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Jaarverslag Langlaufvereniging Gouda 2020-2021
Algemeen
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Konden we het seizoen 2019-2020
direct na het winterseizoen en vóór het uitbreken van de coronapandemie nog
afsluiten, dit jaar hadden we gedurende vrijwel het gehele seizoen te maken met
beperkende maatregelen met als gevolg dat:









we gedurende het gehele winterseizoen de kantine niet of slechts zeer
beperkt mochten gebruiken
er slechts beperkt cursussen en clinics konden worden aangeboden
alle cursussen en speciale activiteiten voor schooljeugd werden afgelast
trainingen op de baan aangepast konden worden voortgezet
door extra baanopenstelling er veel leden vrij hebben kunnen langlaufen
alle reizen naar wintersportgebieden werden afgelast
er geen wedstrijden en evenementen konden worden georganiseerd
vanaf maart geleidelijk de zomeractiviteiten konden worden opgestart met
veel deelnemers aan cursussen rolskiën en nordicwalken

Ondanks alles kijkt het Bestuur tevreden terug op wat er kon. Ook uit reacties
van veel leden hebben we begrepen dat de inspanningen om open te blijven zijn
gewaardeerd. Van onze kant dank vooral voor de inspanningen van de trainers
om, ondanks de beperkingen, te doen wat kon. Speciaal dank aan Cor Witteman
(hoofdtrainer) die als coronacoördinator optrad en samen met het bestuur
frequent alle opgelegde maatregelen vertaalde naar de situatie op en rond de
baan.

Bestuur
Het bestuur vergaderde 11 keer, waarvan acht keer digitaal. Alle vergaderingen
zijn genotuleerd.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op 12 september 2020 werd
bijgewoond door 41 leden, inclusief het bestuur. Ook deze vergadering werd
genotuleerd.
Tevens heeft het bestuur deelgenomen aan (digitale) bijeenkomsten van het
Noords Platform en vergaderingen bij de NSkiV.
WBTR
Op 1 juli 2021 is de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor
verenigingen en stichtingen van kracht geworden. Voorafgaand aan het in
werking treden van de WBTR heeft het bestuur enkele webinars bijgewoond. Het
bestuur heeft de procedure in gang gezet om te voldoen aan de WBTR. De wet
moet waarborgen dat de kwaliteit van het bestuur verbetert. Hiervoor moet het
bestuur een aantal zaken goed regelen:
1. Goed bestuur;
hiervoor worden de taken en procedures van bestuur goed vastgelegd met
het oog op het algemeen belang van de vereniging. Het bestuur legt
verantwoording af aan de ALV; kascommissie organiseren ter controle.
2. Aansprakelijkheid beperken.
3. Tegenstrijdig belang.
4. Belet en ontstentenis (kort en lange afwezigheid)
Benoem een continuïteitscommissie ingeval het hele bestuur zou
wegvallen. Deze kan jaarlijks in de alv benoemd worden.
5. Meervoudig stemrecht: ieder bestuurslid heeft één stem.
6. Toezicht
Vooralsnog is het voor bestaande verenigingen niet verplicht om toezicht
in te richten. Wij hebben een collegiaal bestuur waarin het bestuur
gezamenlijk verantwoordelijk is.
7. Bindende voordracht
Het bestuur of een ex-bestuurder krijgt het recht een nieuw bestuurslid
voor te dragen. Deze voordracht is bindend. De ALV hoeft er niet meer
over te beslissen.
8. Raadgevende stem
Voordat een besluit in stemming wordt gebracht bij de ALV mag een
bestuurder met afwijkende mening de ALV nog toespreken voordat hier
over besloten wordt.
9. Statuten
Binnen vijf jaar moeten de statuten aangepast worden om bovenstaande
punten goed vast te leggen. Tevens kan het huishoudelijk reglement
aangepast worden
Alle aandachtspunten die gerealiseerd moeten worden staan in een checklist. Als
alle punten van de checklist zijn gerealiseerd, zal dit binnen vijf jaar resulteren in
een statutenwijziging. Een van de eerste punten die het bestuur geregeld heeft is
het instellen van een continuïteitscommissie. Deze zal tijdens de ALV worden
voorgedragen en benoemd. Een ander punt uit dit stappenplan, het aanvragen
van gratis VOG’s voor onze vrijwilligers is inmiddels gerealiseerd.

