
TLV De Langstraat
Secretariaat

E-mail: tlvdelangstraat@live.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering 18 maart 2019 

Aanwezig namens bestuur: Walter Sprangers, Ad Schoonderbeek, Richard van der Lee, 
Cees Frikkee, Ramon van Bavel, Miranda van Rijswijk, Micky Winkelman en Maarten Bik-
ker 

Aanwezig (35 leden): Catherina Peekstok, Martine , Jan Joosen, Jan Vugts, Sjoerd Baarda, 
Maike van der Schuit, Lianne van Wanrooij, Annette Verhoeven, Doret Klerkx, Corry Sper-
ber, Johan, Sperber, Arna van der Heijden, Inge Verhoeven, Lauran de Bever, Chantal 
Timmermans, Roos Schoonderbeek, Ruud Leijtens, Huberto van der Schuit, Maikel Rom-
bouts, Eswin van Hal, Dick van Delft, Marcel Muskens, Martijn Smits, Reinier Vos, Petra 
van Gorcum, Inge Schuimer, Frank van Laere, Arno Winkelmolen, Mariëlle Sprangers, Ma-
rie-Louise van Noorloos, Mario van Hintum, +4? 

Afmelding (38 leden): Katinka van Beek, Mylène van Dartel, Karel Brouwers, Anja Jong-
mans, Emiel Dingemans, Bert Lemmens, Emily Brekelmans, Antoine van Wanrooij, Tho-
mas van der Kolk, Jan Nieuwkoop, Gerard Timmermans, Ruud Klever, Debbie Joosen-de 
Cloe, Remco van der Lee, Cindy Hillekens, Willem-Jan Klinken, Addy van Herpt, Esther 
Zaat, Wil Kokx, Kim van der Meijs, Remco van der Meijs, Joost de Kroon, Karin Franken, 
José Boeije, Martijn Peters, Wouter Timmer, Stefan de Laat, Anne-Wil Geurtse, Jos Pols, 
Claire Mols, Jan van der Vleuten, Mariëlle Verhoeven, Yvette Schalken, Peter Verheyen, 
Dion Leemans, Ad Merkx, Corry Beser, Monique Haans 

  
Lokatie:  

Drunenseweg 23, Waalwijk 
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Opening  

Voorzitter Walter opent de vergadering in de kantine van de Paardenvriend om 20:05 

Notulen ALV  maart 2018 

Maarten verwijst naar de site waarop de notulen staan. De aanwezige leden geven goed-
keuring voor de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2018. 

Ingekomen stukken, mededelingen en afmeldingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn 38 afmeldingen. 

Verslag Secretariaat  

Het bestuur heeft 7 bestuur vergaderingen gehad. Walter onderhoudt namens de vereni-
ging contact met De Paardenvriend inzake het afstemmen van afspraken in de overkoe-
pelende stichting omtrent het gebouw. We zijn verder naar zowel NTB als AU vergaderin-
gen geweest. 

Micky heeft het afgelopen jaar de TC opgepakt. Miranda heeft de PR en sponsoring op-
gepakt. Ad is nog steeds interim penningmeester. 

Inhoudelijk zal e.e.a. verder in volgende agendapunten besproken worden.  

Triade 

Mariëlle heeft vele jaren de kar van ons clubblad De Triade getrokken. Ze stopt er nu mee 
en Suzanne Kok neemt het over (samen met Roos). 

Wij danken Mariëlle voor haar energieke inzet! 
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Evenementen 

In 2018 en 2019 hebben we de MARESIA Duathlon (in 2019 zonder MTB wedstrijd) geor-
ganiseerd. 
In 2018 hebben we de Libertyrun (samen met ACW ’66), Clubkampioenschap, en MARE-
SIA Cross georganiseerd. Deze staan ook voor 2019 weer op het programma. 
Voor 2019 zullen we onze eerste Tanis Triathlon De Langstraat organiseren! 

