Notulen ledenvergadering 14-5-2018 Ropes & Running bij buitensportcentrum Try Out, ‘t Barger,
De Heurne
Aanwezig: bestuur: Yvonne Reusen, Nicole Snijders, Jos Rave, Ronny ter Horst, Marieke Prinsen, Rachel
ter Haar, Leo van der Laan
Aanwezig: 31 leden (exclusief bestuur)
Afmeldingen: 3
1. Opening
a. Opening en welkom door voorzitter om 20.00 uur.
b. Officiële afmeldingen 3 leden.
2. Vaststellen agenda
a. Geen toevoegingen.
3. Notulen ledenvergadering 10-5-2017
a. Zonder op- of aanmerkingen vastgesteld/goedgekeurd met dank aan Wilma. De notulen
staan ook op de website in de map ALV.
4. Jaarverslag 2017-2018
a. Het jaarverslag is ook toegevoegd aan de map ALV. De leden hebben dit voorafgaand aan
de ALV kunnen inzien. Een aantal punten (statistieken) wordt toegelicht door Leo. Het
aantal leden is vanaf begin januari gegroeid naar 400 leden. Het lijkt er op dat het
verzadigingsniveau is bereikt. Hopelijk blijft dit de komende jaren stabiel.
5. Financiën
a. Financieel verslag 2017 door penningmeester Jos Rave; Jos licht het financieel verslag toe.
b. Het ledenaantal is ongeveer gelijk gebleven, voor de contributie hiervan draagt de
vereniging ongeveer 90% af aan Try Out. Er wordt ook een deel aan de klusgroepen
bedeeld.
c. In 2017 hebben we kleding aangeboden aan de trainers. Dit is de grootste post geweest.
d. De sponsorgelden zijn hetzelfde gebleven, maar de overige bijdragen zijn een stuk lager.
e. Er wordt gevraagd of het financiële verslag kan worden toegevoegd aan de notulen. Dit is
nog nooit eerder gedaan. Op aanvraag kan dit worden toegestuurd.
f. Al met al een gezond resultaat in 2017
g. De kascontrolecommissie (Rudi Stronks en José Klein Sessink) heeft het financieel verslag
goedgekeurd. Kascontrole voorjaar 2019 over 2018: José Klein Sessink en Armando Vet.
6. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en niet herkiesbaar Marieke Prinsen en Ronny ter Horst.
b. Bestuur stelt Marco Klumpenhouwer en Marjolein Klein Sessink voor als nieuw bestuurslid.
c. De vergadering keurt dit voorstel goed.
d. Yvonne Reusen bedankt Marieke en Ronny voor hun inzet de afgelopen jaren en
overhandigt hen een attentie namens de vereniging.
e. Marieke en Ronny bedanken de leden voor het in hun gestelde vertrouwen tijdens hun
bestuursperiode.
7. Ontwikkelingen 2018
a. Certificering van de trainers: Leo geeft een korte uitleg over het opleiden tot gecertificeerd
trainer of assistent trainer van onze huidige trainers. Het plan is om in het tweede deel van
dit jaar te starten met de opleiding. Ropes & Running biedt leden die interesse hebben om
trainer of assistent trainer te worden de mogelijkheid zich aan te melden. Uitgebreide
informatie over de opleiding en de criteria om in aanmerking te komen staan op de website
van de SBN (https://survivalrunbond.nl/sbn-opleidingshuis/).
In het kort:
 Voor assistent trainer (ATS) moet je 16 jaar zijn en ten minste één survivalrun met
succes hebben volbracht. De opleiding duurt één dag en je ontvangt een bewijs van
deelname.
 Voor basistrainer (BTS) moet je 18 jaar zijn en 5 survivalruns met bandje hebben
uitgelopen. De opleiding duurt drie dagen en wordt afgerond met een Proeve van
Bekwaamheid. Je ontvangt een certificaat.
 De opleiding wordt door de vereniging betaald. Wel vragen we een termijn van
ongeveer twee jaar om je aan de vereniging te binden. Als je binnen die termijn
vertrekt vragen we een deel van de kosten terug.
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Geïnteresseerden kunnen zich vóór 14 juni per e-mail aanmelden bij het
secretariaat. Eventuele vragen kun je ook via het secretariaat stellen.