Ledenaantal
Het aantal leden is dit jaar iets gestegen, van 336 naar 338. We schreven 57
nieuwe leden in en schreven 55 leden uit. Helaas drie door overlijden en drie
door wanbetaling. De ledenadministratie is behartigd door Marie-José
Steenwinkel. Het bestuur bedankt haar daar hartelijk voor.
Volwassenenfonds
De vereniging heeft zich aangemeld voor het project van Gouda dat beoogt dat
meer mensen met een minimuminkomen deel kunnen nemen aan “een sport”.
Inmiddels is duidelijk hoe dit Volwassenenfonds werkt. In de skihut hangt een
poster met informatie voor geïnteresseerden.
Onze vrijwilligers
Het nieuwe jaar kon niet uitbundig gevierd worden met een nieuwjaarsreceptie.
Toch zagen we kans heel veel vrijwilligers op de eerste zondag van het jaar
persoonlijk het beste te wensen en een presentje te overhandigen. Het bestuur
waardeert de inzet van alle vrijwilligers enorm. Zeker nu we weer een nieuw
seizoen tegemoet gaan is het fijn als mensen zich aanmelden voor de bardienst,
het klusteam, of een incidentele klus als helpen bij een activiteit of wedstrijd.
De enige activiteit die wél door kon gaan was de langlaufchallenge aan het eind
van het seizoen. Hierna (en na de koffie met taart) werd met man en macht de
baan opgeruimd. Dankzij de vele handen was dit op één zondag bijna helemaal
gedaan. Geweldig! Wij rekenen weer op al deze mensen om de baan in
september neer te leggen. Dat wordt ook weer een feestje!
En ook aan Nldoet is door veel mensen meegewerkt. Heel fijn!

Beleid
Er is een begin gemaakt met het opstellen van het beleidsplan 2022-2026. Het
bestuur heeft met een aantal mensen gesproken over algemene
beleidsuitgangspunten, het financiële beleid en het sportbeleid. Enkele punten
hieruit zijn:




het is de vraag welke reserveringen nodig zijn voor materiaal, de baan en de
skihut. Zo is geconstateerd dat voor een nieuwe skihut al ruim € 32.000 is
gereserveerd (€ 3000,00 per jaar), terwijl grote investeringen nodig zijn voor
langlaufmateriaal en de baan. Het Bestuur heeft voorlopig besloten meer te
reserveren voor langlaufmateriaal en de baan en minder voor de skihut (zie
financiële stukken)
Velen achten het gewenst ook het skaten op de matten mogelijk te maken. In
het verleden is getracht dit vorm te geven met specifiek voor dit doel







gekochte matten, de ervaring heeft geleerd dat die ondergrond niet geschikt
was. Het afgelopen jaar hebben wij het skaten uitgeprobeerd op de normale
grote alpine matten. Het Bestuur heeft besloten dit jaar extra matten te
kopen en het skaten meer te propageren.
Gebleken is dat als er eenmaal sneeuw gevallen is in Nederland er veel vraag
is naar cursussen en trainingsmogelijkheden. We streven ernaar dat komende
jaren nog beter te faciliteren.
Het nordicwalken is op dit moment weer populairder geworden. Het afgelopen
jaar veel cursisten. We hebben ook het aantal trainingsmomenten uitgebreid.
Bezien moet worden of we hiermee doorgaan.
Er is blijvend behoefte aan een groot aantal vrijwilligers. Met elkaar zullen we
moeten denken hoe we steeds meer mensen kunnen betrekken bij activiteiten
in coördinerende en ondersteunende taken.

De contouren voor het plan worden tijdens de ALV toegelicht. Het komende jaar
wordt gebruikt voor het vragen van input van nog meer leden zodat in 2022 het
plan kan worden gepresenteerd.

