Notulen KLM Road Runners
algemene ledenvergadering
19 maart 2013
Aanwezig:
Kitty Meijburg, Cock v.d Pol, Mathijs v.d. Pol, Laura v. Wingerden, Jan de Jong,
Henk Tijdeman, Sjaak v. Diepen, Erik Verschuren, Jolanda Lucassen, Bram
Troost, Madie Pratasik, Boudewijn Tiesinga, Serge Reijnen, Frank Jegers, Klaas
Bruin, Koen Hesseling, John Pot, Wim Roozendaal, Ben Fijma, Toni Samallo, Wim
Verhage, Arie Koeman, Henno Wiertz, Ajalah Sarlie, Toni Samallo, Sjaak
Maniputti, Ger Katuin, Cornelis Krommenhoek, Marjolein Vels, Marloes Volkers,
Han Schindeler, Albert Houtenbos, Bob van der Zel, Hennie Lollinga, Bas Eggen,
Marc Jansz, Martin Hansen, Roberto Hofman, Paul Tang, Patrick van
Oudgaarden, Wim van Zalingen, David Smith, Rieno Vulpen, Peter v.d. Veldt,
Joan Lucassen en Peter Groot.
1.

Opening
De voorzitter, Kitty Meijburg, opent de vergadering in de Orlandinizaal in
S&O, Amstelveen.

2.

Mededelingen
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van:
Jan Bruine de Bruin, Inge Edixhoven, Flora en Chris Visscher, Robin Honig,
Claudia Kuijlenburg, Jan Verbeij, Rui Cabral, Driek Zwaan, Rene van
Houwelingen, Vincent Fokkinga, Jan Oosterhof, Richard Kroon, Nico
Schipper,Willem Dillemijn, John van Dort, Corina Exel, Frans v.d. Werf,
Marcel Magnee, Jolanda Sikkema, Edith Martijnse, Frank de Jong, Raymond
des Bouvrie, Lily Pratisik, Marie-Jose Dobbe, Andre v.d. Neut, Ino Sohl, Dirk
Meurs, Brigitte Wilde en Marcel v.d. Berg.
De algemene ledenvergadering is voor leden, dus alleen voor degene die
hun contributie betaald hebben, zij die dat nog niet gedaan hebben kunnen
dat nog doen.
Er zijn veel mensen aanwezig en veel van de afwezigen hebben zich
afgemeld, het doet een ieder goed dat er een grote betrokkenheid is bij de
KLM Road Runners International.
Er zijn drie nieuwe leden aanwezig. Ook hebben we dit jaar veel
medewerkers van Martinair in onze vereniging gekregen.
De jaarvergadering is speciaal bedoeld om het bestuur gelegenheid te
geven verantwoording af te leggen naar de leden over het afgelopen
boekjaar.
De uitslagen van klassementswedstrijden dienen in principe via de site
doorgegeven worden. Indien het mogelijk is dan zullen leden van het
bestuur de uitslagen doornemen van de betreffende loop, maar het blijft de
verantwoording van de loper zelf om deze door te geven.

3.

Inkomende en uitgaande stukken
Er zijn geen inkomende en uitgaande stukken speciaal voor deze
vergadering. De voorzitter is verheugd dat er geen tegenkandidaten voor de
functie van secretaris zijn binnengekomen en wil graag het agendapunt 10
naar voren halen. Zij roemt de samenstelling van het huidige bestuur
waarbij iedereen zijn specialiteit heeft en zodoende ideaal werkt.
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10 Verkiezing secretaris
Er zijn geen tegenkandidaten en de secretaris wil nog een termijn
volmaken. De ledenvergadering stemt hier unaniem mee in, waardoor de
secretaris voor twee jaar herkozen is.
4.

Verslag vorige jaarvergadering 10 april 2012
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag, waardoor dit is
goedgekeurd.

5.

Jaarverslag over 2012
Op pagina 1 staat een paraplue als welkomstgeschenk, dit moet zijn paraplu
of zoals onze Franse collega’s zeggen: parapluie. Verder zijn er geen op of
aanmerkingen over het jaarverslag.

