
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 28 november 2018 

 

Afwezig m.k.: Petra Kwerreveld en Ellen v.d. Zande.  

Aanwezig waren buiten het bestuur, 24 leden. 

 

1. Opening  

Voorzitter, Paul Alberts opent de vergadering en begint met een korte stilte voor allen die 

ons  het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

 

2. Mededelingen  

Petra Kwerreveld is een tijdje afwezig vanwege een hernia. Kennis gemaakt werd met 

Joyce Landvreugd, assistent van het bestuur op het gebied van verslaglegging e.d. 

Natasja Bijleveld gaat SPRINT uiterlijk augustus 2018 verlaten. Er ontstaat dus een 

vacature.  

 

3. Bestuursverkiezingen  

Aftredend zijn Stan Gielen, Jeroen van Nunen, Paul Alberts en Johan de Koning sr. Stan 

en Paul zijn herkiesbaar voor de volgende periode, Johan is herkiesbaar voor maximaal 

één jaar en gaat zich wijden aan afbouwtaken. Jeroen is niet herkiesbaar. Hij neemt 

vanavond afscheid. Omdat er geen tegenkandidaten zijn worden de overige 

bestuursleden herkozen. Er is nu een vacature ontstaan voor een bestuurslid 

wedstrijdzaken. 

Jeroen blikt terug op zijn periode in  het bestuur van 5 jaar. Paul spreekt hem toe en 

geeft hem een attentie. 

    Jeroen geeft aan nog één vergadering van het WOC mee te gaan maken. Hij blijft  

   wel actief met organisatorische zaken. 

 

4. Notulen ALV 28 maart 2018  

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

N.a.v. het verslag: Het jubileumboek komt hopelijk eind van het jaar uit. 

 

5. Financiën: Begroting 2019  

Ron Askamp licht de begroting toe: We zijn financieel gezond, alhoewel er slechts een 

kleine marge is. Er is besloten de contributie niet te verhogen, maar wel hier en daar te 

bezuinigen.  Het ledenaantal daalt langzaam, waardoor er minder contributie binnen 

komt. We staan nog enigszins in de plus vanwege vacatures bij de afdeling baan voor 

trainers. In 2019 zal er voor het eerst contributie worden geheven bij de kabouters. 



 

N.a.v. merkt Frans de Kruif op dat hij teleurgesteld is over de halvering van het budget 

voor het SPRINT-magazine  in de begroting. De redactie vraag zich af of dit echt nodig is, 

of dat er meer achter zit.  

De reactie van de voorzitter is, dat de besluitvorming veel tijd heeft gekost en dat ook in 

het bestuur tegenstrijdige meningen waren. We hebben in plaats van 

contributieverhoging gekozen voor kostenverlaging en dan met name in de 

ondersteunende sfeer.  

Naar aanleiding van een opmerking van Ron Bekker, de hoofdredacteur, wordt de 

conclusie getrokken dat het communicatiebeleid niet voldoende uitgewerkt is. Hier moet 

aan worden gewerkt. 

Onderhoud van de website is een bron van zorg. De goede mensen hiervoor ontbreken 

vooralsnog. Ook de social media zitten in een dal. 

 

De begroting en contributie voor 2019 worden vastgesteld. Er zijn geen bezwaren. 

 

6. Vaststellen nieuwe statuten 

Er is een kleine wijziging vastgesteld door de AU. In artikel, 5c moeten twee namen 

anders. De nieuwe statuten worden vastgesteld. 

 

7. Sportzaken 

Aangepast sporten: 

Sportieve prestaties waren er op ONK Nijmegen, Special Olympics Nationale Spelen 

Achterhoek en de Mini Marathon van Rotterdam 

Begin november zijn 4 racerunners officieel overhandigd aan SPRINT door de donateurs. 

Ze worden gebruikt door de Specials op dinsdag en donderdag. Op maandag start een 

nieuwe groep Racerunnen met lichamelijk beperkten. 

