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1. Opening en ingekomen stukken 
 
Marius heet iedereen welkom. In verband met de vaststelling van de statu-
ten moet conform art.18 lid 4 2/3e van de leden aanwezig te zijn. Zo niet 
dan moet de ALV binnen 4 weken opnieuw bijeenkomen. Dit is zo ook via 
de ledenmailing met alle leden gecommuniceerd. Hij constateert dat er min-
der dan 2/3e van de leden aanwezig is, sluit de vergadering en opent de 
nieuwe vergadering.  
 
Afmelding is er van Ron Koorevaar, Guus en Marjan Heemskerk, die bei-
den ziek thuis zijn, en van Gijs Kemp. Dat betekent ook dat we het zonder 
fysieke aanwezigheid van de Kascontrole commissie moeten doen.  
 
Bijzonder welkom aan 

• Paul de Bree, vz bestuur Duurzaamheidscentrum De Papaver. De 
Papaver was dit jaar de bestemming voor het sponsorbijdrage van 
de GTL. Paul krijgt het woord om daar wat over te vertellen. 

• Rosina Hoenderdos: nieuwe voorzitter van de werkgroep GTL en 
Henny Karreman (oud-voorzitter) 

• ereleden Wim van Velzen, Wim Aalbertsberg.  
 
De bestuursleden stellen zich voor. 
 
Marius licht de gang van zaken tijdens de vergadering toe. Hij zal enkele 
bijzonderheden uit het jaarverslag noemen, waarna er gelegenheid is tot 
vragen en discussie. 
 
Verzoek de aanwezigheidslijst te tekenen: deze gaat rond.  
 
Voor iedereen die afgelopen verenigingsjaar vrijwilliger was ligt er bij de 
uitgang een presentje gereed. 
 
 

2. Behandeling en vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 13 
oktober 2021 

 
Onder dankzegging van de - intussen vertrokken - secretaris stelt de ALV 
het verslag vast. 
 
 

3. Verslag secretaris 
 
Dit verslag beschrijft al het werk van werkgroepen en commissies. Dank 
aan allen om de informatie te verzamelen en verslag te maken. En aan  
Henk voor de regie op het hele proces en het doen van de gehele eindre-
dactie.  
 
 

a. Bestuur 
 
Ledenbestand 
De vereniging telt per 1 juli 304 leden, dat is 5% minder dan vorig jaar. Er 
komen zeker nieuwe leden bij, maar netto vertrekken nog steeds méér le-
den dan er bij komen. Die trend hebben we nog niet kunnen stoppen, ook 
al was dat een speerpunt uit ons meerjarenbeleidsplan, waar we zo dadelijk 
op terugkomen.  

 
Het ledenbestand leert verder dat we vandaag 3 leden hebben die 25 jaar 
lid zijn! Margret Krimp en Hans Gielessen krijgen het bekende schoentje 
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en een mooie bos bloemen, Jos Toth is niet aanwezig en zal het schoentje 
later krijgen. 
 
Vandaag ook speciaal aandacht voor een zeer actief lid die we graag in het 
zonnetje zetten: Coert Eijgendaal! Coert is trainer van groep 9, coördinator 
‘water’ tijdens de DTL en GTL en was belangrijke vaste kracht tijdens de 
Kopjeslopen. Coert is rustig en betrouwbaar en altijd in voor een grap, dat 
maakt het zo fijn om met hem samen te werken. We wensen Coert nog 
heel veel actieve jaren – als loper en als vrijwilliger natuurlijk.  
 
Beleid – ledenbehoud en werving 
Mede door de coronajaren, maar ook ingegeven door het dalende leden-
aantal, was het hoognodig om met de TC en trainers onderhoud te plegen 
aan onze technisch beleid. We zijn in december begonnen met een reeks 
gesprekken: met leden die op de oproep hebben gereageerd, en TC en 
trainers. Aanvankelijk digitaal, vanaf maart weer live.  
De gesprekken hebben ertoe geleid dat de TC op sterkte is gebracht door 
nieuwe TCers Dolf vd Voort en Rex Schomakers, waarna de TC samen 
met de trainers de gesprekken heeft voortgezet. Daarin bleek bij de trainers 
veel enthousiasme om over verbeteringen te praten. Doel is om: 

• herkenbare en duidelijke profielen per groep te hebben, die ook op 
intranet vindbaar zijn.  

