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Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING VEENLOPERS 2022  
Datum: 21 maart 2022 
Tijd: 19:30 uur 
Locatie: Clubhuis van Korfbalvereniging Atlantis in Mijdrecht 
Aanwezig:  
Leden: Atie Wesseling-Brockhoff, Dirk van Nieuwkerk, Bert van Diemen, Erik van Waveren, 
Erik Swaab, Frans Dessing, Frans Bosman, Geert Zoons, Gert van Hasselt, Giovanna van 
Hasselt-van Drie, Jenny Honkoop, Jim van Keulen, Jos Bunschoten, Karin van Waveren-Kraan, 
Kelly Kentrop, Ko Kentrop, Leo van Diemen, Marjan Schurink, Marjan Beers-Vos, Marjan 
Both, Martien Lek, Paul Dordregter. 
Bestuur: Rob van Zijtveld, Nick van Bemmel, Patrick de Jongh, Rineke Falkena en Adriaan 
Brinksma (verslag) 
 
1. Opening 
Rineke opent de vergadering en heet iedereen welkom. Aanwezigen wordt verzocht om de 
presentielijst te tekenen.  
Op verzoek van Dirk van Nieuwkerk (hij moet de vergadering eerder verlaten) is de volgorde 
van de agenda aangepast. 
 
2. Ingekomen stukken 
 Paul Dordregter heeft een verzoek bij het bestuur neergelegd voor realisatie van een 
watertappunt op het trainingsparcours. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 juli 2021 
De notulen van de ALV van 2021 worden vastgesteld. Wel met de opmerking van Erik van 
Waveren dat hij het teleurstellend vindt dat zijn naam als winnaar van de online pubquiz niet 
in het verslag opgenomen is. 
 
4. Jubilea 
Er wordt stil gestaan bij het 12,5-jarig trainersjubileum van Dirk van Nieuwkerk en Rob van 
Zijtveld. Rineke haalt van beiden enkele anekdotes op en spreekt de waardering uit voor hun 
jarenlange inzet voor de vereniging.  
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5. Verslag van het bestuur 
Rineke geeft een toelichting op het verslag van het bestuur.  

 
 
Frans Dessing geeft aan dat onlangs in De Groene Venen een verhaal stond van een groep 
wandelaars in de polder. Wellicht een idee om contact met hen te leggen? Het blijkt te gaan 
om een groep van Josje Kooijman.  
Rineke antwoordt dat het bestuur contact met Josje op gaat nemen. 
 
6. Financieel verslag 
Nick geeft een toelichting op het financieel verslag. Exclusief een reservering van € 4.000,- is 
een positief resultaat behaald van € 3.256,-. 
  



3 

7. Verslag kascommissie 
Gert van Hasselt heeft dit jaar samen met Paul Dordregter de kascommissie bemand. Gert 
licht toe dat de kascontrole een intensieve sessie was, waarbij onder het genot van de 
nodige versnaperingen, geen onregelmatigheden in de boekhouding zijn geconstateerd. 
 
Gert stelt daarom aan de leden voor het bestuur van de Veenlopers décharge te verlenen 
voor het in 2021 gevoerde financiële beleid. De leden stemmen hier unaniem mee in. 
 
8. Verkiezing kascommissie 
Rineke bedankt Gert en Paul voor het verrichte werk voor de kascommissie. Paul blijft nog 
een jaar aan als lid van de kascommissie en Leo van Diemen neemt zitting in de 
kascommissie 2023. Bert van Diemen wordt reserve lid. 
  
9. Verslag 30e ZTL 
Frans Bosman verzorgt een terugblik op de 30e ZTL. Hij benadrukt de ultieme prestatie die 
door allen geleverd is. De coronamaatregelen vergden veel van de vrijwilligers. Alle reden 
om met een trots gevoel te kunnen terugkijken. Het was de 1e loop van het Zorg en 
Zekerheid-circuit en vrijwel direct daarna werden de coronamaatregelen aangescherpt en de 
volgende lopen afgelast. In totaal hebben ongeveer 1.000 mensen deelgenomen aan deze 
editie. 
Een speciaal woord van dank richt Frans aan Marjan Schurink voor haar inzet voor de 
businessloop. Hieraan hebben 10 teams deelgenomen. De businessloop vormt een 
belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. 