Activiteiten Commissie 

Ramon (namens bestuur), Erik van der Wiel, Emiel Dingemans vormen de Activiteiten 
Commissie. In 2018 is het Koningsdag fietsen in Limburg weer georganiseerd (met mooi 
weer en veel deelnemers)  
Ter afsluiting van de clubkampioenschappen was er een geslaagde BBQ. De december 
activiteit is helaas niet doorgegaan, voor 2019 wordt het concept nog bekeken. Verder 
hadden we natuurlijk onze Nieuwjaars receptie. 
29 juni wordt de jaarlijkse BBQ georganiseerd ter afsluiting van de clubkampioenschap-
pen (in nieuwe format). 

Mariëlle Verhoeven heeft zich aangemeld te willen helpen. 

Technische Commissie 

De TC is 7 keer  bij elkaar geweest. 
Qua opleidingen is Maarten naar de Looptrainersdag van de AU geweest. 
Ad, Roos en Inge hebben zwemtrainingen gevolgd. 

In 2019 staat de Start to Triathlon weer op het programma (inclusief jeugd). Nieuw is dat 
we hiervoor extra het doelgroepenbad huren. Afgelopen jaar was de zaaltraining weer 
een succes, al was deze door nieuwe lokatie (Woeringenlaan) wel ingekort tot een uur. 
(i.p.v. 1,5 uur). Ook hebben we een zwemfietsloop zwemfietsloop gedaan. 
Voor het fietsen willen we in 2019 duidelijker splitsen in twee groepen. Emiel wil dan de 
wedstrijdgroep leiden via vooraf bepaalde routes, echter zonder koffiegarantie. 

Er was in 2018 ook een triathlonweek en een zwemlfietsloopzwemfietsloop wedstrijdje. 

We proberen aansluiting te vinden met ACW’66 met name hopende op synergie effecten 
betreffende jeugd aanwas, dit loopt echter nog niet als gewenst. We hebben we al een 
gezamenlijke looptraning gedaan en zijn enkele ACWers bij de zaaltraining geweest. 
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We zoeken nog steeds een extra looptrainer, via de vereniging, Atletiek Unie zijn er op-
leidingsmogelijkheden!!  

Extra bedankje voor inzet van Johan! 

Tanis Triathlon De Langstraat 

Miranda vertelt dat we met Tanis een enthousiaste naamsponsor gevonden hebben voor 
een (na 25 jaar!) weer op te starten triathlon in Waalwijk.  
Afstanden: 1/16 + 1/8 + 1/4 
Gezwommen en gelopen wordt in het Lido gebied bij ons clubhuis. Met name voor het 
fiets parcours (groot gedeelte gemeente Heusden) hebben we veel vrijwilligers nodig! 

Sponsoring, PR, marketing, social media en jeugd hebben speciale aandacht. Zo is er ex-
tra aandacht om de sponsoren goed naar buiten te brengen. 

De commissie (vanuit het wedstrijdteam!) bestaat uit Maike, Marij, Thomas, Emiel, Ad en 
Miranda. 

Sponsors 

MARESIA Recycling en MARESIA Parts zijn onze hoofdsponsors. 
Miranda heeft in 2018 de sponsoring op zich genomen waarmee we extra aandacht kun-
nen geven aan onze sponsors. 

Clubkleding 

Ons wedstrijdteam heeft eigen sponsors en heeft daarmee een eigen kledinglijn ontwik-
keld. We zoeken we naar een oplossing waarbij zowel vereniging als het wedstrijd team 
weer beter als één naar buiten treedt. Als vereniging zijn we ook toe aan nieuwe pakken. 
Dit alles willen we combineren en zoeken naar een geschikte leverancier met een goed 
totaal pakket. We hebben de kleuren gedefineerd (Pantone codering). De trainingspak-
ken zullen niet meer in bruikleen aangeboden worden, maar kunnen straks gekocht wor-
den door de leden met een korting. We zoeken naar oplossing met webshop. 
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Teamcompetitie 

Maike geeft presentatie over 2018 en de opzet voor 2019. In 2018 was het resultaat: 

• 4e divisie heren: 12e   

• 3e divisie heren: 13e   

• 2e divisie heren: 8e  

• 2e divisie dames: 23e 

In 2019 komt er een tweede damesteam bij. In het algemeen is doelstelling behoud in 

betreffende divisie en vooral veel plezier! Maar meer specifiek: 