6. Financieel verslag over 2012
Er zijn wat veranderingen in de organisatie van de KPVN, welke misschien
van invloed kunnen zijn op de subsidie.
Klaas Bruin gaf een toelichting met betrekking tot de ontwikkelingen op het
gebied van de KLM PersoneelsVereniging Nederland (KPVN).
Omdat het KPVN bestuur het druk heeft met alle ontwikkelingen omtrent
het KLM Sportcentrum, waarover later meer, is het verzoek aan de
onderliggende verenigingen gesteld om een drietal commissies te
bemensen.
1. De commissie faciliteit; waarin de onderhoud van het huidige
gebouw en terreinen van het Sportcentrum moeten worden bewaakt en
daar waar nodig acties moeten worden uitgezet. Dit staat los van de
nieuwbouw of renovatie.
2. De commissie funding; waarin de financiële afwikkeling van de KPVN
en alle onderliggende verenigingen moet worden beheerd. Dit betreft onder
meer het verkrijgen en verdelen van de KLM subsidie aan de
KPVN/verenigingen.
3. De commissie branding; waarin de richtlijnen met betrekking tot het
gebruik van het KLM beeldmerk en het uitdragen daarvan moet worden
vastgesteld. Dit als voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie.
Ad 1: Helaas moeten we (als niet gebruiker van het KLM Sportcentrum)
constateren dat er van de 15 gebruikers nagenoeg geen vereniging is te
vinden die zich voor het huidige gebouw wil inzetten. Als er geen 5 leden in
de commissie deelnemen, zal het bestuur van de KPVN zich beraden over
haar positie (lees aftreden).
Ad 2: KLM RRI neemt via Klaas deel aan deze commissie, mede om de
transparantie van het verkrijgen van de subsidie te vergroten en tevens een
betere rechtvaardiging van de hoogte van de subsidie te bewerkstelligen.
Medestander op dit gebied is de KLM Golfvereniging.
Ad 3: KLM RRI neemt via Frank Jegers deel aan deze commissie, daar KLM
RRI al jaren de KLM op verschillende manieren nationaal en internationaal
uitdraagt. Op basis hiervan menen we toch wel een recht van spreken te
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hebben en zullen daar waar het kan synergie proberen te vinden in de
ontwikkeling (en wellicht ook aanschaf) van KLM materialen (lees kleding).
Ten aanzien van het huidige gebouw is te melden dat er een keuze gemaakt
moest worden tussen nieuwbouw op de huidige locatie (met een pacht van
27 jaar), op de locatie van de tennisvereniging (eigen terrein KLM) of
renovatie van het huidige gebouw (volledig strippen en dan opnieuw
opbouwen en inrichten).
De keuze is op de laatste optie gevallen en de reeds bestaande KPVN
bouwcommissie zal dit verder in goede banen leiden. Het beheer van het
gebouw en de kantine zal hoogstwaarschijnlijk door Sodexo worden
uitgevoerd. Ook ten aanzien van het eventueel huren van een vergaderzaal
7.

Begroting 2013
Door de nieuwe subsidie aanvraag is het maken van een begroting niet echt
noodzakelijk meer, de subsidie aanvraag is in feite de begroting.
Han vindt de kosten van de kilometer plaatjes erg hoog. Klaas legt uit dat
de plaatjes een investering zijn voor de volgende tien jaar, terwijl de
aanschafprijs in een keer is afgeschreven.

8.

Verslag van de kascommissie
Erik Verschuren en John Pot hebben de kascontrole uitgevoerd bij de
penningmeester en hebben geen onrechtmatigheden gevonden, zij hebben
een brief naar het bestuur geschreven, waarbij zij de leden verzoeken om
decharge te geven aan de penningmeester. Het applaus vanuit de zaal is als
dank voor de kascommissie en het overnemen van de aanbeveling van de
kascommissie om het bestuur decharge te verlenen.

9.

Verkiezing nieuwe kascommissie.
Erik Verschuren heeft zijn tweede jaar erop zitten als lid van de
kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. John Pot mag nog een jaar
doorgaan en wil dat ook graag doen. Han Schindeler, reservelid, zal Erik in
de kascommissie vervangen als vast lid. De vergadering gaat akkoord met
deze samenstelling. Koen Hesseling zal reservelid zijn.

10. Verkiezing van de secretaris.
Dit agendapunt is eerder behandeld.
11. KLM Roadrunners klassementsprijzen over het jaar 2012
We hebben dit jaar weer gekozen voor een opkomstklassement, omdat
iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging mee kan doen aan het
klassement, of je nou man of vrouw bent, hard of minder hard loopt, veel of
weinig kilometers loopt, iedereen doet mee.