 Het bestuur neemt dit op als agendapunt in de vergadering in juni a.s. Als er
voldoende trainers zijn, dan is er de mogelijkheid voor de opleiding op locatie. Er
zijn momenteel 2 trainers beschikbaar bij de SBN: Jesper Hommes en Erik ten Ham.
 Vraag: Zijn leden die op ‘eigen houtje trainen’ ook verzekerd? Dit is eigen
verantwoordelijkheid. De verzekering van de bond is een aanvullende verzekering
Op het moment dat er geen officiële training is, valt deze weg, maar ben je wel
verzekerd vanuit je eigen verzekering.
Activiteitencommissie: Het bestuur heeft het voornemen de senioren van iedere
trainingsgroep, zowel loopgroep,- bootcamp,- als survival, naast de reguliere activiteiten,
ook andere vormen van activiteiten aanbieden en stimuleren mee te doen. Denk bijv. een
techniektraining, looptraining, boogschieten, kompastraining, crossfittraining en
indooractiviteiten (1x per jaar) met een frequentie van 4x keer per jaar. Robert-Jan Rijks,
Anke Freriks en Marjolein Klein Sessink hebben zich hiervoor aangemeld en maken in
overleg met het bestuur een plan van aanpak/programma.
Nieuwe trainingsgroepen: Per mei is Ropes & Running gestart met twee nieuwe groepen.
Senioren Fit en een Junioren Bootcamp.
Websitebeheer: Ropes & Running zoekt een enthousiast iemand voor het beheer van de
website. De website bestaat in de huidige vorm inmiddels ruim 7 jaar. Heb je ideeën om de
vormgeving onder handen te nemen en de website in een modern jasje te steken? Dan ben
jij onze man/vrouw. Ook het actueel houden van de informatie op de website behoort tot je
taak. Heb je interesse of nog een vraag. Laat het weten via website@ropes-running.nl
SBN leeftijdsgrens is naar 6 jaar gegaan. Het is aan de vereniging of wij daarin mee willen
gaan. Het bestuur gaat hierover nog in overleg met Herbert en Janne.
Kleding: Er is vraag naar hardloophemdjes en korte broeken, het bestuur hoopt binnenkort
met een proefsetje te komen.
Vraag: ‘Mijn dochter wil graag een fleecejasje van Ropes & Running bij Herbert Rougoor
bestellen’: Deze jasjes worden niet meer geleverd. In het verleden hebben alle jeugdleden
een fleecejasje gekregen, het is nooit als kledinglijn vanuit het bestuur geïntroduceerd. Dit
was een eenmalige actie. Er zijn wel softshelljasjes, maar geen fleecejasjes.
Vertrouwenspersonen: Er zijn geen meldingen binnengekomen. Opmerking: ‘Kan dit ook
betekenen, dat er zaken niet bekend zijn?’ Vastgesteld wordt dat alle leden een
signalerende taak hebben ook om door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Het is
wenselijk hier meer bekendheid aan te geven. In het clubblad zal hieraan een stukje
worden gewijd.
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8. Rondvraag
a. Kleding: ingebracht via de bestuursapp door Gerrit te Grotenhuis: betreft aanschaf
hardloopshirtjes. Zie ook punt 7f.
b. AVG: per 25 mei is een nieuwe wetgeving op de privacy van kracht: Het bestuur wacht op
richtlijnen vanuit de SBN om een stappenplan uit te zetten en hier beleid op te maken.
9. Huldiging Nederlands Kampioenen
a. Dit survivalrunseizoen hadden we twee Nederlands Kampioenen binnen onze vereniging
(zie ook jaarverslag):
 18-06-2017 Survivalrun Harreveld NK LSR 50+ Rudi Ruesink
 11-11-2017 Survivalrun Vollenhove NK JSR 15-17 Erik Mentink
 Erik en Rudi ontvangen een waardebon van Survivalmaterialen.nl
10.Sluiting vergadering om 20.45 uur
De voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om
20.45 uur! Er volgt een korte pauze.
11.Presentatie Mariska Dute om 21.00 uur
Mariska geeft een presentatie over dieet/voeding.
12.Borrelen, napraten en een hapje
 Met dank aan Mariska Dute voor de interessante presentatie.
 Met dank aan Peters Specialiteiten voor het kaasplankje.
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