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Verslag Algemene Ledenvergadering Trim- en Trainingsgroep Weesp 
vrijdag 4 maart 2011 
 
Aanwezig: Vincent Beemsterboer, Andries Bosma, Cornel van den Bosch, Peter Daniëls, Alice 
Elbertse, William Elegeert, Bert Gentenaar, Wim Gentenaar, Jeanette Gompelman, Eddy Gorter, 
Astrid Haleber, Cor Haleber, Ilona Heerdt, Arend Hollebeek, Pita Hoogendoorn, Peter vd Hoog, 
Magda Kesteloo, Peter Krijnen, Gunter Lok, Lars Lok, Sandra Montagne, Johan Nagelhout, Bjorn vd 
Neut, Carla Schenk, Jan Scholten, Angelique van Tilburg, Leo Timmermans, Marjan Vermeulen, Ben 
Vrijhoef, Peter Warta, Arjan Wiskerke, Linda van de Zee, Liesbeth van der Zwaan. 
Afwezig met kennisgeving: Ron vd Berg, Doralin Duta, Ans de Jong, Mariska, Luth, Joop Parinussa, 
Rob Weijers  
 
1. Opening & vaststelling agenda 
Carla Schenk opent, na een interessante lezing van Guido Vroemen (sport medisch advies/ 
onderzoek; www.sportarts.org) om 21.10 uur de vergadering. Alle aanwezigen worden bedankt 
voor hun komst en bij voorbaat voor hun positieve bijdrage aan de vereniging en deze ALV in het 
bijzonder. Ook alle sponsors, adverteerders en andere personen of organisaties die afgelopen jaar 
betrokken zijn geweest worden bedankt. 
 
De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

1. Vaststelling agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 maart 2010 
4. Jaarverslag bestuur 2010 

a) Ledenadministratie 
b) Trainingen en trainers 
c) Activiteiten en evenementen 

5. Jaarrekening 2010 
a) Vaststelling resultaat 
b) Vaststellen balans 
c) Verslag kascommissie 2010 

Bestuurswisseling 
6. Vaststelling contributies 2011 
7. Vaststelling begroting 2011 
8. Vaststelling kascommissie 2011 
9. Evenementen 2011 

a) Diversen  
b) Vechtloop 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Afmeldingen ontvangen van leden die ALV niet kunnen bijwonen. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 maart 2010 
Per abuis zijn de notulen niet behandeld. Staan op de website (www.ttweesp.nl). Opmerkingen 
kunnen via info@ttweesp geplaatst worden. 
 
4. Jaarverslag bestuur 2010 
4a) Ledenadministratie 
Vanaf 2010 is gestart met jaarlijkse correctie van de ledenadministratie gegevens door het sturen van 
een felicitatie bericht aan de leden en de vraag om de gegevens te controleren. 
Het ledenaantal is iets gestegen van 143 naar 147 leden:  
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jaar/ 
lidsoort L1 L2 Z1 Z2 L1Z1 L1Z2 L2Z1 L2Z2 F* Lic** To-

taal 
2011 62 5 30 20 13 4 0 0 13 17 147 
2010 59 4 34 10 20 4 2  10 16 143 
2009 50 16 34 10 17 10  3 4 20 144 
2008 64 19 20 11 10 10  3 3 18 140 
2007 70 15 26 12 7 8 1 3 1 18 143 
2006 62 23 29 10 7   7 1  139 
2005 54 24 33 2 9   3 2  127 
2004 37 28 15 . 10   . .  90 
2003 3 23 6 8 3   10 .  53 
2002 19 20 12 8 2   14 .  75 
2001 15 18 8 9 .   14 .  64 

* naast de aparte fietsleden hebben in 2010 13 andere leden aan de fietstraining meegedaan 
** licentiehouder is geen lid van de TTW en wordt daarom ook niet meegeteld in het totaal  
à deze opmerking stond vorige ALV’s ook al bij de ledenaantallen. Dit jaar wordt hier een opmerking 
over gemaakt. Het bestuur beloofd dat dit uitgezocht wordt. 
 
4b) Trainingen, trainers en trainingscoördinatie 
Carla bedankt alle trainers voor hun inzet.  
 
