
Notulen 18 april 2017. 

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van AV Trias welke zal worden 
gehouden op dinsdag 18 april 2017 om 20.30 uur in de kantine aan de Maalwater 1 
te Heiloo. 

1. Opening door de voorzitter 

Jocelyne opent de vergadering. Iets eerder dan op de planning stond omdat we met 
de prijzen willen beginnen ivm de jeugd. Iedereen welkom. Spannend moment voor 
de jeugd. Namens het bestuur zijn we heel trots op de belofte van onze vereniging 
en dat de atleten een mooie en lange carriëre tegemoet gaan. De olympische 
spelen liggen binnen bereik. Klemmende oproep in de jaarstukken om op zoek te 
gaan naar de vrijwiligers. In het bestuur maar ook als vrijwilligerscoordinator. Flink 
aantal mensen die al wat doen voor de club maar zijn op zoek naar meer. Onder 
meer secretaris en iemand vanuit de jeugd voor in het bestuur. Altijd gezellig. Als je 
wil of iemand ken die in het bestuur zou willen, graag met klem oproepen om ze te 
laten solliciteren. Mariska krijgt het woord voor de jaarprijzen.  
  
2. Uitreiking van de jaarprijzen. 

Zoë Hoebe, Ties Oosting, Iris Kramer, Bente Madderom, Stan Nijhuis, Dave 
Wesselink, Jesper Peterse, Zusjes De Witte, Dick Schriecken 

3. Mededelingen. 

Wederom vraag om vrijwilligers, al doen de meeste aanwezigen al meer dan 
genoeg voor de club.  

4. Goedkeuring notulen van de ALV van 28 april 2016 

Notulen vorig jaar. Opmerkingen of vragen? Nee, dus bij deze goedgekeurd.  

5. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: Tim Bras, Jasper van Baar en Edward Appelman 
Aftredend en herkiesbaar: Jocelyne Tophoff 

Voorstel bestuur: Secretaris: Theo Bakker 

Penningmeester: Floris Bruin 

Het bestuur stelt voor Theo Bakker als secretaris a.i. te benoemen. 



Er is nog steeds geen vertegenwoordiger van de jeugd in het bestuur. 
Tevens zijn we op zoek naar een opvolger voor Jasper van Baar, vertegenwoordiger 
vanuit de TC en een vrijwilliger coördinator. 

Kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering. 

Nieuwe vacature voor secretaris. Nog geen nieuwe mensen die zich hebben 
aangemeld. Floris Bruin heeft zich aangemeld als penningmeester, dit is 
goedgekeurd door de ALV.  

Hanneke Besselink is toegetreden tot het bestuur. Heeft aangeboden om te helpen 
bij het bestuur en de communicatie. Voor de plannen die we hebben speelt zij een 
grote rol in de uitvoering.  

6. Jaarverslagen van bestuur en commissies. 

-Bestuur 
Jaarverslag van het bestuur was kort. Vooral gericht op het beleid van de toekomst 
en wat we hebben gedaan. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Jubileumfeest. 
Roos Verwer mist.  

Toelichting Hanneke op beleid voor de toekomst: we hebben veel plannen voor de 
toekomst. Vanuit de Terriers het idee dat we dat bij Trias ook kunnen. Met heel veel 
kleine dingen kun je al heel veel bereiken. Met veel kleine stapjes kun je veel 
sponsoren bereiken en te betrekken. Daarnaast ook vrijwilligers kunnen krijgen. 
Heiloo verdient ook een sterke club. Samen met Eline oppakken met het bestuur.  

Dick Tromp:  
Richard heeft laatst een presentatie gegeven om te laten zien we wat we kunnen. 
Nu moeten we ook nog sponsoren erbij betrekken om meer bekend te maken wat 
we kunnen. Meisjes De Witte zijn heel goed in sponsoren maar er zijn meerderen 
die ook input kunnen geven.  
J: we krijgen ook een plek bij culinair Heiloo. Wordt een leuke gelegenheid. 
Ondernemend Heiloo heeft ons wat dat betreft ook omarmd. Zusjes De WItte zijn 
daarbij een heel positieve uitstraling.  

-Jeugd 
Mariska: het staat eigenlijk allemaal in de jaarstukken. We doen het goed bij de 
cross met de kids. We gaan de trainingstijden verschuiven op de woensdagmiddag 
ivm met de schoolroosters en de vraag op welk moment je trainers kunt krijgen. Dit 
is ook lastig in de winter want als je s’ avonds wil trainen kan dat niet en dat is 
lastig ivm crosswedstrijden.  



