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Aanwezig: 

Kitty Meijburg, Cock v.d. Pol, Serge Reijnen, Frank Jegers, Klaas Bruin, Koen 

Hesseling, Wim Roozendaal, Ben Fijma, Wim Verhage, Ajalah Sarlie, Ger Katuin, 

Cornelis Krommenhoek, Han Schindeler, Hennie Lollinga, David Smith, Rieno van 

Vulpen, Peter v.d. Veldt, Jan Bruine de Bruin, Rene van Houwelingen, Chris 

Visscher, Flora Visscher, Annie Schrijvers, Wim van Zalinge, Paul Tang, Bob van 

der Zel, Madie Pratisik, Marjolein Vels, Lilly Pratisik, Marcel Magnee, Hans Prins, 
Inge van Edixhoven, Jan Oosterhof, Marc Jansz, Sjaak van Diepen, Andre van 

der Neut en John Vink. 

 

1. Opening 

De voorzitter, Kitty Meijburg, opent de laatste ledenvergadering in de 

Orlandinizaal van het KLM Sportcentrum, Amstelveen. Dit omdat het 
gebouw in oktober gesloopt gaat worden en er geen nieuwbouw voor in de 

plaats komt. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van: 

Laura v. Wingerden, Brigitte de Wilde, Ino Sohl, Annemiek van Marmeren, 

Mathijs van der Pol, Cindy Terpstra, Jan de Jong, Jolanda Lucassen, Peter 
Groot, Frank v.d Werff, Raymond des Bouvrie, Vincent Fokkinga, Harry 

Jansen, Frank de Jong, Hidde en Judy Bruin, Dirk Meurs en Jan Verbeij. 

 

Mathijs heeft inmiddels de nieuwe site gebouwd. De site wordt door de 

leden goed ontvangen, het ziet er erg goed uit. Het Forum werkt echter niet 

met een tablet maar wel met een PC. 
Sjaak zou graag in plaats van de kalender graag een korte opsomming zien 

van de klassementslopen in plaats van in de agenda. Op de homepagina 

staat echter al een korte opsomming van de klassementslopen. 

 

3. Verslag vorige jaarvergadering 11 maart 2014 

Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag, waardoor dit is 
goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het verslag vertelt Ger Katuin, door de secretaris 

gevraagd, in het kort hoe de Roparun verlopen was. 

 

4. Jaarverslag over 2014 

Er zijn geen op of aanmerkingen over het jaarverslag.  

Rui Cabral heeft zijn 300e marathon gelopen. Wim Verhage wil zoveel 
mogelijk buitenlandse marathons lopen en zit inmiddels op 156 (inclusief de 

Nederlandse marathons), de laatste was in Guam. 

We hadden een aantal leden die hun lidmaatschap niet opzegden en gewoon 

niet betaalden. We vinden dit een vervelende situatie ook omdat we geen 

incassobureau of iets dergelijks willen inhuren omdat dit zo agressief 

overkomt terwijl we dat niet willen zijn. Toch is het vreemd dat mensen in 
april hun lidmaatschap opzeggen zonder voor die vier maanden te betalen. 

Volgend jaar zullen we eerder naar de leden communiceren dat het 



 

Notulen KLM Road Runners 

algemene ledenvergadering  

14 april 2015 

 

Pagina 2 

lidmaatschap op tijd betaald moet worden. 

Tijdens het jaarverslag komen nog wat leuke loopjes ter sprake. Eerst de 

KLM RRI baanwedstrijd op 4 juli op de baan van AV Haarlemmermeer. 

Op 29 november is opnieuw de KLM marathon op Curacao, Joan wil hier 

naar toe gaan. Marcel Magnee onderschrijft dat het een leuke wedstrijd is, 

want hij heeft deze afgelopen jaar gelopen. 

Op 19 april is er een loop in Hilversum in het kader voor spieren voor 
spieren. 

 

5. Financieel verslag over 2014 

Dit jaar is positief afgesloten. Dit komt ook omdat een lid die 40 dienstjaren 

had, zijn jubileum uitkering gebruikt heeft om de barbecue voor zijn collega 

hardlopers te betalen. 
Er is geen begroting voor 2015 gemaakt omdat het er eigenlijk altijd 

hetzelfde uitziet. 

 

6. Begroting 2015 

Zoals in het vorige punt gezegd is door de penningmeester is er geen 

begroting gemaakt. Tijdens de begroting vertelt Klaas een kort verhaal over 

de situatie van de KPVN. 
Het KLM Sportcentrum is eigendom van de KPVN. Het gebouw is erg oud en 

voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsmaatstaven, wat ook door de 

gemeente Amstelveen wordt onderschreven. Tijdens de afgelopen 

ledenvergadering van de KPVN is na een uitgebreide discussie besloten om 

het gebouw te slopen. Vanaf juli gaat de bovenverdieping dicht en in 

oktober gaat ook de begane grond dicht. Voor de verenigingen die gebruik 
maakten van het gebouw zal de KPVN een oplossing zoeken. De KPVN heeft 

ook besloten dat verenigingen die minder dan 50% actieve KLM 

medewerkers als leden heeft, de naam van de KLM niet meer mogen dragen 

en geen lid meer kunnen zijn van de KPVN. Er zijn diverse KPVN 

verenigingen die minder dan 50% actieve KLM-ers als leden hebben, dus 

buiten de KPVN vallen en dus ook geen subsidie meer zullen ontvangen. De 
tennisvereniging pacht de grond en het clubgebouw van de KPVN en zal in 

de toekomst een marktconforme rekening moeten betalen omdat de 

tennisvereniging geen KPVN vereniging meer is. 

