Notulen
Algemene Ledenvergadering van de Surfclub Ter Aar, gehouden op zondag 2
maart 2014 in het clubgebouw van de vereniging.
Opgetekend door secretaris: Cees van Dongen
Aanvang: 12.05 uur.
1.

Opening.
Harry heet de aanwezigen welkom. (14 stemgerechtigde leden inclusief bestuur)
Bericht van verhindering; Jon Derksen, Fam Genuit, Ad Otto, Henk Stoltenborg,
Martien Vermeulen, Ariane van Opzeeland, Ronald Vonk, Ronald vd Poel.
Volmacht verlening: van Avelon Hunneman aan Sebastiaan Grasstek
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Ingekomen stukken en mededelingen.
Ingekomen stukken: Geen
Mededelingen: Geen
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Notulen van de Ledenvergadering, jaar 2012
Bemerkingen: Geen.
De notulen worden door de vergadering geaccordeerd.
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Samenvatting van het afgelopen jaar door de voorzitter.
We hebben met elkaar weer een druk jaar achter de rug.
Een surfseizoen is gestart met een uitgestelde HWS wedstrijd welke naar 9 naar Juni
verplaatst met een groot deelnemersveld. Een geslaagd weekend van Ter Aar met
thema movies georganiseerd door onze jeugd. Als gebruikelijk matige opkomst bij ons
eigen clubwedstrijden. De ijspegeltrofee als afsluiting van het seizoen wel met 29
deelnemers.
Het gebruik van alcohol van jongeren onder de 16 jaar (inmiddels 18 jaar) ligt
nadrukkelijk aan banden. Er is een mysterieshopper geweest en we zijn op de vingers
getikt. Dit kan in de toekomst 1300 euro gaan kosten bij overtreden. Binnen het
bargebeuren zal hier nog nadrukkelijker op gewezen worden.
Het gaat goed met onze club in financieel opzicht. Al zullen we altijd weer moeten
kijken naar afschrijvingen van ons materiaal en vervanging naar de toekomst.
Nieuwe sweatshirts, door Robin opgepakt, en uitgegeven. De winter kaartclub elke
maand op de vrijdagavond is toch doorgegaan, na een eerdere melding van
beëindiging. Na jaren door John Voorn geleid te zijn, in handen van Louis Hoogeveen.
Het afgelopen jaar hebben we weer enkele keren een groep schoolkinderen les mogen
geven.
Relatief rustig met onze overburen. Harry en Cees zijn enkele avonden, naar door het
verbond georganiseerde avonden geweest, over sportief besturen.
Trainersoverleg geweest om weer tot een juiste indeling te komen met de meest
geschikte trainers en begeleiders op de juiste avonden. Tevens zijn er weer beginners
doorgeschoven naar de woensdag om hiermee weer ruimte te maken voor echte
starters. Van de woensdag zijn er ook diverse met meer potentie doorgeschoven naar
de donderdagtraining.
Het steiger wordt zoals u kunt zien erg slecht. Al heeft Johan hier waar nodig wat
reparaties toegepast.
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De VZ meldt regelmatig overleg met de gemeente te hebben, waarbij is aangegeven
dat men het voornemen heeft om een nieuw steigerdek aan te gaan leggen.
Er is een overleg geweest met een delegatie van Rijnland over de waterkwaliteit en het
gebruik hiervan. Harry is vanuit zijn functie binnen de commissie rond de plassen
betrokken bij de voortgang van een betere waterkwaliteit in de toekomst.
Stokken in de plas.
We hebben een een positief bericht ontvangen om een stempelpost Rabo fiets
sponsortocht bij de surfclub te plaatsen, op zondag 22 juni.
Er is ook een start gemaakt met het samenstellen van een beleidsplan.
Martien doet zijn best ook waar mogelijk een verslag door te zetten naar de krant en of
witte weekblad.
Dank ook aan de mensen die de bar als vrijwilliger hebben gedraaid. De mensen die