Financiën
We zijn een financieel gezonde vereniging. Het financieel overzicht 2020-2021 en
de balans zullen tijdens de Algemene Leden Vergadering door de
penningmeester worden toegelicht. Deze stukken worden naast het jaarverslag
aan alle leden verstuurd.

Sportzaken
We hebben geïnvesteerd in een zo groot mogelijk aanbod aan
trainingsmogelijkheden, cursussen en ander sportieve activiteiten voor onze
leden en geïnteresseerden, om ze zo goed voor te bereiden op een actief
uitstapje naar de sneeuw. Ook degenen die niet op wintersport (konden) gaan
boden we een actief, bewegelijk programma om te werken aan een goede
conditie en fitte gezondheid. De trainers hebben veel tijd gestoken in het maken
van kaarten met training suggesties. Hiermee konden de vrije langlaufers zelf
trainen en hun vaardigheden verbeteren.
 Veilig sportklimaat… ondanks dat erg veel sportactiviteiten bij de
verenigingen in het gehele land en onze regio, zijn wij als vereniging actief,
creatief, vindingrijk maar ook realistisch en open van geest geweest. Ondanks
de coronamaatregelen hebben wij het gehele seizoen een wekelijks
trainingsprogramma kunnen verzorgen. En zijn er vele cursussen in (te)
kleine groepen verzorgd. Dankzij de introductie van de app Teamy kon goed
geregisseerd worden hoeveel deelnemers er op de baan waren.
 Sportwedstrijden… Sportevenementen zoals Vasaloppet, Nederlands
Kampioenschap Langlaufen en Holland Cup Noords, zijn zoals vele andere
(sport)evenementen allemaal geannuleerd. De organisaties van de diverse
verenigingen kijken uit naar een volgend actief sportseizoen, wanneer er wel
weer wedstrijden van start kunnen gaan.
 Wintertriatlon 2020… ca. een maand voor aanvang van het evenement
werd besloten om deze uit te stellen naar de laatste zaterdag van ons
winterseizoen 20 februari 2021. Helaas bleek ook deze datum onvoldoende
mogelijkheid te bieden om, met toestemming van de gemeente Gouda, een
klein evenement te kunnen organiseren. De wintertriatlon staat nu voor
18 december 2021 op de agenda.

Sportprojecten
In het seizoen 2019-2020 is actief gewerkt aan diverse
samenwerkingsverbanden met onder andere met de gemeente Gouda en de
Nederlandse Skivereniging (NSkiV) waarvoor onze vereniging financiële steun
toegezegd heeft gekregen.
 In samenwerking met de gemeente Gouda is de vereniging een project
gestart om inwoners van Gouda meer aan het bewegen te krijgen. Dit project
is met name gericht op de jeugd van Gouda, maar ook zeker op hun ouders
en grootouders. Er zijn activiteiten gepland voor de schooljeugd, helaas
konden wij de veiligheid en gezondheid voor deze activiteiten niet voldoende
waarborgen. In overleg met de gemeente Gouda zijn de geplande activiteiten
en verstrekte subsidie met een jaar uitgesteld en verlengd.
 In samenwerking met de NSkiV is onze vereniging een project gestart om de
wedstrijdsport in Nederland op het gebied van de noordse sporten een extra
stimulans te geven. Hiervoor is financiële steun toegezegd door de NSkiV om
diverse wedstrijd gerelateerde materialen aan te schaffen. De investeringen
zoals een wedstrijdklok, tijdprinter, wedstrijdhesjes, geluidsinstallatie en
diverse andere zaken zijn gedaan. Helaas hebben wij onze ‘tegenprestatie’ in
de vorm van de organisatie van diverse wedstrijden nog niet kunnen
verwezenlijken. Ook dit project is met een jaar verlengd om de wedstrijden in
‘betere’ tijden te kunnen organiseren.
 De langlaufvereniging heeft voor de komende jaren een nieuw project bij de
Sportraad van de NSkiV ingediend om de skating techniek op onze
borstelbaan een extra stimulans te gaan geven. Onze aanvraag voor dit
project is nog lopende. Wel is door het bestuur een grote investering gedaan
in de aanschaf extra afdaalmatten. Tevens is een bijscholing van onze
trainers ingepland voor het lesgeven in de skating techniek op de
borstelbaan. Ook de capaciteit opslagcontainer zal worden verruimd.
Trainerscorps
Graag wil het bestuur de trainers en met name onze hoofdtrainers Cor en Do
Witteman erg bedanken voor hun enorme inzet dit het afgelopen uitdagende
sportseizoen.
Wel zijn we naarstig op zoek naar nieuwe aanwas van het trainerscorps, voor
zowel langlaufen als hardlopen. Ben jij iemand die graag onze trainersgroep
komt versterken, wil je graag andere mensen de kneepjes van het langlaufen of
hardlopen bijbrengen of weet je iemand? Geef dit alsjeblieft bij het bestuur of de
hoofdtrainers aan. Wij gaan graag in gesprek!

