Notulen KLM Road Runners
algemene ledenvergadering
08 april 2019
1. Opening
32 KLM Roadrunners hebben eerst een Coopertest op de baan van AVH
gelopen (12 minuten). Na het douchen en opfrissen was er een broodje
kroket en salades, klaar gemaakt door Wil Veldman van AVH.
- Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
- Aanwezig:
Ajalah Sarlie, Annie Schrijvers, Joan Lucassen, Janet Bussing, Marie-Jose
Dobbe, Klaas Bruin, Gert Zeilstra, Marcia Dubbelaar, Han Schindeler, Rieno
van Vulpen, Wim Verhage, Ger Katuin, Hidde Bruin, Hennie Lollinga,
Swennia Heij, Miranda van der Voort, Jan Verbeij, Wim van Zalinge, Jan
Bruine de Bruin, Peter van der Veldt, Chantal Fontaine, Hans van Steijn,
Guus Schutijser, Hans Prins, Andre de Waard, Paul Jansen, Sjaak van
Diepen, Marcel Magnee, David Smith, Frank Jegers, André van der Neut,
Paul de Boer, Albert van de Zaan, Kees van Vaneveld, Lothar de Graaff,
Paul Jansen, Paul Jansen, Ben Fijma, Inge Edixhoven, Koen Hesseling, José
Wiechels, Kitty Meijburg, Cock van der Pol, Jolanda Lucassen, Miranda de
Moel, Petra Niessen, Jessica Niessen, Regina Blom, Annemiek van Mameren,
Arie Koeman, Mirjam Reuser, Martin Hansen, Robin Honig, Claudia
Kuijlenburg, Madie Pratisik, Marjolein Vels, Lucienne van Hensbergen, Judy
Bruin, John de Bie en Valerie de Bie.
Deze zestig aanwezigen, een top opkomst voor een ALV, noodzaakte tot
extra stoelen in de kantine van AVH.
2.

Mededelingen
- De voorzitter zal blijven staan om het bereik van haar stem zo ver
mogelijk te maken.
- De vrijwilligers Elly, Wil, Andre en Miranda worden bedankt voor hun inzet
voor de coopertest en voor de ALV door middel van een mooie bos rozen.
Harry, de starter, die eerder wegging, werd bedankt met een doos
chocolade.
- Na de vergadering zal een presentatie door Wim Roozendaal in elkaar
gezet over de WARR gegeven worden om zo de vrijwilligers te motiveren.
- Ger Katuin wordt middels een bos rozen bedankt voor zijn inzet om in de
wintermaanden de dinsdagavondtrainingen van Kees en Lothar over te
nemen.
- Er wordt een voorstelrondje gemaakt voor de nieuwe leden. Twee nieuwe
leden zijn dit jaar doorgestroomd vanuit de Dam tot Damloop-training van
Lothar en Kees.
- Ino Sohl begint er een traditie van te maken om vlak voor de ALV zijn
sleutelbeen te breken als gevolg van een val van de fiets; het bestuur en de
leden wensen Ino beterschap.
- De inschrijving voor de baanloop op zondag 23 juni en voor de Spartaanestafette op 7 juni staat inmiddels op de site.
- Er zijn veel afmeldingen gekomen, maar dat men de moeite neemt om af
te melden toont de betrokkenheid van de leden. Het totaal van het aantal
aanwezige leden en de afzeggingen nadert het ledenbestand.
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3.

Verslag vorige jaarvergadering 23 april 2018
- Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag, waardoor het door de
vergadering wordt goedgekeurd.

4.

Jaarverslag over 2018
- Er zijn geen op- of aanmerkingen over het jaarverslag. Wel benadrukt de
voorzitter iedereen zijn/haar eigen uitslag door te sturen voor het
klassement.

5.

Financieel verslag over 2018
- Wim legt het financiële resultaat uit. We hebben het afgelopen jaar
negatief afgesloten. Dat kwam mede door een lening aan de WARR om de
eerste kosten te lenigen en door de aankoop van de sokken, welke tijdens
de vergadering bij Frank afgehaald kunnen worden.
- Het financieel overzicht staat niet op de site maar een paar hardcopies
liggen in de zaal ter inzage.

6.

Verslag van de kascommissie
- De kascommissie is bij de penningmeester geweest en die heeft een
uitstekend verhaal. Ze hebben wat steekproeven genomen en geen
onrechtmatigheden gevonden. De kascommissie stelt de ledenvergadering
dan ook voor om decharge te verlenen aan het bestuur aangaande het
financieel beleid. De leden nemen deze decharge over.