het gebouw enkele malen grondig schoon hebben gemaakt. De werkgroep voor diverse
onontbeerlijke klussen. Hierover heeft Stefan dadelijk een uitleg over. Het jaarlijks op
het droge leggen en schoonmaken van de boten voor de winterperiode.
Jeugdcommissie komt niet geheel van de grond. Besloten is om hieraan een andere
naam te hangen. Het gaat voortaan Evenementencommissie heten. Dit om het voor
onze jeugdige belangstellende minder schroom oplevert hierin zitting te nemen.
Jammer dat we onze Saskia en Mark als bestuurslid gaan missen. Hier wordt later
meer aandacht aan gegeven.
Oud voorzitter en bestuurslid Henk doet nog altijd in overleg met Saskia de benodigde
spullen voor de bar aanvullen.
Als laatste wilde ik namens het bestuur melden dat Sebastiaan van Grasstek na vele
jaren van zeer verdienstelijk training geven aan de donderdaggroep, besloten heeft
voor een nieuwe uitdaging te gaan. Het bestuur vindt dit erg jammer maar kan niet
anders dan hiervoor begrip op te brengen en hem succes toe te wensen. Als dank voor
de bewezen diensten binnen het bestuur wordt Sebastiaan een waardebon aangeboden.
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Regelgeving, vergunningen en gemeentelijkezaken.
IVA certificaat.
In 2014 is de leeftijds grens voor het verstrekken van alcoholische versnapperingen
opgetrokken naar 18 jaar. Er zal strenger gecontroleerd worden en zullen als club
hierop alert moeten blijven.
De VZ geeft aan dat de sinds vorig jaar gehanteerde regel dat op de trainingsavonden –
dagen er geen alcohol geschonken wordt ook dit jaar weer gehanteerd wordt. Wel is
het uiteraard toegestaan om na afloop van de training met de trainers wat te drinken.
Besloten wordt de (STA) regels omtrent dit gebeuren prominent in de bar op te
hangen, zodat het voor een ieder duidelijk zichtbaar is.
Gemeentelijk subsidie
Subsidie van de gemeente 2014 is reeds gestort en is wederom €1660.
Contract verlenging nog niets over vernomen. Zoals vorig jaar besloten wachten we de
ontwikkeling rustig af. Vanuit de vergadering wordt gemeld dat Reeuwijk (Ber van
Loon) over contract verlenging met de gemeente benaderd kan worden als
ervaringsdeskundige.
Gemeentelijk onderhoud
Er is gemeentelijk overleg geweest over her vervangen van het steigerdek. Er is een
bezoek gebracht aan wv Braassemermeer waar kunststofplanken zijn gebruikt. Dit lijkt
een goede optie voor onze steiger.
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De gemeente heeft zonder voor overleg de groenstrook tussen het fietspad en het club
terrein kort gesnoeid. Dit was nooit de bedoeling. In een vervolg overleg zal hier voor
aandacht gevraagd worden.
Robin vraagt of er iets gedaan moet worden tav de VOG verklaring voor de STA
vrijwilligers. Bestuur heeft regelgeving opgevraagd en er is besloten hier vooralsnog
geen werk van te maken. De sociale controle is goed te noemen. Binnen de vereniging
durven we elkaar daarop aan te spreken. Op het moment dat we van buiten de
vereniging vrijwilligers gaan aantrekken is het opvragen van een VOG wel aan de
orde.
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Financiële zaken
A- verslag inkomsten / uitgaven 2013 *
Cees doet verslag en geeft toelichting op de cijfers. Het overzicht is samengesteld
uit de jaarstukken aangeleverd door J. Turk. De cijfers laten zien dat er een ruim
2400 euro positief is gedraaid afgelopen jaar (de afschrijvingen niet meegerekend).
De kantine opbrengsten zijn iets gedaald, terwijl er een lichte stijging te zien valt
bij de inkopen. Er is in 2013 geïnvesteerd in 1e jaar oud surfmateriaal van BT (5
