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 Notulen Algemene 
Ledenvergadering 2021 

Vergadering  

Datum:  29 september; 20.30 uur 
Plaats:  Online vergadering i.v.m. Corona virus 
Aanmelding:  Pim van der Meer, Wouter Leyds, Albèrt de Goey, Arjan van Dam, C. Visser, Hilda 

Brak, Rob Stofberg, Pieter van den Kerkhoff, M. Vergeer, Janine Jongepier, Ronald 
Dekker, Albert-Jan Hartog, Roeland van der Ploeg, Cindy Hesse, Hans van Keulen, 
Yvonne Roeland Ros, Kees Epping, Edith de la Fuente, Matthijs Knetsch, Elsbeth 
Zeijlemaker, François Bakker, Joost de Kleuver, Anko Bakker, Joost Avis, Marit van 
Dijk, Jacqueline Hagen, Teus van Zelderen, Jan van Golen, Arie Mostert, Rob Jorna, 
Wynold & Dasja Dijkstra, Nienke Heida, Egbert de Langen, Cees de Heer, Pia Judith 
Scheepse, Arie Kuiper, Thijs Ros, Michiel van Leeuwen, Jan Knijff, Tim Valentijn,  
Lennart Kleinjans, Senta Zimnik, Jan Louwers 

Afmelding: Etienne Alderlieste, Ingrid van der Zon, Dirk Blom, Gerard van der Plas, Rien van 
Dijk, Jet Tammeling, Gerard van der Meer, Ton van der Meer, Gemma van Dongen, 
Rita Zwiers 

Notulist: Michiel van Leeuwen 
 

1. Opening / mededelingen 

 Senta heet iedereen welkom 

 I.v.m. het Corona virus houden we vandaag een digitale ALV. Alleen het bestuur is ‘live’ bijeen 

in de kantine van Clytoneus 

2. Huldigingen / Jubilea 

 Dick Slof, Oscar Visser, Frans Hofstede, Anko Bakker, Annemiek Pie, Mike Appeldoorn, Cobus 

Buerman en Janine Jongepier zijn allen 25 jaar lid van Clytoneus 

 Alle jubilarissen krijgen een bos bloemen toegestuurd 

3. Notulen ALV 23 september 2022 

 Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen en daarmee is het verslag vastgesteld 

4. Jaarverslag 2020 

Lennart Kleinjans blikt terug op 2020: 
 Het jaar is beheerst door Corona en dat is nog zo tot de dag van vandaag 
 Het bestuur heeft veel tijd moeten besteden aan het managen van de corona crisis 
 Het bestuur heeft altijd gehandeld volgens de protocollen van NOC-NSF, de Atletiekunie en de 

Veiligheidsregio Utrecht 
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 Qua trainingen hopen we op zo kort mogelijke termijn terug te gaan naar het oude training 
schema 

 De kantine willen we graag open, maar is een horeca punt en dient zich aan de regels daarvoor 
te houden. Dat is ingewikkeld en vergt nog enige tijd 

 In memoriam: we hebben afscheid moeten nemen van ons erelid Hans Ros. Hans heeft veel 
rollen vervuld binnen de vereniging waarvoor de vereniging hem zeer erkentelijk is 

 De ledenadministratie is weer voortreffend onderhouden door Hilda (Brak). Het aantal 
opzeggingen is gelijk aan andere jaren, maar er is helaas bijna geen nieuwe aanwas als gevolg 
van, wederom, Corona 

 Vraag over douches: volgens de regels mogen ze weer open, maar het bestuur moet daar nog 
over besluiten. Iig moet eerst gecontroleerd worden op Legionella; dit omdat de douches 
maanden niet zijn gebruikt 

 Het Beweegteam had als activiteiten: 
 De triatlon afdeling heeft een eigen triatlon opgezet: de Woerdman 
 De Atletiek afdeling hebben nog een onderlinge competitie gehad  
 De lopers hebben een loopmeerkamp kunnen doen 
 De jeugd heeft nog een pupillenkamp kunnen doen 
 De Nordic- en Powerwalk afdelingen zijn hard getroffen door de Corona maatregelen  

