
Pag. 1 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering Langlaufvereniging 
Gouda op 23 september 2016 
 
Namens het bestuur zijn aanwezig: 
Martien de Vries, aftredend voorzitter 
Do Witteman, later benoemd als secretaris 
Erik Mookhoek, penningmeester 
Norbert Sedee, bestuurslid technische zaken 
Rob Roovers, bestuurslid Activiteiten 
Bea Marsman, bestuurslid PR, later benoemd als voorzitter 
Yolanda Tienkamp, later benoemd als bestuurslid PR 
Jos van der Borgt, bestuurslid Sportzaken 
 
De vergadering wordt bijgewoond door 41 leden inclusief bestuursleden. 
 
1. Opening door de voorzitter met een hamertik. 

Welkom aan erelid Riekje en aan Gé Straver, die goed is opgeknapt. 
De waarnemend secretaris zit al achter de bestuurstafel om het verslag te 
kunnen maken. 
 

2. Mededelingen 
- Afmeldingen 
De volgende leden hebben zich voor de ALV afgemeld: 
Marcoline Leen; Gerard Wijers, Guusje Schreven, Gerard van der Maden; 
Peter Pennekamp; Aad en Irene Morren. Arjan van Waay en Margreet 
Osinga, Aart en Evaline van den Breevaart-Bravenboer  
- We hebben een nieuwe barcommissie: Marcoline Leen en Hanneke de 
Jong. Zij proberen nieuwe mensen in de barcommissie te krijgen. Meld je 
bij hen! Joop Kuijpers heeft het 12 jaar gedaan. 
 

3. Notulen 18 september 2015  
De notulen zijn op de website gezet. Ze liggen ook in de skihut. 
Opmerkingen: pag. 1. We hebben het trieste feit ondergaan dat Leo Bruin 
ons is ontschoten. Complimenten voor de leden die hem de laatste 
maanden hebben ondersteund. 
Verder geen opmerkingen. Dank aan de vorige secretaris. Zij is per 1 juli 
geen lid meer en heeft het stokje overgedragen.  
 

4. Jaarverslag seizoen 2015-2016  
Het jaarverslag is op de website geplaatst. 
Martien licht er enkele punten uit.  
- Vrijwilligers. Frank Angenent heeft de vrijwilligersspeld van de VGSO 
ontvangen. En we danken Joop Kuipers voor al zijn werkzaamheden aan 
barcommissie en andere zaken. 



Pag. 2 

- We hebben de sportzaken verwoord. Van topsport tot de ‘gewone’ leden 
die aan de Goudse Singelloop meedoen. 
- Er is een lichte daling aan trainingen. Martien roept leden op vooral mee 
te doen. We waren heel actief met schooljeugd en de visueel 
gehandicapten.  
- Bij het opruimen van de baan lag er ineens sneeuw! 
Er zijn geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd onder 
dankzegging aan de schrijvers. 
 

5. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2015-2016 en begroting 2016-
2017. 
De vorige vergadering waren er opmerkingen over een tweetal financiële 
zaken: 
1) Einde vorig boekjaar waren de liquide middelen circa € 12.000,- lager 
dan de reserveringen. In principe zouden ze minimaal gelijk aan elkaar 
moeten zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. 
Het bestuur heeft deze opmerking ter harte genomen en einde boekjaar 
2015/2016 is het verschil nog € 4.800. In komende boekjaren zal er 
gezorgd worden dat er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de 
toekomstige verplichtingen te kunnen betalen. 
2) Het bankrekeningnummer was niet zichtbaar op de verenigingssite, 
zodat het lastig is om te doneren. Het bankrekeningnummer staat nu bij 
de contributiegegevens op de site. Overigens heeft de vereniging geen 
ANBI-status en zal die ook niet kunnen krijgen, zodat donaties niet van de 
belasting kunnen worden afgetrokken. 
 
Erik licht de cijfers van 2015/2016 toe:  
1) De balans geeft een overzicht over de afgelopen drie jaar. De 
reserveringen zijn bijna in lijn met de liquide middelen. We reserveren 
voor de skihut (eenmaal in 30 jaar) en voor vervanging van matten 
(eenmaal in 3 jaar). Aan de andere reserveringen zal niets mee 
toegevoegd worden zodat deze over enkele jaren nihil zullen bedragen. 
2) In de resultatenrekening zijn ook de afgelopen 3 jaren met elkaar 
vergeleken. De vergelijking met vorige boekjaren is wat lastig, omdat we 
een paar jaar het project Sportimpuls hadden waar veel kosten onder 
konden vallen. Cursussen blijven wat achter, ledenaantal daalt licht. We 
proberen er alles aan te doen om meer leden te trekken. 
Basisschoolleerlingen worden helaas geen lid. 
We sluiten het jaar af met een klein positief resultaat; dat zal ook de 
komende jaren zo zijn. 
 