In maart 2019 gaan 3 atleten deelnemen aan de WorldGames Special Olympics in Abu 

Dhabi en Dubai. 

Op 5 oktober was weer de Special KIDS dag. Deze werd georganiseerd door SPRINT, 

Breda Actief en 20 sportverenigingen. Er was deelname van 300 kinderen met een 

beperking, 100 kinderen zonder beperking en 200 vrijwilligers. 

In maart verschijnt een speciaal nummer van SPRINT Magazine rondom het thema 

aangepast sporten met inhoudelijke en financiële medewerking van de provincie Noord-

Brabant. 

 

Cor Nagtzaam maakt een opmerking over de teruggang van het aantal wheelers.  



 

Baan 

In 2018 zijn door de mannen veel medailles gehaald. Dit waren er 19. Er waren 9 medailles 

bij de vrouwen. De masters zijn kampioen geworden. Er is een promotie van de tweede naar 

de eerste divisie.  

Er zijn veel vacatures voor trainers.  

De gemeenteraad is nog steeds bezig met een indoorhal aan de Terheijdenseweg. Over de 

indoorhal zegt Johan: De basishal gaat er zeker komen,  of het atletiekgedeelte er ook komt, 

wordt in januari 2019 besloten.  

Voor de wheelers was er een mismatch met aangepast sporten. Voor hun prestaties konden 

zij beter aansluiten bij de baanatletiek.  

 

Loopsport:  

De carrousel is een succes. De carrousel is voornamelijk betaald door een bijdrage van de 

Vrienden van SPRINT. Verder geen opmerkingen vanwege de afwezigheid van de voorzitter 

loopsport. 

 

Wedstrijdzaken 

De MBC van 2018 was leuk en druk. Er zullen in de toekomst minder wedstrijden zijn, 

omdat er vaak niet genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn. In februari gaat SPRINT de NKJ 

organiseren te Apeldoorn. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig.  

Wellicht gaat SPRINT meewerken aan een estafetteloop in verband met de 75-jarige 

bevrijding van Breda. 

 

De Jurycommissie geeft aan dat het noodzakelijk is actief juryleden te werven. Zij raden het 

bestuur aan hier aandacht aan te besteden.  

 

Er wordt gevraagd of voor het organiseren van wedstrijden, het mogelijk is meer samen te 

werken met plaatsen in de regio, zodat ook juryleden gedeeld kunnen worden. 

Dit wordt een goed idee gevonden. Johan jr. gaat onderzoeken of er iets mogelijk is, ook met 

gezamenlijke trainingen. 

 

 

Er wordt de zorg uitgesproken dat, omdat vanwege het tekort aan trainers, er groepen 

moeten worden samengevoegd (niveau 1 t/m 3, soms 1 t/m 4) Dit gaat ten koste van 

effectiviteit. Er moeten dus dringend nieuwe trainers worden gezocht. 

 



Voor de behulpzaamheid bij de organisatie van de Champions Trophey ontving SPRINT van 

de gemeente en van de hockeybond een muurdecoratie. Die gaan we ergens ophangen. 

 

8. Pauze (15 minuten) 

  

9. Presentatie nieuwe website  

Kees Snepvangers onthult de nieuwe website. Hij heeft hier vele uren werk aan gehad en 

wij zijn heel trots op hem. De website ziet er prachtig uit. Kees roept op, als er 

opmerkingen zijn, deze aan hem te melden, zodat er nog verbetering kan optreden. 

Kees geeft aan de website te hebben gemaakt voor drie doelgroepen: 

- de toevallige voorbijganger 

- geïnteresseerden 

- leden van SPRINT 

 

Op de vraag wie de hoofwebsite gaat beheren moeten we het antwoord vooralsnog 

schuldig blijven. 

 

De bedoeling is dat elke afdeling zelf verantwoordelijk is voor de inhoud van de website. 