stuks) ter vervanging van de oude serie van BT. Er is één plank verkocht, met oud
alohatuigag, 2 andere kopers hebben zich ook al gemeld.
B- begroting 2014 *
zie ook uitleg financieel verslag.
De begroting volgt min of meer de lijn van de uitgaven 2013. De posten die er
uitspringen zijn surfmateriaal (€3500) Dit behelst een voorstel van het bestuur te
investeren in nieuwe tuigage (2 maal BT 5.8 en 1 maal BT 6.8) en eventuele
reparatiepost surfmateriaal. Hiertegen over staat dit jaar en naar wij verwachten de
komende 2-3 jaar zeker geen subsidie/sponsorgelden tegenover.
C- vaststellen contributie 2014
Het bestuur stelt voor de lidmaatschap contributie niet te veranderen en de
verhoging tav het gebruik lesmateriaal ingevoerd in 2013 te handhaven.
Contributie gelden voorstel 2014:
Jeugd €42,50
Gewone leden (>=18jr) €55
Aspirant leden (inclusief lesmateriaal) €100 - €125
Lesmateriaal van €100 naar [1e jaars €125, 2e jaars €150, 3e jaars €175, 4e (>=)
jaars €200]
Kluisjes verhuur ongewijzigd
Dit voorstel wordt door de ALV goedgekeurd.
D- verslag kascontrolecommissie
Erwin Versluis doet verslag van de Kas commissie. Erwin Versluis en Sebastiaan
van Grasstek zijn bij Marian langs geweest om de boeken te controleren. Vanuit
het bestuur was Cees daar ook bij aanwezig. De boekhouding is doorgespit. De
commissie heeft geen vreemde zaken kunnen vinden. Alles ziet er goed verzorgt
uit en is door de commissie goed bevonden.
E- benoeming kascontrolecommissie
Erwin Versluis neemt afscheid van kascommissie. Henk Stoltenborg meldt zich
aan voor deze taak.
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Sebastiaan van Grasstek zal samen met nieuw gekozen lid Henk Stoltenborg de
kascontrolecommissie bemannen. Decharge wordt verleend aan kascommissie
door de vergadering.
Marian wordt hartelijk dank gezegd voor het werk verricht in het afgelopen boekjaar.
Een bos bloemen wordt haar tijdens de vergadering uitgereikt. Marian geeft te kennen
nog een jaartje de financiën te willen behartigen.
Joop Turk wordt hartelijk bedankt voor het maken van de jaarrekening over het
boekjaar 2013.
Pauze 12:55 - 13:20
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Verslag wedstrijd en trainingcommissie.
Robin doet verslag.
Seizoen 2013:
We kunnen terug kijken op een geslaagd wedstrijd en trainingsseizoen. Wat de
wedstrijden betreft was het, met een gemiddelde van 15 deelnemers, een geslaagd
seizoen. Natuurlijk hebben we altijd een paar grote wedstrijden waarover nog het een
en ander te vermelden is. Namelijk de 1ste Clubwedstrijd + HWS , Het weekend van
Ter Aar, Junior senior, The Mission en de ijspegel bokaal.
Om te beginnen de 1ste clubwedstrijd:
Zondag 24 maart stond de eerste clubwedstrijd op het programma. Zoals wij al jaren
gewend zijn is dit tevens de eerste HWS van het jaar. Helaas waren wij genoodzaakt
om deze wedstrijd af te blazen i.v.m veel te lage temperaturen. De kou en de harde
wind maakte het dat de gevoelstemperatuur veel te laag lag waardoor het een te groot
risico zou zijn om de wedstrijd door te laten gaan. Deze wedstrijd hebben wij in juni
ingehaald met hele mooie omstandigheden.
Het weekend van ter Aar:
Zoals altijd was dit weer een groots en leuk evenement waarin we elkaar flink hebben
uitgedaagd. Met een deelnemers veld van 43 was het een leuke competitie waarin jong
en oud zich prima hebben kunnen vermaken. De jongsten konden in dit weekend
lekker lang op de plank staan zodat ze qua niveau weer een grote stap verder kwamen .
De wat oudere jeugd hebben zich zoals altijd bezig gehouden met het uitdagen en het