Zwemmen 
Paula v.d. Pouw, trainer maandagavond, Angelique van Tilburg, trainer zaterdag en Jean-Paul 
Jansen, assistent-trainer zaterdag, hebben het afgelopen jaar de zwemtrainingen verzorgd.  
De sluitingen van het zwembad in 2011 zijn de gewone feestdagen. 
Wanneer de zomersluiting is, is nog niet bekend. Deze zal bekend gemaakt worden via de Flits. 
  
Fietsen 
In 2010 is er weer fanatiek getraind onder leiding van Dorus Pronk. Dorus is er nu mee gestopt. In 
2011 zal Ronald Warmerdam de fietstrainingen verzorgen. De start van het nieuwe seizoen is 
woensdag 6 april om 19.00 uur. 
 
Lopen 
De looptrainingen verlopen naar wens.  
Trainers verdeling in 2010: 
Dinsdag  
Groep 1: Ivar Brinkman, vaste invaller tot augustus: Paul van Haaren, vanaf augustus Bart Haas en 
Arend Hollebeek 
Groep 2; Carla Schenk, vaste invaller Pita Hoogendoorn 
Groep 3: Jeanette Gompelman  
Cornel v.d. Bosch valt in daar waar nodig 
Zondag:  
Op zondagochtend wordt meestal in 1 groep getraind. Trainer: Leo Timmermans. 
Vervanging door Carla.  
 
Loopcursussen 
Afgelopen jaar is er twee keer een loopcursus gegeven in het kader van Loop-je-fit, in samenwerking 
met het Fysio trainingscentrum. De cursussen zijn zeer succesvol en leveren nieuwe leden op. 
Namens TTW waren Carla Schenk en Jeanette Gompelman actief als trainer.  
 
4c) Activiteiten en evenementen 
De volgende activiteiten werden in 2010 door TTW georganiseerd: 
Nieuwjaarsreceptie  - 8 januari 2010 
Run-bike-run   - 11 april en 2 mei 2010 
Vechtloop, Weesp  - 27 juni 2010 
Verenigingenmarkt  - 26 augustus 2010 
Afsluitende 5 km loopjefit - 14 november 2010 
 
 



 3 

Verenigingscompetitie 
De Jubileumcompetitie is dit jaar omgezet in een verenigingscompetitie, met als nieuw onderdeel de 
zwemloop: 
16 mei hardloop cross 4,5 km 
 2 juni tijdrit fietsen 
15 juni 5 km hardlopen 
  2 juli  zwem-loop (1 km zwemmen en 5 km hardlopen) 
13 aug 1 km zwemmen in de Vecht 
 3 sept 10 km Muiderslot loop 
26 sept Run-Bike-Run (5-23-2,5 km)  
 
Huldiging van de overall kampioenen vond plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2011. 
 
De volgende personen waren in 2010 behulpzaam bij het uitvoeren van diverse taken binnen de 
vereniging:  
 
Kascommissie:   Henny Ottenhof en Ben Vrijhoef 
Flits:    Bjorn vd Neut, Carla Schenk  
Website:   Björn vd Neut 
Verenigingscompetitie: Cornel vd Bosch, Monique Timmermans, Peter Daniels, Jeanette (en Wim)  

Gompelman, Carla Schenk 
Vechtloop commissie: Leo Timmermans, Jan Harte, Peter Daniels, Rita van Gemert,  
En vele helpende handen bij de activiteiten. 
BEDANKT!!!! 
 
5. Jaarrekening 2010 
Pita licht de financiële overzichten toe. 
 
5a) Vaststelling resultaat 2010 
De begrote kosten voor 2010 bedroegen € 32.500 en kwamen werkelijk uit op € 27.265. De kosten 
waren lager omdat er minder geld uitgegeven is voor de clubkleding (nog niet iedereen heeft een 
hardloop setje aangeschaft met subsidie van de TTW) en de trainers kosten waren lager dan begroot 
(sommige trainers declareren niet) 
De ontvangsten voor 2010 waren beraamd op € 29.800 en kwamen in werkelijkheid uit op € 18.952. 
De lagere ontvangsten werden veroorzaakt door lagere ontvangsten voor de Vechtloop (zowel minder 
inschrijvingen als geen sponsor bijdragen) en minder contributie ontvangst dan begroot (begin 2010 
stonden er nog leden in het systeem die opgezegd hadden).  
Het uiteindelijke resultaat over 2010 bedroeg -€ 7.992 terwijl een negatief resultaat van -€2.200 
voorzien was.  
Het Vechtloop resultaat was € 6.206 negatief. 
 