• Doorstroming te vergemakkelijken doordat de groepen elkaar on-
derling beter kennen: bv gezamenlijke trainingen, trainingspro-
gramma’s, trainingsopbouw.  

• Regelmatig de trainer met zij/haar groep te laten evalueren hoe de 
training gaan en of er verbeterpunten zijn.  

Alhoewel we daar nog niet zijn, zijn bv al wel stappen gezet: groep 1, 2 en 
3 gebruiken hetzelfde schema, trainen bij tijd en wijle samen en er is een 
hoofdtrainer voor de wedstrijdgerichte groepen en een voor de recreatieve 
groepen.  
Het voornemen was ook om na de zomer te starten met een startersgroep, 
maar door het wegvallen van de trainer in groep 3, wat opgevangen moest 
worden, is dit niet gelukt.  
 
Bruun vraagt of we weten waarom leden opzeggen en of daar opvallende 
veranderingen in te zien zijn. Marius antwoordt dat we altijd te reden van 
opzegging navragen, maar daarin valt niets bijzonders op ten opzichte van 
andere jaren. . 
 
Corona 
Van december tot maart hadden we te maken met een lockdown. Ook al 
wisten we als Koplopers intussen wat dat betekent voor trainingen, wed-
strijden en clubhuis, het betekende toch weer improviseren en herpakken. 
Met name inregelen van de heropening van de binnenruimtes vroeg veel 
overleg met Wippolder en leverde een nieuw fenomeen op: de CoronaToe-
gangsBewijs-controle en het organiseren dat die op orde was.  
 
Dank voor iedereen, met name trainers + leden die hielpen bij die toe-
gangscontrole - om de club zoveel als mogelijk normaal te kunnen door 
laten draaien. 
 
Digitalisering 
Voor wat betreft dit speerpunt kan de vereniging de digitalisering van het 
Kopstuk als belangrijke stap markeren. Onder leiding van Freek Pols als 
nieuwe digitale hoofdredacteur heeft de redactie een doorstart gemaakt. 
Een geslaagde doorstart wat het bestuur betreft.  
Daarnaast heeft Gerard de Groot het Koplopers Instagramaccount geo-
pend. Idee daarvan is om vooral een wat jongere doelgroep te bedienen.  
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Een gesprek over waar we nu staan als club als het om digitalisering gaat 
en hoe verder, vindt binnenkort met betrokkenen plaats.  

 
 

b. Trimloopcommissie 
 
Dit verenigingsjaar gingen – ondanks corona - alle Kopjeslopen afgezien 
van die in de maand januari, door. Veel blije gezichten van in totaal 900 
deelnemers! Deelnemers waren misschien extra blij met de Kopjesloop 
omdat AV40 en Bertus hun zondagse lopen niet georganiseerd kregen. De 
Bedrijvenloop, de Kinderloop (binnen de Kopjesloop) en de Oliebollen-
cross, gingen afgelopen verenigingsjaar nog niet door ivm corona. 
 
Dit verenigingsjaar was er geen goed doel uitgekozen voor de sponsorbij-
drage van de Kopjeslopenopbrengst: dit omdat het aantal deelnemers wat 
achter bleef en het tgv corona al aardig improviseren was.  
 
Dank aan beide ploegen vrijwilligers en het grote enthousiasme van Caro-
line Gautier, Matthijs van Boxtel en Ron Holling om alles mogelijk te maken. 
Matthijs is ivm verblijf in het buitenland het lopende verenigingsjaar niet in 
staat om dag coördinator te zijn. 
 