winnen van het evenement in zijn of haar klasse. En tsja, de rest wat over blijft… de
50 plussers, voeren ook hun rondjes en die deden dat lang niet slecht al zeg ik het zelf!
De BBQ werd dit jaar net iets anders aangepakt dan normaal. We hebben eerst de
hamburgers allemaal opgebakken en daarna uitgedeeld en met de rest van het vlees
hebben we hetzelfde gedaan. Dit resulteerde in gezellig eten met z’n allen i.p.v
wachten totdat de kleintjes klaar waren. Verder heeft het rad van avontuur weer voor
het nodige plezier gezorgd! Als afsluiting op de zondag hadden we ook weer de
tombola welke niet heel snel verliep, maar wel weer een hoop tevreden leden.
De junior senior wedstrijd was er ook weer. Deze telde helaas maar 6 koppels omdat
andere leden elders aan het surfen waren.
De Mission:
De laatste?? JA echt de laatste. Na jaren het verhaal gehoord te hebben dat het de
laatste zou zijn was dit nu echt de laatste. De sta leden hebben weer laten zien wat
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licht weer surfen is met hun lange planken. Ook tijdens de laatste editie zijn er weer
sta leden met een prijs naar huis gegaan.
Nu moeten we het helaas zonder gaan doen, maar wellicht is hier een goed alternatief
voor te verzinnen.
De ijspegel/techno bokaal:
Dit evenement telde 29 deelnemers waarvan er maar 8 techno waren. Ook afgelopen
jaar bleef hij in Ter Aars handen, namelijk bij Ian versluis en Anouk Wichers.
Seizoen 2014:
Het aankomende seizoen zal ook weer vol zitten met leuke wedstrijden zoals de
Toertocht welke dit jaar van Alphen naar Ter aar gevaren gaat worden, het altijd
gezellige weekend van ter aar en nog vele andere leuke wedstrijden.
De jaarkalender opgesteld door Saskia ligt ter inzage op de tafels en zal zo spoedig
mogelijk gepubliceerd worden op de site. De eerste wedstrijd (HWS en STA) is
zondag 23 maart.
Trainingseizoen2013:
De trainingsavonden waren ook afgelopen jaar weer druk bezocht, met name de
dinsdag en woensdag waren vol. De donderdagavond was afgelopen jaar een bijzonder
slechte avond. Met een gemiddelde van nog geen 10 surfers was het een rustige avond.
Voorafgaand aan het trainingsseizoen hebben we met bijna de gehele
woensdagavondgroep een optuigclinic gedaan. Het ging hier over het optuigen van de
Techno zeilen.
Dit zijn zeilen met een kleine gebruiksaanwijzing.
Onder leiding van Marc, Martien, Saskia en Ikzelf hebben we de kinderen geleerd hoe
je de techno zeilen moest optuigen. Dit hebben we gedaan op zaterdag 16 en zondag
17 maart. In totaal deden er 20 kinderen aan mee.
Als afsluiting van het trainingsseizoen zijn we met de woensdagavondgroep naar
Aalsmeer gegaan om daar lekker een rondje te gaan varen. Dit was een zeer geslaagde
dag met als afsluiting een heerlijke BBQ die verzorgd werd door Rob Vink, hiervoor
nogmaals dank!
Trainingseizoen2014:
Om inzicht te krijgen in de belangstelling voor het les/trainingseizoen 2014 is er in
februari een inventarisatie rondje gemaakt.
De resultaten zijn nog niet bekend maar het beloofd opo de drieavonden volle bak te
gaan worden.
Voor de dinsdagavond hebben zich nu al 10 nieuwe cursisten aangemeld. Met de 5
surfers die op de dinsdag blijven is er nu dus nog ruimte voor 5 nieuwe kandidaten.
Het zal geen probleem zijn deze plekken op te vullen vermoeden wij.
Op de woensdagavond blijven Nick en Robin zich inzetten. Aan de wal zal Ronald vd
Poel de plaats innemen van Erwin Versluis. Erwin wordt zeer bedankt voor zijn inzet
de afgelopen jaren.
