, Rochdi Sefrioui, Yvonne Petersen-van den Bosch, Dirk
Meurs, Rui Cabral, Jan de Jong, Sandra Mulder, Serge Reijnen, Madie Pratisik, Marjolein
Vels, Frans Braat, Koen Hesseling, Hidde Bruin, Judy Bruin, Kayleigh van Haaster, Hennie
Lollinga, Cornelis Krommenhoek, Ger Katuin en Sjaak van Diepen.
1.

Opening
- De voorzitter betreurt het dat de fysieke vergadering van 30 maart 2020 niet door
kon gaan vanwege Corona, en vindt het fijn dat we op deze manier toch met elkaar in
contact kunnen komen. Iedereen heeft de stukken door kunnen lezen en daar vooraf
vragen over kunnen stellen. Er zijn geen vragen binnen gekomen.
- De secretaris meldt nogmaals de spelregels. In het begin hadden we gezegd dat we
de microfoons en camera’s dicht laten vanwege het dataverkeer, maar we kunnen het
wel proberen alles open te laten, en ingrijpen waar nodig is. Met name de open
microfoons kunnen vervelend zijn i.v.m. het rondzingen van geluid. Iedereen wordt
nogmaals gewaarschuwd dat de vergadering opgenomen wordt voor het later maken
van de notulen, maar als je de microfoon dichthoudt en de camera uit, wordt er ook
niets van jou opgenomen.
Er wordt straks over een aantal zaken gestemd, en daar gaan we de chatfunctie voor
gebruiken. Wij spreken met elkaar af dat wij alleen tegenstemmingen zullen
vermelden om het overzichtelijk te houden. En, voor diegenen die de chat functie niet
kunnen gebruiken (bij gebruik van een telefoon) mogen ook de secretaris per
WhatsApp daarvan berichten. Het telefoonnummer is wat in de laatste e-mail
meegestuurd.
Ook de chats worden gedownload om te gebruiken voor het verslag.
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- Er zijn afmeldingen binnen gekomen van:
Jan Bruine de Bruin, Inge van Eddixhoven, Jan Verbey, Paul Jansen, Roland van
Gerven. Annemiek van Mameren, David Smith, Ino Sohl, Paul Jansen, Marcel Magnee.
2.

Verslag vorige jaarvergadering 08 april 2019
- Iedereen heeft het verslag kunnen lezen en er zijn geen vragen of opmerkingen
binnen gekomen. Het is niet echt zinvol om het verslag nu nogmaals pagina voor
pagina door te nemen, dus de voorzitter vraagt of er op het laatste moment toch nog
vragen zijn. Peter Groot vraagt of het ook mogelijk is om je te onthouden van
stemming. De secretaris meldt dat alleen een onthouding van stem en een tegen stem
in de chat gezet moet worden, met de naam erbij.
- Er zijn geen tegenstemmingen of onthoudingen voor de goedkeuring van het
verslag, waardoor het verslag goedgekeurd wordt.

3.

Financieel verslag over 2019
- Dit verslag heeft men vanmorgen per mail ontvangen en staat niet op de site.
- De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester om eventuele vragen over het
financiële verslag te beantwoorden.
- Joan vraagt waar het verschil in zit m.b.t. de contributie van 2019 en 2020.
De penningmeester legt uit dat het financieel overzicht over het jaar 2019 gaat en dat
we dit eigenlijk al op 30 maart hadden moeten bespreken. In december 2019 is de
mail naar de leden gegaan als reminder voor de contributie. Veel leden hebben toen in
2019 direct betaald, terwijl de contributie over 2020 gaat. Daardoor ontstaat er
eigenlijk een vertekend beeld over de inkomsten.
- De penningmeester licht nog toe dat we in 2019 meer geld overgehouden hebben
omdat we als KLM Road Runners weinig kosten gehad hebben aan de WARR. Maar ook
omdat er ook minder mensen aanwezig waren bij de baanloop zowel als bij de
clubkampioenschappen.
- Marie José vraagt van wie we de subsidie krijgen. Deze krijgen we van de KPVN
(KLM Personeels Vereniging Nederland)
- Rieno vraagt naar de post van €2000- de WARR - wat dit voor een bedrag is. Dit was
een renteloze lening van vorig jaar die nu afgelost is.
- Kortom, besluit de penning meester, we zijn een financieel gezonde vereniging.

4.

Verslag van de kascommissie
- De voorzitter geeft het woord aan Erik als lid van de kascommissie.
- Erik Verschuren licht het een en ander toe. Ook vanwege de situatie rond Corona,
heeft de kascommissie moeten improviseren. Zij heeft de stukken digitaal opgevraagd
en ontvangen, enige verhelderende vragen gesteld welke allemaal bevredigend zijn
beantwoord. Kortom, zij vonden dat de penningmeester zijn werk keurig gedaan heeft
en vraagt de vergadering decharge te geven voor het gevoerde financieel beleid.
- De voorzitter vraagt of diegene die hier niet mee akkoord is, of zich willen onthouden
van stemming, dat te melden in de chat. De chat blijft leeg, waardoor de voorzitter
concludeert dat de vergadering hiermee akkoord gaat.

5.

Verkiezing nieuwe kascommissie.
Erik Verschuren heeft er twee termijnen opzitten en wordt bedankt voor zijn inzet.
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Wim van Zalinge neemt zijn plaats in, Rieno van Vulpen treedt toe tot de
kascommissie en John de Bie blijft reserve.
(Op dit moment komen er veel echo’s binnen, dus de secretaris dempt alle
microfoons. Diegene die wat wil zeggen, kan zijn microfoon weer open zetten of dat in
de chatfunctie aangeven.)
6.

