Notulen KLM Road Runners
Algemene Leden Vergadering
14 juni 2021
Inleiding
Als gevolg van de Corona maatregelen, zijn we ook dit jaar weer genoodzaakt om de
Algemene Leden Vergadering digitaal te houden
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 kan hij tijdens de vergadering zijn aandacht gebruiken om de
eventuele aanmeldingen en vragen in de gaten te houden.
Aanwezig:
Kitty van Loon, Wim Verhage, Cock van der Pol, Frank Jegers, Klaas Bruin, Peter van der
Veldt, Ajalah Sarlie, Joan Lucassen, Wim van Zalinge, Rieno van Vulpen, Marcia Dubbelaar,
Jan de Jong, Serge Reijnen, Madie Pratisik, Marjolein Vels, Frans Braat, Hidde Bruin, Judy
Bruin, Kayleigh van Haaster, Myrthe Bruin en Jimmy, Ger Katuin en Sjaak van Diepen, Ino
Sohl, Jan Bruine de Bruin, Annie Schrijvers, Paul Jansen, Martin Rijkers, John de Bie.
1.

Opening
- De voorzitter opent de vergadering om 20.02 uur. Het voordeel van het op deze
manier vergaderen, is dat Jan de Jong (vanuit de USA) nu ook deel kan nemen (vorig
jaar in de sneeuw, nu ver in de 30 graden Celsius). Het is helaas al voor de tweede
keer dat we digitaal moeten vergaderen, maar de statuten en de wet schrijven nu
eenmaal voor dat het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
verantwoording moet afleggen aan de leden middels een ALV.

2.

Mededelingen
- Het bestuur heeft vorige week een bestuursvergadering gehad en daar kwamen de
klassementsprijzen van 2019 ter sprake. Het lijkt het bestuur het leukste als we deze
prijzen uitreiken op de eerstvolgende fysieke ALV, en we gaan ervan uit dat dat in
2022 zal zijn. De leden gaan hier stilzwijgend mee akkoord.
- Vanuit de leden zijn er geen mededelingen.

3.

Verslag vorige jaarvergadering 28 oktober 2020
- 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.
- Er zijn geen tegenstemmingen of onthoudingen voor de goedkeuring van het
verslag, waardoor het verslag goedgekeurd wordt.

4.

Jaarverslag over 2020
- Normaal is het jaarverslag min of meer een copy-paste van het voorafgaand jaar,
met hier en daar wat wijzigingen in loopjes en ledenaantal, maar iedereen begrijpt wel
dat 2020 toch een zeer afwijkend jaar is geweest.

5.

Financieel verslag over 2020
- Er is weinig gebeurd, dus zijn er ook weinig uitgaven. We hebben in 2020 voor het
eerst een eigen startdoek gemaakt, zodat we niet afhankelijk zijn van de eventuele
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sponsor. Ook voor e-Captain zijn er uitgaven gedaan deze e-Captain komt later op de
agenda nog ter sprake.
- De kosten van de kar waren o.a. de stalling, verzekering en reparaties aan de
voorklep, maar de bedoeling is om een nieuwe kar te kopen. Daar hebben we in 2019
ook de subsidie op ontvangen. De kar is bijna 25 jaar oud.
- Het bedrag wat we in 2020 overhielden, stelde ons in staat dit voor een deel te
gebruiken voor een kleding lijn, maar dat komt pas volgend jaar (2021) op het
financieel overzicht te staan.
- We hebben er als KLM vereniging bewust voor gekozen, om in 2021 geen subsidie
aan te vragen bij de KPVN.
6.

Verslag van de kascommissie
- De voorzitter geeft het woord aan Wim van Zalinge, als lid van de kascommissie.
Wim is twee keer lid geweest van de kascommissie. De commissie heeft de stukken
van de penningmeester al in februari ontvangen, heeft steekproefsgewijs om nog
meer stukken gevraagd, en vervolgens de gewenste uitleg gekregen. De
kascommissie heeft daarna een brief opgesteld met daarin het voorstel om het
bestuur decharge te geven. Wim leest de inhoud voor en de ledenvergadering gaat –
met applaus- akkoord met de voorgestelde decharge.

