
 

 
Aanwezig: Paul Alberts, Stan Gielen, Ellen vd Zande, Ron Askamp, Henny van Eil, Johan de Koning jr             
en Johan de Koning sr. 
Datum: 9 november 2019, instructieruimte SPRINT  
Notulen: opgemaakt door Petra Kwerreveld 
 
OPENING : Paul Alberts opent de vergadering en vraagt een minuut stilte voor allen die ons zijn 
ontvallen en diegene die momenteel ziek zijn. 

Nieuwe opzet ALV, geen meer in het najaar  
Nog maar 1 ALV per jaar, andere dag/tijdstip; een gastspreker; minder “zenden”, meer ophalen, dus 
meer tijd en ruimte voor de rondvraag. 
 
Iedereen krijgt tijdens de pauze broodjes, koffie/thee etc. 
 
INTERACTIEVE LEZING DOOR JEFFREY LAFLAMME: 
Leuke interactieve lezing over Core Stability.  
Ellen vd Zande (vz-loopsport) bedankt Jeffrey met een leuke attentie.  
 
BESTUURSSAMENSTELLING: 
WOC: Jan van Doorn nieuwe voorzitter  
De bestuursfunctie “bestuurslid accommodatie”, die tot voor kort door Johan de Koning sr. werd 
vervuld wordt niet meer ingevuld, in plaats daarvan zijn de taken verdeeld: 
Accommodatie: Jan Geerts 
Kantine: Henk vd Biggelaar 
Zij maken geen deel uit van het Algemeen Bestuur, maar rapporteren via de vice-voorzitter aan het 
bestuur. 

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn: Henny van Eil, Ron Askamp en Ellen van der Zande. 
Geen tegenkandidaten.  Herbenoemd voor 3 jaar.  
Functie wijziging Henny: Communicatie wordt Algemene verenigingszake ipv Communicatie. 

 
NOTULEN MEI 2019: verslaglegging akkoord 
 
Actiepunten ALV mei 2019: 
Communicatieplan: staat op de website 
Vrijwilligers komt aan bod deze vergadering 
Wheelers: geen actie 
Carrousel: komt zeker in voorjaar 2020 een nieuwe carrousel 
SESS: voorjaar ALV 2020 
NK 2021: bidbook is ingeleverd, verwachten nu binnen een aantal weken antwoord. 
Materiaal cie: nog geen vrijwilligers voor gevonden 
Fietsenstalling: dit is voor de Gemeente Breda en daar zal contact mee gelegd worden. 
Gezonde Kantine: voor de 2e maal het zilveren vaantje ontvangen ( er zijn maar 7 kantines in 
Nederland die dit hebben ontvangen!). 
 
BEGROTING, vragen en op- en aanmerkingen 



SPRINT staat er gezond voor maar bestuur is wel bezorgd over afname van aantal leden en dus 
minder inkomsten contributie. 
Er blijft nogal wat geld over maar dit heeft o.a. te maken met het trainerstekort. 
Besloten is om voor 2020 geen contributieverhoging in te voeren. 
Verder zijn de cijfers op de begroting vrij stabiel. 
 
Ramon Mannie en Roger Koch: terugloop leden, wat hier aan te doen? 
Er zijn door het bestuur 4 prioriteiten gesteld. 
SPRINT (bestuur) wil zich allereerst richten op het vervullen van de vacatures van de vrijwilligers. 
Daarna zijn er pas “handjes” voor de volgende prioriteit(en) o.a. het terugdringen van ledenverloop 
en werving nieuwe leden. Met de clubkampioenschappen is men begonnen met werven van 
vrijwilligers. 
Opvolging is ingezet. Er komt wel naar voren dat de nieuwe vrijwilliger een beter welkom moet 
krijgen. 
 
Kay Schaafsma: terugloop loopsport leden? 
Ellen vd Zande: leeftijdsgroep 45/70 die vetrekken om allerlei redenen: drukte, verhuizing, andere 
baan, weinig leden die aangeven geen zin meer te hebben. 
De zogenaamde sportconsumenten blijven nog maar 2 à3 jaar bij een vereniging. 
Deze groep is ook lastig te beïnvloeden, vergt veel inspanning van de Loopsport maar ze zitten er 
bovenop. 
Bovendien blijkt het ook een landelijke terugloop te zijn. 
 
Frans de Kruijff: vorige ALV is besloten te stoppen met SPRINT magazine. 
Het blad is wegbezuinigd. Hoe kan het dat er nu geld over is, volgens de begroting? 
Ron Askamp: “overschot” komt vanwege tekort aan trainers. Het budget werd gehalveerd voor 
magazine en uiteindelijk heeft de redactie magazine zelf besloten helemaal te stoppen. 
 