Vragen: 
Chris Warnes 
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Vraag; Waarom hebben wij een boekwaarde voor de skihut van € 1.000,-? 
Antwoord; Deze post hebben we na advies van een van de vorige 
kascontrolecommissies opgenomen. Eigenlijk is het een zogenaamde 
promemorie post waarop niet wordt afgeschreven. 
 
Joke van Heist: Er waren minder cursussen, maar toegang baan is wel 
toegenomen.  
Antwoord: Er komen grote groepen, en het zijn de baanabonnementen van 
leden die geen les of trainingen hebben. Daarnaast verhuren we de skihut 
aan twee groepen. Die staan onder overige baten. Zo wordt de extra huur 
die we betalen aan de gemeente gedeeltelijk opgevangen.  
 
Cor Witteman 
Vraag; De trainerskosten gaan omhoog en de lesgelden gaan naar 
beneden.  
Antwoord; Vorig jaar werden de trainerskosten onder Sportimpuls 
geboekt en de vereniging heeft een deel van de kosten van de 
trainingsstage van de langlauftrainers in Oberhof betaald. 
Vraag; Hoe kunnen de kosten van Sportimpuls in de plus staan? 
Antwoord; We hadden kosten gereserveerd die we niet hoefden te 
betalen. We konden niet het hele project kunnen declareren.  
Vraag; Trainerskosten omhoog in de begroting. Heeft dat met de i-pads te 
maken waar we subsidie gaan ontvangen?  
Antwoord; Volgend jaar doen we een project videoanalyse. Dit verhoogd 
de trainerskosten maar we krijgen hiervoor ook een subsidie van NSkiV. 
 
Martien bedankt Erik voor de weergave.  

 
6. Vaststellen contributie 

Toelichting vaststellen contributie 
Voorstel    2015-2016  2016-2017 
Contributie  1 persoon € 19,50  € 19,50 
Contributie  2 personen € 35,00  € 35,00 
Contributie   Gezin 3p € 45,00  € 45,00 
                         Gezin 4p  € 45,00  € 45,00 
                         Gezin 5p  € 45,00  € 45,00 
Contributie       Jeugd  €   9,00  €   9,00 
Bijdrage clublid aan NSkiV €   4,00  €   4,00 
Gezien de beperkte inflatie stelt het bestuur voor de contributie gelijk te 
houden. De vergadering stemt hiermee in.  
 

7. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat uit Rob Gringhuis en Chris Warnes. 
Reservelid is Svebor Heruc. Na overleg met Erik is er een nieuwe 
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commissie gevormd: Chris Warnes en Svebor Heruc. Zij hebben op 
donderdag 15 september de controle uitgevoerd. Chris Warnes doet 
hiervan verslag. Hij verwoordt hoe de controle is verricht.  
De commissie adviseert het bestuur op de begroting de grote uitgaven uit 
te splitsen.  
De controle van de kas heeft niet plaatsgevonden omdat deze in de skihut 
was. Erik licht toe dat de kas steeds met € 50 moest worden 
overgedragen. Er is het afgelopen jaar nauwelijks (€ 4,00) kasverschil 
geconstateerd.  
Svebor Heruc complimenteert de penningmeester met de inrichting van 
de boekhouding.  
Erik complimenteert Marie-José met de ledenadministratie.  
 
De commissie verzoekt de ALV decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid 2015-2016. De vergadering stemt hier met applaus mee 
in.  
De voorzitter dankt de commissie voor haar inspanning.  
 

8. Benoeming kascontrole-commissie 
Chris Warnes en Svebor Heruc zijn bereid in 2017 nogmaals de controle te 
doen en treden daarna samen af. Maarten van der Hoeven en Joop 
Kuipers zijn beide reservelid. Zij doen de controle in 2018, waarna 
Maarten aftreedt en Joop Kuipers met een nieuw te benoemen lid in 2019 
de controle doet.  
 

9. Bestuursverkiezing 
Martien verzoekt de nieuw te benoemen bestuursleden zich voor te 
stellen: 
- Yolanda Tienkamp is een jaar of zes lid. Ze nordic-walkt en begeleidt 
een groep. Is fanatiek skister; langlauft niet. NW-training is goede 
voorbereiding op haar wintersport. Ze heeft in bestuur gezeten van 
NSkiV. Gaat aan het eind van het jaar stoppen met werken en krijgt meer 
vrije tijd.  
- Do Witteman stelt zich voor. Ze is al trainster; en heeft ervaring in het 
secretaressevak, en tijd om zich naast het sporten met wat anders bezig 
te houden. 
- Bea Marsman krijgt ook meer vrije tijd en zal zich met energie op het 
voorzitterschap te storten. We richten ons juist op de jeugd. We hebben 
een goede club van bestuur, trainers, vrijwilligers en kunnen leuk met 
elkaar bezig zijn en goede kwaliteit bieden! 
 
