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Algemene ledenvergadering

Welke gehouden zal worden in de Tramhalte op vrijdag 3 april 2020.
Aanvang 20.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 maart 2019

3.

Ingekomen stukken/mededelingen

4.

Jaarverslag diverse commissies

5.

Verslag kascommissie

6.

Beleidsplan

7.

Website/nieuwsbrief

8.

Pauze

9.

Begroting & verkiezing nieuwe kascommissie

10.

Bestuurssamenstelling

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Verslag
Datum
Locatie
Aanwezig bestuur
Aanwezig/ afwezig

2020

Notulen

ALV
Vrijdag 29 maart 2019
Tramhalte
Bestuur: Ton Berkhout (VZ); Hans Naberhuis (HN); Annemiek Bromlewe (AB); Leen de Wit (LdW);
Willem van Dijck (WvD), Paul van den Oosterkamp (PvdO), Ireen Mantel (IM),
Rene Weijers (RW) en Danielle Breed (DB)
Aanwezig bestuur: Ton Berkhout (VZ); Hans Naberhuis (HN); Annemiek Bromlewe (AB); Leen de
Wit (LdW); Willem van Dijck (WvD), Paul van den Oosterkamp (PvdO), Ireen Mantel (IM),
Aanwezig feestcommissie: Fred Huberts; Greetje van Roon en Lenie Brouwer.
Aanwezig leden : René Weijers; Daniëlle Breed; Cees Dubbeld; Dick en Lenie de Vries; Nico Bos;
Paula Greuter; Annemiek Bakker; Willy Verduijn; Aiko Pastoor; Monique Kramer; Bas Dorpmans;
Wim Blok; Ab Hoek; Teun Burgers; Cees Kerstens; Jaap Zuiker; Danny Potveer; Ad en Lies de
Klerk; Janny de Wit; Georgia Berringer; Rob Rooijackers; Herman Koopman; Ivonne Verhagen;
Tonny Houtenbos; Annemiek Helsloot; Diana Groot; Thera Gunneweg; Martijn Berkhout; Simon de
Jonge; Peter van Nuland.
Afwezig met afbericht: Rene Bakker; Gerda en Frank Goossens; Leo en Nanda Witteman;
Franco Shintu; Jan Rabenberg; Luuk Bos; Co Wiskerke; Monique de Vries; Marjolein Kok; Fred
Makker; Anneke Deutekom; Ans Wessels, Ria Barsingerhorn en Jeroen Slagter.
IM
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Opening voorzitter
De VZ opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze 37e Algemene Ledenvergadering. De VZ bedankt
alle vrijwilligers voor hun inzet en bedankt de feestcommissie voor de verzorging van deze avond.

2.
▪

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 13 april 2018
Notulen doorgenomen en akkoord bevonden.

3.
▪

Ingekomen stukken/ mededelingen
3.1 Mail van Jaap Suiker 12 maart jl waarin Jaap mededeelt om na 27 jaar te stoppen met de organisatie van de
Clubcompetitie. Reden: animo zakt. Heden zijn er nog maar 16 leden die deelnemen aan de CC. Jaap zal wel de
dinsdagmiddagtraining en bij Nordic Walking blijven doen. Georgia Berringer merkt op dat er veel meer aandacht onder de
leden gebracht kan worden voor de CC. Wordt aan gewerkt. Beleidsplan.
3.2 Concept beleidsplan dd 27 maart jl. van Monique de Vries. Zie 6.
3.3 Mail van Co Wiskerke dd maart jl: hierin doet hij een oproep om vrijwilligers te vragen voor de Wijkenloop 2019.
3.4 Ad de Klerk doet wederom een oproep voor vervanger PR zie Rondvraag
3.5 App van Jeroen Slagter aan TB: hij is niet aanwezig op de ALV maar wil wel zeggen dat hij het erg naar zijn zin heeft
met huidige trainersgroep!

▪
▪
▪
▪

4.
▪
▪

Jaarverslagen diverse commissies
Alle jaarverslagen 2018 doorgenomen. Geen opmerkingen. Verslag Jeugd 2018 ontbreekt. Is niet aangeleverd door Joeri.
Toelichting van Ab Hoek op jaarverslag vd 24e editie 2019 Den Helder – Schagen: Het deelnemersaantal was minder dan
vorig jaar. Het weer was erg slecht: 170 deelnemers 25 km solo (2018 - 186) en 35 estafette-teams. (2018 - 50) Dit jaar
(2019) heeft het evenement verlies geleden, maar dit kan financieel nog opgevangen worden.
Volgend jaar is de 25e editie! Ab en Co stoppen tevens na de 25e editie met de organisatie. Indien het deelnemersaantal
blijft dalen, zou 2020 de laatste keer kunnen worden..
Georgia Berringer vraagt of er nog extra aandacht aan de jubileum-editie komt. Ab: ja, dat komt er zeker!