Een oproep aan alle Koplopers die misschien niet zo vaak een trimloop 
doen: de Kopjesloop is echt een hele leuke, gezellige en gemakkelijke ma-
nier dicht bij huis om een 5 of 10 km te lopen! 
 
Caroline en Marc Rotsaert organiseren daarnaast de 1000M op de baan. 
Ook dit jaar weer een leuk evenement op deze goed bezochte onderlinge 
wedstrijd.  
 

c. Technische Commissie 
 
Heel mooi is dat Elleke Koorneef de wandelgroep heeft opgestart. Al zo’n 
15 leden lopen daar in mee. De wandelgroep is een onderdeel van ons 
aanbod, waardoor leden behouden blijven en nieuwe ons weten te vinden. 
Dank Elleke voor het opstarten en begeleiden en verzorgen van echte wan-
deltrainingen, met aandacht voor warming up en techniek! 
 
Cor Dam heeft vorige week besloten om te stoppen met trainingsschap van 
de IHG. Cor is voor velen hét gezicht van de Koplopers. Door jarenlang 
trouwe en vooral vriendelijke en attente begeleiding en aanwezigheid heb 
je veel Koplopers aan de club gebonden. We wensen en hopen dat je nog 
heel lang mee kan blijven lopen met de IHG.  
Marius overhandigt hem een bloemetje. Cor roept op om je aan te melden 
indien je trainer wilt worden. Je kan altijd bij Cor terecht voor nadere info 
over het trainerschap. 
 
Nieuw: vanaf dit verenigingsjaar de jaarlijkse verkiezing van de trainer van 
het jaar. De TC bedenkt en doet voorstel.  
 
 

d. Droomtijdloop en GoldenTenloop  
Het was in de voorbereiding zowel voor de Droomtijd- als de GTL erg span-
nend of en hoe het evenement door kon gaan tijdens de pandemie. Beide 
wedstrijden hadden uiteindelijk niet te maken met beperkingen, maar ivm 
korte voorbereidingstijd om aan te passen waren er bij de DTL geen bin-
nenactiviteiten en bij de GTL geen binnenvoorzieningen voor de bedrijven-
lopers. Beide lopen trokken een enorm enthousiast deelnemersveld: blij dat 
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de wedstrijd weer kon én dat op een bijzonder moment (DTL) of een bij-
zondere mooie stad (GTL).  
 
33e GTL had 4700 deelnemers. 
DTL (ivm 35 jarig bestaan Koplopers) trok bijna 700 deelnemers 
 
Anders dan de werkgroep verwachtte gold voor beide lopen ook dat de 
Delftse ondernemers in staat bleken om flink te sponsoren, reden waarom 
er een mooi begrotingsoverschot is.  
Ik wil namens alle Koplopers en denk iedereen die meeliep, de werkgroep 
bedanken voor de mooie lopen en al het werk dat jullie hier in het afgelopen 
jaar in hebben geïnvesteerd! 
 
Een bijzonder woord van dank aan Henny Karreman. Henny is al 14 jaar 
lid van de werkgroep, en niet als voorzitter, zegt Henny altijd, maar als co-
ordinator! Een subtiel verschil, maar mede door Henny’s visie op de werk-
groep komen besluiten altijd gedragen, met volop ruimte voor andere af-
wegingen tot stand. Na dit jaar met dubbelslag DTL en GTL vond Henny 
het welletjes. Dank voor je rustige, maar ook vastberaden leiderschap van 
de werkgroep. AV De Koplopers is je zeer erkentelijk voor je inzet voor dit 
groots(t)e evenement in Delft. Marius overhandigt Henny een bos bloemen. 
 
Afscheid van een voorzitter betekent ook : welkom van een nieuwe: Rosina 
Hoenderdos! Heel veel succes met de werkgroep in je nieuwe rol. Rosina 
is al acht jaar lid van de werkgroep als secretaris en verzorgt daarnaast alle 
communicatie.  
 

