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Aanwezig: 

Kitty Meijburg, Wim Verhage, Cock v.d  Pol, Mathijs v.d. Pol,  Chris en Flora 

Visscher, Jan de Jong, Paul Tang, Erik Verschuren, Martin Hansen, Jolanda 

Sikkema, V.v.Leeuwen, John Pot, Peter v.d. Veldt, Sandra Huenders, Peter 

Groot, Jan Oosterhof, Dirk Meurs, Frank Jegers, Jolanda Lucassen, Joan 

Lucassen, Klaas Bruin, Ben Fijma, Debbie Balke, David Smith, Katinka Becker, 
Serge Reijnen, Ajalah Sarlie, Frank de Graaf, Rieno van Vulpen, Marcel Magnee, 

Annie Schrijver, Madie Pratisik, Marjolein Vels, Yvonne Stedehouder, Eus Könst, 

Albert Houtenbos, Marcel v.d. Berg, Wim Roozendaal, Vincent Fokkinga, René 

van Houwelingen, Han Schindeler, Koen Hesseling, Tom Kooreman en Brigitte de 

Wilde. 

 

1. Opening 
De voorzitter, Kitty Meijburg, opent de vergadering na een kleine vertraging 

om 20:00 uur in het KLM sportcentrum in Amstelveen 

 

2. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van: 

Nico Schipper, Ino Sohl, Conny v. Schie, Rui Cabral, Inge van Edixhoven, 
Jan Bruine de Bruin, Willem Dellemijn, Henk Tijdeman, Jolanda Stoorvogel, 

Laura van Wingerden, Roberto Hofman, Sjaak Maniputti, Harry Jansen en 

Boudewijn Tiesinga. 

Diegene die hun contributie nog niet betaald hebben hebben geen 

stemrecht, de penningmeester heeft een lijst bij zich met de leden die nog 

niet betaald hebben. 

 
3. Inkomende en uitgaande stukken 

Er zijn diverse afmeldingen binnen gekomen, zie vorige punt. Ook is er een 

mail binnengekomen van de kascommissie, zie agendapunt 8.  

 

4. Verslag vorige jaarvergadering 29 maart 2011 

Dirk Meurs mist zich in de lijst met afwezigen, ondanks dat hij zich wel 
heeft afgemeld, daarom is hij nu lijfelijk aanwezig.  

Naar aanleiding van het verslag vraagt de voorzitter aan Wim Roozendaal of 

hij nog naar de Olympische spelen in London gaat. Vanwege de prijs bij de 

interessante onderdelen, gaat Wim niet. Frank Jegers merkt op dat het 

parcours van de marathon vrij toegankelijk is tot aan de dranghekken. 

David Smith heeft een adres waar de souvenirs van de Olympische spelen 
goedkoop zijn. http://www.johnlewis.com. John Lewis department store in 

Oxford street. 

 

5. Jaarverslag over 2011 

Er zijn geen op of aanmerkingen en of vragen over het jaarverslag 2011. 

 

6. Financieel verslag over 2011 
Er zijn een paar exemplaren in de zaal. 

Mathijs van der Pol vraagt waarom dit niet op de site staat zodat iedereen 

http://www.johnlewis.com/


 

Notulen KLM Road Runners  
algemene ledenvergadering  

10 april 2012 

 

Pagina 2 

het van te voren kan lezen.  

Het bestuur heeft hier bewust voor gekozen, omdat internet zo’n open 

medium is en de financiën van de vereniging daar beter niet op kunnen 

staan. 

 

7. Begroting 2012 
De subsidie voor dit jaar is nog niet toegekend, ondanks dat we in een 

vroegtijdig stadium dit hebben aangevraagd. Als we geen inkomsten in de 

vorm van subsidie weten kunnen we daar ook geen sluitende begroting 

tegenover zetten. Globaal zullen we de begroting van vorig jaar hanteren. 

