Notulen KLM Road Runners
algemene ledenvergadering
23 april 2018
Aanwezig:
Sjaak van Diepen, Nico Schipper, Paul Jansen, Hidde Bruin, André van der Neut,
Marcel Magnée, Serge Reijnen, Frank Jegers, Jasper Klein, Martin Hansen, Hans
Prins, Ruud Boots, Koen Hesseling, Peter van der Veldt, Manon Wanders, Lothar
de Graaff, Jan Bruine de Bruin, Jorgen Hoogendoorn, Roland van Gerven, Brigitte
de Wilde, Eus Konst, Kitty Meijburg, Miranda van der Voort, Wim Verhage, Ger
Katuin, Kees van Vaneveld, Christel van Dael, John Vink, Rieno van Vulpen,
Bendert Fijma, Gerrit Zeilstra, Han Schindeler, Driek Zwaan, Doreen HendrikszeBode, Vincent Fokkinga, Albert Houtenbos, Ajalah Sarlie, Annie Schrijvers, Wim
Roozendaal, Cock van der Pol, Jolanda Lucassen, Ino Sohl, Joan Lucassen, Klaas
Bruin, Marc Jansz, Miranda de Moel, Nadine Duursma, Niels Kraaijenhof,
Marjolein Vels, Madie Pratisik, Dirk Meurs, Paul Tang, Sandra Sprokholt,
Henriëtte Kappert, Petra Niessen, Mathijs van der Pol, Inge van Edixhoven, Paul
Jansen, John de Bie, Lilian de Bie
1.

Opening
- De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur. Diverse leden zijn nog
aan de laatste restjes van de taart of salades bezig, maar we moeten toch
een begin maken. Ze is blij verrast door de hoge opkomst.

2.

Mededelingen
- Er zijn afmeldingen binnen gekomen van:
Peter Groot, Jan de Jong, Laura van Wingerden, Hennie Lollinga (gevallen
met de fiets afgelopen weekend), Cornelis Krommenhoek, Pieter Hagen,
Cees Nagtegaal, Erik Verschuren, Bob van der Zel, Frank de Graaf, Marloes
Volkers, Hans van Lieshout, Peter de Graaf, Roberto Hofman, Annemiek van
Mameren, Rene van Houwelingen, Rui Cabral, Marcel v.d. Berg, Joyce
Tanis, Nicole IJtsma.
- N.a.v. een discussie vooraf aan de vergadering verzoekt de voorzitter
iedereen om uitslagen van wedstrijden door te sturen.
- De vrijwilligers Elly, Harry, Wil, Andre en Janhans worden bedankt voor
hun inzet voor de coopertest en voor de ALV door middel van een mooie
bos rozen.

3.

Verslag vorige jaarvergadering 27 maart 2017
- Er zijn geen op of aanmerkingen over het verslag, waardoor het door de
vergadering wordt goedgekeurd.

4.

Jaarverslag over 2017
- Het jaarverslag wordt pagina voor pagina doorgenomen. Bij de
klassementsloopjes merkt de voorzitter op dat er een grote verscheidenheid
aan loopjes geselecteerd zijn, van de Rijsenhoutloop met nog geen 100
lopers tot aan de Dam tot damloop met het meer dan 50000 deelnemers.
- Als men een leuke wedstrijd heeft gelopen, dan zou men de ruimte bij het
uitslagen formulier kunnen gebruiken. Voorwaarde moet wel zijn dat de
loopjes relatief betaalbaar moeten zijn en meerdere afstanden moeten
hebben.
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- We hebben dit jaar een paar nieuwe leden die ook nu aanwezig zijn.
Nadine Duursma, is ook lid van AVH en had gehoord van ons en legde
meteen een link tussen hardlopen en haar studie, die betrekking heeft op de
luchtvaart.
Niels Kraaijenhof heeft via Lothar van ons gehoord, zijn vrouw is ook
werkzaam bij de KLM.
Christel van Dael is werkzaam bij de KLM en had ons via de KPVN
gevonden.
Miranda van der Voort zit bij Wim Verhage in het loopgroepje in Nieuwkoop
en heeft in het verleden al vaak (Polderloop de Kwakel) contact met ons
gehad.
5.

Financieel verslag over 2017
- We hebben eigenlijk geen begroting omdat deze hetzelfde is als
voorgaande jaren, we hebben niet echt grootse plannen dus een begroting
is niet noodzakelijk.
- Het financieel overzicht staat niet op de site maar een paar hardcopies
liggen in de zaal ter inzage.
- We hebben een goed resultaat, daarom kunnen we de Algemene
ledenvergadering ook zo inkleden met broodjes kroket en salades.
- Ook is er een mogelijkheid om met een bus naar het buitenland te gaan.
In het verleden deden we dat vaak, maar de laatste tijd is er minder animo
voor om een complete bus vol te krijgen.

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 stel de leden vergadering
dan ook voor om decharge te verlenen aan het bestuur aangaande het
financieel beleid. De leden nemen deze decharge over.

7.

Verkiezing nieuwe kascommissie.
Wim Roozendaal heeft zijn twee termijnen erop zitten en wordt bedankt
voor zijn inbreng, Marc Jansz en wil een tweede termijn doen samen met
Erik Verschuren welke reserve lid van de kascommissie was. Het nieuwe
reserve lid is Wim van Zalinge.

8.