Kay Schaafsma: waarom nu alleen begroting? 
Bij ALV mei 2019 is de jaarrekening aan bod geweest. 
 
Hans vd Linden: de opgestapte redactie magazine hadden toch een andere functie kunnen invullen 
als vrijwilliger. 
Dit voorstel is gedaan maar zij wilden niet. 
 
Jan van Doorn: goede budgettering voor betaalde vrijwilligers (trainers). 
Johan de Koning jr.: allereerst is het lastig trainers te vinden maar er is geen speciale budgettering 
voor trainers (vrijwillig). 
 
Het vinden van trainers zal overigens geen invloed hebben op bezuiniging van de begroting. 
 
Afdeling Baan: ouders wordt gevraagd te helpen met trainen en in het voorjaar komt er een cursus 
assistent-trainer. 
 
De begroting wordt vastgesteld en de contributie gaat in 2020 niet omhoog 
 
VRIJWILLIGERS: 
Speerpunt van de agenda. 
 
Aanpak: verantwoordelijkheid zit niet bij algemeen bestuur maar dieper in de vereniging. 
We hebben geen echte vrijwilligerscie. De werkwijze nu : 
Direct aanspreken, zoals met clubkampioenschappen gedaan. 



Mensen toch over de streep trekken en na aanmelding, goede opvolging. 
 
Roger Koch: verplicht maken of eventueel afkopen. 
Hier is wel overgesproken maar nog niet op de agenda. 
 
De vrijwilligersfuncties zijn vooral structurele taken zoals materiaalcie, bestuurstaken, 
Barmedewerkers. 
Natasja Bijleveld: de meeste vrijwillige functies eisen ook nog enige opleiding zoals jurycursus,  
BHV etc. en daar hebben de mensen ook geen zin in. 
Een keer helpen is geen probleem. 
 
Een aantal aanwezigen ALV vinden dat het afgekocht moet worden, weer anderen korting op 
contributie. 
 
Het bestuur zegt toe alle opties eens verzamelen en een themavond organiseren en dan wellicht 
terugbrengen naar deALV. 
 
RONDVRAAG: 
Recreanten willen graag starten vanaf parkeerplaats hockey/SPRINT. Parkeerterrein werpveld zit vol 
kuilen en is zo slecht begaanbaar.  
Ellen vd Zande (vz Loopsport) geeft dit door aan de coördinatoren.  
Er is aandacht voor het terrein (gemeente) maar dit kan nog wel een tijd duren voor er daadwerkelijk 
iets gaat gebeuren. 
 
Peter Hekker vraagt om de lampen op werpveld/fietsenstalling aan kunnen. 
Die zijn ook gewoon aan. 
 
Ramon Mannie: er zijn nogal wat bobbels op de baan geconstateerd, gevaarlijk voor de lopers. 
Jan Geerts: er is al overleg met de Gemeente. Zodra er gelegenheid is zal de baan gerepareerd 
worden.  
 
Thea Martens: donateurs kregen een vermelding in het SPRINT-magazine maar nu dit niet meer 
bestaat hoe worden zij vermeld? 
Bestuur (communicatie)  gaat kijken hoe dit opgelost kan worden. 
 
Myra vd Wiel: is niet blij met de website, te weinig inhoud. 
Henny van Eil (communicatie): er moet wel content aangeleverd worden, het is onmogelijk om 1 
persoon de gehele website steeds te laten vullen. Iedere afdeling heeft een eigen pagina maar 
niemand levert wat aan. 
 
Aftredende leden dagelijks bestuur en aangepast sporten: 
Tijdens de Algemene ledenvergadering was er een grote verrassing voor Anneloes van Wingerden. Zij 
neemt na twee bestuursperiodes afscheid van het bestuur van SPRINT. Wethouder van Sport, Daan 
Quaars, kwam haar – tot haar enorme verrassing – de sportpenning van de stad Breda uitreiken voor 
al haar verdiensten voor de sport voor mensen met een beperking.  
Ook scheidend bestuurslid Johan de Koning sr. werd nog door de wethouder toegesproken. 

https://www.sportpleinbreda.nl/paginas/20-sportpenning.html


TWEE SPRINT-ICONEN 

Namens Bestuur SPRINT en al haar leden zijn Johan en Anneloes bedankt  met een dinerbon en een 
mooie bos bloemen. 
We gaan ze missen ! 
 
SLUITING: 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en Anneloes sluit voor deze keer de 
vergadering door een klap met de hamer. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