 
 
De GeZZinsloop kon vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan (dit zou te veel 
publiek trekken) en is uitgesteld naar 15 mei 2022. Hiervoor is met SC Johnson ook een 
nieuwe sponsor gevonden (met dank aan Frans Dessing). 
Door een aantal aanpassingen (o.a. bij de inschrijvingen) kon volstaan worden met minder 
vrijwilligers, 98 ten opzichte van 125 – 130 bij andere edities. Hiervan waren 37 lid van de 
Veenlopers en 61 niet (denk o.a. aan familieleden e.d.). De ZTL-commissie ziet dit wel als 
aandachtspunt voor volgend jaar. 
De ZTL-commissie is onlangs versterkt met Charlotte Homan. Aangezien Gert van de der 
Geest, Frans Bosman en Frans Dessing gaan stoppen doet Frans een oproep aan de leden om 
zitting te nemen in de ZTL-commissie. 
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Karin van Waveren vraagt of bij een daling van het aantal leden er nog wel een 
basis/toekomst is voor de ZTL. Rineke antwoordt dat commissieleden niet persé lid hoeven 
te zijn van de Veenlopers. Frans Dessing benadrukt hierop dat het doorgaan van de 31e ZTL 
twijfelachtig kan worden als de ZTL-commissie niet wordt aangevuld. 
Gert van Hasselt vraagt of het werven van vrijwilligers als onderwerp op de agenda van deze 
ALV kan komen. Rineke antwoordt dat dit punt nog aan de orde komt. 
Rineke spreekt namens het bestuur een woord van dank en waardering uit voor de inzet van 
de ZTL-commissie. Dankzij hen kon deze 30e editie, ondanks dat de coronamaatregelen veel 
extra inzet vergden, toch doorgaan. 
 
Frans Dessing geeft aan dat voor de ZTL in principe alles (het gehele draaiboek) op papier 
staat. Qua inzet zit met name in de laatste weken voor de ZTL een piek. 
Jim plaatst de daling van het aantal leden (en de eventuele zorgen of dit invloed kan hebben 
op het doorgaan van de ZTL) in historisch perspectief. De ZTL ging immers ook door toen de 
vereniging op een bepaald moment nog maar 50 leden telde. 
 
Rineke staat stil bij het afscheid van Irma van Eeken van de ZTL-commissie en bedankt haar 
voor de inzet (o.a. verantwoordelijk geweest voor de groei van de kinder-GeZZinsloop). Zij 
kon helaas niet aanwezig zijn bij deze ALV. Rineke heeft een presentje bij haar gebracht.  
 
10. Begroting 2022 
Nick geeft een toelichting op de begroting voor 2022. De begroting van de ZTL maakt hier 
onderdeel van uit en is door Nick afgestemd met Frans Dessing. 
Leo van Diemen vraagt wat allemaal valt onder de post “ZTL materialen (exclusief gebouw). 
Nick geeft aan dat dit een sluitpost is voor diverse materialen, o.a. de aanschaf van 
medailles. 
 
11. Vaststellen contributie 2023   
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2023 gelijk te houden aan die van 2022. De 
financiële positie is zodanig dat dit verantwoord wordt geacht en de leden gaan akkoord met 
dit voorstel. 
 
12. Bestuursverkiezing 
Rineke deelt mede dat Rob van Zijtveld en Inge Dalmeijer aftredend en niet herkiesbaar zijn. 
Inge heeft inmiddels haar bestuurstaken neergelegd en ook haar lidmaatschap opgezegd (als 
gevolg van langdurig blessureleed). Vanwege een coronabesmetting kan Inge vanavond niet 
bij deze ALV aanwezig zijn. Rineke is bij haar langs geweest en heeft “op afstand” haar 
bedankt en een presentje overhandigd. Inge heeft zich in het bestuur afgelopen jaren 
ingezet om meer aandacht te krijgen voor het wandelen binnen de Veenlopers. 
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Rineke staat vervolgens stil bij het aftreden van Rob van Zijtveld. Rob heeft in 8 jaar tijd als 
voorzitter en vice-voorzitter veel betekend voor de vereniging. Zijn grote netwerk binnen De 
Ronde Venen was hierbij bijzonder waardevol. Gelukkig blijft Rob als trainer en als 
vertegenwoordiger van de Veenlopers in het Stichtingsbestuur van de combibaan behouden 
voor onze vereniging.  
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13. Stichting combibaan 
Rob van Zijtveld geeft een toelichting op de laatste stand van zaken ten aanzien van de 
combibaan. Inmiddels zijn meer leden van de vereniging aangehaakt. Gert Zoons is de 
tweede vertegenwoordiger van de Veenlopers in het stichtingsbestuur en Patrick de Jongh 
en Bert van Drooge verrichten diverse ondersteunende werkzaamheden.  
Onderzoek heeft uitgewezen (na o.a. afstemming met de sportbonden KNSB en Atletiekunie) 
dat 2 banen (skeeler/ijsbaan en een 4 baans-atletiekbaan) de meest geschikte optie is. Een 
lobby bij de gemeente heeft geleid tot een aangenomen motie in de gemeenteraad. 
 

