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Aanwezig: 

Sjaak van Diepen, Nico Schipper, Paul Jansen, Marc Jansz, Hidde Bruin, Serge 

Reijnen, André van der Neut, Frank Jegers, Ino Sohl, Guus Schutijser, Hans 

Prins, Eus Konst, Koen Hesseling, Jan Verbeij, Jan Bruine de Bruin, Harry Jansen, 

Kitty Meijburg, Ger Katuin, Peter v.d. Veldt, Wim Verhage, Rieno van Vulpen, Jan 

de Jong, Joan Lucassen, Han Schindeler, Ajalah Sarlie, Jolanda Lucassen, Klaas 

Bruin, Madie Pratasik, Cock van der Pol, Chris Visscher, Flora Visscher, Annie 
Schrijver, Marjolein Vels, Eric Verschuren, Paul Tang, Martin Hansen, Jan 

Oosterhof, Wim Roozendaal, Inge van Edixhoven, Ben Fijma, Frank de Graaf 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering in deze nieuwe accommodatie voor ons 

bij AV Haarlemmermeer, voorafgegaan door een ouderwetse coopertest. 
Allereest worden de vrijwilligers bedankt van AV Haarlemmermeer Wil, 

Andre, Janhans en Elly die zorg dragen dat de coopertest en vergadering 

vlekkeloos verlopen. 

Klaas wordt bedankt voor de training die hij elke dinsdag geeft en Serge 

wordt in het zonnetje gezet omdat hij het winnende T-shirt voor de WARR 

heeft ontworpen. Het bijzondere aan dit T-shirt was het lettertype dat erg 

veel op Arabische tekens leek, terwijl het gewoon een westers lettertype 
was. 

De secretaris wordt ook bedankt voor het vele werk wat hij verzet voor de 

KLM RRI. 

De voorzitter memoreert dat er altijd zo’n fijne en vrijwillige sfeer is binnen 

onze vereniging. 

Helaas zijn er in het afgelopen jaar twee leden, Lily Pratisik en Henk 
Tijdeman die ons zijn ontvallen. Wim Roozendaal heeft een foto presentatie 

op zijn tablet gemaakt van beide leden en zal het na afloop van de 

vergadering tonen aan de belangstellenden. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van: 
Laura v. Wingerden, Brigitte de Wilde, Annemiek van Marmeren, Mathijs 

van der Pol, Peter Groot, Frank v.d Werff, Raymond des Bouvrie, Vincent 

Fokkinga, Rui Cabral, Jasper Klein, Miranda de Moel, Lucienne van 

Hensbergen, Wim van Zalinge, David Smith, Marcel Magnee, Albert 

Houtenbos, John Pot, Max Cikido en Sandra Huenders. 

 

Frank en Serge hebben een sublimatie ontwerp gemaakt voor een singlet en 
er is een trainingsjack die we opnieuw willen bestellen als daar genoeg 

animo voor is. Zodra de laatste hobbels in het ontwerp en de leveranciers 

zijn genomen zal de secretaris een inschrijfformulier maken op de site. 

Richtprijs van de singlet is €13.95 excl BTW en het jasje €25.00 excl BTW. 

 

3. Verslag vorige jaarvergadering 14 april 2015 
De voorzitter geeft naar aanleiding van het verslag een up-to-date 

uiteenzetting van de verhouding met de KPVN. 
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De KPVN vindt dat de sportverenigingen minimaal 50% KLM-ers moeten 

hebben als leden, hierdoor zijn veel verenigingen afgehaakt bij de KPVN. 

Inmiddels is S&O met de grond gelijkgemaakt en zijn er voorzieningen 

getroffen voor betreffende clubs die gebruik maken van de velden.  

Klaas en Frank zijn naar de KPVN gegaan en hebben bij de KPVN 

gemotiveerd hoe wij als KLM RRI de naam van de KLM uitdragen, in alle 

uithoeken van de wereld in KLM tenue. Er zijn een aantal KPVN 
verenigingen die niet eens de naam van de KLM dragen.  

De KPVN wil in de toekomst richten op het subsidie geven voor 

evenementen. Ook wil de KPVN de verenigingen meer en makkelijker 

promoten via myklm.org. 

 

4. Jaarverslag over 2015 
Er zijn geen op of aanmerkingen over het jaarverslag. 

 

5. Financieel verslag over 2015/begroting 2016 

De uitgaven en kosten zijn nagenoeg hetzelfde als voorgaande jaren, met 

kleine verschillen in de hoogte. 

Met de clubkleding zullen we nog wat uitgaven gaan doen. 

Ook proberen we de WARR van 2019 weer naar Nederland te halen. 
Paul Jansen vraagt zich af hoe de subsidie zich verhoudt tot de uitgaven, als 

we elk jaar een positief saldo overhouden. We hebben de kar als mobiel 

clubhuis, deze zal onder een afkapping moeten komen te staan om de 

houdbaarheid te vergroten, en er moet nog wat onderhoud gedaan worden 

aan de kar. Verder hebben we een reservering voor de WARR 

 
6. Verslag van de kascommissie 

Koen er Rieno hebben de kascommissie gedaan en hebben zich gefocust op 

het leden aantal vs contributiegelden en hebben de penningmeester hierin 

wat tips gegeven. De kascommissie heeft een verslag geschreven en vraagt 

de ledenvergadering een decharge te geven aan het bestuur. De 

ledenvergadering gaat hiermee akkoord.  
 

7. Verkiezing nieuwe kascommissie. 

Rieno heeft zijn twee termijnen als kascommissie erop zitten. Koen wil nog 

een jaar verder gaan. Wim Roozendaal was afgelopen jaar reserve en wil de 

plaats van Rieno nu innemen. Marc Jansz zal het reserve lid van de 

kascommissie worden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
8. Verkiezing van de voorzitter. 