Johny oppert om volgend jaar de ledenvergadering in de Meent te houden in 

Amstelveen. Het bestuur vindt dit een goed idee en zal het verder 

uitwerken.  

 
7. Verslag van de kascommissie 

Han Schindeler en Rieno Vulpen hebben de kascontrole uitgevoerd bij de 

penningmeester op 24 maart en hebben in eerste instantie geen 

onrechtmatigheden gevonden. Na dit bezoek heeft de penningmeester zelf 

een afboeking gevonden die onder een verkeerde post stond. Naar 

aanleiding hiervan is de kascommissie vlak voor de ledenvergadering weer 
met de penningmeester om de tafel gaan zitten. De kascommissie heeft 

verder geen andere zaken aangetroffen en hebben wat aanbevelingen 
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gedaan aan de penningmeester en vragen de ledenvergadering om 

decharge te geven aan de penningmeester en het bestuur. De 

ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie. 

Han Schindeler heeft twee termijnen als kascommissaris er op zitten. Rieno 

wil nog wel een jaar lid zijn van de kascommissie en Koen Hesseling zal 
samen met Rieno de kascontrole doen voor het boekjaar 2015. Wim 

Roozendaal zal reserve zijn. 

 

9. Verkiezing van de secretaris. 

De secretaris is nog een termijn beschikbaar en er zijn geen 

tegenkandidaten, waardoor hij unaniem herkozen wordt door de 
vergadering (waarschijnlijk om over vijf jaar weer roomsoesjes te krijgen 

tijdens de ledenvergadering). 

De voorzitter meldt dat ze erg blij is dat de secretaris nog twee jaar 

doorgaat en de secretaris vind het ook fijn om nog twee jaar door te gaan. 

 

10. KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2014 

Klaas heeft een opsomming gemaakt van de uitslagen die de leden hebben 
opgestuurd.  

Opkomst klassement 2014 

1 Klaas Bruin 28 

2 Wim Roozendaal 24 

2 Cock van der Pol 24 

4 Jolanda Lucassen 23 
5 Ben Fijma 19 

6 Kitty Meijburg 

Hidde Bruin 

17 

 

Ook krijgen diverse leden een kilometerstandaard of plaatje op hun 

standaard. Op dit plaatje staan (naar beneden afgerond) een gelopen 
afstand per 250km sinds het jaar 2000. 

 

11. Terugblik over 2014 en een vooruitblik over 2015  

De Dam tot Damloop is nog niet vol. Dat wil zeggen: de wachtlijst is nog 

niet vol. Waarschijnlijk komt dit door het verdwijnen van de Wolkenridder 

Actueel. 

Marc Jansz zoekt naar mogelijkheden voor PR voor de KLM RRI. Voor de 
Dam tot Damloop is een nieuwe trainer ingehuurd. Vijftien weken lang zal 

trainer Kees van Vaneveld de lopers voorbereiden voor de Dam tot 

Damloop. Kees de trainer werkt in de winkel van Duo Intersport (Fit4Run, 

waar ook korting kan worden verkregen). 

Ger Katuin heeft de training bij de Toolenburgerplas bijgewoont en vond 

deze training erg goed. Afwisselend geven Klaas en Jolanda de training. 
René van Houwelingen geeft wat extra aandacht aan de scoutingloop. Hij 

geeft er zelfs een extra KLM tintje aan de loop. Vorig jaar wilde Tata deze 
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loop gebruiken voor de jaarlijkse krachtmeting met de KLM. Alleen toen was 

er niemand van Tata aanwezig. René heeft aangegeven een krachtmeting 

tussen de KLM Roadrunners en Tata te willen faciliteren. 

De WARR in 2014 was in Dublin en organisatorisch een ware opluchting ten 

aanzien van voorgaande WARR’s. Dit jaar vind de WARR plaats in Dubai, op 

het Jumeirah Palm eiland (door Nederlanders opgebouwd, uit de zee). 

Volgend jaar zal de WARR in Chicago zijn en het jaar daarop in Singapore. 
In 2019 bestaat de KLM 100 jaar. Wim Roozendaal vertelt dat de Stichting 

WARR Amsterdam nog steeds actief is. We willen ten tijde van het 100 jarig 

bestaan van de KLM weer de WARR in Nederland organiseren. We zullen in 

de komende jaren een reservering moeten doen als zijnde een lening omdat 

de organisatie van de WARR eerst uitgaven moeten doen voordat er 

inkomsten zijn. 
Op 8 mei is er de Airportlauf in Munchen. We zijn door collegae van 

Lufthansa uitgenodigd. Vorig jaar zijn Jan de Jong, Klaas Bruin en Cock van 

der Pol naar Munchen geweest en zijn er erg enthousiast over. Ze kregen 

een rondleiding over de luchthaven en bij de brandweer. Het eten was 

gratis en drank ook (één per persoon). Het hardloopparcours was voor de 

12 kilometer erg zwaar. De 21.1km was schitterend langs de rivier de Isar. 

 
12. De vrije tickets 2015. 

Het bestuur stelt voor om de vrije tickets te gebruiken voor de WARR in 

Dubai. De leden stemmen hier volmondig mee in en er zijn veel leden die 

hier naar toe willen gaan. 

 

13. Rondvraag 
Geen vragen 

 

14. Sluiting 

Kitty sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt een ieder voor de 

aanwezigheid. Er is nog een mogelijkheid om op kosten van de vereniging 

wat te drinken en met oude en nieuwe bekenden nog even na te praten. 
Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. 


