Notulen Algemene ledenvergadering (ALV) HoogeZandloperS 26 maart 2019
1 -Opening
Voorzitter Annemie heet namens het bestuur alle aanwezigen (41) van harte welkom.
2- Afmeldingen
Annemie meldt de afmeldingen van de bestuursleden Danielle (griep) en Judith (naderende
operatie). Verder worden de namen van alle afwezigen voorgelezen en worden allen bedankt voor
het afmelden. Ook wordt Anja haar afwezigheid speciaal even genoemd omdat haar partner is
overleden. Er zullen tijdens de crematie een aantal leden van de Hoogezandlopers aanwezig zijn.
3- Agendapunten


02/04/2019: Eerste training Gorechtpark.



Rabobank clubkascampagne loopt via Suzanne en Danielle.



De verkiezing van sportvereniging van de gemeente Midden-Groningen, waar wij ons voor
hadden aangemeld, is helaas aan onze neus voorbij gegaan. Maar goed reclame geweest
voor onze vereniging. Annemie en Raymond zijn wel aanwezig tijdens de uitreiking van deze
prijzen.



Minimafonds (Meedoenfonds) is bij de Hoogezandlopers ook mogelijk.



LED-hesjes allemaal nazien op defecten. Deze kunnen kosteloos worden omgeruild bij
Valkema Sport in Veendam.



De nieuwe webshop voor de clubkleding staat inmiddels online.



4april is er een informatiebijeenkomst voor de nieuwe opstappers.

Een week later: Donderdag 11 april is de eerste training van deze opstapgroep. Deze groep zal na
deze 10 weken van training de Stadsloop van Appingedam lopen (5 km)
4- Notulen jaarvergadering 2018
Sylvia geeft aan of er een mogelijkheid is om eerder conceptnotulen te verzenden aan de leden i.v.m.
de lange tijd die er anders tussen zit. De besproken zaken liggen dan nog verser in het geheugen.
Annemie: goed punt. Gaan we bespreken binnen het bestuur.
De notulen van 2018 worden daarna verder goed bevonden.
5- Jaaroverzicht 2018


Nieuwjaarsvisite is druk bezocht.



Er zijn een aantal leden naar de midwintermarathon geweest in Apeldoorn



Ook was er een etentje georganiseerd met een stampotbuffet



Ook is er gelopen tijdens de marathon van Barcelona en de halve van Haren



Was er weer een goede opstartgroep in het voorjaar



Zij er mensen geweest die voor het eerst een marathon hebben gelopen zoals Sylvia Tiersma
en Andre Mulder.



Was er een gezellige en lekkere BBQ bij Anneke en Arie Kingma thuis.



Werd door de opstarters de X-Run in Harkstede gelopen in het voorjaar. In 2019 zal deze
verplaatst zijn naar september.



Ook was er weer een Blote voetentraining op de velden van VV-HSC in Sappemeer



De jaarlijkse clubdag stond dit jaar in het teken van ons 10-jarig bestaan als
hardloopvereniging. Githa had speciaal voor deze gelegenheid een jubileumshirt ontworpen.
Tevens van er een gezellige verloting met vele sportieve prijzen.



Ook hebben de Hoogezandlopers hun nieuwe tent in gebruik genomen, Deze is dan ook bij
diverse activiteiten (run van Winschoten en 7KM) goed gebruikt en gaf een mooie
herkenbaarheid.



Johan en Grietje hebben samen hun 20ste marathon gelopen in het Westerkwartier. Dit is
zeker een felicitatie waard.



Diverse lopers liepen de halve of hele marathon van Amsterdam



Ook waren we bij de vrijwilligersavond van de Gemeente.



De eerste Sinterklaasbijeenkomst was een feit. Dit is door iedereen zeer goed ontvangen.



Ook was er voor de eerste keer een opstartcurcus in het najaar. Er was veel respect voor alle
lopers die vaak in weer en wind onderweg waren.



Ook waren we met veel lopers aanwezig tijdens de Oudejaarsloop in Blijham.



Arjan miste in deze lijst nog de Trappenloop. Wil deze graag voor 2019 weer organiseren.



Bettina heeft de jeugd getraind.



Verder hoorden ook de Chi-running in Noordlaren en de ON- schoenen passessie in het
Gorechtpark nog in dit rijtje thuis.