De voorzitter is statutair aftredend maar is beschikbaar voor een volgende 

termijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor aan de 

vergadering gevraagd wordt om akkoord te gaan met een nieuwe termijn 

van de voorzitter. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
9. Verkiezing van de Penningmeester. 

De penningmeester is statutair aftredend maar is beschikbaar voor een 
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volgende termijn. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, waardoor 

aan de vergadering gevraagd wordt om akkoord te gaan met een nieuwe 

termijn van de penningmeester. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De voorzitter memoreert dat men zich beschikbaar stelt omdat het zo leuk 

en gezellig is om in deze vereniging vrijwilliger te mogen zijn. De 

bestuursvergaderingen worden altijd gastvrij gehouden bij Peter en Jolanda, 

waarbij Klaas Bruin nog vermeldt dat Jolanda altijd van die heerlijke hapjes 
maakt. 

 

10. KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2015 

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

opgestuurd.  

 

Opkomst klassement  

1 Wim Roozendaal 19 

2 

 

Kitty Meijburg 

Jolanda Lucassen 

Klaas Bruin 

18 

3 Ino Sohl 

Hans Prins 

Hidde Bruin 13 
 

 

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 2015 en een vooruitblik over 2016 

De WARR was afgelopen jaar in Dubai en was vrij druk bezocht door de KLM 

Roadrunners en we hadden veel prijzen in ontvangst genomen. De WARR 

was goed georganiseerd. 

Dit jaar is de WARR in Chicago, het headquarters kantoor in het 

Hardrockcafe was al vroeg volgeboekt, het tweede hotel het Hampton Inn 
had nog wel plaats voor diverse KLM Roadrunners. Zaterdag is de WARR 

aan het Michiganmeer en zondag is er een hardloopwedstrijd op de 

landingsbaan. Er zal ook dit jaar weer een ontwerp voor een T-shirt 

gemaakt worden. 

Joan vertelt over de marathon van Curaçao. De KLM is daar hoofdsponsor 

van. Cavalier sponsort de  kilometer en Joan kent de eigenaar hiervan. Via 
hem kan Joan aan de inschrijvingen komen en hij zal kijken of we een 

speciale prijs kunnen krijgen bij het Lions Dive hotel, vlak bij de start/finish. 

De wedstrijd is op 27 november. 

Op 10 juni is de Airportlauf in Munchen. We zijn daar weer uitgenodigd en 

er zijn al diverse KLM Roadrunners die zich hebben ingeschreven. De 

inschrijving, eten en drinken is gratis en Alex zal een rondleiding over de 

luchthaven geven. Twee jaar geleden kon Cock nog met een bankpasje de 
luchthaven op maar dat zal waarschijnlijk niet meer lukken. Een geboekte 
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ticket is goedkoper dan een IPB ticket en geeft wat meer zekerheid. 

Voor de Dam tot Damloop op 18 september heeft Koen al 1412 

inschrijvingen en 242 mensen op de wachtlijst. Er wordt een nieuw T-shirt 

besteld in een nieuwe kleur. Voorafgaand aan de Dam tot Damloop wordt 

een training gegeven door Kees. Men kan dan 15 keer op dinsdag of 

woensdag trainen in resp. Hoofddorp of Amsterdam voor de prijs van 

€59.00. 
Koen organiseert ook een busreis naar de Zevenheuvelenloop, als de animo 

achterblijft zal dit het laatste jaar zijn. 

René van Houwelingen is helaas afwezig om zijn scoutingloop van 29 juni te 

promoten. 

 

12. De vrije tickets 2016. 
Het bestuur stelt voor om de vrije tickets te gebruiken voor de WARR in 

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

hier naar toe willen gaan. 

 

13. Rondvraag 

Rieno wil graag weten of er iets concreets is voor de WARR 2019. Het is er 

nog niet anders dan dat het verzoek aan de organisatie gedaan is om 2019 
nog niet te vergeven aan andere landen. 

Jan Bruine de Bruin wil graag weten of er iets bekend is over de 

startnummers van de Amsterdam marathon. Frank is er nog mee bezig. Het 

is overigens wel mogelijk om de eenmaal gekochte startnummers weer 

kosteloos terug te geven aan de organisatie. 

Sjaak vindt dat hij te weinig respons krijgt bij de uitvraag van buitenlandse 
loopjes. Vanuit het bestuur wordt gemeld dat als hij iets wil organiseren dat 

het hem vrij staat en dat we er wel bij willen helpen, maar vanuit het 

bestuur worden deze loopjes niet georganiseerd, daar zijn we zeer selectief 

in. 

Koen vraagt of de KLM Roadrunners nog met een flyer komen voor in de tas 

van de Dam tot Damloop. Het bestuur zal hier zich over beraden. 
Nico Schipper meldt dat er nu ook een Stava app is voor hardlopen, je kunt 

hiermee je medesporters volgen via internet. 

Klaas memoreert dat Hidde bij voldoende afnemers 250 zonnenbrillen kan 

bestellen voor 2us$ p/s met de tekst KLM Roadrunners erop, misschien wel 

een leuk ruilobject voor de WARR. 

Sjaak wil graag weten waarom er geen T-shirts van de KLM Roadrunners 

worden gemaakt. Door de Dam tot Damloop heeft iedereen al een mooi 
loopshirt, dus het is de vraag of hier voldoende interesse voor is. 

 

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 en 
de foto’s te bekijken van Lily, Henk en Frans. Hier wordt gretig gebruik van 

gemaakt. 