5.
▪

Verslag kascommissie
Teun, Ab en Cees verlenen decharge aan de keurige boekhouding/begroting 2018-2019. Met complimenten voor HN!
Cees Dubbeld treedt af en wordt bedankt met een bos bloemen. Annemiek Bakker meldt zich aan als reserve.
De kascommissie bestaat uit Teun Burgers (2e jr), Ab Hoek (1e jr) en Annemiek Bakker (reserve).
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2020

Beleidsplan
De VZ presenteert globaal het concept beleidsplan 2019 – 2024. Het plan nog niet helemaal klaar, maar Monique de
Vries werkt hier hard aan. Dit is een onderdeel van haar werk als verenigingsondersteuner Sport Service.

7.
▪

Pauze
Voordat de pauze begint vraagt Martijn Berkhout aandacht voor de
St. Mont Ventoux, groot verzet tegen kanker. Martijn gaat in september de Mont Ventoux fietsen en de opbrengst is voor
de Hospice Schagen. Donaties zijn van harte welkom. Collectebus aanwezig. https://www.grootverzettegenkanker.nl

8.
▪

Begroting en verkiezing nieuwe kascommissie
HN licht e.e.a. toe op de kosten/baten 2018 en begroting 2019:
2018 was een goed jaar: eigen vermogen is met € 8.500 toegenomen.
Meevaller 2018:
- opbrengsten 10 EM hoger dan verwacht. De solidariteitsbijdrage aan de Gemeente Schagen viel
€ 5000 lager uit. (€ 12.503 ipv € 17.850)
Tegenvaller:
- Het ledenaantal is in 2018 gedaald en dit zal een negatieve invloed hebben op de contributie-inkomsten van 2019.
Contributie 2018 was ook iets lager dan begroot.
- Extra kosten 2018-2019 ad. € 7000 voor de verenigingsondersteuner Monique de Vries Sport Service.
- De BSO fun4Kids heeft het huurcontract per 1 juni 2019 opgezegd. SKRS wil als pilot de accommodatie huren voor 3
maanden. (juli, aug en sept). Of de huur na deze 3 maanden voortgezet wordt is afhankelijk van o.a. wanneer de Stint
weer gebruikt mag worden. (uitspraak mei/juni 2019) Nieuwe huurder + de inkomsten 2019 onzeker.
- WOZ en energiekosten stijgen in 2019.
- In 2019 geen contributieverhoging behoudens de inflatietehoging ad 1,46%. De kans is groot dat de contributie in 2020
wel omhoog gaat.
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6.
▪

Vragen leden betreffende de financien:
- Annemiek Bakker vraagt wat de huuropbrengst is van de BSO Kids4Fun: HN: € 405 per maand.
- Dick de Vries vraagt HN of de kortlopende contributieopbrengsten in de begroting 2019 is opgenomen: het antwoord is
nee, want er is nog geen overzicht van de te houden cursussen in 2019.
- Peter van Nuland vraagt of er nog kans is op subsidie van de gemeente Schagen: HN en TB nog in onderhandeling met
de gemeente Schagen i.s.w. met Sportservice om subsidie te verkrijgen voor de kosten van de verenigingsondersteuner.
- Ab Hoek: De baan moet in 2025 vernieuwd worden. Hoe gaan we dit bekostigen: TB/HN: deze kosten zijn opgenomen
in de solidariteitsbijdrage. D.w.z. dat de kosten voor de Gemeente Schagen zijn.

9.
▪

Bestuurssamenstelling
TB treedt af en is herkiesbaar. PvdO en IM treden af en zijn niet herkiesbaar. PvdO is 12 jaar bestuurslid jeugd geweest
en IM heeft 10 jaar het secretariaat verzorgt. Afscheid PvdO en IM. PvdO en IM ontvangen een bos bloemen met een
cadeaubon.
PvdO wordt opgevolgd door René Weijers en IM door Daniëlle Breed.
Daniëlle en René stellen zich voor. Alle leden zijn akkoord met deze bestuurswisseling. Het bestuur krijgt akkoord van de
leden voor voortzetting functie TB als VZ.

10. Rondvraag
▪ Ad de Klerk: Ad doet nogmaals een dringende oproep aan alle leden om zijn taak PR Reclameborden over te nemen.
Jaap Zuiker doet overigens de plaatsing van de borden. Dit is echt te zwaar voor Ad. AdK is reeds 18 jaar de PR man
voor de reclameborden en vanwege zijn leeftijd van 84 jaar zal hij zijn functie in juni 2019 neerleggen.