Door het automatisch incasseren komt de contributie nu goed binnen.  
 
5b) Vaststellen balans 2010 
De balans voor 2010 wordt vastgesteld.  
 
5c) Verslag kascommissie 2010 
De kascommissie voor 2010 bestond uit Henny Ottenhof en Ben Vrijhoef.  
De commissie trof een goede weergave van de gang van zaken aan en verleent het bestuur 
décharge. 
  
6. Bestuurswisselingen 
In 2010 bestond het bestuur uit 5 leden, te weten 
Carla Schenk - voorzitter, Pita Hoogendoorn - penningmeester, Alice Elbertse - ledenadministratie, 
Carla Schenk - communicatie, Peter Daniëls - evenementen en Jeanette Gompelman - algemeen 
bestuurslid. De functie van secretaris werd heel even door Annelies Sijmons bekleed, maar door 
persoonlijke omstandigheden kon Annelies dit niet blijven doen, zodat Carla deze functie ad interim 
had overgenomen. 
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Voor 2011 heeft zich gelukkig weer 1 lid aangemeld om een positie in het bestuur over te nemen: 
William Elegeert gaat de post van communicatie voor zijn rekening nemen. Verder is de volgende 
wisseling voorgesteld:  
 
Functie    2010    2011 
Voorzitter   Carla Schenk   Peter Daniels 
Penningmeester  Pita Hoogendoorn  Pita Hoogendoorn 
Ledenadministratie  Alice Elbertse   Alice Elbertse 
Secretariaat   Carla Schenk   Carla Schenk  
Communicatie   vacant    William Elegeert 
Evenementen   Peter Daniels   Jeanette Gompelman   
Algemeen bestuurslid  Jeanette Gompelman  vacant 
      
De vergadering stemt in met de benoemingen.  
Na de vergadering meldt Angelique van Tilburg zich met de mededeling dat zij zich eventueel 
beschikbaar wil stellen als algemeen bestuurslid. Daarvoor zal zij eerst enkele bestuursvergaderingen 
bijwonen. 
 
Vanaf hier zit Peter Daniels de vergadering voor 
 
7. Vaststelling contributies 
 
De licentiekosten voor 2011: 
Per jaar     2010  2011 
KNAU recreanten (incl. Atletiekblad)  14,55  15,05 
KNAU wedstrijd (incl. Atletiekblad)  34,25  35,40 
1e inschrijving KNAU     5,95   6,15 
NTB basis (incl. bondsblad)   24,00  26,00 
NTB basis/atleten (incl. bondsblad)  42,00  45,00 
Administratiekosten    11,00  12,50 
 
Leden die alleen lopen vallen onder de KNAU-licentie.  
Leden die zwemmen en/of fietsen vallen onder de NTB-licentie.  
 
Voorstel TTW Contributies 2011 
Per  jaar     2010  2011  
Lopen 1x per week     60,-    65,- 
Lopen 2x per week     90,-    95,- 
Zwemmen 1x per week    110,-  120,- 
Zwemmen 2x per week    150,-  160,- 
Lopen 1x & Zwemmen 1x per week  140,-  150,-  
Lopen 1x & Zwemmen 2x per week  180,-  190,-  
Lopen 2x & Zwemmen 1x per week  170,-  180,- 
Lopen 2x & Zwemmen 2x per week  190,-  200,- 
Fietsen       25,-    30,- 
 
Voorstel om de contributies te verhogen: 
5 euro voor het lopen en fietsen; 10 euro voor zwemmen en combinaties. 
Reden voor de verhoging is dat het bestuur, na het flinke verlies van 2010, niet weer een groot verlies 
wil lijden dit jaar. Na discussie over de te goeden van de TTW stemt de vergadering hiermee in.  
 
11. Vaststelling begroting 2011 
De begroting voor 2011 wordt vastgesteld. Er wordt een negatief resultaat begroot van -€230,- 
€1.500 wordt besteed voor aanschaf van zwembad artikelen en clubkleding. 
De Vechtloop wordt kosten neutraal begroot. 
 