7.

Verkiezing nieuwe kascommissie.
- De voorzitter bedankt Wim van Zalinge voor zijn twee zittingstermijnen, Rieno van
Vulpen wil nog een jaartje verder gaan in de kascommissie. John de Bie was reserve
en zal volgend jaar toetreden tot de kascommissie.
- Serge biedt zich aan als reserve.

8.

Verkiezing van de secretaris.
- De secretaris heeft zich weer voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld (hij heeft
andere taken buiten de KLM Road Runners laten vallen) waardoor hij nog meer tijd
beschikbaar heeft voor de KLM Road Runners.
- Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen van nieuwe kandidaten, waardoor Cock
de enige kandidaat is.
- De vergadering gaat unaniem akkoord met de verlenging.
- De voorzitter benoemt ook nog het zeer verdiende Koninklijke lintje, dat de
secretaris heeft gekregen voor zijn vele vrijwilligerswerk.

9.

Vereniging (WBTR) en website
- Nu hebben we eindelijk via de notaris onze statuten gedeponeerd, komen de tweede
en eerste kamer met een nieuw wetsvoorstel aangaande Wet Bestuurlijk en Toezicht
Rechtspersonen, waardoor we op termijn (5 jaar) onze statuten mogelijk moeten
herschrijven. Klaas geeft hier een uitleg over. Het komt erop neer dat het bestuur
geen dingen mag besluiten die de vereniging niet ten goede komt. In de statuten
moet nu vermeld worden wie waar verantwoordelijk voor is, en wie stemrecht heeft.
Wie zijn de uitvoerende bestuursleden en wie zijn de toezichthoudende bestuursleden.
Hoe is het stemrecht geregeld in het bestuur. Wanneer moeten de leden geïnformeerd
worden over grote investeringen. Kortom, we moeten de statuten nog eens goed
doornemen en desnoods het een en ander in een huishoudelijk reglement vastleggen.
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Voor ons zal het niet zo’n grote impact hebben omdat we een kleine, hechte
vereniging zijn, maar voor de grote verenigingen zal dit wat ingewikkelder zijn.
- We gaan onze website een facelift geven met e-captain. De site wordt dan meer
interactief en waarbij je bijvoorbeeld jezelf rechtstreeks kan inschrijven voor
evenementen en betalingen kunt doen. De ledenadministratie is hier ook aan
gekoppeld en kan zo een email en/of betaal verzoeken versturen. We hebben de
licentie vorig jaar gekocht, maar het is te groot om dit alleen uit te voeren. We hebben
daartoe een driemanschap opgericht met Peter Groot, Klaas en Cock om dit uit te
werken. Dit uitwerken moet echt fysiek gebeuren, bij elkaar gezeten, en daar hebben
de Corona maatregelen ons dit jaar behoorlijk in de wielen gereden. Zodra we weer
fysiek bij elkaar kunnen komen gaan we aan de slag.
Iedereen krijgt een eigen pagina om zijn of haar eigen gegevens te beheren, waardoor
dit niet meer bij de ledenadministratie ligt.
10. Terugblik op 2020 en blik op 2021
- We hebben niet veel in clubverband kunnen lopen. We hopen op 12 september het
Corona tijdvak te kunnen afsluiten met de Haarlemmermeerrun, waar inmiddels vier
KLM Road Runners in het bestuur zitten; Mark Mees, Klaas Bruin, Edith Martijnse en
Cock van der Pol.
- Ook de Dam tot Damloop gaat door. De inschrijving via de KLM kan alleen voor KLMers in actieve dienst, dus niet voor pensionaten en collega’s die de VVR hebben
genomen.