4. Verslag penningmeester  
 
Penningmeester Ton licht toe. Zoals uit de Staat van Baten en Lasten 
blijkt komt het resultaat 2021/2022 uit op een voordelig exploitatiesaldo 
van ca. € 5.600 ondanks een contributie ontvangst die ruim lager was dan 
begroot. 
Grote meevallers dit jaar waren de ruime overschotten die werden be-
haald bij Droomtijdloop en Golden Ten Loop die dit jaar gelukkig allebei 
weer konden doorgaan. Dit gaf tevens de mogelijkheid om de bestem-
mingsreserve Golden Ten Loop aan te vullen met € 6.500 waarmee deze 
op € 40.000 kon worden gebracht, ongeveer 70% van het kostenniveau 
van de Golden Ten Loop. 
Verder werd van de Gemeente Delft een bijdrage ontvangen van € 3.400 
als tegemoetkoming in de kosten voor de controle van de CTB (Corona 
Toegang Bewijs). Deze onverwachte bate is aangewend voor een bestem-
mingsreserve ledenwerving.  
 

5. Verslag kascommissie 
 
De ALV ’21 heeft Gijs Kemp en Bram Link benoemd in de kascommissie. 
Bram heeft zijn lidmaatschap opgezegd en het benoemde reserve lid Frans 
Smits ook. Het bestuur heeft Guus Heemskerk (laatst afgetreden kascom-
missielid) bereid gevonden om naast Gijs Kemp nog een jaar zitting te ne-
men in de kascommissie. Ivm beider afwezigheid tijdens de ALV wordt hun 
schriftelijke verklaring voorgelezen.  
 
De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te 
geven. De vergadering stemt in, de kascommissie en de penningmeester 
krijgen applaus voor hun inspanningen. 
 

6. Rondvraag over afgelopen jaar 
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Er zijn geen vragen gesteld. 
 

 
7. Bestuursverkiezing 

 
 
Henk heeft 12 jaar in het bestuur zitting gehad – dus 4 bestuursperiodes - 
en maar liefst 13 jaar het beheer van onze website verzorgd. Dank Henk! 
Met vertrek van Wim Aalbertsbergen uit het bestuur, werd Henk het ge-
heugen van het bestuur, en was hij de nestor van ons gezelschap. We zul-
len de scherpe bijdrages van Henk in het bestuur missen. Met het bestuur-
setentje nemen we op gepaste wijze afscheid van Henk. Nu alvast een 
bloemetje   
 
De tweede termijn van de voorzitter zit er op. Conform de statuten is er 
geen beperking op aantal termijnen van bestuursleden. Er is geen nieuwe 
voorzitter voorgedragen. Marius stelt zich voor één nieuw bestuursjaar be-
schikbaar als voorzitter. 
De leden Floor Verschure en Bernhard Groot stellen zich beschikbaar als 
bestuurslid.   
Het bestuur wil graag een afspiegeling van de verenging zijn, maar moet 
constateren dat daar vwb bv man/vrouw verhouding nu geen sprake meer 
van is. Help ons ook met dat gegeven in het achterhoofd bij de zoektocht 
naar nieuwe bestuursleden: suggesties zijn welkom!  
 
Er zijn geen andere voordrachten door leden gedaan. 
 
Het bestuur ziet er na het besluit als volgt uit: 
 
Naam:    Functie:   Treedt af per: 

 
Marius Schwartz  Voorzitter   1 juli 2023 

 
Ton Konincks   Penningmeester  1 juli 2024 

      
 Bernhard Groot   Secretaris   1 juli 2025  
      Medische zaken   
 

Vacature    Lid    n.v.t. 
      Vrijwilligersbeleid / Sociale Zaken 
 

Floor Verschure  Lid    1 juli 2025 
     Website / Communicatie   

 
Ties van Elst   Lid    1 juli 2023 

      Technische Commissie 
 

Caroline Gautier  Lid    1 juli 2024 
      Trimloopcie / Accommodatie 

 
 

8. Statutenwijziging 
 
Zie Bijlage 2. 
Aanleiding voor de statutenwijziging vorig jaar was het van kracht worden 
van de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen De ALV heeft echter een 
versie van de statuten vastgesteld waarover wel contact is geweest met de 
AU, maar die niet vóór onze ALV expliciet was voorgelegd aan de AU.  
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Daardoor zaten er een paar fouten in, die niet overkomelijk waren, uitge-
zonderd echter het artikel dat nu juist gaat over de vertegenwoordiging van 
de vereniging. Art. 11.2 is nu aangepast zodat het bestuur altijd door twee 
bestuursleden wordt vertegenwoordigd bij aangaan van contracten, etc. Zie 
verder bijlage 2. 
 
