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Verslag jaarvergadering TVB op dinsdag 26 januari 2010 in 't Kikkerfor te Breukelen 
 
Aanwezig 
Jan Rutterkamp, Ronald Visser, Frank Mooij, Kees Rademaker, Jan van Kooten, Ruud Joore (tot de pauze), 
Ans van Vliet, Freek van Vliet, Robert Gombault, Lia Brandse, Aaldrik IJkema, Hans van der Vlist, Huub van 
Vliet, Henk den Hartog, Ernst Bouweriks, Ard Verdam, Epko Oosterheerd, Marcel Klaassen (aftredend 
algemeen bestuurslid), Inge Heetvelt (aantredend algemeen bestuurslid), Rob de Bie (penningmeester), Bert 
van Rossum (voorzitter), Luuk Godefrooij (secretaris en notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving 
Rinus van de Vreede, Hanka Visser-Wessels, Joseph Toonen, Johan Tersteeg, Patrick de Zwart 
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Opening en mededelingen 
• Met 22 aanwezigen is de opkomst erg goed. Dit is positief! De aanwezigheid van Marcel, die inmiddels in 

Australië woont, is bijzonder. 
• Epko maakt melding van de mogelijkheid om wetsuites te passen in zwembad Bisonspoor. Die mogelijkheid 

is er op 7 maart. Het passen is gratis. Je moet alleen entree voor het zwembad betalen. Epko weet het 
tijdstip nog niet. Zodra meer bekend is, dan zal dat gecommuniceerd worden via mail en op de site. 

 
Notulen 2009 
Via mail is destijds al gevraagd om commentaar. De ontvangen opmerkingen zijn toen verwerkt. Er zijn nu geen 
aanvullende opmerkingen. Daarmee is het verslag van de ledenvergadering van 2009 goedgekeurd. 
 
Verkiezing bestuursleden 
Marcel treedt af. Het verder vervullen van een bestuursfunctie vanuit Australië is niet te doen. Inge is bereid om 
de plaats van algemeen bestuurslid in te nemen. Via mail is al om toestemming gevraagd en daarop zijn geen 
bezwaren ontvangen. In de vergadering wordt dat nog eens bevestigd. Daarmee wordt het bestuur als volgt:  
• Bert van Rossum, voorzitter; 
• Rob de Bie, penningmeester; 
• Inge Heetvelt, algemeen bestuurslid; 
• Luuk Godefrooij, secretaris. 
Conform de statuten dient elk jaar het langstzittende bestuurslid af te treden. Dat is in 2011 Rob. 
 
Triatlon op 8 mei 2010 en 2011? 
Hier is veel over te doen geweest. Met het vertrek van Marcel en met Ben's uitzending naar Uruzgan was de 
triatloncommissie onderbemand geraakt. Gelukkig heeft Inge heeft zich opgeworpen om samen met Jan R. en 
Martijn de kar te trekken. Er is hulp van een middelbare scholier (Ties) als invulling van een maatschappelijke 
stage. Bij de nieuwjaarsreceptie hebben velen aangegeven dat ze met concrete taken willen helpen. Hans, 
Ernst en Lia waren het duidelijkst in hun bereidheid dingen te willen doen. Als de commissie van hun en van 
anderen gebruik maakt, dan moet het lukken!  
We doen dit jaar tijdwaarneming met de ChampionChip. Dat is een kostenpost, maar die wordt één op één 
doorberekend aan de deelnemers. Vooralsnog lijken die hogere kosten niet negatief uit te pakken m.b.t. het 
aantal inschrijvingen. In tegendeel, er lijkt zelfs een aantrekkende werking van uit te gaan. Voor de organisatie 
zal tijdwaarneming via de ChampionChip waarschijnlijk de nodige verlichting opleveren. Het aantal 
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tijdwaarnemers kan flink kleiner zijn, de administratieve rompslomp wordt minder en de uitslagen zullen zeer 
snel beschikbaar zijn.  
De commissie is verder al hard aan het werk met o.a.: 
• Registratie van inschrijvingen (al 77 tegen 20 rond deze tijd vorig jaar); 
• Verkrijgen van noodzakelijke vergunningen; 
• Benaderen van vrijwilligers en verkeersregelaars. Inge heeft contact met de Oranje Vereniging die wil 