Op donderdag zijn we Sebastiaan als trainer kwijtgeraakt. We hebben Maurice bereidt
gevonden de kar te trekken samen met Stefan Oostendorp. Aan de wal kunnen we een
beroep doen aan Wim vd Lippe. De donderdag groep zal opgesplitst worden in een
wedstrijd groep en een groep die meer recreatief ingesteld is.
Pierre Wichers is benaderd om op de donderdag avond te assisteren. Hij geeft aan
enkel als invaller (bv bij ziekte) de training op het water te willen overnemen.
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Verslag onderhoudscommissie
Stefan doet verslag.
Afgelopen seizoen
Wat was er dit jaar allemaal te realiseren:
 Jaarlijkse controle Blusmiddelen.
 Opknappen van de doucheruimte.
 Slechte steigerplanken vervangen.
 Het realiseren van een nieuwe stalling + drainage voor de stallingen
 Straatwerk ophogen + HWA repareren.
 Schopplaat op de deur van de dames kleedkamer plaatsen.
 Het plaatsen van het clubbord op de stalling.
1. Controle blusmiddelen:
Robin heeft zorg gedragen dat onze blusmiddelen gekeurd zijn voor het jaar 2014.
2. Opknappen van de doucheruimte:
In januari is er begonnen met het slopen en verwijderen van de rotte wand van de
douche die grenst aan de buitenwand.
Waar nodig is hebben we zoveel mogelijk rot hout weggehaald en hiervoor nieuw
geplaatst, tevens hebben we de wandconstructie steviger uit gevoerd zodat dit
probleem in de toekomst niet of minder snel zal voorkomen.
3. Slechte steigerplanken vervangen:
Johan heeft over een aantal trainingsavonden verspreid met wisselend hulp de
ergste rotte delen in de steiger vervangen. Zodat er weer veilig en zorgeloos
gebruik gemaakt kan worden van de steiger.
Tevens heeft de gemeente het voornemen om mogelijk al dit jaar het dek van het
steiger te gaan vernieuwen, Harry houd hier contact over met de gemeente.
4. Nieuwe stalling + drainage:
Helaas is dit er afgelopen seizoen niet van gekomen vanwege een ongelukkige
“uitglijder” van Harry, het zalkomend seizoen zo snel mogelijk Gerealiseerd
worden. Gelijk de vraag voor oproepbare vrijwilligers?
5. Straatwerk ophogen + hemelwaterafvoer:
De gemeente heeft Het straatwerk voor het clubgebouw opgehoogd, en waar even
aan gewend moest worden. Tegelijk is de Hemelwater afvoer nagekeken en
gemaakt waar nodig was.
6. Schopplaat deur kleedkamer dames:
Harry heeft een mooi stuk RVS geregeld en geplaatst op de deur van de
kleedkamers zodat het schilderwerk van de deur niet beschadigd tijdens het naar
binnen en buiten brengen van surfspullen.
7. Plaatsen van het clubbord op de stalling:
Johan en ik hebben op een avond in het begin van het seizoen het nieuwe bord met
nieuw logo geplaatst op de stallingen.
Windsurf materiaal:
Marc heeft wederom dit jaar ook zorg gedragen voor het onderhoud van de zeilen en
board voor de training. De zeilen zijn gecontroleerd en bij welk het nodig was ter
reparatie weg gebracht.
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Ook zijn 5 in prima staat verkerende bic techno boards aangeschaft door de club.
Er is 1 verkocht aan een lid en zal dit voorjaar bij start van het seizoen vervolg
krijgen. Deze board zijn door Cees en Marc nagelopen en goed bevonden voor weder
verkoop aan onze leden. Onze jeugd leden kunnen kiezen uit dit board of een wat
ouder board van door ons zelf gebruikt tijdens trainingen.
De jaarlijks terugkerende zaken zijn ook gedaan, zoals het grondig schoonmaken van
het clubgebouw en het in en uit het water halen van de boten en het schoonmaken
daarvan. De motoren hebben ook weer een service beurt gehad en kunnen er weer een
seizoen vol tegen aan.
De plannen voor 2014:



Het belangrijkste wat te doen staat is de uitbreiding van de stallingen en het
plaatsen van de drainage voor de stalling langs.
Het blijven onder houden van de steiger (rotte plekken tijdig aanplakken),
kosten worden door de gemeente vergoed.

Cees meldt ter aanvulling dat door het opzeggen van een belangrijk aantal smalle
kluisjes er nu de mogelijkheid bestaat wederom van 15 smalle kluisje 10 brede
exemplaren te maken. Door de vergadering wordt dit als positief beschouwd. Praktisch
gezien zal eerst de uitbreiding gerealiseerd moeten worden om ruimte creëren om te
kunnen schuiven.
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Verslag kantine/barcommissie.
Saskia doet verslag.
In het jaar 2013 zijn door Henk en Saskia de kantinewerkzaamheden gecoördineerd.
Er is een gezamenlijk barbeheer uitgevoerd en dat liep uitstekend.
De barbezetting is per evenement nog gevonden en het is wel te verwachten dat dit
ook in 2014 wel zal moeten lukken.
Saskia blijft voorlopig (als overgangs periode) de barcommissie leiden. Henk zal
Saskia de helpende hand bieden bij inkoop en eventuele andere klusjes.
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Bestuursverkiezing,
Aftredend en herkiesbaar: Cees van Dongen
Aftredend maar niet herkiesbaar zijn: Marc vd Boogaard en Saskia van Smoorenburg
De voorzitter memoreert in zijn dank woordje richting Marc zijn positieve inzet
binnen het bestuur en vooral ook de onderhoudscommissie. Als dank voor de bewezen
diensten binnen het bestuur wordt Marc een waardebon aangeboden. Marc geeft aan
graag actief te blijven in de onderhoudscommissie.
Voor vertrekkend bestuurslid Saskia gaat de voorzitter speciaal even staan. Hij
bedankt de aanwezigheid van de ouders Saskia om dit moment mee te maken.
Voorzitter Harry bedankt in een korte toespraak Saskia voor haar 10 jaren als
bestuurslid van STA. Saskia heeft zich op vele terrein verdienstelijk gemaakt. Zij was
de promotor achter vele evenementen, heet aan de wieg gestaan van de introductie van
de BT 293 OD klasse en aanschaf van boards binnen de club. Verder heeft Saskia
STA vertegenwoordigd bij het verbond als ook bij de HWS. Vele nieuwsbrieven zijn
van haar hand verschenen. De laatste jaren heeft ze het beheer van de kantine als taak
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op haar genomen. Als dank voor haar inzet biedt Harry namens de Surfclub Saskia een
hanger aan die speciaal voor de gelegenheid voorzien is van het nieuwe surfclub logo
en haar licentie nummer in het zeil.
Saskia bedankt het bestuur voor de goede samenwerking en toch wel fijne tijd binnen
het bestuur. Met een beetje pijn treedt ze terug als bestuurslid. Saskia geeft aan nog
even de barcommissie taken op haar te willen nemen.
Bestuursverkiezing
Het bestuur heeft Rob Vink en Ariane van Opzeeland bereid gevonden aan te schuiven
aan de bestuurstafel. De ALV gaat hiermee akkoord.
Tegenkandidaten voor de (her) te benoemen bestuursleden hebben zich bij de
secretaris niet kenbaar te maken en bestuurslid Cees wordt dan ook herkozen en Rob
en Ariane gekozen tot bestuurslid met instemming van de vergadering.
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Wat nog ter tafel komt.
 De VZ vermeldt de nominaties van Ian en Demi als sportjongen en sportmeisje
van 2013 op het evenement op donderdagavond 6 maart 2014 bij SportCentrum
Nieuwkoop aan de Nieuwveensweg 39A.
 De VZ merkt op dat naar aanleiding van opmerkingen en vragen van Sebastiaan