Cursussen, clinics en trainingen en andere activiteiten
Dit jaar laat zich niet met de andere jaren vergelijken. Er werden veel lessen en
clinics gegeven, in veel gevallen slechts aan 2 personen.
Aantallen
cursisten
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
serie 1
41
38
58
37
serie 2
70
93
117
59
serie 3
67
67
95
63
Totaal cursussen
178
198
270
159
Clinics
deelnemers
december
66
76
77
28
februari
83
122
83
30
Specials
25
13
Totaal clinics
149
198
160
58
Voorjaar
Rolskiën
11
27
3
20
Nordic Walking
1
7
5
Langlaufcursussen, clinics en trainingen
Per saldo is het aantal cursussen en clinics in dit seizoen ongeveer gehalveerd.
Het aantal trainingen is dit jaar ca. 10% hoger geweest dan het vorige seizoen,
het aantal baanabonnementen is ca. 5% hoger geweest. Gevolg van ruime
openingstijden en de wens van mensen om in de vrije buitenruimte lekker te
kunnen sporten.
Conditietraining en nordic walking
Deze zijn gestopt in oktober en pas in maart weer opgestart. De belangstelling
was daarna weer snel op het peil van eerdere seizoenen, waarbij vooral het
nordicwalken en de nordic sports training groeien (zie verder ook financiële
overzichten)
Proeflessen
4 oktober werden er 66 proeflessen gegeven; op 1 november 38 en op 13
december 51. Op de zomerstartdag van 28 maart werden er 36 proeflessen
gegeven. Voor alle proeflessen moest men zich van te voren opgeven, dat is zo
goed bevallen dat we dat in het nieuwe seizoen voortzetten.

Rolskiën
Direct na het sluiten van de baan is de conditiegroep van de woensdagavond
overgestapt op rolski trainingen. Toen de avonden langer werden maakten zij
tochtjes afgewisseld met trainingen.
Fietsen en MTB’en
Er werd door een aantal mensen op zondagen gefietst om te trainen voor het
fietsweekend naar Bennekom. Dit werd door iedereen goed volbracht; heen en
terug bij prachtig zomerweer. Een andere kleine groep heeft regelmatig op de
MTB gezeten. Doel is uiteindelijk een mooie tocht in de Ardennen begin
september.
Wandel of nordic walkingtochten
De maandelijkse nordic walkingtochten zijn op initiatief van Chris Warnes en Tiny
Maat weer opgepakt. Ook de midzomeravondwandeling heeft plaatsgevonden,
vanuit de heropende skihut. Er deden ook fietsers mee!

PR

We hebben veel tijd geïnvesteerd in het actueel houden van de website om onze
leden en belangstellenden goed te informeren over alles wat er speelt en waar
men aan mee kan doen. Er zijn ruim 90 berichten geplaatst. Daarnaast hebben
we afgelopen seizoen 11 nieuwsbrieven verspreid onder de leden en
belangstellenden.
Dit jaar is ook een YouTube-kanaal gelanceerd waarop we video’s kunnen
plaatsen. We investeren ook veel in fotoverslagen op de website. Daarbij maken
we ook dankbaar gebruik van foto- en filmmateriaal dat door deelnemers wordt
aangeleverd.