1

Opkomst klassement 2012
Cock van der Pol

30
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Jan de Jong
Jolanda Lucassen
Wim Roozendaal
Peter Groot
Klaas Bruin
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Jolanda die de prijzen uitreikt, merkt op bij de tweede prijs van Jan de
Jong, dat hij ten koste van vele dingen zijn tweede plaats heeft gekregen en
behouden. Ondanks ziekte en dankzij dienstruilingen en uitstellen van
vakanties heeft hij zijn tweede plaats behouden.
Nadat de eerste prijs uitgereikt is krijgt Jan ook van Cock bedankjes voor de
stimulans in het klassement. Als dank daarvoor krijgt Jan, als runningmate,
een handdoek.
Naast het klassement worden ook de plaatjes uitgereikt voor het kilometer
klassement vanaf 2000. Peter Groot had vorig jaar één kilometer tekort
voor zijn plaatje, maar komt er nu ruim over heen. David Smit pas kort lid,
heeft zijn eerste 250 kilometer met standaard ontvangen.
12. Terugblik over 2012
Het clubblad is vervangen door een nieuwsbrief en komt uit als er kopij
ingeleverd is. Op het moment dat er geen kopij is wordt er geen nieuwsbrief
gemaakt. Marc Jansz had het voorstel om het insturen van kopij te belonen
met een opkomst in het opkomstklassement, maar voorlopig proberen we
het toch met vrijwillige bijdragen.
In augustus hebben we een estafette in Zweden gelopen over veelal off the
road paden. Totaal waren er 9 KLM Roadrunners en één inhuur Zweed om
het team van tien man compleet te maken. Twee jaar geleden hebben we
hier ook aan meegedaan. De organisatie is zeer goed, anders was dit bij de
Benelux estafette. We zijn met één team en twee busjes door België,
Luxemburg en Nederland rond gereden en gelopen. De organisatie is
eenmalig geweest en liet (logistiek) te wensen over.
De WARR was dit jaar in Qingdao, China. Deze WARR leert dat de
organisatie niet uitbesteed moet worden maar door hardloopverenigingen
gedaan moet worden. We hadden als KLM Roadrunners wel relatief veel
prijzen gewonnen. De WARR van 2013 zal plaatsvinden in Kaapstad, Zuid
Afrika. Kaapstad is een moeilijke bestemming om te IPB-en dus iedereen is
gewaarschuwd voor een alternatief plan. Iedereen die meegaat krijgt twee
T-shirts mee. Volgend jaar wordt de WARR waarschijnlijk in Chicago
gehouden.
13. Vooruitblik en plannen
De Drechtloop was dit jaar gratis, dat wil zeggen de KLM Roadrunners
hebben hun inschrijfgeld van de penningmeester retour ontvangen.
Op 6 mei is de AVH baanloop, ook daar zal de vereniging het inschrijfgeld
betalen. De opbrengst van deze baanloop komt ten goede aan ALS. Oud lid
Hans van Soest, wilt een sponsor fietstocht maken in het teken van ALS.
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Zijn vrouw Lidy, ook oud lid, lijd aan ALS. De vereniging zal boven het
inschrijfgeld voor elke KLM Roadrunner een bedrag van 1 euro extra
schenken.
Richard Kroon, nieuw lid, wilt zich bezig houden met het automatiseren van
de uitslagen en het klassement. Hij is verhinderd, heeft zich helaas
afgemeld en kan niet zijn plannen toelichten.
De Dam tot Damloop wordt dit jaar voor de tiende keer mede gesponsord
door de KLM. Dit jaar zullen er twee KLM wedstrijdteams deelnemen en is er
meer subsidie beschikbaar. Marc Jansz zorgt voor de marketing wereldwijd.
Op het 13 kilometer punt zal de KLM de muziek sponsoren, ook zal er de
laatste 100 meter extra reclame aanwezig zijn. Het VIP dorp is dit jaar op
een andere plaats door de renovatie van de flats op de oude plaats. De
inschrijving gaat 28 maart om 24.00 uur open, ofwel op 29 maart om 0.00
uur.
Klaas wil graag een drietal loopjes organiseren voor de KLM Roadrunners.
Achter in de zaal is een mogelijkheid om zich in te schrijven. Het gaat
hierbij om een Ekiden in Rotterdam (marathon in estafette vorm) op 6 juli,
de Waddenzee estafette op 4 en 5 oktober (gelijk met de WARR) waarbij 10
deelnemers een afstand van 220 km moeten afleggen. Op 30 juni wordt in
Versailles (Frankrijk) een hardloopwedstrijd gehouden, waar we met een
groep naar toe kunnen gaan. Als de animo groot genoeg is dan kunnen we
met een bus er naar toe gaan.
Frank zal proberen om dit jaar weer 100 startbewijzen voor de Amsterdam
marathon te krijgen.
14. Vrije tickets 2013
Het bestuur stelt voor om de vrijetickets van de KPVN dit jaar te gebruiken
voor de WARR in Kaapstad. De vergadering gaat hiermee akkoord.
15. Rondvraag
Hennie Lollinga wil weten of er iemand de marathon van Berlijn gaat lopen.
Niemand in de zaal kent iemand die deze marathon gaat lopen, wel wordt
opgemerkt dat de inschrijving inmiddels gesloten is.
Ook wil Hennie graag weten of mensen die niet bij de KLM werken lid
kunnen worden van de KLM RoadRunners. Het antwoord is positief. We
hebben nu ook al een aantal buitenleden.
Op 14 april is er een run bike run in Hoorn waar Sjaak van Diepen aandacht
voor vraagt. (5/20/2.5 km)
Koen laat weten dat er een mogelijkheid is om een speciale training te
volgen voor de dam tot Damloop en dat hij ook op 17 november met een of
twee bussen naar de Zevenheuvelenloop in Nijmegen wil gaan.
John Pot heeft een paar leuke adressen voor Kaapstad.
Joan vertelt dat er op 21 april een hardloopwedstrijd in Hilversum is,
waarbij iedereen uitgenodigd is om bij haar nog wat te drinken. Helaas valt
deze datum gelijk met de omloop van Noordwijkerhout, welke een
klassementswedstrijd is. De uitnodiging is ook voor volgend jaar geldig.
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16. 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.
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