De twee bestuurstermijnen van Martien de Vries als voorzitter zijn 
verstreken. Het bestuur stelt als zijn opvolger voor Bea Marsman, thans 
bestuurslid PR. Haar eerste termijn als bestuurslid PR loopt ten einde. Als 



Pag. 5 

opvolger in haar functie in het bestuur stelt het bestuur Yolanda Tienkamp 
voor. Door het tussentijdse aftreden van Jannie Blom kwam de vacature 
vrij van secretaris. In die functie stelt het bestuur Do Witteman voor, zij 
neemt deze functie sinds 1 juli waar.  
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, de voorzitter vraagt de ALV 
akkoord te gaan met de aanstelling van Bea Marsman als voorzitter, Do 
Witteman als secretaris en Yolanda Tienkamp als bestuurslid PR. De 
vergadering is akkoord, met applaus! 
 
Martien treedt terug en Bea neemt de voorzitterstaak op zich. We nemen 
afscheid van Martien en Norbert spreekt hem toe. 
Acht jaar voorzitterschap overgenomen van Riekje die ook acht jaar 
voorzitter was. De verhuizing moest toen nog geregeld worden. In de 
gemeenteraad heeft Martien zich laten horen. Resultaat: we kregen twee 
jaar een nieuwe plek, op het natuurspeelterrein.  
Martien heeft twee verhuizingen geleid. Zorgde voor veel publiciteit en 
subsidies.  
Hij is een enthousiaste, inspirerende bestuurder en vrijwilliger.  
Martien zegt dat hij zich blijft inzetten voor de vereniging! 
Martien ontvangt een attentie en Norbert overhandigt Riekje de bloemen.  
We bestaan 32 jaar en Martien en Riekje hebben met z’n tweeën de helft 
van de bestaansperiode van de vereniging deze geleid. Namens de 
vereniging overhandigt Norbert hen een trofee.  
 
Rob Zalm overhandigt een verzoek aan het bestuur namens een groot 
aantal leden: de benoeming van Martien de Vries tot erelid van de 
vereniging, ondertekend door 22 leden. 
Bea vraagt de vergadering of we hierover willen beslissen, want dit is 
geen punt van de agenda. Martien verlaat de vergadering en de leden 
spreken zich uit vóór de benoeming. Waarna Martien officieel wordt 
benoemd tot erelid.  
 
Martien krijgt het woord. Hij is erg vereerd door de woorden van Norbert, 
het cadeau, het erelidmaatschap.  
Martien memoreert zijn hoogtepunten. Verhuizen en verbouwen was een 
enorme uitdaging. Samen met een heleboel mensen. We konden goed bij 
de gemeente duidelijk maken wat we wilden. Dank, Norbert. We hebben 
een prachtige skihut neergezet, met hulp van veel mensen. We hebben 
het Sportimpulsproject gedraaid. We kregen geld uit het fonds. Marie-José 
heeft hier heel veel bij geholpen. We konden de focus leggen op sporten! 
Martien is blij met de goede jeugd uit de familie de Wit en Leijn. Zij waren 
een mooi uithangbord met hun prestaties. Bij de NK’’s hadden we veel 
plezier van de jeugd.  
Zelf heeft hij met veel plezier gesport. Vasaloppet 3x90 km in een week; 
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MTB was ook geweldig. Transalp en de Schlucht. Hij deed veel samen met 
Riekje, ze gaven hulp aan elkaar. Ze hadden het gezellig met de 
vereniging en gaan nog jaren door! Dank allemaal. 
 
 

10. Activiteiten winterseizoen 
De activiteiten zijn toegestuurd. Het gebruikelijke programma.  
Bij de Nieuwjaarsreceptie moet de Tobberace op 7 januari nog 
toegevoegd worden. Staat al op de website. 
Maarten van der Hoeven hoopt op meer belangstelling voor het 
fietsweekend in de zomer.  
 
 

11. Rondvraag en sluiting 
 
Maarten Scharroo: Welke maatregelen neemt het bestuur om meer lessen te 
genereren? 
Antwoord: het is een trend dat er minder behoefte is aan lidmaatschappen; 
men wil los sporten. We moeten kijken hoe we hier bij het aanbieden van 
activiteiten op inspringen. Bij voorbeeld met clinics. Elk jaar analyseren hoe 
het zit. Misschien evenementenbureaus inschakelen. We staan open voor 
ideeën. We doen mee aan de Nationale Sportweek met een bootcamp. We 
hopen dat dit wat oplevert.  
 
Miep Groot: Kunnen we een arrangement met een hotel organiseren? Dat in 
combinatie met een clinic. Denk ook eens in die richting. 
 
Sluiting van de vergadering met een hamerslag, gevolgd door applaus. 
 
 
 
 