helpen. Hulp van de Toerclub regelt Bert.  
Er zijn nog méér verkeersregelaars nodig. Door steeds strengere regels wordt dit belangrijker. Die 
verkeersregelaars moeten vooraf door de politie geïnstrueerd worden. De politie wijst ook aan op welke punten 
het nodig is een ‘gediplomeerde’ verkeersregelaar neer te zetten. Instructies van de politie zijn evenement-
specifiek. Maar tijdens één sessie kunnen wel instructies voor meerdere evenementen gegeven worden. Voor 
instructieavonden is het daarom mogelijk dat de Unicefloop, de Oranje Vereniging en de Triatlon samen doen. 
Zoals vermeld zijn er nog extra verkeersregelaars nodig. Kandidaten worden gevraagd om een kopie van hun 
legitimatiebewijs plus pasfoto plus NAW gegevens aan te leveren bij Inge of bij Ties (zoon van de secretaris). 
Na de triatlon in mei beslissen we over voortzetting in 2011 (en verder). Mochten we moeten besluiten met de 
organisatie van de triatlon te stoppen, dan betekent dat ook dat de contributie omhoog moet. Maar vooralsnog 
ziet het daar niet naar uit. 
We besteden dit jaar nog geen extra aandacht aan trio's omdat trio's meer organisatie vergen. Als alles goed 
loopt, dan is het volgend jaar tijd voor een trio-promotie-campagne. De trio's zouden dan in een extra serie, vóór 
de eerste normale serie kunnen starten. 
Tenslotte wordt nog eens opgemerkt dat méér hulp en meer vrijwilligers zeker welkom zijn. Iedereen wordt 
gevraagd om te ronselen onder kinderen, familie, vrienden, bekenden, buren en collega’s. 
 
Verhuur fietsenstalling 
Vorig jaar heeft Freek aangegeven dat hij na 2010 stopt met de coördinatie van de verhuur van de 
fietsenstalling. Verder moet er een andere bergruimte voor gevonden worden. De fietsenstalling wordt jaarlijks 
zo’n 15 keer verhuurd en is daarmee een mooie inkomstenbron voor de club. Zonder die inkomsten zou de 
contributie aanzienlijk omhoog gaan. 
Epko geeft aan deze coördinerende taak te willen overnemen. Als vervangende bergruimte zijn we nog 
zoekende. Hiervoor is een vrije wand nodig in een garage (o.i.d.) van ±4 meter om de stellage tegen te kunnen 
plaatsen. De stellage is ±70 cm diep. Iedereen wordt gevraagd naar opties uit te kijken. Bert wil onderzoeken of 
er bij de woningbouw een geschikte plek te vinden is. Henk zegt toe voor verhuizing en montage van de 
stellage te zullen zorgen.  
 
Verslag kascommissie en samenstelling nieuwe commissie 
Ans en Aaldrik hebben de kas gecontroleerd en alles in orde bevonden. 
Na twee jaar treedt Ans af uit de commissie. Omdat Aaldrik verhuist naar Emmen is ook hij niet meer 
beschikbaar. De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Henk (hij was al reserve) en Epko. Ruud meldt zich 
aan als reserve. 
 
Verslag penningmeester en vaststellen contributie 2011 
Rob doet verslag en geeft aan dat voor 2010 rekening was gehouden met €505,- verlies. Maar door goede 
opbrengsten van met name de triatlon en de fietsenstalling, is er € 253,- positief gedraaid. De begroting voor 
komend jaar zal ongeveer gelijk zijn aan 2009. 
Dit alles overziend is er géén aanleiding om de contributie voor 2011 te verhogen. De contributie kan 
gehandhaafd blijven op het bijzonder lage (!) bedrag van €60,- exclusief NTB-kosten.  
Wél krijgt het bestuur mandaat om, indien nodig, zonder ledenraadpleging een verhoging toe te passen als de 
triatlon moet worden afgelast of als de fietsenstalling niet meer kan worden verhuurd. Zonder inkomsten van de 
triatlon zou de contributie op ± €104,- uitkomen. Zonder triatlon én zonder fietsenstalling zou de contributie naar 
± €135,- moeten stijgen. We vertrouwen er echter op dat we met z’n allen zowel de triatlon als de 
fietsenstallingverhuur in stand kunnen houden! 
Zie onder het financieel overzicht zoals gepresenteerd tijdens de vergadering. 
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Begroting 2010, exploitatieoverzicht en balans 2009  TVB