 
 

 
 
Globaal worden de kosten nu geraamd op circa € 1,5 miljoen. De Veenlopers lopen hierin 
geen financieel risico (dit ligt immers bij de stichting). Gedacht wordt om de baan zo breed 
mogelijk te verhuren. 
Gert van Hasselt vraagt of de realisatie van het gebouw, verlichting en hekwerken hier ook 
onderdeel van uitmaken. Rob bevestigt dit. 
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Atie Wesseling-Brockhoff vraagt wat de ervaring van leden van de vereniging in Culemborg 
(deze baan heeft Rob als voorbeeld genoemd) is met zo’n baan. Gaat het hier ook om 
weglopers (dus net als de Veenlopers) of zijn het meer baanlopers? 
Volgens Rob zijn het met name baanlopers. 
In Culemborg zijn beide verenigingen zeer tevreden over de baan. Om het middenterrein te 
bereiken beschikt deze baan over een brug. 
 
Leo van Diemen vraagt wat het belang is van “Wilnis klopt” om mee te doen in de 
combibaan. Rob antwoordt hierop dat zij als doel hebben om het belang van Wilnis zo breed 
mogelijk te vertegenwoordigen. De grens van Wilnis is hierbij niet heilig, als er een goede 
combibaan buiten Wilnis gerealiseerd kan worden is dit voor hen ook acceptabel. 
 
Paul Dordregter vraagt wat het betekent voor de contributie als de baan gehuurd moet 
worden. Rob verwijst voor het antwoord naar het beleidsplan van de Veenlopers waarin 
vastgelegd is dat de contributie maximaal 20% mag stijgen ten behoeve van realisatie van 
een atletiekbaan. 
 
Gert van Hasselt vraagt wanneer de volgende concrete stap wordt gezet. Rob antwoordt dat 
nu eerst een grondpositie verkregen moet worden (vergt o.a. overleg met de boeren). 
Gert vraagt vervolgens welke rol de gemeente speelt ten aanzien van de grondpositie. Rob 
geeft aan dat de gemeente de motie moet uitvoeren. 
Gert heeft onlangs een bezoek gebracht aan Rotterdam. Hier is een baan geïntegreerd in 
een nieuwe woonwijk. Zou dit ook wat zijn voor De Ronde Venen? Volgens Rob zou dit een 
optie kunnen zijn. 
Gert benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat het bestuur tijdig met de leden van gedachten 
moet wisselen op het moment dat er stappen gezet gaan worden,  om te voorkomen dat het 
ons zomaar overkomt. Nick geeft hierop aan dat als er verplichtingen worden aangegaan er 
een ALV volgt.  
Laat je niet verrassen en denk tijdig na over wat de consequenties voor de vereniging zijn 
geeft Gert tot slot het bestuur mee.  
 
14. Voorstel clubrecords 
Rineke licht het voorstel van het bestuur toe om te stoppen met de clubkampioenen en 
meer aandacht te besteden aan de clubrecords. 
Aan de leden vraagt zij of ze hiermee akkoord kunnen gaan. 
 
Er vindt vervolgens een goede discussie plaats. Gert van Hasselt is van mening dat 
clubkampioenschappen wel een zichtbaar iets is binnen de vereniging. 
Frans Bosman vindt dat sprake is van 2 (gescheiden) onderwerpen. 
 
Op de vraag of de leden akkoord zijn met het afschaffen van de clubkampioenen komt geen 
eenduidig antwoord. 
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Ten aanzien van de clubrecords vraagt Karin van Waveren wat het verschil is tussen optie 1 
en 3. Het verschil is dat we bij optie 3 helemaal opnieuw beginnen (volledig blanco) licht 
Rineke toe.  
Komen alleen wedstrijdlopers in aanmerking voor het lopen van een record wil Patrick de 
Jongh weten. Rineke antwoordt dat dit niet het geval is, ook recreanten kunnen clubrecords 
lopen en ook tijdens niet officieel door de Atletiekunie erkende wedstrijden.   
Ko Kentrop stelt dat het dus zo kan zijn dat met dit voorstel zo is dat als er een tijd wordt 
gelopen die sneller is dan die op de historische lijst, ook de historische lijst moet worden 
bijgesteld. 
Jim van Keulen vraagt waarom er een nieuwe lijst voor de clubrecords moet komen. Nick 
antwoordt dat dit bedoeld is als motivatie voor de leden en benadrukt dat records niet 
zomaar komen te vervallen. 
 
Atie Wesseling geeft aan dat er een risico is op “vervuiling” door met een officiële en niet 
officiële lijst te gaan werken. 
 