Verkiezing van de voorzitter.
- Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen om voorzitter te worden,
waardoor Kitty onze enige kandidaat is. Zij wordt unaniem gekozen door de
leden.
- In de zaal en bij de coopertest is/was ook Driek Zwaan, welke onze eerste
voorzitter was.

9.

Verkiezing van de penningmeester
- Voor de functie van penningmeester hebben zich ook geen kandidaten
aangemeld, Wim heeft zich beschikbaar gesteld voor nog een termijn. De
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vergadering gaat unaniem akkoord met een volgende termijn als
penningmeester.
10. KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2017
Klaas heeft een opsomming gemaakt van de uitslagen die de leden hebben
opgestuurd.

1
2
3
4
5
6

Opkomst klassement
Cock van der Pol
26
17
Jan Bruine de Bruin
16
Wim Roozendaal
Klaas Bruin
12
Willem Hogenkamp
11
Andre v.d.Neut
10
Wim Verhage

- De prijzen worden uitgedeeld. De vijfde prijs, Willem Hogenkamp is geen
lid meer, dus ook niet aanwezig. Peter van der Veldt zal zorgen dat Willem
zijn prijs krijgt.
- Ook krijgen diverse leden een kilometerstandaard of plaatje op hun
standaard. Op dit plaatje staan (naar beneden afgerond) een gelopen
afstand per 250km sinds het jaar 2000.
11. Terugblik over 2017 en een vooruitblik over 2018
- Vorig jaar hebben we een uitnodiging gekregen van Ralph Behrens van
Lufthansa om deel te nemen aan de Hamburg Airportrun. Rieno is hier met
de auto naar toe gegaan en was enthousiast over deze wedstrijd.
Verkeersluw, goed georganiseerd, ca 1000 deelnemers over een glooiend
parcours. Dit jaar hebben we weer een uitnodiging gekregen voor 16
september (gratis deelname), een week voor de Dam tot damloop en twee
weken voor de WARR.
- Ook hebben we vorig jaar een uitnodiging van Lufthansa gehad voor de
Airportlauf in München. Er waren 11 KLM-ers die deelnamen, de loop stond
in het teken van het vijftigjarig bestaan van de luchthaven en er was een
groot feest omheen, de deelname en eten en drinken was 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, welke toegezongen wordt voor zijn
verjaardag 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. Als dank krijgen deze twee een gepersonaliseerde geborduurde

3

Notulen KLM Road Runners
algemene ledenvergadering
23 april 2018
handdoek namens de leden.
- De Dam tot damloop is al volgeboekt, maar de wachtlijst kan en mag nog
groter worden. Koen heeft een poging gewaagd om ook de Damloop by
night vanuit de KLM te organiseren, maar daar waren te hoge kosten mee
gemoeid. Als dank voor het organisatorische werk ontvangt Koen namens
de leden uit handen van het bestuur een bos bloemen.
- De WARR 2018 was in een warm en vochtig Singapore, welke perfect
georganiseerd was, er was een zeer grote groep aanwezig, alleen het aantal
prijzen viel tegen ten opzichte van voorgaande jaren maar dat kan liggen
aan de nieuwe categorieën.
- Dit jaar is de WARR in Victoria op Vancouver Island van 26-29 september.
Afwijkend hierbij is de T-shirt swap-party op donderdag.
12. De vrije tickets 2018.
Het bestuur stelt voor om de vrije tickets te gebruiken voor de WARR in
Victoria (aanvlieg luchthaven Vancouver). Om in aanmerking te komen voor
deze ticket moet men in dienst zijn van de KLM en daar vallen de
gepensioneerden buiten en men moet deel hebben genomen aan vier KLM
loopjes. De leden stemmen hier volmondig mee in en er zijn veel leden die
hier naar toe willen gaan.
13. WARR 2019
- Frank houdt een presentatie over de WARR 2019, welke wij in Nederland
gaan houden. De KLM staat hier zeer positief tegenover en wil dit betrekken
op het KLM-open golf toernooi.
- We hebben uit 2006 nog steeds de stichting WARR Amsterdam, waarvan
de bestuursleden WIM Roozendaal, Wim Verhage en Frank Jegers zijn. Deze
zal ook voor de WARR 2019 gebruikt worden, waardoor bij een eventueel
financieel probleem niet de KLM roadrunners meegezogen worden.
- We willen deze WARR betrekken op het 100 jarig bestaan van de KLM en
de WARR heeft als titel “Centennial run” gekregen.
- Voor deze run hebben we veel vrijwilligers nodig. Kitty zal deze
vrijwilligers verzamelen en indelen.
14. Rondvraag
- Er zijn vragen over de Amsterdam marathon. De KLM Flying Blue heeft die
startbewijzen en heeft ze vorig jaar aan de deelnemers van Flying Blue
gegeven en niet aan ons. We proberen wel er aan te trekken voor dit jaar,
maar als men zeker wilt zijn van een deelname dan is het beter om zelf in
te schrijven.
- De voorzitter meldt dat we bij de BBQ en baanloop een sterk afnemende
deelname zien en vraagt wat de reden is waarom men niet komt. Veelal
komt het qua dienst of vakantie niet uit. Helaas kunnen we hier niets aan
doen.
- Dit jaar is de Baanloop/BBQ op 14 juli en de inschrijving is hiervoor
inmiddels al open, ook de estafette van de Spartaan op 1 juni is open, maar
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we hebben daarvoor slechts één aanmelding.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. Iedereen kan nog een
drankje nemen op kosten van de vereniging.
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