 

8. Verslag van de kascommissie 

Wim Roozendaal en Erik Verschuren hebben een kascontrole gedaan en 
hebben geen onregelmatigheden gevonden. Wim Roozendaal leest de 

verklaring van de kascommissie voor waarin zij decharge verleent  aan de 

penningmeester alsmede aan het bestuur en vraagt de ledenvergadering dit 

over te nemen. De leden nemen dit advies over.  

 

9. Verkiezing nieuwe kascommissie. 
Wim Roozendaal is aftredend, Erik Verschuren mag en wil nog een jaar 

doorgaan. Nieuw kascommissie lid is John Pot met als reserve Han 

Schindeler. 

 

10. Verkiezing van de voorzitter 

De voorzitter (Kitty Meijburg) is statutair aftredend en herkiesbaar. Er 

hebben zich geen overige kandidaten gemeld, de voorzitter wordt unaniem 
gekozen voor de volgende twee jaar. 

 

11. Verkiezing van de penningmeester 

De penningmeester (Wim Verhage) is statutair aftredend en herkiesbaar. Er 

hebben zich geen overige kandidaten gemeld, de penningmeester wordt 

unaniem gekozen voor de volgende twee jaar. 
De secretaris meldt dat hij de termijn graag naar drie jaar had getrokken 

zodat elk jaar één bestuurslid aftredend is, in plaats van zoals nu twee. In 

het algemeen bij andere vereniging  en is dat ook zo, echter wij zijn 

gebonden aan de regels van de KPVN waar ze twee jaar hanteren. 

 

12. Pauze 
Gezien de loop van de vergadering wordt gekozen om de pauze te 

verschuiven naar het einde van de vergadering en door te gaan. 

 

13. KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2011 

Vanaf het jaar 2000 worden de gelopen kilometers tijdens de 

klassementswedstrijden bijgehouden. Indien men 250 kilometer of een 

meervoud hiervan haalt ontvangt men op de eerst komende jaar 
vergadering een herinnering. Deze herinnering bestaat eenmalig uit een 

standaard waarop een plaatje met de afstanden opgeplakt dient te worden. 
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Het plaatje kan men desgewenst vervangen door een nieuw plaatje met de 

nieuwe kilometers. Ook kan men het nieuwe plaatje erbij plakken. 

Klaas Bruin deelt de standaards uit aan de aanwezigen die hiervoor in 

aanmerking komen, waaronder de verraste Ajalah en Joan. Klaas mag 

legaal zoenen,  waar hij het hele jaar naar heeft uitgekeken. 

De plaatjes met de kilometer aanduiding zijn besteld echter nog niet 
gearriveerd. 

Ook dit jaar, 2011, hebben we een klassement bijgehouden waarvoor 

prijzen beschikbaar zijn.  

 

Opkomst klassement 2011 

1 Jolanda Lucassen 27 

2 Peter Groot 26 
2 Cock van der Pol 26 

4 Klaas Bruin 22 

5 Ino Sohl 21 

6 Wim Roozendaal 19 

Als prijs wordt dit jaar geen beker of bord aangeboden aan de prijswinnaars 

maar een fraaie zilver ogende schoen. 
Jolanda overhandigt de prijzen aan de winnaars. Cock overhandigt de eerste 

prijs aan Jolanda, zodat hij nog een keer legaal mag zoenen.  

Peter en Jolanda hebben als extra verrassing voor Cock vanwege zijn inzet 

voor de KLM Roadrunners een functioneel T-shirt van het toepasselijke 

merk Le Coq Sportive. 

 

 
14. Terugblik over 2011 

De clubkampioenschappen in Langevelderslag en de baanwedstrijden in 

Lisse waren goed bezocht. Ook de deelname aan het respectievelijk buffet 

en barbecue was groot. 

Serge Reijnen vraagt waarom er voor het komend jaar voor 16 juni gekozen 

is. De voorzitter antwoordt dat het afhankelijk is van de beschikbaarheid 
van de accommodatie van de Spartaan. De eventuele vakantie periode 

maakt geen verschil in het aantal deelnemers. 