12. Vaststelling kascommissie 2011 
De kascommissie wordt benoemd: Liesbeth van der Zwaan en Linda van de Zee.  
Reserve: Cor Haleber.  
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13. Evenementen en Vechtloop 2011 
Jeanette kondigt de evenementen voor 2011 aan. 
De volgende activiteiten worden door TTW (mede) georganiseerd of is daarbij betrokken: 

• Nieuwjaarsreceptie, vrijdag 7 januari 2011 (heeft reeds plaatsgevonden) 
• Run-bike-run 10 april + 1 mei 2011  
• Vechtloop, zondag 26 juni 2011  
• Verenigingenmarkt, donderdag 25 augustus 2011  
• Afsluitende 5 kilometer LJF, oktober / november 2011  

En…… de verenigingscompetitie: 
• 15 mei (zondag) hard loop cross 4,5 km 
• 1 juni (woensdag) tijdrit fietsen  
• 14 juni (dinsdag)  5 km hard lopen 
• 1 juli (vrijdag)  zwem-loop (1-5 km) 
• 5 aug (vrijdag)  1 km zwemmen in de Vecht 
• 2 sept (vrijdag)  10 km, Muiderslot loop 
• 25 sept (zondag) Run-Bike-Run (5-23-2,5 km) 

 
Opmerkingen vanuit de vergadering: 

• 5 aug is midden in de zomervakantie. Er zal gekeken worden of er een alternatieve datum 
geprikt kan worden. 

• Marjan: er zijn veel onderdelen in de verenigingscompetitie waarbij je moet hardlopen. à er 
zal gekeken worden naar de mogelijkheid om een andere combinatie toe te voegen: bijv. 
zwem-fiets combinatie 

Ideeën:  
• Arend: organiseren van een toertocht (buiten de competitie om)à zal onderzocht worden 
• Peter Krijnen: misschien leuk om ook schaatsen in de competitie mee te nemen à is al eens 

geprobeerd maar toen ging de dooi inzetten. Wellicht op kunstijsbaan makkelijker te 
organiseren. 

• Jeanette vraagt aan de leden wie zo af en toe wil assisteren bij de evenementen. Ilona Heerdt 
stelt zich beschikbaar. 

 
Vechtloop 2011 
Leo geeft aan wat de bedoelingen zijn met de Vechtloop (VL) 2011. 
Peter merkt op dat er een verschil in mening is tussen Vechtloop commissie (groot evenement) en 
bestuur (klein evenement, wat behapbaar is voor kleine vereniging als de TTW). 
Het is duidelijk dat VL c’ie en bestuur niet op 1 lijn zitten. 
Bestuur stelt voor dat de VL dit jaar nog onder TTW vlag georganiseerd wordt, met financiële risico’s 
voor de TTW, maar dat de VL volgend jaar (2012) vanuit een stichting (met nauwe banden met de 
TTW) wordt georganiseerd.  
Als de VL dit jaar een positief resultaat boekt, is dit een startkapitaal voor de stichting. Verder wordt er 
ieder jaar tijdens de ALV bepaald óf en hoeveel de TTW aan de VL kan doneren. 
Een ruime meerderheid van de aanwezigen (26) is voor het oprichten van een stichting. 

 
14. Rondvraag 
Leo: 
Wil de notulen van de ALV graag binnen een maand op de website hebben staan à de notulen 
komen op de website en wel ruim voor de volgende ALV 
Wil de statuten op de website geplaatst zien à wordt geregeld 
Wil de status van licentiehouders (lid/ geen lid) duidelijk krijgen à zal geregeld worden in de statuten. 
 
Eddy: 
Heeft de vereniging een doelstelling mbt het aantal leden? 
à het aantal leden van de TTW schommelt rond de 140-150 leden, wat goed behapbaar is mbt het 
aantal trainers en de ruimte in het zwembad. Het is niet de bedoeling om actief leden te gaan werven. 
 
Eddy: 
Is het mogelijk dat de TTW de Weesper kwart sponsort en zo kan zorgen dat alle TTWers met de 
Weesper kwart mee kan doen (ongeacht waar hij/zij woont) 
à dit is al eens geprobeerd, maar is het nogmaals proberen waard. 
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15. Sluiting 
De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten. Alle aanwezigen worden bedankt voor hun 
aanwezigheid en uitgenodigd voor een drankje.  
 