Daarnaast hadden we onze uitjes. Trainersbezetting blijft daarbij een lastig punt 
voor de trainingen. We zijn wel bij met Tessa Molenaar die de boel gaat coördineren 
met de jeugd. Als je met 80 pupillen rondloopt heb je wel wat kids nodig.  

-Junioren en senioren 
Sven niet aanwezig. Zegt in zijn verslag dat we goed hebben gepresteerd. Hij heeft 
aangegeven verenigings coördinator te stoppen. Bestuur staat daar positief 
tegenover. Overleg gehad met TC. voorwaarde is wel dat er voldoende opvang komt 
van trainers. Er valt immers een gat. We hebben nog niet kunnen kijken hoe we dat 
kunnen opvangen. Maar er gaat een wijziging plaatsvinden. Sven gaat zich volledig 
richten op de atletiek. Sven willen we ook niet kwijt. Daarnaast doet hij namelijk 
ook heel veel voor de vereniging. De volgende vergadering hopen we meer 
duidelijkheid te kunnen geven. De reguliere trainingen wil daar wil hij wat meer van 
af. Over de hele linie zie je dat het niveau van de prestaties terugloopt. Dus we 
moeten wel de mogelijkheid blijven bieden aan die groepen om trainers te krijgen 
en trainingen aan te bieden. We zijn ook op zoek naar een seniorentrainer maar dat 
is nog niet rond. Veel atletiekverenigingen zijn op zoek naar een seniorentrainer 
maar dat is een lastig punt.  
Ons beleid is op dit moment: waar vinden we voldoende fondsen om mee door te 
gaan.  

Senioren: 
Theo: zusjes de Witte. Als je het hebt over de seniorenploegen dan zeg je we 
opereren in de derde klas van de competitie. Dat mag wel een tandje hogen. Lars 
zegt dat de ambitie er is maar het is lastig. Mogen ze niet of willen ze niet? 
Proberen op tijd een team samen te stellen maar is lastig. Soms doet er een topper 
mee, soms niet. Theo vindt dit een punt van aandacht.  
Lars zegt dat met trainingen: de mindere goden krijgen wat minder aandacht. Lars 
zegt dat als Sven er niet is of er dan wel een trainingsschema is. Er wordt vaak in 
die zin niet zoveel aandacht besteed aan de wat minder getalenteerde atleten.  
Theo: verder doen we het over de hele linie goed. Als we kijken naar de masters 
doen we het ook goed. In de breedte, onder de toppers dat is wel inderdaad een 
putn van aandacht.  

-TC 
De continue zoektocht naar de trainers voor de verschillende groepen. En verder 
kijken wat de ontwikkelingen zijn op atletiekgebied en de organisatie met 
wedstrijden.  
J: er worden inderdaad veel wedstrijden georganiseerd.  

Jassen en tassen mogen niet meer in de kantine. Per 1 mei mag dit niet meer. Met 
zijn allen afspreken om dit niet meer te doen.  
J: wat is er mis met de kleedkamer.  



Iemand anders zegt het is gewoon gemakzucht.  
M: maar als ik training geeft is het niet handig als ik de tas in de kleedkamer zet.  
J: ja maar dat is anders want je bent trainer.  
L: ja klopt maar laatst zijn ook wat dingen gestolen.  
J: klopt laatst lagen er twee iphones die lagen gewoon in de kantine. Die heb ik 
gepakt en laten zien. Je krijgt dan twee keuzes. Niet meenemen of gewoon in de 
kleedkamer (kluisjes?) 
L: de kluisjes hoe werkt dat? 
J: de trainers hebben een sleutel.  
AD: die is de beheerder van de kluisjes.  
J: ik kan me voorstellen dat als iemand zegt ik wil een sleutel dan moet dat 
kunnen. Als iemand met een groep een kastje wil kan dat. De gezellige kantine: 
wat moeten we (project Edward). 
Alette: laatst wat er iemand die dat wilde oppakken wat was er mee gebeurd? 
HFC heeft ook een leuke kantine. Gewoon met sloophout ingericht.  

Terug naar de kleedkamer: is dat al geventileerd? Aad jan heeft dat gevraagd. 
Bestuur zegt nee, eerste stap is dat dit in de notulen wordt vastgelegd.  
  
Kantine gezelligheid: Edward, Jasper, Eline, TJerime en Hanneke.  

Penningmeester 

-Verslag trainingscoördinator 

-Kantine 

Zie hierboven.  