dat de KvK gegevens mbt actualisatie van bestuursleden aangepakt zal worden.
 Erin Versluis wordt nogmaals bedankt voor zijn inzet op de woensdagavond.
 22 maart is er het Nationale Schoonmaakdag. De Langeraarseplassen zullen ook
schoongemaakt worden. Erwin wil hieraan meewerken en komt met een boot
helpen.
 Om de steiger schoon te hebben voor de eerste wedstrijd wil Marc met de
hogedruk spuit en bezems dit ook op 22 maart gaan regelen. Vrijwilligers kunnen
zich melden op die dag.. Cees zal proberen er ook te zijn en neemt een verleng
slang mee.
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Rondvraag.
Marian; Komt met het voorstel om een schrijven te maken met daarin vermeld wat er
verwacht wordt van de barmedewerkers, wat de regels zijn en hoe te handelen.
Voorstel wordt aangenomen en zal worden uitgewerkt.
Maurice; Vraagt hoe de vertegenwoordiging is vanuit het STA bestuur bij
verbondvergaderingen, surfclubs bijeenkomsten, clinicks georganiseerd door het
verbond. Sebastiaan licht het één en ander toe. De VZ geeft aan dat we proberen om
bij dit soort bijeenkomsten zoveel mogelijk een afvaardiging te sturen, maar dat dit
niet altijd lukt. De geplande bijeenkomst van surfclubs op 7 april 2014 zoekt nog een
geschikte locatie. Cees zal bij het verbond (Hedwich Kuipers) melden dat dit bij STA
georganiseerd kan worden.
Peter; Vraagt aandacht voor het IVA certificaat. Cees meldt dat er vorig jaar een
behoorlijk aantal dit certificaat hebben behaald en zal de geprinte versies daarvan in
het clubgebouw leggen.
Nick; Vraagt naar de eventuele samenwerking met Aalsmeer op het gebied van
wedstrijdtraining. Marc licht toe hoe er vanuit het bestuur gereageerd is op het gesprek
die hij heeft gehad met Rogier Hassing van WSCA in dit kader. Het bestuur WSCA
ondergaat de komende ALV een grote bestuurswisseling. Het bestuur van STA heeft
per email aangegeven open te staan voor samenwerking maar dat het wacht op het
initiatief van WSCA. Er wordt melding gemaakt dat het WSCA de gedachte heeft dat
het STA bestuur boos is op WSCA omdat Sebastiaan opgestapt is als trainer. Dit is
niet het geval en zal door betrokkenen tegen gesproken worden.
Rob; Als nieuwkomer in het bestuur hoopt hij zijn steentje bij te dragen in de club.
Ten aanzien van de training en opzet van de trainingsavonden is wenselijk dat daar
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duidelijkheid over gegeven wordt. Verder vroeg Rob of buiten de regio van Langeraar
er ook actief aan leden werving gedaan wordt. De VZ geeft aan dat dit voor een aantal
jaren geleden enkel actief binnen de kernen rond STA gedaan is. De laatste jaren
hebben we een luxe probleem en zijn de beginnersplaatsen voor de aanvang van het
lesseizoen al vergeven. Daarnaast hebben we per avond maar plaats voor 20 personen.
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Aftreed Schema Bestuursleden

Harry Egberts
Cees van Dongen
Robin Koeleman
Stefan Oostendorp
Rob Vink
Ariane van Opzeeland
Saskia v Smoorenburg
Marc van de Boogaard
Henk Stoltenborg
Sebastiaan v Grasstek
Merel van Lammeren
Jack Touw

2005
Vs
T

2006
V

2007
Vz
s

2008

2009
Vz

Vs

2010

2011
Vz

Vs

2012

2013
Vz

Vs

2014

2015
>

Vs
T
T

Vz

V
V

V
V

T
V

V

V
T
V

V
T
A

A
A
A

A
V

>
>
>

T
T
V

2016

A

V = Voortgezet bestuurslid
A = Aftredend niet herkiesbaar
T = Toegetreden
z = voorZitter
s = Secretaris
> = volgens het schema
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