6 - Financiën
Suzanne neemt het financiële verslag van het afgelopen jaar door. Ook 2018 zijn we weer op
een positieve manier doorgekomen. Marjon en Erna waren als kascommissie erg tevreden. De club
staat er goed voor. Suzanne krijgt applaus van de zaal.
7- Verslag Attentiekommissie:
Rita neemt namens de commissie het woord. Ze noemt de bevindingen van de commissie m.b.t. onze
club alleen maar positief en hoopt dat ook dit jaar 2019 weer vele lopers blessurevrij zullen blijven en
er weer vele bijzondere prestaties kunnen worden beloond. Verder een sportief 2019 voor iedereen.
8- Commissieverslagen
Erna dankt alle leden die hebben deelgenomen aan de diverse activiteiten die waren georganiseerd
door de activiteitencommissie.

Ze noemt ook alvast de eerste activiteit van 2019 die is geweest. Er was een grote opkomst tijdens
het etentje bij de pizzeria.
Verder alvast een aantal data voor in de agenda:




26-mei clubdag
28-juni BBQ (Meerwijck of in de kas bij Suzanne)
14-sept Run van Winschoten

Er volgt een applaus voor de activiteitencommissie. Ook Annemie spreekt haar dank uit.
9 -Gastspreker
Dick Hensens van Valkema sport in Veendam verzorgt een presentatie over sporthorloges van
Garmin. Er komen vanuit de zaal een aantal vragen als: geschiktheid voor dunne polsen, verschillen
tussen modellen en of de gemiddelde hartslag ook wordt aangegeven op de modellen.
Valkema Sport organiseert een tweetal evenementen, zie ook de facebookpagina van Valkema Sport:
 11-mei Vroegevogelloop van 7km
 6-juni Wandelen
Verder noemt Dick nog dat de Hoogezandlopers 10% korting krijgen op een sporthorloge van
Garmin.
10- Contributie 2019
Blijft staan op € 60.00.
11- Bestuursverkiezing 2019
Afscheid van Karin Mollema wordt genomen tijdens de training omdat ze bij de jaarvergadering niet
aanwezig was.
Annemie en Judith zijn beide herkiesbaar. Ze worden ook unaniem herkozen door alle aanwezigen.
Ook worden de nieuw voorgedragen bestuursleden Danielle en Raymond gekozen. Ze zullen per
direct toetreden tot het bestuur.
12- Trainers
De club heeft drie trainers tot nu toe (Eliza, Arjan en Martin). Richard wordt daaraan toegevoegd. Hij
is bijna klaar met zijn trainerscursus.
Richard neemt van de gelegenheid gebruik om nog even te peilen of er donderdagavond een
kwartier langer kan worden getraind. Aangezien er ook nog eerst loopscholing wordt gegeven blijft er
anders voor het lopen niet zo veel tijd meer over. Lijkt door meerderheid goed te worden bevonden.
Lopers die toch korter willen lopen blijven daar vrij in.
Richard heeft 18 mei examen op de Groninger atletiekbaan om 15.15 uur.
Eliza neemt na Richard nog even het woord: Gaat goed bij de club. Ze heeft het nieuwe
trainingsschema op de website gezet en wenst Richard veel succes bij zijn examen.

13- WVTTK
Er komt een vraag over de clubkleding. Suzanne legt uit dat er een nieuwe kledingleverancier is met
meer bestelmogelijkheden, een betere kwaliteit. Onze clubkleuren blijven uiteraard bestaan. Er
zullen binnenkort pasmomenten komen. De prijzen staan inmiddels op de website. Zodat deze
middels een zelf aan te maken inlogcode kunnen worden besteld.
Erna vraagt of er tijdens de RUN van Winschoten voor 2019 ook weer een minder snel team komt.
Verder wordt er genoemd of het misschien handig is om een reiscommissie in het leven te roepen
die loopreizen kan plannen en organiseren. Wordt lastig bevonden m.b.t. betalingen e.d. Ieder voor
zich maar regelen. Samen reizen kan dan wel in overleg.
Arjan peilt nog eens de Trappenloop. Reactie uit de zaal: Leuk maar je loopt je kapot. Er zijn zowel
voor als tegenstanders. Zal op een Donderdag plaatsvinden. Komt bericht van t.z.t.
Eliza merkt op dat buitenstaanders erbij halen niet door iedereen wordt gewaardeerd.
Mensen die de nieuwsbrief niet hebben ontvangen moeten even hun mailadres naar Annemie
sturen, zodat dit alsnog kan gebeuren.
14- Rondvraag
Geen items voor de rondvraag.
Annemie dank iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenst alle lopers een sportief 2019 toe.