We hebben bij deze ledenvergadering drie nieuwe leden die vrij actief aan 

het hardlopen zijn. De voorzitter vraag eerst aan David Smith wat hem 

ertoe heeft bewogen om lid te worden. 

David had zich aangemeld voor de marathon van Amsterdam en kwam 
zodoende in contact met een vereniging waar hij zich in thuis voelde. De 

eerste paar maanden van zijn lidmaatschap heeft hij al diverse keren in de 

prijzen gelopen. Zoals bijvoorbeeld bij de Bosdijkloop in Vinkeveen en bij de 

Westeinderloop in Aalsmeer. Daags na deze wedstrijd kreeg David een auto 

ongeluk en was hij licht gewond. Nu is hij langzaam bezig om de draad weer 

op te pakken. 

Rieno van Vulpen had zich ook opgegeven voor de Amsterdam marathon en 
heeft met de clubkampioenschappen meegedaan. Aangezien hij niet in de 

buurt woont zal hij niet vaak aanwezig zijn bij klassementslopen maar loopt 
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wel veel in de buurt van zijn woonplaats. Hij vindt het zijn plicht om bij een 

ledenvergadering van een vereniging waar hij lid van is aanwezig te zijn. 

Tom Kooreman liep voor zichzelf al hard en hoorde iets van de marathon 

van Amsterdam en de WARR in Dallas. Hij is vier dagen voor de start van de 

WARR lid geworden en terwijl zijn aanmeldingsformulier nog onderweg was 

zat hij al in het vliegtuig op IPB basis om aan de WARR deel te nemen. 
Inmiddels heeft hij ook al met Marcel v.d. Berg de (halve) marathon in 

Miami gelopen. 

Er zijn twee teams geweest die meegedaan hebben met de Den-Helder 

Maastricht estafette. Erik Verschuren verteld zijn belevenissen over deze 

estafette met weinig slaap en veel lopen (vanuit de KLM RRI georganiseerd 

door Silvia en Robin). De totale afstand was 417 km en er werd €6500 

opgehaald voor Mappa Mondo. 
 

15. Vooruitblik en plannen 

Er zijn diverse loopjes in de maak. Klaas is bezig met de Benelux estafette, 

waar we met één team aan mee doen. Deze estafette wordt georganiseerd 

vanuit de Nederlandse Hartstichting. Een van de nieuwste en jonste leden, 

Hidde Bruin loopt ook mee. Er is een Twitteraccount aangemaakt hiervoor. 
Ook dit jaar wordt de Dam tot Damloop vanuit de KLM weer georganiseerd. 

De regen die vorig jaar de loop teisterde kan dit jaar in ieder geval niet 

meer vallen. De inschrijving was na een dag al weer vol en nu staan er al 

mensen op de wachtlijst, omdat er toch veel afvallen. Wel probeert men er 

op toe te zien dat ook daadwerkelijk diegene loopt die zich opgegeven 

heeft. 

Frank Jegers wil dit jaar weer de Vastafette in Zweden organiseren welke op 
18 augustus wordt gelopen. 

 

16. De vrije tickets van 2011 

Het bestuur heeft voorgesteld om deze tickets voor de WARR in China te 

gebruiken. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
17. Rondvraag 

Vanuit het bestuur wordt de vraag gesteld welke deelname prijs voor een 

loop acceptabel is. Reden hiervoor was het hoge inschrijfgeld van de 

(klassementsloop) Lionsloop van afgelopen maandag. Wim Roozendaal 

merkt op dat 10 euro toch wel het limiet mag zijn, wat door niemand werd 

tegengesproken.  
Loopjes waarbij we veel KLM RoadRunners als deelnemers hebben gehad 

moeten het jaar daarop weer geselecteerd worden, het is echter geen 

garantie dat het dan ook een grote opkomst heeft. 

Frank zegt dat hij AF al langzaam aan het kneden is voor de marathon van 

Amsterdam en andere loopjes. Helaas komt Air France altijd erg laat met 

zijn uitnodigingen.  
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18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur en nodigt iedereen uit om 

nog een drankje te blijven nuttigen. 