Rubriek        Begroting 2009      Exploitatieoverz. 2009     Balans per 31-12-2009        Begroting 2010
uitgaven ontvangsten uitgaven ontvangsten bezittingen schulden uitgaven ontvangsten
in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's in euro's

Balansposten:
Algemene reserve 7.211             
Nog te betalen 720                
Nog te ontvangen 210                

Liquide middelen:
Kas 32                  
Bank 198                
Spaarbank 7.744             

Kosten / opbrengsten:
Trainingsweekend 500                500                500                
Advertenties 250                243                216                
Drukkosten -                 
Contributies 2.180             2.295             2.200             
Licenties
Verenigingskosten 900                880                900                
Verhuur fietsenstalling 1.125             1.415             1.125             15 x 75
Rente 220                244                185                

Trainingen:
Zwembad huur 2.100             1.971             2.300             
van Asdonck 1.445             1.485             1.500             
Trainerskst zwemmen 135                135                135                

Evenementen:
Triathlon 800                1.027             800                
Jubileum

Exploitatieresultaat 505                253                253                809                

Totaal 5.080             5.080             5.224            5.224           8.184           8.184           5.335             5.335            

Toelichting afwijking budget: Verhuur stalling +290, Contributie +115, Triathlon +227, Zwembadhuur -129, Spinnen +40

Accoord kascontrolecommissie: Ja  
 
Verslag secretaris 
We zaten vorig jaar op 37 actieve leden. Dat is nu 38. Er zijn 2 donateurs en er is een aankomend lid in de 
pijplijn. Hij ledental is dus stabiel. Maar enige groei is wenselijk. 
De samenwerking met de Toerclub gaat zonder problemen. Er wordt wederzijds (beperkt) gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden zonder dat dit extra lasten oplevert. We zetten deze samenwerking daarom graag voort. 
De U-pas aanbieding heeft niets opgeleverd, maar kost ook niets. 
De introductie-clinic is helaas niet van de grond gekomen. Dit mede omdat er geen reacties kwamen op de 
aanbieding in de VAR en de Vechtstreek. 
Extra leden trekken zou kunnen door trio's te promoten. Dat brengt mensen op een laagdrempelige manier in 
contact met duursporten. Zoals eerder besproken bij de triatlon, gaan we dit volgend jaar verder oppakken. 
In de vergadering komt het idee op om met een informatiekraam bij de Unicef-loop te gaan staan. De Unicef-
loop is immers een druk bezochte gelegenheid waarbij mensen met duursport in aanraking komen en verder 
enthousiast gemaakt kunnen worden. Ernst, Lia en Ard gaan de kraam bemannen en andere mensen zijn 
natuurlijk méér dan welkom. Er zal van tevoren worden nagedacht over wat we daar presenteren. In ieder geval 
zal er een stapeltje inschijfformulieren voor het TVB lidmaatschap klaar liggen. Luuk zal dit formulier naar Ernst 
opsturen. 
Licenties voor 2010 zijn nog niet bij de secretaris aangekomen. Als ze er zijn dan zal dat gemeld worden en 
zullen ze bij de trainingen worden uitgedeeld. En natuurlijk kunnen ze ook bij de secretaris worden opgehaald. 
Overigens is ongeveer de helft van de licenties van 2009 niet opgehaald. 
 