7. Jaarverslag penningmeester 

Tim is er niet. Floris weet niet meer dan dat er in het verhaal staat.  
Anja zat in kascommissie en Jan Zonneveld, maar beide zijn er niet. Ze hebben wel 
decharge verleent. Ze hadden wel wat punten van aanbeveling. Ton heeft een en 
ander aangepast maar details weet Floris niet. Ton zegt is allemaal verwerkt.  

Jocelyne: Voordeel is dit jaar dat we lagere huur betalen en dat we hogere huur 
krijgen van de PCC Heiloo. Dus dat is een financieel gewin. Maar zegt dit geld 
hebben we eigenlijk alweer uitgegeven.  

Jaarverslagen zijn financieel goedgekeurd.  



We hebben een hoogspringmat aangeschaft. Wensenlijstje is erg groot. Ton: als ik 
kijk wat er moet komen is het 20.000. Maar dat hebben we niet.   

8. Verslag kascommissie 

9. Benoeming kascommissie 2017. 

Voor 2017 worden aangesteld als kascommissie:  

10. Vaststellen begroting 2017. 

Begroting 2017. Vragen? 

We spreken altijd af dat het bestuur de contributie kan verhogen als daar aanleiding 
toe is. We zijn bespottelijk goedkoop vergeleken met andere verenigingen. Dus in 
dat geval zouden we moeten gaan varen op contributieverhoging.  
We gaan nu praten over 2018. 2-3% verhogen. Atletiekuniegedeelte wordt altijd 
doorberekend.  
We hebben ervoor gekozen om het atletiekuniegedeelte. Men zegt we moeten dat 
nu doen. De atletiekunie doet dat niet om het binnen kwartalen te doen. Dat doen 
ze nog niet, maar als ze het doen kunnen we het gelijk doorvoeren.  
Voor recreanten een aparte regeling, want zij zijn officieel niet bij de atletiekunie 
aangesloten. Ze zijn dan ook niet verzekerd.  

Richard vraagt hoe het zit met de ledenaantallen. Stijging of daling? Jocelyne zegt 
niet dat er geen sterke aanwas is. Betreur Herman die met grote groepen in de 
duinen trainen met mensen die geen trias lid zijn.  
Alette: is het misschien een idee dat de groep die op zaterdag traint niet eens gaan 
promoten om ook in de duinen trainen.  
Jocelyne: klopt. We hebben een Yakult start to run gedaan. Zes of zeven dames 
wilden door. We moeten dat goed promoten met sportief het weekend is. Misschien 
is het iets dat we moeten oppakken. Astrid was echter aan het twijfelen maar ze wil 
in beginsel wel vrijdag en zaterdag training geven. In die zin is het wel lekker. De 
hele groep die niet op zaterdag kan zou dan op vrijdag kunnen trainen. Dus dat is 
wel iets waar we naar kijken.  

Dick vraagt hoe we kunnen aanhaken bij het bootcamp meisje? Hoe kan je in die 
rage mee profiteren?  
Jocelyne: we hebben dat geprobeerd, maar op zaterdag konden we geen trainer 
vinden. Maarten nieuwmeier is toen begonnen en die zei je moet dan ook herballife 
drankjes drinken. Herbalife. Soort krachtspul. Liep als een tierelier, maar we zeiden 
we moeten daar wel iets voor terugkrijgen. De echte beginners die hier over de 



baan liepen wat ook wat onhandig. Nu geeft hij training bij het willibrord. Op de een 
of andere manier kunnen we de zaterdag niet betaald.  
Alette: wel begrijpelijk want de trainers bij bijvoorbeeld De Dors krijgen gewoon 
betaald. De vergoeding van de trainers zijn zo buitensporig anders. Je ziet dat de 
degene die dat wel zouden kunnen die willen dan wel eenzelfde salaris dus dan kom 
je gewoon in de knel met het vergoedingensysteem.  
Theo: fitness: dat is inderdaad lastig want het systeem is ook veel flexibeler wat 
betreft trainingstijden. We hebben daar wel geprobeerd op in te haken maar blijft 
lastig punt.  
Jocelyne: we hebben daar niet het pasklare antwoord op. Er zijn wel groepen die 
het veel beter doen dan wij. Waar komt dat door? De duingroep die hebben 
allemaal een leuk jasje, dus die hebben gevraagd kunnen wij ook een dergelijk 
jasje krijgen. Die je aanspreken en datj e zegt daar staat trias voor. 
Recreantenshirts. Maar ook trainersshirts zodat mensen zich daarmee identificeren.  
Hanneke heeft tijdens de maalwaterrun geflyerd. Heel catchy flyer. Als  je dat hebt 
dan dan heb je al heel wat.  
Hanneke: ja maar we moeten eerst kijken of de site goed staat.  
De doelgroep aanspreken kunnen we pas doen als de website goed is.  
Alette: zegt ik krijg heel veel mails maar geen enkele info over de trainingstijden.  
Hanneke: ja, daar zijn we heel sterk mee bezig. Terriers vind ik een goede club. Je 
komt echt binnen bij een club. Dat is bij Trias nog niet echt het geval. We moeten 
ook een aantal mensen echt in het zonnetje zetten. We staan nu nog wat in de 
schaduw. Het streven is eind mei om de site klaar te hebben. Dan kunnen we ook 
met de buurtsportcoach praten. Ik heb allemaal vriendinnen die ook kunnen 
sporten, maar die zeggen allemaal eerst keer kijken en dan zien we wel.  
Alette: maar dan kip-ei verhaal want lastig om trainers te krijgen. Die het ook zelf 
leuk moeten vinden.  