5. Financieel jaarverslag 2020 

Tim Valentijn geeft een toelichting op het financiële jaarverslag: 
 Aat is helaas in mei 2021 plotseling opgestapt, daarom hebben we een externe sportaccountant 

moeten inhuren. We hopen dat we snel een nieuwe penningmeester kunnen vinden 
 Het bestuur heeft, in financiële zin, heel terughoudend gehandeld vanwege de Corona 

pandemie. Gelukkig is er ook nog sprake geweest van subsidies vanuit de Overheid 
 De vergadering stemt positief over de volgende voorstellen: 

 Goedkeuring en daarmee vaststelling exploitatie 2020 
 Het resultaten ad € 28.019 gesplitst toevoegen aan de reserves 
 € 8.019 aan de algemene reserve (i.v.m. TASO) 
 € 20.000 t.b.v. bestemmingsreserve vervanging Polsstokhoog installatie en Groot 

Onderhoud 
 Dechargeren van het bestuur 2020 

 Vraag over contributieverhoging Powerwalkers: verzoek aan bestuur om de contributieverhoging 
beter uit te leggen 

 De Kascontrolecommissie bestond in 2020 uit Gijs Straver en Cees de Heer. Cees doet verslag 
namens de KCC en geeft aan dat ze akkoord zijn 

 

6. Bestuurssamenstelling 

 Het bestuur bestaat uit: Jan Knijff (secretaris) en algemene leden Lennart Kleinjans, Senta 
Zimnik, Tim Valentijn en Michiel van Leeuwen. Aat Hendrikson vervulde t/m mei 2021 de functie 
van penningmeester 

 Jan heeft zijn eerste termijn als bestuurslid afgerond en stelt zich niet herkiesbaar. Senta heeft 
eveneens haar termijn afgerond en stelt zich herkiesbaar. Michiel ziet zich genoodzaakt zich 
terug te trekken i.v.m. drukke werkzaamheden. Jan Louwers stelt zich kandidaat voor de functie 
van voorzitter 

 Aangezien er geen tegenkandidaten zijn worden zowel Senta als Jan (opnieuw) benoemd in het 
Bestuur 
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7. Speerpunten 2021 

De speerpunten voor het huidige jaar worden toegelicht door Jan Louwers: 
 Vacatures opvullen voor het bestuur 
 Diverse commissies en werkgroepen (baanploeg, wedstrijdorganisatie, jury, kantine) goed 

bemensen 
 Saamhorigheid versterken 
 Momentum “post-corona” en Olympische spelen benutten voor ledenwerving. Hier met kleine 

werkgroep mee aan de slag. Wie wil? 
 Jubileumfeest 2022! 

8. Begroting 2021 

 Tim geeft een korte toelichting op de begroting 
 Verzoek vanuit Yvonne (kantine coördinator) om de kantineopbrengsten lager in te schatten 
 De vergadering stemt in met het volgende voorstel: 

 Goedkeuring en daarmee vaststelling van de begroting 2021 

9. Benoeming Kascontrolecommissie 2021 

 Cees de Heer gaat nog een jaar door en Albèrt de Goey neemt ook zitting in de KCC 

10.  Beantwoorden / afhandelen binnengekomen vragen 

 Vraag Arie Mostert over gladheidsbestrijding 
 Het bestuur zal dit afstemmen met de gemeente Woerden 

 Vraag Egbert de Langen over nieuwsbrievenarchief 
 Is bewuste keuze om die alleen rond te sturen en niet te archiveren 

 Vraag Egbert de Langen over kleedkamers/kantine na 25 september 
 Vragen zijn reeds eerder beantwoord in vergadering 

 Vraag Egbert de Langen over extra sleutels 
 Sleutels van gebouw worden alleen gecontroleerd verspreid onder commissieleden en 

trainers 
 Vraag Egbert de Langen over jurycursus 2022 

 De intentie is er zeker om die te organiseren 
 Vraag Egbert de Langen over stand van zaken jubileumfeest 

 Van 2022 gaan we een ‘jubileumjaar’ maken met verschillende activiteiten gedurende 
het jaar 

 Vraag of wedstrijduitslagen op de website kunnen worden geplaatst 
 Dat kan door ze naar redactie@clytoneus.nl te sturen  

 Vraag of er een protocol is voor externe wedstrijden zodat we goed voor de dag komen 
 Dat is er niet, wel een goed idee om op te pakken en vast te leggen in document 

11. Sluiting 

 Onze kersverse voorzitter Jan Louwers bedankt iedereen en sluit de vergadering.

mailto:redactie@clytoneus.nl
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