De ALV stemt in met de wijziging van de Statuten. 
 
Het bestuur zal de nieuwe statuten bij de notaris laten vastleggen. 
 

9. Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 
 
De speerpunten zijn dezelfde als vorig jaar en dan ook bij de beleidsver-
antwoording al aan de orde geweest: 
Veel heeft te maken met ons technisch beleid. 
Daarnaast ledenwerving (waar geld voor is gereserveerd), waarvoor een 
trainer nodig is die een startersgroep wil begeleiden. 
 
Verder zal komst van Floor en Bernhard in het bestuur tot impuls en ver-
nieuwing leiden in de communicatie en het vrijwilligersbeleid.   
 

10. Vaststellen contributie  
 
  Penningmeester Ton licht toe. Ondanks het dalende ledenaantal en de stij-

gende vaste lasten is toch besloten geen contributieverhoging door te voe-
ren. Belangrijkste reden hiervoor is het ruime exploitatie overschot in het 
afgelopen jaar. 
De ALV gaat akkoord met de handhaving van de contributie op € 48 per 
halfjaar. 
 

11. Begroting 2022-2023  
   

Bij de begroting is uitgegaan van een ledenbestand van 325, ambitieus ge-
zien het huidige leden bestand van 305 maar we hopen op wat ledenaan-
was dit jaar. 
 
Voor de Golden Ten durven we gezien het resultaat van afgelopen jaar uit 
te gaan van een voordelig saldo van € 3.500 en indien noodzakelijk een 
vrijval uit de bestemmingsreserve. 
 
Hierdoor was geen contributie verhoging nodig om een sluitende begroting 
te kunnen presenteren. 
 

12. Verkiezing kascommissie 
 
De kascommissie 2022-2023 bestaat uit Gijs Kemp (voorzitter) en een in 
deze vergadering nog te benoemen tweede lid én een reservelid. 
 
Het reservelid schuift het volgende verenigingsjaar door naar de kascom-
missie 2023-2024. 
 
Judith van den Broek biedt zich aan als tweede lid en Frank van den Berg 
als reservelid van de kascommissie. 
De ALV stemt onder applaus in met deze samenstelling. 
 

13. Rondvraag over komend jaar 
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Marius meldt dat hij met een aantal verenigingen uit de regio gesprekken 
voert over de vraag of de Atletiek Unie (AU) ons nu wel voldoende biedt. 
We dragen jaarlijks 18,50 per lid af aan de AU. 
 
Freek Pols vraagt wat de plannen zijn voor die 3500 euro die voor leden-
werving/behoud gereserveerd is. Marius antwoordt dat dat nog bepaald zal 
worden. 
 
Marieke van den Akker vraagt of de wandelaars ook een bijdrage aan de 
AU moeten afdragen. Marius antwoordt dat die bijdrage ook voor wande-
laars geldt. Recent heeft AU de verbinding met de Wandelbond verbroken. 
De wandelleden zijn daardoor niet langer voor dezelfde afdracht lid van de 
Wandelbond en krijgen dan ook geen blad meer van die bond. De wandel-
leden krijgen individueel eenmalig een aanbod van de Wandelbond om lid 
bij hen te worden. Wat de AU nog wel te bieden heeft voor wandelleden is 
ter vergadering niet duidelijk.  Marius zal het opnemen met de AU. 
 

14. Sluiting 
 
Marius  dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng tijdens de ALV 
en nodigt uit om nog van een hapje en een drankje te genieten.,  
 