Pauze 
In de pauze laat Freek aan Epko zien hoe de fietsenstalling momenteel is opgeslagen. De andere leden hebben 
even tijd om bij te kletsen. 
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Communicatie in de Club  
Het clubblad is niet meer en definitief vervangen door www.tvbreukelen.nl in combinatie met mail. Dit werkt naar 
tevredenheid. Twee aandachtspunten worden gemeld: 
1. Jan van Kooten is de site aan het verfraaien en verbeteren. Dat is een goede actie gezien het belang van 

de site. Jan zal vervolgens het beheer van de site op zich nemen. Jan heeft de rubriek “Wedstrijdverslagen” 
al nieuw leven ingeblazen. Iedereen wordt gevraagd om sportieve prestaties aan Jan aan te leveren. 

2. De site werkt het beste als er regelmatig lezenswaardige informatie op staat. Daarom is het ook leuk als op 
de site verhalen, verslagen en andere input van andere leden dan Bert en Luuk komen. Alle clubleden 
worden opgeroepen om sportieve of andere interessante belevenissen via de site te delen. Het hoeven zeer 
zeker geen lange verhalen te zijn. 

Van verschillende kanten komt het verzoek om de ledenlijst te krijgen. Luuk zal deze rondsturen. 
 
Trainingen 
Hier de trainingen zoals die afgelopen jaar werden georganiseerd en zoals we die willen handhaven: 
• Van september t/m mei op dinsdagavond om 19.00 uur zwemmen in 't Kikkerfort en aansluitend lopen vanaf 

20.15 uur.  
• Van september t/m oktober en van maart t/m mei lopen op we op zaterdagochtend om 10.00 uur. 
• Van november t/m februari spinnen op zaterdagmorgen bij van Asdonck om 9.15 uur en aansluitend lopen 

we om 10.45 uur. 
• Van juni t/m augustus op woensdagavond zwemmen in de Meent. Marcel was sleutelbewaarder. Deze taak 

kan worden overgenomen door Jan en/of Inge en/of Henk. Door een borgsom van €11,- te betalen aan Riet 
kan in principe iedereen de beschikking krijgen over een sleutel. Luuk zal zorgen voor afstemming 
(mondeling en schriftelijk) met de voorzitter, dhr. vd Grift.  

• Van juni t/m augustus op dinsdagavond lopen vanaf 19.30 uur bij de garage. 
• Er zijn géén specifieke fietstrainingen, maar iedereen kan mee met de Toerclub. De trainingstijden van de 

Toerclub staan op hun website. 
• Ard verzorgt de zwemtrainingen. Dat gaat goed en Ard is bereid om dit te blijven doen. 
• Huub doet de looptrainingen. Dat gaat goed en Huub is bereid om dit te blijven doen. 
Alle aanwezigen vinden dit alles mooi in orde. 
 
Bedanken terugtredende vrijwilligers 
Marcel is van grote waarde geweest, dus een bedankje is op zijn plaats. Hij wordt in het zonnetje gezet met een 
goed inwisselbare waardebon. Inge heeft een sportief filmportret gemaakt wat onder grote belangstelling wordt 
afgespeeld. Ook heeft ze foto’s van de Australië-ganger in een omklaplijstje gedaan. Erg mooi en leuk. Marcel 
bedankt de club en zal het wel en wee van TVB op afstand blijven volgen. Hij verwacht met enige regelmaat 
terug te komen naar Nederland en hoopt dan mee te mogen trainen. Dat vindt iedereen prima. Verder zal hij 
ons via de site van het leven in Australië op de hoogte houden. En wie naar Australië komt is welkom bij hem 
thuis. 
Het filmpje komt binnenkort op www.tvbreukelen.nl. 
 