11. Vaststellen contributie 2018. 

12. Bestuursbeleid. 

Jocelyne: waar het allemaal op neerkomt met het bestuursbeleid. We hebben kwal. 
Hoogwaardige trainingsmaterialen nodig. We hebben alles nodig van werpkooien tot 
speren etc. we hebben meer geld nodig dan dat we daadwerkelijk hebben. 
Materieel beantwoord nog niet aan de vraag die we hebben als bestuur, om ons te 
kwalificeren als topclub. Baan en de krachthonk moeten daarbij optimaal worden 
benut. Welke boodschap brengen we bovendien over? Ik vertel wel eens aan 
mensen mn zoon kan echt goed sporten. Redelijk schaatsen en redelijk voetballen. 
Waarom? Omdat hij aan atletiek heeft gedaan. Fundament is gewoon goed. Mensen 
raken daardoor wel geïnspireerd. Een gezicht en een product hebben we nodig.  
Vrijwilligers: we hebben heel veel commissies e.d., dus wel goed maar moeten 
groeien.  



We moeten substantieel meer geld krijgen. We zijn bezig met sponsoring. We zijn 
bezig met een business plan. Ik word daarbij geholpen door iemand met Alliance.  
Sponsorbeleid met een powerpoint. Als je sponsor wordt voor 3-5 kun je een dag 
gebruik maken van de baan, van clinics, dat soort dingen. Ook de borden moeten 
we veel meer mee aan de slag. Worden we door gesteund door Marcel Keet die ons 
daarbij helpt. Zo proberen we financieel meer solide te worden.  

Wat wordt ons aanbod de komende jaren? Met Richard gepraat. Wat willen we 
doen? AVC heeft dat wel gedaan: wat minder atletiek en wat meer op de 
recreanten. Die hebben enorm veel recreanten. KAF Holland hebben dat ook. Die 
hebben heel veel recreanten en heel veel trainers. Dat staat als een huis. We willen 
ons wel richten op de topatletiek. T-shirt is daar ook een onderdeel van. Vrijwilligers 
willen we ook bereiken. Blijft van belang. Vertrouwen in elkaar en in de toekomst.  

Lid van verdienste 
Besluit om Anja van Sluis na zoveel jaar trouwe dienst te benoemen als lid van 
verdienste. Dit is met vreugde en terecht ontvangen.  

13. Rondvraag. 

Juryrecord. Vraag dat het aantal juryleden terugloopt. Welke mensen zijn nu echt 
regelmatig meer op wedstrijden. Straks kunnen we niet eens meer wedstrijden 
organiseren. We moeten in kort tempo juryleden werven.  

Alette: laatst stond op het aanmeldformulier dat mensen ook vrijwilliger kunnen 
worden. Wordt vaak aangekruist. We moeten dan kijken om een systeem te 
ontwikkelen waarin mensen worden opgenomen om dan ook als jurylid te kunnen 
fungeren. Je kunt al met twee zaterdagen jurylid worden.  
Vraag werd gesteld/suggestie om het meer in eigen beheer te doen. Laatst is er 
maar een nieuw jurylid bijgekomen en zijn er 5 gestopt.  

Hanneke heeft gevraagd hoe vaak mensen dan moeten gaan jureren? Dat moeten 
we in onderling overleg gaan bekijken. 3-4 keer in een jaar? Wat mensen willen. En 
wat de agenda toelaat. 3-4 keer is wel mooi genoeg. Dan hou je er handigheid in.  
Aad-Jan: Misschien meer kijken wat de spelregels zijn om jurylid te worden? Eerst 
maar een uitleg geven aan de ouders om gelijk jurylid te worden.  
Jasper: bij de c-junioren was het een verplicht nummer.  
Hanneke: ja, bij de hockey ook.  