11. Sluiting
▪ De VZ sluit de vergadering en nodigt ieder uit voor een drankje aan de bar.

Jaarverslagen 2019

5
Alg. ledenvergadering

Wandelverslag TAS`82 2019
Met een leuk team van trainers en begeleiders is er
afgelopen jaar weer flink gewandeld. Op de baan op
straat en natuurlijk in de mooie omgeving van bos,
duin en strand. Gezellig met je maatje sportief bewegen hartstikke goed natuurlijk. Want wandelen
op wat voor manier dan ook, is een makkelijke leuke
en sportieve bezigheid. Zo hebben we op woensdag

Jaarverslag Wandelbootcamp
De wandelbootcamp is een nieuwe activiteit
van TAS’82 die geïntroduceerd is in 2019. In
de trainingen worden kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid met elkaar
gecombineerd tot een 60 minuten intensief
sporten in de buitenlucht. Een training bestaat
uit o.a. krachtcircuits, coördinatieoefeningen,
loopscholing en korte sportief wandelensessies,
die vaak in spelvorm aan elkaar gekoppeld worden. Elke training is weer anders zodat het nooit
saai wordt. Plezier hebben in het sporten, wat je
kunt goed uitvoeren en lekker moe worden en
voldoening hebben aan het eind van de sessie,
zijn belangrijke aspecten voor de deelnemer.
Er is begonnen met de wandelbootcamp in series van 10 sessies. De eerst twee sessies was er
één groep van 25-30 bootcampers. In de tweede
serie kwam naar voren dat differentiatie in twee
groepen, minder & meer intensief, wenselijk
was. Het verloop was om die reden in de tweede groep groot. Vanaf september zijn er een
minder intensieve en een intensieve groep. De
groepen werden kleiner en de aandacht voor de

2020

Hardlopen senioren
In 2019 hebben de senioren en masters weer de
nodige kilometers verslonden. Ieder op zijn of haar
eigen niveau, al dan niet gekoppeld aan een concreet
doel. Al die lopers hebben wel een ding gemeen: plezier in het lopen!
Voor de trainers is plezier net zo belangrijk. Niet
alleen in het lopen zelf, maar ook in het begeleiden,
adviseren en ondersteunen van andere lopers. Om dat
zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben de trainers
in 2019 een cursus gevolgd bij de KNAU om hun
kennis te vergroten.
Het trainingsprogramma heeft in 2019 enkele wijzigingen ondergaan. Na zorgvuldige overwegingen
is besloten om het trainingsprogramma te wijzigen.
Vanaf de zomer wordt er op dinsdag- en donderdagavond op één tijdstip getraind, waarbij de groep in
tweeën is gesplitst.
Wel of geen concreet wedstrijddoel voor ogen, dat
is het belangrijkste onderscheid tussen de twee groepen. En zoals met elke verandering, was het in het
begin een beetje wennen. Maar we mogen inmiddels
vaststellen dat deze verandering is aangeslagen en
goed bevalt. De populariteit van het ‘bakkie thee’ na
afloop van de training is daarvan misschien wel het
beste bewijs.
Een andere wijziging betrof de maandagavondtraining. Was deze training eerst exclusief voor de dames, nu is deze toegankelijk voor alle senioren, dus
ook mannen. Genderneutraal, zeg maar.
En dan is daar nog de dinsdagmiddag training: uit
de toenemende belangstelling kunnen we opmaken
dat dit een schot in de roos is.
Om het gevarieerde trainingsaanbod compleet te
maken, verzorgen de trainers in ‘wisseldienst’ op
de vroege zaterdagochtend een duurtraining in het
prachtige bos- en duingebied van Schoorl.
Zo is 2019 het jaar geworden waarvan we samenvattend kunnen zeggen dat het allemaal weer lekker
is gaan lopen ;-)
Hans Nijman