Uiteindelijk resulteert de discussie in het volgende voorstel: 
Handhaven van de huidige lijst en het opschonen van records gelopen tijdens niet officiële 
Atletiekuniewedstrijden, alsmede het starten van een nieuwe lijst voor recreanten. 
Een update van de historische lijst kan alleen indien een record gelopen is tijdens een 
officiële Atletiekuniewedstrijd. 
 
Dit voorstel kan instemming hebben van de leden. Frans Bosman wijst het bestuur er nog op 
dat ooit vastgelegd is hoe een record op de lijst kan komen. Een niet officiële 
Atletiekuniewedstrijd zou in aanmerking kunnen komen indien deze nagemeten is door 
leden van de Veenlopers.  
Rineke gaat proberen of ze hiervan nog wat kan vinden in het Veenlopersarchief en Frans 
Bosman zal ook kijken of hij in zijn eigen archief hiervan nog wat kan terugvinden. 
 
15. Mededelingen 
ZTL-commissie en algemeen bestuurslid 
Rineke doet de oproep om aan de leden om zich aan te melden voor de ZTL-commissie. Ook 
wordt er nog een algemeen bestuurslid gezocht. De hoogste prioriteit ligt bij de ZTL-
commissie. 
 
Hike en trail op 26 juni met pannenkoeken 
Rineke vraagt of er leden zijn die mee willen helpen met de organisatie van deze 
“bijzondere” hike en trail. 
 
16. Rondvraag 
Erik van Waveren vraagt wat het bestuur voor acties gaat ondernemen om nieuwe leden te 
werven. Frans Dessing reageert hierop dat hij het bestuur gemaild heeft hoe naar zijn 
mening ledenwerving kan plaatsvinden via de sociale media. 
Aty Wesseling doet de suggestie om clinics te organiseren voor bijvoorbeeld het 
Veenlandencollege en bedrijven. 
Erik Swaab stelt voor om training te laten geven door iemand van een hoger niveau, een 
bekend iemand. Uiteraard kost dit wel iets, maar volgens hem hebben ze bij KDO hier goede 
ervaringen mee. 
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Rob geeft aan dat hij afgelopen jaar training heeft gegeven op het Veenlandencollege. Dit 
was bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met de hardloopsport. 
 
Marjan Schurink laat weten dat zij de leerlingen van de basisscholen benadert voor de 
GeZZinsloop. Het is een optie om de ouders uit te nodigen voor een GeZZinsclinic.  
 
Tot slot van deze discussie vraagt Aty of het wellicht een idee is om verenigingen te 
benaderen die een zomerstop kennen, bijvoorbeeld voetbal of hockeyverenigingen. 
 
Frans Bosman vraagt of de AED-training al gepland is. Rineke antwoordt dat deze nog wel 
komt, maar dat er nog geen datum hiervoor gepland is. 
 
Jim geeft aan dat hij zijn traditionele vraag dit jaar niet zal stellen. 
 
Marjan Both deelt mede dat afgelopen jaren vanwege de lockdowns het een moeilijke tijd 
geweest is. Zij voelde zich in deze periode een beetje aan haar lot overgelaten en vond het 
jammer dat de trainers niet communiceerden. Giovanna van Hasselt-van Drie vult hierop aan 
dat ook de virtuele trainingen niet werden aangepast. 
Rineke belooft om dit mee te nemen naar het trainersoverleg. 
 
Paul Dordregter vraagt of het mogelijk is om via Volta interactiever te communiceren. 
Rineke zegt toe om dit na te gaan. Volgens Rob zijn hiervoor op zich wel mogelijkheden. 
 
Gert van Hasselt vraagt wie de trainers nu gaat aansturen nu Rob het bestuur verlaten heeft. 
Rineke antwoordt dat zij dit vanuit haar al rol als voorzitter reeds deed. 
 
17. Sluiting 
Rineke sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en nodigt de 
aanwezigen uit om nog een drankje bij de bar te nuttigen. 
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Actielijst 
 

Nr Wie Wat Wanneer/s.v.z. 
ALV 2022  
5 Bestuur Contact opnemen met Josje Kooijman (van de groep 

wandelaars in de polder) 
 

14 Bestuur T.a.v. clubrecords: 
 Opschonen van clubrecords die gelopen zijn tijdens 

niet officiële Atletiekuniewedstrijden en het 
opstarten van een nieuwe lijst voor recreanten; 

 Nagaan in het archief van de Veenlopers hoe de 
clubrecords ooit zijn vastgelegd. 

 

16 Rineke Communicatie van de trainers met de leden tijdens de 
lockdowns agenderen als agendapunt voor het 
trainersoverleg. 

 

 Bestuur Nagaan of Volta interactiever kan worden ingezet.  
 