Verkiezing van de voorzitter.
- De voorzitter vraagt nogmaals aan de secretaris of er mensen zijn geweest die zich
aangemeld hebben voor de functie van voorzitter. Er zijn geen andere aanmeldingen
binnen gekomen om voorzitter te worden, anders dan van de voorzitter zelf, waardoor
Kitty van Loon onze enige kandidaat is. Zij wordt unaniem herbenoemd door de leden
als voorzitter.
- De voorzitter houdt de voorzittershamer nog even voor anderhalf jaar, want het
eerste halfjaar was de verlenging vanaf de oorspronkelijke ALV op 30 maart 2020.

7.

Verkiezing van de penningmeester
- Voor de functie van penningmeester hebben zich ook geen andere kandidaten
aangemeld, en Wim Verhage heeft zich weer beschikbaar gesteld voor nog een
termijn. De vergadering gaat unaniem akkoord met een volgende termijn als
penningmeester.

8.

KLM Roadrunners als vereniging
Wij hebben als een van de laatste verenigingen binnen de KPVN onze statuten nog
niet gedeponeerd bij de notaris. Daar worden we toch wel frequent mee
geconfronteerd omdat het ons belemmert bij belangrijke zaken.
De notaris zal de vereniging laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel en dat zal
de weg vrijmaken voor het o.a. het kunnen afsluiten van een zakelijke rekening bij de
bank en het afsluiten van een bestuurlijke aansprakelijkheid verzekering. Daar zal het
bestuur bijzonder blij mee zijn.
De aanwezigen hebben allemaal de door de notaris opgestelde statuten gelezen, met
de daarop zichtbaar gedane wijzigingen.
Wij vragen de vergadering of zij akkoord gaat met het feit dat wij als vereniging
voornemens zijn de statuten, zoals met hen gedeeld, te gaan deponeren bij de
notaris.
Het voorstel om deze statuten te deponeren, wordt unaniem gedragen door de
vergadering.
Inmiddels is ook het ook Ger Katuin (na een WhatsApp advies) gelukt om in te loggen
in de vergadering. Ger wordt separaat gevraagd of hij hier misschien bezwaar tegen
heeft, maar dit heeft hij niet, waardoor het voorstel unaniem is aangenomen.
Voor de notulen zijn het dus 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Het bestuur zal nu de volgende stap zetten en de notaris vragen deze statuten te
deponeren. In deze tijd van Corona zal dat wat ingewikkeld zijn en krijgt het bestuur
(de voorzitter, penningmeester en secretaris) separaat een afschrift, welke we moeten
ondertekenen in een live video WhatsApp verbinding met de notaris. Dit nadat we ons
via hetzelfde medium hebben gelegitimeerd.
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9.

Rondvraag
- De voorzitter heeft nog nooit een vergadering voorgezeten die slechts 23 minuten
duurde tot de rondvraag.
- Frank heeft de vraag waar we volgend jaar het KPVN ticket voor willen gebruiken. Hij
stelt zelf voor om deze weer in de herkansing voor de WARR op Hawaii te gebruiken.
Vooralsnog is dit de enige kandidaat om de WARR te organiseren. Maar als er een
andere kandidaat komt, in de USA of elders, gaan we daar naar toe. De vergadering is
ook unaniem voor, om de tickets voor de WARR 2021 te gebruiken.
- Jan de Jong vraagt hoeveel leden we op dit ogenblik hebben. Peter van der Veldt
antwoordt dat het er 313 zijn.
- Marie Jose Dobbe vraagt wat de plannen zijn voor volgend jaar. Frank antwoordt
hierop dat het allemaal afhangt van het vaccin, en of we weer het “normale” leven
kunnen oppakken. In dat geval kun je denken aan de BBQ baanloop en de
clubkampioenschappen. Ter afsluiting van de DTD training in september van dit jaar,
werd er een leuk klein intiem loopje (40 deelnemers) in het Haarlemmermeerse bos
georganiseerd. Met als trefpunt het restaurant van de zoon van Eus. Wellicht kunnen
we dit volgend jaar weer doen.
- Marcia Dubbelaar wordt gevraagd om haarzelf als onze SM (Social Media) dame te
introduceren. Ze beheert Facebook (besloten medium) en Instagram (ook besloten)
en Yammer. Ze wil de loopjes die er zijn meer promoten en vraagt ons om leuke
(gedane) loopjes te plaatsen, of het nou fysiek is of virtueel is. Ze zit nu in Goes op
haar vakantieadres, en dat is het voordeel van online vergaderen.
Bij Strava is er ook een KLM clubje.
- Bij AVH gaat de cross in december niet door, maar men kan nu individueel in dat
weekend met Strava het parcours lopen, op een moment dat het uitkomt. Als
organisatie kunnen ze dan kijken of men de juiste afstand gelopen heeft en de tijd
noteren, om zo toch een klassement te krijgen.
- Ger Katuin wordt bedankt dat hij na de Dam tot Dam looptrainingen, weer de
trainingen aan de Toolenburgse plas heeft voortgezet. Maar helaas zijn deze inmiddels
ook (tijdelijk) gestopt vanwege de groepsgrootte.
- De voorzitter vraagt tenslotte aan Jan de Jong of hij thuis in de Verenigde Staten zit.
Het tijdsverschil met Minneapolis is zes uur eerder, maar het sneeuwt daar inmiddels
wel laat Jan zien.

10. Sluiting
- De voorzitter spreekt de wens uit om elkaar fysiek weer snel te kunnen ontmoeten.
En sluit hiermee de vergadering af en hoopt dat iedereen gezond blijft.
Voor gezien en akkoord:
Voorzitter Kitty van Loon

Secretaris Cock van der Pol

Penningmeester Wim Verhage
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