7.

Verkiezing nieuwe kascommissie.
Marc Jansz heeft zijn twee termijnen erop zitten en wordt bedankt voor zijn
inbreng. Eric Verschuren wil een tweede termijn doen samen met Wim van
Zalinge welke reserve lid van de kascommissie was. De nieuwe
reserveleden zijn Rieno van Vulpen en John de Bie.

8.

Verkiezing van de secretaris.
Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen om secretaris te worden,
waardoor Cock onze enige kandidaat is. Hij wordt unaniem gekozen door de
leden met applaus.

9.

KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2018
Klaas en Wim Roozendaal hebben een opsomming gemaakt van de
uitslagen die de leden hebben opgestuurd.
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Opkomst klassement
Wim Roozendaal
28
22
Cock van der Pol
19
Kitty Meijburg
Gert Zeilstra
12
Hidde Bruin
11
Ino Sohl
Jan Bruine de Bruin
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- De prijzen worden uitgereikt.
- Ook krijgen diverse leden een kilometerstandaard of plaatje op hun
standaard. Op dit plaatje staan (naar beneden afgerond) een gelopen
afstand per 250 km sinds het jaar 2000. Hennie Lollinga heeft haar eerste
250 klassementkilometers gehaald.
10. Terugblik over 2018 en een vooruitblik over 2019
- Koen vertelt zijn verhaal over de afgelopen Dam tot Damloop (23
september) en meldt dat er dit jaar ook de mogelijkheid is om op zaterdag
te wandelen. Daartoe zal de tent ook open zijn, echter voor de Damloop by
night is hij gesloten. Inschrijven kan alleen nog voor de wachtlijst.
- Ook hebben we vorig jaar wederom een uitnodiging van Lufthansa gehad
voor de Airportlauf in München(4 mei). Er waren 5 KLM-ers die deelnamen,
de deelname en eten en drinken waren gratis (Steckerlfish, gerookte
makreel een specialiteit van Beieren). Ook dit jaar gaan we weer met een
groep KLM-ers hier naar toe. Het Novotel met KLM korting, ligt op 300
meter van de start/finish. Vanuit het hotel is de start/finish te zien.
- Ook dit jaar is er weer een zomertraining om de lopers voor te bereiden
op de Dam tot Damloop in Hoofddorp en Amsterdam. Deze trainingen
worden door Kees van Vaneveld en Lothar de Graaff gegeven (€62,50 voor
15 lessen). In juni start deze training weer. In de winter worden deze
trainingen overgenomen door Klaas Bruin en Ger Katuin.
- Er hebben drie KLM roadrunners meegedaan aan de Airportlauf in
Hamburg (16 september) op uitnodiging van Ralph Behrens van Lufthansa.
De loop was wel mooi maar de gezelligheid was minder dan die van
München.
- De WARR 2018 was in Victoria (29 september), waar we met 54 KLM
Roadrunners vertegenwoordigd waren. Air France slechts met 7 lopers. Dit
is ook zo’n beetje de verhouding van de winst van de twee bedrijven. De
positieve punten van deze WARR nemen we mee voor onze WARR en de
minder positieve punten proberen we te verbeteren. Velen hadden er een
vakantie aan vast geknoopt. Ondanks dat het weer in Victoria mooi was,
kwamen diverse mensen in de sneeuw vast te staan of moesten 800
kilometer omrijden om de sneeuw te vermijden.
- Dit jaar is de WARR in Amsterdam, met een start bij het Hoofdkantoor op
7 september.
- We willen dit jaar met de bus naar de Urban trail in Maastricht (50%
korting op het inschrijfgeld) en we willen een indicatie hebben of er
interesse is hiervoor. De interesse is er inderdaad en we zullen dit opnemen
in onze agenda. Frank zal t.z.t. een mailing hierover doen uitgaan.
11. De vrije tickets 2019.
Aangezien de WARR in Amsterdam is hoeven we hier geen KPVN tickets
voor te gebruiken, het voorstel is nu om deze te gebruiken voor Huntsville
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in Texas USA op 19 oktober.
12. WARR 2019
Dit wordt buiten de vergadering behandeld.
13. Rondvraag
- Klaas wil graag de Benelux-estafette weer onder de aandacht brengen en
Hidde vraagt of er animo voor een estafetteteam bij de zes uurs van de
Haarlemmermeerloop is. Beiden zullen een tekst dichten welke Frank kan
mailen.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. We krijgen nu de werving
van de vrijwilligers voor de WARR middels een mooie presentatie van Wim
Roozendaal.
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