- Vorig jaar zou de WARR in Honolulu plaatsvinden, maar werd vanwege de pandemie
afgelast. In principe gaat het dit jaar wel door, het laatste weekend van Oktober. Het
wacht nog wel op de vergunning van de gemeente Honolulu. Ook al zou er geen
officiële WARR loop zijn, dan zal er toch wel gelopen worden en een samenkomst zijn
van WARRIORS.
- Na de WARR 2019 (Amsterdam) wordt er nog veel op Social Media gedaan door
Marcia Dubbelaar. (Facebook, Instagram, Yammer ed.) Op Facebook komen behalve
de klassementsloopjes en andere hardloop gerelateerde zaken, ook andere luchtige
hardloopverhaaltjes aan bod. Het bestuur is erg blij dat Marcia dit wilde doortrekken
na het succes van de WARR 2019. Marcia en Frank vormen een leuk duo voor de PR.
Beiden worden bedankt voor hun inzet.
- Klaas zal wat loopjes op de site zetten. Klaas waarschuwt de niet actieve KLM-ers
nog even dat zij niet moeten wachten op een mogelijk plaatsje bij de KLM DTD loop,
maar zichzelf bij het evenement zelf moeten inschrijven. In totaal 1170 actieve KLMers verwacht men aangemeld te krijgen.
- Klaas probeert nog wel om via LeChampion, de ex-KLM-ers in hetzelfde startvak te
krijgen.
- Voor de Amsterdam marathon zullen we zeer waarschijnlijk dezelfde problemen
krijgen met startbewijzen.
11. Stand van zaken kleding
- De jasjes zijn een overweldigend succes geworden, want we hebben 156 jasjes
besteld met een paar reserve. Bij de dames M was er niet genoeg voorraad en
moesten door Craft bij besteld worden. Een groot deel van de kostprijs van deze
jasjes wordt betaald uit het vermogen van de KLM Road Runners. Dit omdat we weinig
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grote uitgaven hadden in 2020, terwijl er wel inkomsten waren.
- Namens de club heeft Ridder Cock voor zijn verdiende lintje, de grootst mogelijke
maat gekregen, en hij past!
12. Opstarten na Covid 19
- De voorzitter doet een verzoek aan de leden om eventueel vrijwilliger te zijn bij de
aftrap van het post Corona seizoen, en wel bij de Haarlemmermeerrun op 12
september.
- De voorzitter meldt ook nog dat de KPVN een nieuwe voorzitter en secretaris heeft.
Beiden in actieve KLM dienst. Dit was hard nodig omdat het oude bestuur inmiddels
gepensioneerd of met de VVR was, waardoor ze niet meer in de KLM gebouwen en
systemen konden komen. Ook de nog aftredend penningmeester is al enige tijd met
pensioen.
13. Rondvraag
- Jan de Jong vraagt of we ook afmeldingen hadden voor de vergadering.
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van:
Annemiek van Mameren, Mirjam Reuser, Frank v.d. Werff, Brigit de Wilde, Lauren
Stolt, Inti Gonzales, Sandra Mulder, Peter Groot en Jolanda Lucassen.
- Ook vraagt Jan of we volgend jaar een hybride ALV kunnen houden, zowel fysiek als
via internet, zodat hij ook weer de vergadering vanuit de VS kan bijwonen.
- Joan Lucassen vraagt hoeveel leden er aanwezig zijn, dat zijn er totaal 26.
- De DTD training wordt in Hoofddorp weer druk bezocht.
14. Sluiting
- De voorzitter sluit de vergadering en hoopt dat we volgend jaar na de coopertest,
weer ons broodje kroket en een afsluitend borreltje, na de ALV, kunnen nuttigen
Voor gezien en akkoord:

Voorzitter Kitty van Loon

Secretaris Cock van der Pol

Penningmeester Wim Verhage
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