Clubkampioenschap 
Vorig jaar is gezegd dat het clubkampioenschap voortaan per onderdeel zou zijn, samen met een totaal-
klassement. Na enige discussie komen we tot het volgende: 
1. Het zwemmen blijven we doen zoals nu. Dat zijn dus 2 KM-testen waarvan de beste tijd telt. 
2. Zowel het fietsen als lopen doen we op de laatste dinsdag van mei. Dat is dit jaar 25 mei. We fietsen 3 

rondes (18 km) en we lopen direct aansluitend 1 ronde (6 km). 
3. Voor het combinatieklassement geldt de totale fiets- plus wissel- plus looptijd. Zo blijft het nog op triatlon 

lijken. 
4. Wie wil mag alléén zwemmen af alléén fietsen of alléén lopen of twee van de drie. Dit fietsen en lopen 

gebeurt eveneens op 25 mei. 
5. Voor de individuele onderdelen zijn er afzonderlijke klassementen. 
Freek adviseert om af te stemmen met de schaatsclub zodat we op 25 mei niet tegelijkertijd op het parcours 
zitten. 
 
Koppeltriatlon 
De koppeltriatlon is elk jaar leuk en gezellig en willen we er zeker in houden. Het is daarom fijn dat Ernst samen 
met Henk de organisatie gaat doen. Komend jaar is de koppeltriatlon op zaterdag 4 september. Hopelijk is het 
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zwemwater dan ietsje warmer dan afgelopen jaar. Henk roept alle leden op om mee te doen. Het bevordert de 
goede sfeer in de club en de af te leggen afstanden zijn voor zeer velen goed te doen. 
 
Trainingsweekend 
Omdat Freek, Ans, Lia én Ben eind mei niet meekunnen, is het trainingsweekend verzet naar 10-11-12-13 
september. We gaan naar Bad Bentheim. Deze andere datum is leuk om te weten hoe dat bevalt. Men kan zich 
aanmelden bij Ben. Wie wil kan ook terecht bij de secretaris. Lia vertelt dat er een kans bestaat dat Laus 
Bosman mee gaat. 
 
Nieuwe initiatieven 
1. Dit jaar gaan we met een groepje fietsen in de Vogezen. We vertrekken woensdagavond 2 juni, gaan vier 

dagen fietsen en komen op zondag 6 juni weer thuis. We logeren in een sportherberg (ontbijt, diner en bed) 
voor €43,- pp per dag. De volgende mensen gaan mee: Bert van Rossum, Frank Mooij, Jan van Kooten, 
Joseph Toonen, Huub van Vliet, Martijn de Kiewit, Henk Hoppenbrouwers, Maarten Gielen, Dennis Vork, 
Jeffrey Vork, Luuk Godefrooij. In principe is er nog ruimte voor liefhebbers. Aanmelden bij Luuk. 

2. Verder is er het initiatief van video-opnames door Roy Dankaards bij de zwemtrainingen. Op die manier is 
goed te analyseren hoe je techniek verbeterd kan worden. De kosten bedragen €250,- en moeten door de 
deelnemers worden opgebracht. Inmiddels is het minimale aantal deelnemers (10) overschreden want er 
zijn 12 aanmeldingen. Het gaat dus door en we spreken af op 30 maart. Op die datum kan de vader van 
Roy techniektraining verzorgen voor de andere zwemmers. Ard zal Roy assisteren. Wie wil kan zich nog 
aanmelden bij Ard en bij de secretaris. Over de financiële afhandeling zal iedereen t.z.t. worden 
geïnformeerd. 

 
Rondvraag en Sluiting 
• Freek merkt op dat de club op 22 januari 2011 25 jaar zal bestaan. De voorzitter geeft aan dat hier zeker 

aandacht aan besteed zal worden. 
• Ans verzoekt andere zwemmers om gewoon tot 8 uur te blijven zwemmen. Ze ervaart het als hinderlijk dat 

markeringslijnen soms al eerder worden opgeruimd, terwijl er nog mensen zwemmen. 
• Aaldrik laat weten dat hij naar Emmen gaat verhuizen. Hoewel we niet ‘van hem af zullen zijn’ is toch de 

kans groot dat hij niet aan volgende ledenvergaderingen zal deelnemen. 
• Henk vraagt of we het spinnen op de huidige manier moeten voortzetten. Iedereen is vóór. 
• De voorzitter constateert dat het een goede vergadering was met veel positieve inbreng en positieve 

geluiden. Dit stemt hoopvol voor de toekomst van Triathlon Vereniging Breukelen. 


