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Introductie 

2020 Is voor wat betreft het samenzijn en gezamenlijk beoefenen van de 

loopsport, voor de KLM Roadrunners een dramatisch jaar geweest. Dit vanwege 

de invloeden en restricties m.b.t. de Corona maatregelen. Op het gebied van de 
loopjes waren er twee hoogtepunten, te weten de JanHans Bettink memorial run 

(in het laatste weekend voor de lockdown) en de afsluitende DTD trainingsloop in 

het Haarlemmermeerse bos. Verder werden er individueel een hoop virtuele 

loopjes gelopen, maar helaas niet in teamverband 

 

KLM Road Runners leden 

Het totaal aantal leden op 31 december 2020 bedroeg 301 leden (een 
ledenverlies van 28 t.o.v. 2019), waarvan er 57 buitenleden, 2 ereleden en 21 

gepensioneerde KLM-ers zijn. Het verlies in leden aantal  heeft ongetwijfeld te 

maken met de lockdown waarin we zaten en de VVR ronde binnen de KLM. Een 

aantal VVR collega’s zijn lid gebleven, maar een aantal heeft opgezegd. Ook zijn 

er een paar ex-leden die als contactadres alleen hun KLM e-mail gebruikten en 

die voor ons daardoor onbereikbaar werden. Gelukkig hebben we ook nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk een 

bagageweger, geurkaars, handschoenen, poncho, toilettas, mok, haarband, 

startnummerband, sleutelhanger, toilettas of een paraplu welke op de ALV, 

Baanloop of clubkampioenschappen wordt uitgereikt. 

 

Het bestuur in 2020 

Het bestuur bestond uit de volgende leden: 

Kitty van Loon  Voorzitter   

Wim Verhage  Penningmeester   

Cock van der Pol  Secretaris  SPL/TZ 

Frank Jegers  Communicatie  SPL/TM 

Peter v.d. Veldt  Leden administratie  SPL/TM (Epcor) 

Klaas Bruin   Algemeen bestuurslid  

Jolanda Lucassen  Algemeen bestuurslid 

Peter Groot  Website 

Marcia Dubbelaar  Social Media  PSIM/EC 

 

Financieel verslag over 2020 

In dit jaar is de jaarlijkse contributie  €17,50 gebleven. Voor details met 
betrekking tot de clubkas, wordt hierbij verwezen naar het financiële jaarverslag 

welke ter goedkeuring is aangeboden aan de kascommissie. 

De clubkas wordt met beperkte middelen door de penningmeester gezond 

gehouden. We hadden in 2020 weinig uitgaven, waardoor we in 2021 een 

sponsoring zullen geven aan clubkleding 
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Baanwedstrijden 

Vanwege de Corona maatregelen kon er dit jaar geen baanloop met BBQ 

gehouden worden. 

 
Clubkampioenschappen 

Ook de clubkampioenschappen konden niet doorgaan vanwege de Corona 

maatregelen. 

WARR  

De WARR welke in Honolulu (Hawaï) gehouden zou worden, ging dit jaar ook niet 

door en werd verschoven naar 2021. 

 
KLM Road Runners lopen 

Vanwege de Corona maatregelen heeft het bestuur besloten om dit jaar geen 

klassement bij te houden en lopen te selecteren. De enkele wedstrijden die wel 

doorgingen in het begin van het jaar, konden niet representatief zijn voor het 

klassement. Dit waren: 

5 januari 2020, Nieuwjaarsloop Leiden 
19 januari 2020, Drechtloop Leimuiden, 

26 januari 2020, Z&Z Uithoorns mooiste, 

2 februari 2020,  Twiskemolenloop,  

16 februari 2020,  Bosdijkloop, 

1 maart 2020, 20 van Alphen 

8 maart 2020, Jan Hans Bettink Memorial Run 

 
Het klassement van 2020 

Er is in dit jaar geen klassement bijgehouden zoals eerder vermeld. 

Maar naast dit opkomstklassement worden sinds het jaar 2000 ook alle 

kilometers geregistreerd en bij elkaar opgeteld. Diegene, die de 

tweehonderdvijftig kilometer passeert, krijgt een aandenken aan deze mijlpaal 

en vervolgens krijgt hij/zij bij elke volgende 250 kilometer een 
vervolgherinnering. Tijdens de jaarvergadering zullen de Road Runners die een 

prijs in het klassement hebben gewonnen, onderscheiden worden. Dit 

klassement is wel bijgehouden 

 

Communicatie met de leden 

De site wordt regelmatig aangepast door Peter G. en de leden kunnen de site 
goed benaderen. We proberen de site wat completer en interactief te maken, 

maar Klaas, Peter G. en Cock konden hier nog niet gezamenlijk naar kijken, dit 

vanwege de geldende RIVM regels. 

Via de site en de e-mails van Frank communiceren we op regelmatige basis met 

de leden. 

Marcia Dubbelaar verzorgt dit op het gebied van Social Media. 

 
Buitenlandse lopen 

Het reizen naar het buitenland was in 2020 niet mogelijk, dus werden er ook 

geen buitenlandse loopjes bezocht. 
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Winterloopgroep 

Ook de Winterloopgroep, die iedere dinsdagavond om 18:30 uur vanaf restaurant 

Long Island aan de Toolenburgerplas hun intervaltraining plus rondje om de plas 
afwerken, kon het jaar niet afmaken vanwege de maximale groepsgrootte. In 

2021, zodra de beperkingen zijn opgeheven, gaan de trainingen weer beginnen! 

Meld je wel even aan bij Klaas Bruin. 

 