onze sportieve wandelavond op de baan, de zaterdagochtend boswandeling in Schoorl en op
dinsdagochtend gaan we Nordic Walken en natuurlijk de wandelbootcamp wat een succes is,
leuke oefeningen met stukken wandelen onder
de bezielende leiding van Janny. Omdat we zo
lekker bezig zijn levert dit natuurlijk ook de nodige nieuwe leden op. Goed toch!!!
Naast al deze trainingen hebben we ook nog
de wandelcompetitie 10 wandelingen in het
seizoen van allerlei aard lang, kort, cross en
verhard, dichtbij en veraf. 5 wandelingen moet
je er dan gelopen hebben voor een herinnering.
Leuk om ook eens ergens anders te wandelen.
Zo is het een heel mooi jaar geweest met mensen van allerlei leeftijd van 20 tot 85 aan toe.
Omdat we voor een ieder ook een geschikte
training aanbieden met dat bakkie thee en die
nababbel, maakt dat er een goeie sfeer is. Misschien wel een positief verhaal want het gaat
ook zo goed met ons wandelen maar er komt
ook weleens een ziekte, een blessure of een
struikelpartij voor. En dat krijgt natuurlijk ook
zijn aandacht van de anderen. Zo zijn we met
zijn alle een hele leuke club van wandelaars.
Jaap
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individuele bootcamper werd groter. Dit leidde
tot stabiele groepen waarvan de leden week in
week uit, weer of geen weer er steeds weer waren. In de intensieve groep zijn momenteel alle
deelnemers inmiddels lid van TAS’82.
Na het eerste jaar Wandelbootcamp is bewezen dat deze activiteit een welkome aanvulling
is op alle andere activiteiten die TAS’82 aanbiedt.
Janny de Wit
Wandel- en Wandelbootcamptrainer
TAS’82 Jeugdatletiek 2019
De jeugd van TAS’82 heeft het afgelopen
jaar op 3 “uren” getraind. Voor de junioren was
dat op maandagavond een technische en/of een
looptraining en op woensdagavond een looptraining. De pupillen trainden op woensdagmiddag, meestal op de baan maar in de koude
maanden in een sporthal of gymzaal.
Diverse jeugdleden hebben deelgenomen aan
wedstrijden. In de (indoor) meerkamp, de crosslopen, de wijkenlopen en de event/kermislopen konden zij de strijd met zichzelf, clubgenoten en leden van andere verenigingen aangaan.
Er hebben zich een aantal trainerswissels
voorgedaan, assistent-trainers hebben elkaar
afgewisseld maar vooral het opzeggen van Joeri Slagter eind 2019 zorgde voor hoofdbrekens
omtrent een nieuwe trainer voor zowel de pupillen als de jeugd van de woensdagmiddag en
de woensdagtavond. Een noodscenario was in
de maak dankzij de toezegging van een aantal
leden/trainers om de trainingen te gaan doen.
Op de valreep werd Rien Groentjes binnengehaald, voormalig lid van TAS’82 en laatste
jaars CIOS student. Zo zijn ook alle trainingen
van 2020 weer voorzien van vaste, deskundige
en enthousiaste trainers.
De ledenaantallen verdienen de aandacht.
Met o.a. flyers, de wijkenlopen, de scholierenveldloop en “Running and More ouder en
kind” werd de interesse voor atletiek gewekt
bij de jeugd. Al deze inzet leverde enkele nieuwe aanmeldingen op. Het blijft een uitdaging
om nieuwe en huidige jeugdleden blijvend aan
de club te binden. Er ligt een taak om atletiek
als allround sport, als aanvullende sport met
bv loopscholing en als basis voor elke andere
sport nog meer onder de aandacht te brengen.

Verslag 24e editie Den Helder Schagen 3 maart 2019
Algemeen
Voor de 2e keer was de finish op de Loet voor uitgaanscentrum Alpha. De medewerking van de medewerkers van Alpha was weer optimaal.
De wedstrijd verliep onder slechte weersomstandigheden. Er was een straffe wind die de deelnemers
parten speelde.
De wedstrijd werd weer opgeëist door Filmon Tesfu
die de vorige editie ook gewonnen had (tijd 1.27.20) .
Zijn voorsprong was dit jaar groter. Het verschil met
nummer 2 Gianluca Assorgia was meer dan 4 minuten . Cees Kersten kwam als 4e over de streep en was
natuurlijk 1e in de categorie mannen 50+.
Bij de dames was Suzan Nieman ver uit de snelste (1.38.17) . Als 2e kwam Finnula vd Berg over de
streep, wel 1e bij de dames 40+.
Bij de heren 40+ ging de overwinning naar Jos
Hoogeboom die op korte afstand gevolgd werd door
ons Tas-lid Tuan D0.
In totaal waren er 170 deelnemers die de finish gehaald hadden. De laatste finisher was ruimschoots
voor de gestelde limiet van 3 uur binnen ( 2.47.16). In
2018 waren er 180 deelnemers voor de 25 km.
Opvallend was ook de deelname van een relatief
grote groep atleten uit de buurt van den Haag.
Bij de trio’s ging de overwinning bij de mannen
naar het team van All4Running. Bij de dames ging
de overwinning naar het trio The Atlete Club team 1.
Het aantal estafette teams was dit jaar gering. Maar
30 teams hadden zich ingeschreven in 2018 waren dit
er nog 50 .
Op 8 maart 2020 zal de laatste ( 25e) wedstrijd van
start gaan.
Het wandelgebeuren was dit jaar weer officieel en
stond vermeld op de flyers. De organisatie is volledig
in handen van TAS. De start was in hotel den Helder
en de finish bij de Posthoorn in Schagen. Het aantal
deelnemers blijft beperkt (ca.40) de reden daarvan is
onbekend. Het is immers een mooie wandeling. Volgend jaar op 7 maart 2020 zal de laatste van start
gaan.
Financiën
Ook bij deze editie konden we weer rekenen op de
meeste sponsoren. Univé was opnieuw hoofdsponsor
en verzorgde de finish op Loet met een mooie herkenbare finishboog.
Een belangrijke kostenpost is de herinnering die
deelnemers en vrijwilligers krijgen. Als deze relatief
goedkoop is scheelt dit veel in de kosten en dit jaar
was dat ook zo. Ondanks de geringe deelname dit jaar

