Algemene Ledenvergadering 2019-2020,
Beste sportievelingen,
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: het is in vele opzichten een heel onwezenlijk jaar. Alles
wat heel normaal was, staat nu in een ander vorm of in een heel ander licht dan voorheen. Zo ook
onze ledenvergadering 2020.
Het is wat onwennig om een vergadering, die levendig, interactief en gezellig is, op papier te zetten.
Maar de huidige omstandigheden laten een bijeenkomst niet toe, hoezeer we dat als bestuur graag
zouden aanbieden.
Inhoudelijk komt het wellicht wat zakelijk over en mist een zekere “chemie” of “jeu” die juist onze
leden en club zo mooi siert.
Om toch iedereen over het reilen en zeilen te informeren, kiezen we voor deze manier. Vooraf wil ik
jullie meegeven dat jullie ons (bestuur) altijd kunnen benaderen. Graag zelfs, want het is jammer en
niet nodig om met vragen of opmerkingen te blijven zitten. Ook kan je deze mailen
naar: secretariaatrr@gmail.com
Via deze link vinden jullie het Jaarverslag 2019/2020. Het kasboek is gecontroleerd door Armando
Vet en Hermen Luimes, dank aan beide heren. Ze hebben decharge verleend aan het bestuur. Wie
wil, kan het inzien bij onze penningmeester Jos Rave. Bewust is gekozen om de financiële gegevens
niet rond te mailen.
Ik wil niet te veel blijven stilstaan over de afgelopen periode: de toekomst ligt voor ons. Vooruitkijken
en positief blijven, dat maakt het verschil! Daarom in vogelvlucht enkele highlights in die we hebben
gehad en die in de steigers staan:
- Een gezellige middag/ avond bij Try Out op 11 juli in verband met het jubileum van Try Out.
Uiteraard was Ropes en Running van de partij!
- 2 jeugdleden-kampioenen in ons midden zijn gehuldigd: Kick Woltering en Emma Nijenhuis in de
klasse JSR 12-14. Ondank een afgebroken seizoen waren zij de ware kampoenen in hun klasse.
- Website Ropes en Running: hiervoor is de beslissing genomen om met een nieuwe partij onze
website een nieuwe uitstraling en inhoud te geven. Betere mogelijkheden om jullie beter/ sneller van
informatie te voorzien. Meer info hierover volgt nog.
- Trainerskleding: om ons groeiende trainersgroep goed te beschermen tegen de (straks) koude
elementen en om ze duidelijk herkenbaar te maken op de baan, is er passende kleding aangeschaft.
We verwachten in het najaar alle trainers voorzien te hebben van goede jassen en shirts.

- We groeien qua leden aantal. We verwachten rond de jaarwisseling definitief de 500+ leden te
hebben bereikt! Mensen weten ons te vinden en we hopen uiteraard ieders verwachting te laten
uitkomen. Sportiviteit met een gezellige en enthousiaste groep mensen.
Ik wil jullie allen bedanken voor jullie medewerking bij alle aanpassingen die we hebben moeten
doen om toch voor iedereen voldoende trainingsmomenten te creëren.
Uiteraard hopen we in 2021 weer op de gebruikelijke manier deze vergadering te houden.
Als laatste wil ik jullie vragen alert te blijven en rekening te houden met de veiligheidsvoorschriften
die recent zijn aangescherpt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we niet verder van ons doel
raken, namelijk: gezond en verstandig sporten binnen deze prachtige club.

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Mike Bottinga
Voorzitter Ropes & Running

