KLM Road Runners International

Jaarverslag over 2013

Introductie
In 2013 hebben de KLM Road Runners weer de nodige voetstappen achter
gelaten in Nederland en op menig andere plek van de wereld. De KLM
Road Runners lopen, welke voornamelijk in West Nederland werden
gehouden, hadden een sterk wisselende opkomst. Met deze lopen beoogt
de vereniging het beoefenen van de recreatieve trim sport te bevorderen.
Door het z.g. clubklassement, probeert de vereniging de leden te
stimuleren om aan deze lopen mee te doen.
De organisatie en deelname aan diverse buitenlandse evenementen, geeft
aan onze vereniging een extra dimensie welke naar het bestuur hoopt, de
leden aanspreekt. Hieronder staan enkele feiten welke het afgelopen jaar
onder KLM Road Runners vlag hebben plaats gevonden.
KLM Road Runners leden
Het totaal aantal leden op 31 december 2013 bedroeg 243 leden (een
leden verlies van 1 t.o.v. 2012), waarvan 42 buitenleden en 16
gepensioneerde KLM-ers. Nieuwe leden krijgen als welkomstgeschenk een
weerstation, verlichtingsetje, poncho, een mok, haarband,
startnummerband of een paraplu.
Het bestuur in 2013
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Kitty Meijburg
Voorzitter
Wim Verhage
Penningmeester
Cock van der Pol
Secretaris
Frank Jegers
PR
Peter v.d. Veldt
Leden administratie
Klaas Bruin
Uitslagen/wedstrijdcoördinator
Jolanda Lucassen
Algemeen bestuurslid
Peter Groot
Website

SPL/PX
SPL/ZW
SPL/TZ
SPL/CC
SPL/CC
AMS/PI

Financieel verslag over 2013
Dit jaar is de jaarlijkse contributie gebleven op €17,50 Voor details met
betrekking tot de clubkas wordt hierbij verwezen naar het financiële
jaarverslag welke ter goedkeuring is aangeboden aan de kascommissie.
De clubkas wordt met beperkte middelen door de penningmeester gezond
gehouden. De belangrijkste uitgaven van het afgelopen jaar betroffen
voornamelijk de clubkampioenschappen, de baanwedstrijden, WARR in
ZA, Spartaan estafette en de Drechtloop.
Bij de laatst genoemde wedstrijd hebben we als extra het inschrijf geld
betaald voor de deelnemers die in een KLM shirt liepen.
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Baanwedstrijden
Ook dit jaar hadden we weer onze baanwedstrijden bij de Spartaan en wel
op zaterdag 20 juli 2013. Het programma zag er als volgt uit: een
jeugdloop voor kinderen tot en met 10 jaar, 5 kilometer en 10 kilometer
wedstrijden voor de jeugd ouder dan 10 jaar. Het was vanouds gezellig
met de BBQ. Het aantal deelnemers lag op 38, dat is twee meer dan
2012. De Spartaan en Conny van Schie hadden de verzorging en de BBQ
zoals gebruikelijk weer goed voor elkaar.
De Spartaan heeft aangekondigd dat dit de laatste wedstrijd was die ze
voor ons zouden organiseren. Voor de volgende jaren, beginnend met de
clubkampioenschappen in Langevelderslag zullen we de assistentie vragen
van AV Haarlemmermeer.
Clubkampioenschappen
De clubkampioenschappen werden op 14 december 2013 gehouden op het
strand van Langevelderslag, met als uitvalsbasis restaurant Nederzandt.
Totaal hadden 108 (16 minder dan 2012) deelnemers de rit naar
Langevelderslag gemaakt, waarvan Alaska Airline, British Airways, Delta,
Air France, Aer Lingus, Tata SteelLufthansa, Aero Mexico, American
Airlines, SAS, EL-AL en KLM Road Runners. De encourage prijs was dit
jaar voor Delta/American Airlines en Alaska Airline.
Zoals altijd was het voor diverse deelnemers moeilijk om met deze dagen
te vliegen en waren er veel alternatieve routes bedacht of was dagenlang
wachten een resultaat van een toerist klasse stoel (Delta en American
Airlines).
Door een gebrek aan inschrijvingen is dit jaar geen kinderloop geweest.
De loterij werd mogelijk gemaakt door Kappé, Borduurderie, Fit4Run en
KLM. Net zoals bij de baanwedstrijd in Lisse nam Ellen Wooning de
registratie en uitslagverwerking op zich. De vrijwilligers van de AVH en
KLM RRI langs het parcours en de tijdwaarnemers maakten deze wedstrijd
weer een top wedstrijd. Cock van der Pol was het contact tussen de KLM
Road Runners en Atletiek vereniging Haarlemmermeer.
KLM Road Runners lopen
Onze wedstrijdcoördinator Klaas Bruin heeft het afgelopen jaar weer een
keuze gemaakt uit het ruime aanbod van trimlopen in Nederland welke elk
voornamelijk in het weekeinde gehouden worden. In het afgelopen jaar
zijn er onder andere de volgende lopen gekozen, om te fungeren als
ontmoetingspunt voor onze leden. De jaarvergadering telt ook mee in het
klassement voor de opkomsten en dus ook voor de vrije tickets:

CvdP

2

KLM Road Runners International
20-jan
3-feb
17-feb
3-mrt
19-mrt
7-apr
21-apr
6-mei
12-mei
22-mei
26-mei
21-jun
26-jun
28-jun
4-jul
20-jul
1-aug
8-aug
27-aug
1-sep
10-sep
22-sep
29-sep
20-okt
3-nov
24-nov
1-dec
14-dec
28-dec
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Drechtloop, Leimuiden
Twiskemolenloop, Landsmeer
PK Sport Bosdijkloop
Westeinderloop, Aalsmeer
Ledenvergadering, Amstelveen
Braassemloop
Omloop van Noordwijkerhout
ALS Baanloop Hoofddorp
Rondehoeploop, Oudekerk aan de Amstel
Tata - KLM time trial
AVH RoadRun, Hoofddorp
Midzomernacht Cross, Amstelveen
IJmondtrekkers Scoutingloop
Spartaan estafette, Lisse
Weteringloop, Oude Wetering
KLM-RRI baanwedstrijden, Lisse
Polderloop de Kwakel
Waverloop, de Waver
Dorpsloop, Abcoude
Haarlemmermeerrun
Dorpsloop Aalsmeer
Dam tot Damloop
ZKA loop, Haarlem
Amsterdam Marathon
Zilveren turfloop
Ringvaartloop
Ter Specke Loop, Lisse
Clubkampioenschappen, Langevelderslag
Oliebollenloop, Vogelenzang

15
9
16
20
46
20
12
28
17
32
19
19
19
24
13
38
33
21
13
26
11
103
19
62
19
16
12
49
14

Het klassement van 2013
Een z.g. klassement met de daarbij behorende prijzen brengt een
kompetitie element in onze vereniging. Niet de snelle Road Runner of
diegene met de langste adem komt in aanmerking voor een Road Runner
award, maar de trouwe clubleden doen mee in het klassement. Naast dit
opkomstklassement worden ook alle kilometers geregistreerd en vanaf
2000 bij elkaar opgeteld. Diegene, die de vijfhonderd kilometer dan
passeert, krijgt een aandenken met deze mijlpaal en vervolgens krijgt
hij/zij bij elke volgende 250 kilometer een vervolgherinnering. Tijdens de
jaarvergadering zullen de Road Runners die een prijs in het klassement
hebben gewonnen, onderscheiden worden.
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Extra aandacht geldt dit jaar voor de winnaar van het klassement, Jan de
Jong, die geen enkele wedstrijd gemist heeft en al zijn vakanties en
diensten op het klassement heeft afgesteld.

1
2
3
5

Opkomst klassement
Jan de Jong
Jolanda Lucassen
Kitty Meijburg
Ben Fijma
Wim Roozendaal
Klaas Bruin

29
24
21
20

Communicatie met de leden
Het afgelopen jaar is de nieuwsbrief welke door Sandra Huenders gemaakt
wordt verschenen nadat er voldoende kopij was.
Met de laatste nieuwsbrief in december zijn we ook aan het eind gekomen
van de nieuwsbrief en zullen we nu via de site communiceren en via de email.
Buitenlandse lopen
De Road Runners hebben in verenigingsverband alleen deelgenomen aan
de WARR in Zuid Afrika. 31 Lopers en 4 supporters hebben de reis
gemaakt, hetzij rechtstreeks naar Kaapstad, hetzij via Johannesburg
hetzij via Nairobi. De een vloog gelijk de eerste dag in business class, de
ander heeft drie dagen op Schiphol moeten wachten voor een plaatsje op
een klapstoel in de economy klasse. Verder hebben diverse leden
individueel in de gehele wereld wedstrijden gelopen.
Een hardloopwedstrijd in Versailles ging vanwege de geringe deelname
niet door als busreis. Een enkele Roadrunner is op eigen gelegenheid
gegaan.
Bijzondere wedstrijden
Ook in Nederland hebben we als vereniging deelgenomen aan een aantal
speciale wedstrijden. Zoals vele jaren hebben we ook dit jaar weer met
acht teams deelgenomen aan de halve marathon estafette van De
Spartaan in Lisse.
Ook hebben we met een groot aantal KLM Road Runners deelgenomen
aan de Dam-tot-Damloop welke binnen de KLM georganiseerd is door ons
lid Koen Hesseling.
Door de inzet van Frank hadden we voor dit jaar wederom 100 gratis
startbewijzen voor de Amsterdam Marathon gekregen. Vanuit de KLM RRI
kregen we 62 deelnemers, de rest kwam vanuit de KLM/ Martinair
organisatie (wat direct ook leden opleverde).
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De Waddenzee estafette, in beginsel georganiseerd door Klaas Bruin werd
geannuleerd vanwege een gebrek aan belangstelling.
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