Jaarverslag Bordreclame en Advertenties
Reclameborden
Er zijn momenteel 24 bordsponsoren (2019).
Hiervan hebben er 2 aangegeven niet door te gaan
in 2020. Dit zijn “Van der Voort Pensioen Advies”
en “Anfy Internet Professionals”. Daarmee staat het
aantal voor 2020 op 22 bordsponsoren. Van der Voort
Pensioen Advies blijft wel als mede-organisator en
hoofdsponsor betrokken bij de Schager City Run.
In 2019 is Mariëtte Dekker van Staalbaron en zorgmeubel bereid gevonden bordsponsor te worden voor
2 borden. De overige veranderingen betroffen: nieuw
borden voor “Van den Berg badkamer” en “Fit for
Free”.

Ik wil met name de sponsoren bedanken die
tot op heden trouw zijn gebleven aan de club.
Als u een suggestie heeft voor een nieuwe
sponsor, aarzel niet om me te benaderen op
sponsoring@tas82.nl
Bas Dorpmans

Alg. ledenvergadering

Met dank aan de sponsors die ons ondersteund hebben om dit evenement glans te geven.
Het zijn: UNIVE (hoofdsponsor) G&P Accountants en Adviseurs (sponsor);Ten Boekel en Bakker, Nissan en KIA motors (sponsor); PAM Klitsie
Parket Schagen (sub sponsor); Hoep Zuid Fysiotherapie (sub sponsor); Alpha op de Loet (sponsor);
Sporthal Sportlaan Den Helder (sponsor); All4runing
(sub sponsor); Intersport Den Helder (subsponsor);
De Keukenzaak (subsponsor); Bakkerij Slijkerman
(sub sponsor); DEKA (sub sponsor); Regius College
Schagen (sub sponsor); Bliksems-reclame.nl (sub
sponsor).
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*Namens de organisatie: Ab Hoek, Co Wiskerke
en Charles vd Mark.

O.a. de volgende bedrijven zijn benaderd om
bordsponsor te worden: “McDonalds, Febo, Kinepolis, Markstad, Piet Pann, Posthoorn, Skaga
Venture, De Smidse, SKRS, Lijf en Visie, Hoka
One One. Helaas heb ik nog geen nieuwe bedrijven bereid gevonden bordsponsor te worden. In eerste instantie had de makelaar van Rumors aangegeven dat het bedrijf verkocht zou
worden en dat de bordsponsoring zou stoppen.
Na verificatie met dhr. Awad bleek dit op een
misverstand te berusten en gaf hij aan de sponsoring door te zetten voor 2020. Er bestaat een
mogelijk dat het Sloopbedrijf ESAM stopt met
bordsponsoring omdat het bedrijf te koop staat.
Het TAS bord langs de trambaan was door hevige wind losgekomen van de palen. Jaap Zuiker heeft de palen vervangen en het bord opnieuw bevestigd zodat het weer jaren mee kan.
Ook dit jaar is bij de bordsponsors weer een
kerstgroet met een aardigheidje afgegeven. Ad
de Klerk heeft hier enorm bij geholpen.
Advertenties
De volgende bedrijven hebben aangegeven de
reclame advertenties stop te zetten voor 2020:
“Beautiful U”, “De Jonge Prins” uit ’t zand,
“Lijf en Visie” van Wouter Teitsma en “Golfbaan Molenslag” uit Barsingerhorn.
Zowel de bordsponsoren als de bedrijven
die een advertentie hadden op de TAS website
waarvan het logo niet van voldoende kwaliteit
was, zijn benaderd om een logo aan te leveren
van hogere kwaliteit voor de nieuwe website.
Op de nieuwe website en bijbehorende nieuwsbrief zullen de sponsoren specifieke aandacht
krijgen. De doelstelling is dat een sponsor ook
iets terug krijgt voor zijn investering in de vorm
van betere naamsbekendheid onder het TAS ledenbestand.