1. PR en naamsbekendheid voor de club 

2. Verhogen prestaties 

3. Teamgevoel en clubgevoel 

4. Enthousiasmeren jonge clubgenoten 

5. Nieuwe aanwas leden 

6. Organisatie Tanis Triathlon de Langstraat    

Financieel verslag 2018 en begroting 2019 

In 2018 hebben we nogmaals volgens planning ingeleverd op onze reserves om ons 
clubgebouw verder af te bouwen. In 2019 verwachten we weer op de 0 uit te komen. 

Helaas zien we ons genoodzaakt contributies aan te passen. Met name de hoge kosten 
voor het zwembad vragen de contributie m.n. voor de zwemleden te verhogen (met 
+10%). Per kwartaal worden de aanpassingen: 
Triathlonleden  €50 
Zwemleden  €33 
Loop   €30 
Fiets   €20 

Wijzigingen worden goedgekeurd.  
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Eswin merkt op contributies te vergelijken met andere verenigingen. Onze contributies 
lijken vrij laag? 

Het verslag is verder door onze a.i. penningmeester uitgelegd en de kascommissie (Doret 
en Wilma) geeft hiervoor decharge. 

De begroting voor 2019 wordt goedgekeurd. 

Beleidsplan 2016-2021 

Via een grafiek legt Maarten uit hoe de ledenopbouw is naar leeftijd en beoefende disci-
plines. 

 

"  
Leeftijdsopbouw is een belangrijke graadmeter voor de samenstelling van de vereniging. 
Als we de leeftijden vergelijken met de NTB als geheel zien we geen grote afwijkingen. 
Helaas lijkt een relatieve kleine jeugdroep een nationale tendens te zijn. Sjoerd vraagt aan 
dit duidelijker tegenover het jeugdbeleid te leggen en eventueel het beleid hier op aan 
te passen. 
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Verder valt op dat de helft van onze leden voor één discipline ingeschreven staat. Met 
name om het vereniging gevoel hoog te houden vraagt dit focus. 

Roos en Chantal willen jeugdbeleid verder uitwerken. 

Clubaccomodatie 

Met name Walter, Johan en Ad hebben weer veel werk verzet om het clubgebouw verder at 
te bouwen. Afgelopen jaar zijn o.a. buiten banken geplaatst en zijn traptreden geplaatst. 

Aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden 

Walter treed af als bestuurslid en voorzitter. Wij danken Walter voor zijn enorme inzet 
voor de vereniging. Zonder hem was ons clubgebouw waarschijnlijk nooit gebouwd. Ook 
bij evenementen heeft hij veel voor de vereniging gedaan. Gelukkig geeft hij aan dit bui-
ten het bestuur om te willen blijven doen. Wij benoemen Walter tot erelid en Maarten 
overhandigt hem, naast dank, een beeldje dat de bouwstenen symboliseert die Walter 
onder onze vereniging heeft gelegd. 

Wij zijn blij dat Huberto van der Schuit de rol van voorzitter wil overnemen. 
De overige bestuursleden blijven aan. 

Aanwezige leden keuren dit goed. 

Aftreden en verkiezing kascommissie 

Doret is aftredend, Wilma blijft. 
Joost de Kroon heeft zich aangemeld. 
Bert Lemmens en Kees van den Berg staan op de lijst van reserves. 

Het Zonnetje 

Een uitzonderlijke dank aan Walter Sprangers, Ad Schoonderbeek en Johan Sperber. Zij 
krijgen een bon om te gaan uiteten bij De Galgenwiel. 

Verder bijzondere dank aan Sjoerd, Roos, Inge, Jan, Mariëlle, Chantal en Maarten. 
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Rondvraag 

Annemiek vraagt over de AVG. Dit zijn we inderdaad vergeten te benoemen, maar hier-
over hebben we afgelopen jaar uitgebreid over gesproken. Er is een e-mail gestuurd naar 
de leden en een algemene verklaring staat op de site.
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WALTER ERELID VAN ONZE VERENIGING!
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