Hanneke heeft gevraagd of we wel eens iets van een open dag houden?  



Vrijwilligersdiner: 

10 juni. Jocelyne: dan is het misschien een goed moment om wat meer te vragen.  

Ton Groot: 
Bankrekening stichting 3AS. Bedrag afgeschreven van 95 euro. Admiraal. Gebeld en 
gevraagd waarom dat daarvan is afgeschreven? Geen rekening gehad en geen 
toestemming gegeven. Maakt zich zorgen dat iemand kennelijk aan de rekening kan 
komen.  
Ton Groot: Nog een vraag: hoe zit het met het huurcontract dat wordt afgesloten?  
Theo: vorig jaar is er een brief/email binnengekomen dat de gemeente het klein 
onderhoud zal blijven verzorgen. Voor Trias betekent dit dat we conform de 
Forestersnorm zullen gaan betalen. Staat ook in de begroting.  
Nog een vraag: Trias. Heeft ET gekocht? Daar is een bedrag voor betaald. Dat 
kwam vorige maand pas aan de orde. Stond niet in de begroting van 2016 vorig 
jaar. Voor de stichting stond ook niets tegenover.  
Jocelyne: er zat wel iets tegenover, ofschoon wij vastgesteld dat niet direct zo is: 
(Richard): we verhuren hem. Terugverdienmodel dmv verhuren ET 350 euro per 
keer. In een goed jaar heb je dat zo terugverdiend, die 2000 euro. Maar 
functioneert nog niet goed om het gelijk goed aan te kunnen pakken. 6 mei a.s. 
Hebben we CD competitie met een dergelijk eigen ingeslingerd eigen ET. maar met 
een jaar moeten we dit hebben terugverdiend. Dus het een return on investment.  
Aadjan: maar er komt wel wat bij kijken.  
Richard: heel simpel, als het eenmaal is ingesteld werkt het goed.  

Aadjan: hoe maken we aan atleten bekend dat er iets nieuws op de site staat? We 
willen het zo doen dat Facebookberichten e.d. Gelijk op de site worden geplaatst. 
Alette zei dat deze soms in de spambox terecht komt. De juiste mailadressen 
moeten weer worden aangepast. Kan elke dag wel.  
We willen dat het via de site mogelijk wordt om je te abonneren op de nieuwsbrief. 
Er zullen altijd wel mails in de spambox terecht komen.  

Vraag: geschiedenis vastleggen. 50 jarig bestaan?  
Theo wil van de zomer een jubileumboek uitgeven. Dat leeft ook bij het bestuur dus 
dat komt goed.  
Theo spreekt Jan Koelemei.? Voor een nieuwe update.  

Mariska: jaarprijzen. Wel heel laat voor de jonkies. Kwart voor negen voordat ze 
weggaan. Vind ik te laat. Moeten we toch eens kijken om het anders te doen. 
Hanneke: Misschien op een woensdagmiddag of iets dergelijks?  
Jocelyne: ja, moeten we gewoon eens over nadenken. Jubileumfeest was heel erg 
leuk vorig jaar met de uitreikingen.  



Theo: we koppelen het nu erg aan de ALV, misschien moeten we dat eens los laten.  
Ben: we hebben dat probleem al 50 jaar. 
Theo: ja dat klopt, maar misschien ook verandering.  
Alette: zie je iemand met de scooter wegrijden, moet je dat niet veranderen.  

RIchard: ik wil het bestuur complimenteren met het functioneren de laatste tijd.  

Jasper: ik heb eigenlijk een klein dingetje. Discus. Wat is het verhaal erachter? Dit 
is mijn discus. High spin. Meer gewicht aan de buitenkant zodat je er verder mee 
kan werpen.  

Theo: rondvraagpuntje van Arnjan Bakker. Allerlei borden met de masters, maar hij 
vindt dat de mastercategorie maar aangepast moet worden. Er is een boek geweest 
waarin de clubrecords per 5jaar werden bijgehouden. Ben heeft dit weggehaald 
omdat het een grote puinhoop werd. Helemaal verscheurd en gedaan. Ook altijd 
zelf bijgehouden.  
Arnjan zegt: ik hoop dat dit georganiseerd wordt. Deze clubrecords kunnen we trots 
op zijn.  

Mariska: misschien doordat de kids er teveel doorheen bladerden.  
Ben: was op een gegeven moment niet meer acceptabel. Ik hield het allemaal bij.  
THeo: maar nog beschikbjaar? 
Ben: ja, maar al 7 jaar niet meer bijgehouden. Lars heeft dit op de site 
bijgehouden? 

Afsluiting.  