2020

(relatief weinig estafetteteams) heeft deze editie toch
naar ca. 500 euro in de plus opgeleverd. Dit bedrag
zal aan de buffer worden toegevoegd om het mogelijk te maken om bij de 25e editie in 2020 een mooie
herinnering aan te bieden aan de lopers en vrijwilligers.
Vrijwilligers en Sponsoren
Het verloop van een dergelijk evenement valt en
staat natuurlijk met de medewerking van vrijwilligers en sponsoren. Gelukkig waren er in 2019 genoeg
mensen bereid om mee te helpen maar het is soms
moeizaam om deze te verkrijgen. Ook voor de editie
in 2020 zijn weer een groot aantal vrijwilligers nodig. Gaarne vragen we de leden om ja te zeggen als
er een beroep op hen wordt gedaan. Mocht je niet gevraagd zijn om te helpen maar heb je daar de tijd voor
meld je dan bij Ab Hoek, Co Wiskerke of Charles
vd Mark ( verkeersregelaars). Ieders inzet kan goed
gebruikt worden.

2020
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Bevrijdingsvuurestafette 2019
Na weken van voorbereiding, w.o. het bij elkaar krijgen van voldoende hardlopers, de afspraken met het Comité ‘40-’45 en de gemeente, de verkenning van de route, zodat de gehele
route voor de fietsen en busjes in navigatie kon
worden gezet, het vastleggen van vervoer, de
voorbespreking, enz. enz., was het zover. Voor
mij de 4e keer dat ik het kon organiseren. Het
blijft altijd spannend. Op 4 mei verzamelden
wij, van TAS’82, TAV’80 en AV NOVA, (Renée de Vries, Maureen Gootjes, René Bakker,
Henk Makkreel, Hans Nijman, Rik van Zwol,
Henry Hofmann, Wilco van der Stoop, Tijs
Hofmann, Margreet Burger, Willem Keesom,
Cees Dubbeld en Co Wiskerke) bij de twee geparkeerde busjes nabij het monument om onze
tassen en fietsen in te laden en daarna gezamenlijk naar De Posthoorn te wandelen voor
een kopje. Daar was het wachten tot de herdenkingsdienst in De Grote kerk was afgelopen en
de mensen naar het oorlogsmonument gingen
lopen. Wij sloten daarachter aan, de stille tocht.
Na de 2 minuten stilte en het zingen van het
Wilhelmus werden de kransen door verschillende organisaties bij het monument gelegd.
Wij liepen stilletjes naar de bussen, werden
door bekenden uitgezwaaid en succes gewenst
en vertrokken naar Wageningen, maar niet
voordat we bij de Menisweg onze twee voorfietsers Willem de Mareé en Pietjan Blommaart
hadden opgehaald plus Teun Burgers.
Het was een voorspoedig rit en rond 22.15
stonden we geparkeerd op de Dreijen. Na het
melden op het Belmonte Arboretum en het
foto moment, liepen we gezamenlijk naar onze
startplek, nr. 13 deze keer.
Willem, Hans en Co liepen terug naar de busjes om die alvast op een strategische plaats te
parkeren waar straks onze lopers langs zouden
komen en dat we er snel achteraan konden rijden. Willem zou ondertussen alle navigatie apparaten instellen.
In de fuik was het wachten tot de ceremonie
was afgelopen. De toespraken, het ontsteken
van het vuur en het zingen van het Wilhelmus.
Hierna kon de eerste loopgroep op weg. Het
liep deze keer op rolletjes en wij konden ron
12.15 uur op weg.
In elk busje lag het schema om te wisselen
(elke 2 km) en de (nood) telefoonnummers,
plus een stuk van de route dat was uitgewerkt,