Onze website is de spin in het web van onze communicatie. We zijn goed
vindbaar op Google. De website wordt uitstekend bezocht, ook dit coronajaar
weer ondanks de beperkte wintersportmogelijkheden.
Het aantal unieke bezoekers van de website van juli t/m juni:
2017/18
4.992
2018/19
8.287 (+ 66%)
2019/20
10.262 (+22%)
2020/21
10.623 (+4%)
In de maand februari toen er een pak sneeuw lag hadden we 2.700 bezoekers op
onze website. Kennelijk is er veel belangstelling voor langlaufen zodra er sneeuw
ligt.

Bij evenementen hebben we persberichten uitgegeven en posters en flyers
verspreid. De activiteiten werden op de website, Facebook en andere media
geplaatst. We staan ook op diverse sportkalenders met onze evenementen. De
persberichten worden vaak door verscheidene kranten en in andere media
gepubliceerd.
Daarnaast waren we dit jaar weer regelmatig in de landelijke en regionale media,
op tv, radio en in de krant, te vinden: Hart van Nederland, Radio West,
Nederlands Dagblad en 2 keer AD Groene Hart.
We hebben advertenties gemaakt voor NSkiV en Langlaufmagazine. We proberen
specifieke doelgroepen te benaderen en hebben daarvoor contact over
samenwerking gehad met o.a. Vasa Sport, Kras en Decathlon.
We willen de locatie en daarvoor de naam van De Skihut beter promoten en
hebben daartoe 2 nieuwe naamborden voorbereid.

Terrein en accommodatie
Om te kunnen voldoen aan de 1,5 m maatregel is er bij het leggen van de baan
besloten om de inloopbanen te verminderen van 6 naar 4. Er werden ook
speciale looproutes bedacht, zodat iedereen veilig kon langlaufen zonder elkaar
te dicht te naderen. De matten die over waren hebben we gebruikt om op de
plek van de oude skatebaan een extra heuveltraject te leggen. Ook dit jaar
zorgden de baanleggers weer voor nieuwe verrassende uitdagende
veranderingen.

Aan het eind van het baanleggen begaf onze trekker het, had gedurende 6 jaar
zeer goed gewerkt. Met hulp van Michel den Dijker hebben we gedurende het
winterseizoen een andere tweede hands trekker gekocht. Tijdens het baan
opruimen was die weer beschikbaar.
Omdat de kleedkamers binnen niet meer mochten worden gebruikt, is er een
buitenkleedkamer gemaakt tussen de twee containers. Ook was er permanent
een grote tent achter de containers, zodat we bij regen droog konden verkleden.
Er was genoeg ruimte om je veilig te kunnen omkleden. Natuurlijk soms wel wat
fris, maar we waren blij dat het sporten toch door kon gaan.
In de skihut kon geen koffie/thee meer worden genuttigd. Wel waren de toiletten
in gebruik met daarbij het verzoek om goed te desinfecteren. Voor informatie en
inschrijven tijdens proeflessen werden plastic schermen neergezet. Er was ook
op de vloer een looproute uitgezet.
Dit jaar waren er bij het rolskiën veel nieuwe deelnemers. Dat maakte dat er
nieuwe rollers en stokken in de juiste lengte zijn aangeschaft. Het rolskiën is een
goede voorbereiding voor het skaten. We willen dit extra stimuleren en daarom
is er een grote investering gedaan om nieuwe blauwe matten hiervoor aan te
schaffen. Wellicht komt hiervoor ook nog subsidie van NSkiV.
Verder is er een vergadering geweest van het klusteam. We hebben gekeken
naar wat er voor de komende jaren nodig is. Ook hebben we gesproken over het
lopende onderhoud. Dankzij dit team blijft alles in goede staat en worden
knelpunten opgelost. Iedereen die zich hiervoor wil inzetten is welkom. De
klussers werken vaak in tweetallen op zelf gekozen tijden. Er is afgesproken wie
waar voor zorgt. Het is echt fijn dat er zo’n onvermoeibare inzet is van deze
klussers. Dank!

Het bestuur:
Irene van den Berg, Do
Witteman, Petra de Bruin,
Stephan van Eijk, Martien de
Vries, Dirk Rompel
(Wim Bresser ontbreekt)
Het bestuur
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