Slechts een beperkte groep moet toegang krijgen tot de website.  

Er zijn nog vragen over de lay-out. Dit een kwestie van smaak. Niets is onmogelijk in de 

toekomst. 

 

10. Bedrijfsvoering 

Stan Gielen: 

Er is een vrijwilligerscoördinator en een vrijwilligerscommissie nodig. Stan vertelt wat er 

gedaan is om vrijwilligers te werven. Het bestuur heeft in het clubhuis gestaan om 

mensen direct aan te spreken. We hebben deelgenomen aan de vrijwilligersbeurs en de 

vacatures zullen worden geplaatst op de website van MooiWerk van Breda-Actief. Op het 

moment wordt er gewerkt aan een vrijwilligersbeleid. De bedoeling is dat dit plan op de 

ALV van maart wordt gepresenteerd. 

AVG: 

Paul biedt excuses aan over de communicatiefout omtrent de boete die onterecht werd 

aangekondigd. Nog niet iedere betrokkenen heeft al een nieuwe privacy-verklaring 

gekregen om te ondertekenen. Hier wordt aan gewerkt. 

I.v.m. de privacy worden er voor het bestuur postvakjes geïnstalleerd die op slot kunnen. 

SPRINT moet dataleks registreren. Leden moeten het melden als ze vinden dat er iets 

niet goed gaat. 



 

Wouter Schelvis houdt een vurig pleidooi om meer vrienden van SPRINT te werven. Het 

streven is 100 leden, eind 2019 

 

Johan de Koning Sr.  

Accommodatie: Johan noemt op welke vrijwilligers allemaal actief zijn in het clubhuis. 

Hij spreekt hier zijn waardering en trots over uit. Met name genoemd zijn Fris en Fruitig 

en de klusploeg. Hij spreekt zijn zorg uit over de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers. 

Hij geeft aan hoe belangrijk het is de vrijwilligers op een leuke manier te bedanken.  

Johan geeft een opsomming van organisaties die gebruik hebben gemaakt van onze 

faciliteiten. Als beloning voor de medewerking met de Champions Trophey is ons de led-

baanverlichting geschonken. Dit vertegenwoordigt een waarde die hoger is dan de 

normale huurprijs. Bovendien wordt energie bespaart.  

 

De kantine heeft een zilveren onderscheiding gekregen in verband met de verkiezing tot 

gezonde sportkantine. 

 

Communicatie: 

Henny geeft uitleg over de uitslag van de enquête. Het doel was meer inzicht krijgen in 

de communicatiestromen van SPRINT. De respons was erg laag. De volledige uitslag 

heeft in de nieuwsbrief gestaan.  

De naam van degene die de prijs heeft gewonnen n.a.v. de enquête werd bekend 

gemaakt. Deze persoon was niet aanwezig. Hij krijgt de prijs later. 

 

11. Rondvraag  

De grote clubactie wordt genoemd. Er zijn meer loten verkocht dan vorig jaar, met name 

door de jeugd. 

Aangekondigd wordt dat bij de ALV in maart gesproken zal worden over kort 

lidmaatschap, ledenwerving en traditionele sponsoring versus partnership 

 

12. Benoeming lid van verdienste  

De leden van verdienste zijn bekend gemaakt op de vrijwilligersavond. Zij worden nu 

genoemd, Mies Kuijpers en Hans Frijters. 

De verdienstelijkheidsprijs is gewonnen door Kees Snepvangers.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.30 uur. 



 

Acties voortkomend uit deze vergadering: 

 Regels opstellen voor inhoud van de website 

 Opstellen communicatiebeleid 

 Aandacht voor invullen vacature trainers, met name: RT 

 Opzetten nieuw team wheelers 

 Aantal Vrienden van SPRINT verhogen naar 100 

 Plan voor ledenwerving-behoud/kort lidmaatschap 

 

 
 