omdat het op sommige plekken lastig zou kunnen zijn.
Toen de twee lopers voorbij waren en de anderen in
de busjes zaten reden wij er om 00.25 uur achteraan.
Een voorspoedige start! We waren snel bij elkaar en
de eerste wissel begon. We moesten even in het ritme
komen maar het verliep prima. Helaas begon het na
een uur te regenen, en het was al zo koud. Op de fiets
dik ingepakt met muts en handschoenen. Je werd niet
echt warm. Maar de stemming bleef top en we liepen
gestaag door. In de buurt van Scherpenzeel waren we
even een busje kwijt maar gelukkig loste dit zich weer
op. De koude en nattigheid koste veel energie. In de
buurt van Muiden was het licht en zagen we zowaar
de zon opkomen. Het werd gelijk aangenamer na een
toch wel koude nacht. Maar de zon was maar voor
even omdat het daarna nog regelmatig buien vielen.
Bijna alle lastige punten werden vlekkeloos gepasseerd. Bij IJburg lagen we achter op schema. Vandaar
verder over de Schellingwoude brug door Schellingwoude, een pittoresk plaatsje waar je niet zomaar
komt. Door Amsterdam waren de lopers ca. 4 km alleen. De busjes reden door naar het NH-kanaal om
hen op te wachten. Op dat punt hadden we toch ruim
een half uur achterstand opgelopen volgens schema
en dat lag puur aan het weer.
Vanaf dat moment gingen we over op individuele
kilometertjes lopen. Daarmee hielden we de snelheid
hoog en liepen we onze achterstand in. Voor Purmerend nog een keer uit elkaar voor 5 km.
Ook hier was het onderling wisselen met lopers en
fietsers. In Zuidoostbeemster waren we weer compleet en gingen we voor het laatste stuk. Nog ruim 40
km. Het bleef spannend t.a.v. de aankomsttijd maar
het zag er goed uit.
Intussen was de wind fors aangetrokken. Het was
pittig lopen op de zondagochtend door de Noord-Hollandse polders hoewel sommigen de pech hadden te
lopen als er een fikse bui viel. We passeerden Avenhorn, Spierdijk en we kwamen steeds dichter in de
buurt. We werden weder getrakteerd op koffie en vers
gebakken taart door de ouders van Renée. Dat ging
erin als ….. Top! Bedankt. Snel door naar Nieuwe
Niedorp, t’ Veld en Zijdewind. Iedereen kreeg het wel
zwaar, de een wat meer als de andere maar niemand
klaagde. De stemming bleef goed.
We liepen Schagen binnen via de Witte Paal en parkeerden om 12.30 uur op de parkeerplaats Julianalaan
(Regius). Top. Mooi op schema. Daarna ons nog wat
opgeknapt en een groepsfoto gemaakt.
Toen de fakkels aangestoken om zo tegen enen de
Torenstraat in te lopen. Het was een geweldige ontvangst op het Cultuurplein. De burgemeester en en-

N.B.: Co doet de 10e editie van 14 mei t/m 8
juni 2020. Het is zijn 10e keer en hij vraagt al
geruime tijd of het kan worden overgenomen!
Wie???? Het zou anders wel eens het laatste
lustrum kunnen worden.

Alg. ledenvergadering

Sportieve groet, Co Wiskerke
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De Schagerwijkenlopen 2019 – 9e editie
van 9 mei t/m 13 juni
Het was weer een mooie editie met gemiddeld 110
deelnemers per week/wijk, waarvan gemiddeld 65
kinderen. We liepen respectievelijk in Groeneweg,
Hoep, Centrum, Waldervaart en Muggenburg. Vanaf
onze eigen Trambaan, bij de laatste wijk, was ook de
gelegenheid om met je bedrijf of organisatie mee te
lopen. Dat werd slechts dor 6 bedrijven/organisaties
gedaan.
De kinderen t/m 17 jaar liepen gratis mee omdat
hiermee het bewegen wordt gestimuleerd en er geen
(financiële) drempel is. Volwassenen betaalden €
2,50 per keer of kochten een stempelkaart voor de
vijf weken voor € 10,00.
De sponsoren deze keer waren: Boersen Bike Totaal, Rob Mars fysio, Van Slageren Keukens, Jong &
Roos en Van der Voort groep (Fin. Dienstverleners).
De transportauto werd gesponsord door Ten Boekel
en Bakker. Het vers fruit werd elke week uitgedeeld
door de Rabobank. SKRS was er enkele keren met
aardigheidjes voor de kinderen. De OMRING heeft
ervoor gezorgd dat er elke week voor alle kinderen

een aardigheidje was bij de finish werd uitgedeeld dat met bewegen heeft te maken.
Team Sportservice Schagen was er elke week
bij om te assisteren en heeft met Monique de
Vries, Kirsha de Vries (Omring) en ondergetekende, het geheel voorbereid en geleid.
Daarnaast waren wij bijzonder blij met de
accommodaties die beschikbaar zijn gesteld
door: RUSH, Clusius college, Regius College,
Zwembad De Wiel en De Trambaan.
De scholen competitie
De Vogelweid heeft voor de 3e opeenvolgende jaren deze prijs te pakken en dat is een evenaring van de Julianaschool die dit eerder ook
heeft gerealiseerd. Een fantastisch resultaat,
met dank aan de leerkrachten die dit stimuleren.
Het was een verdiende overwinning met procentueel de meeste kinderen over de vijf avonden.. De Aloysiusschool werd een goede 2e en
de Rank 3e.
Hierdoor heeft de school nieuwe spullen kunnen winnen (De prijs, een kist vol met speel attributen die met bewegen te maken hebben).
Tas’82 lidmaatschap voor de kinderen die
tenminste 3x op het podiumstonden
Lotte Kok van de Vogelweid.
Rosalie ten Bruggecate uit Broek op Langedijk van de J.D. van Arkelschool,
Ben de Groot en Ramon Groot van de Aloysiusschool.
Sanne Vogelzang van de Rank.
Financiën: Het heeft voor onze vereniging
een positief resultaat opgeleverd van ca. €
1.100,00
Er waren gemiddeld tien vrijwilligers per
avond, waarvan enkele stagairs van het Regius
college. Daarnaast de vele verkeersregelaars die
dit alles veilig- en mogelijk maakten. Bedankt.
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kele veteranen namen de fakkels in ontvangst, aangereikt door onze twee kanjers (voorfietser) Willem
en Pietjan. Wat hebben zijn moeten afzien, de hele
afstand samen op de fiets in weer en wind.
De burgemeester maakt met verschillende atleten
een praatje en iedereen kreeg een pakket met gevarieerde noten van de burgemeester. Het retrokoor zong
uit volle borst voor ons.
Daarna nog heel even naar het museumtorentje
’40-’45, bij Niekjan Grooff die zijn 30 jarig jubileum
heeft, en toen naar De Posthoorn voor een welverdiende lunch. De gezichten werden steeds roder en de
vermoeidheid was nu zichtbaar. Maar het waren ook
allemaal stralende gezichten.
Henk en Co hebben de busjes snel opgehaald en bij
de Posthoorn geparkeerd zodat ieder zijn/haar spullen kon pakken en naar huis voor een heerlijke douche en rust. Nog even de busjes teruggebracht naar
Kleine Sluis en toen ook naar huis.
We hebben het gefikst!!!!
Volgend jaar is het jubileum 75 jaar Bevrijding en
zal ik zeker het nog een keer proberen te organiseren.
Maar het valt en staan natuurlijk met het aantal atleten dat mee wil/kan doen. Onze burgemeester Marjan van Kampen wil er een groot feest van maken. Ik
hoop dat we het weer kunnen doen.
Sportieve groet, Co Wiskerke

2020
10
Alg. ledenvergadering

Verslag clubcompetitie 2018-2019
Na een gezellig avondje in de Tramhalte met
koffie/thee en een heerlijk puntje gebak heeft
Jaap Zuiker voor de allerlaatste keer met de op
zijn bekende wijze (een woordje voor alle deelnemers) de prijzen uitgereikt.
Ireen heeft Jaap namens het bestuur in de
bloemetjes gezet, plus een bon voor een etentje
en hem bedankt voor zijn enorme inzet voor de
clubcompetitie.
In totaal hebben 235 deelnemers aan de clubcompetitie meegedaan, waarvan 16 meer dan
de benodigde 10 wedstrijden.
Yuri Limmen was met overmacht de beste,
met op de tweede plaats Ireen Mantel en als
derde Marga Stroo.
Ook had Yuri aan de meeste wedstrijden (15)
meegedaan en ging dus met 3 bekers (o.a. 2x
wisselbeker), bloemen en andere mooie prijzen
naar huis.
De taken van Jaap (en dat waren er veel) worden overgenomen door de volgende personen:
Cees Kersten, Yuri Limmen, Aiko Pastoor,
Dick de Vries. (Cees Kersten was trouwens al
jarenlang de rechterhand van Jaap en de man
van de cijfers).
Om meer leden bij de clubcompetitie te betrekken hebben we besloten dat je nog maar 8
wedstrijden (van de +/- 20) hoeft te lopen om
voor de prijzen in aanmerking te komen. Bovendien hebben we een aantal “populaire” lopen toegevoegd.
Kijk op de site voor meer informatie!
Dick de Vries
Jaarverslag feestcommissie 2019
Wij zijn 2019 begonnen met een kasbedrag
van 987,87
Dit jaar hebben we wat minder evenementen
gehad,
bij de 10 km op de baan was iedereen meteen
naar huis , en bij de 5 km op de baan hadden we
geen mensen tot onze beschikking.
De nieuwjaarsreceptie en de ledenvergadering waren we natuurlijk wel geopend,
Ook stonden we weer klaarbij de laatste wijkenloop voor de na evaluatie. En natuurlijk
onze bbq
In 2019 hadden we een bedrag uitgegeven
van 517,08

Dit zijn alle kosten van diverse boodschappen ,het
eten bij de nieuwjaarsreceptie en bbq, chips
Worst tomaat kaas zoutjes en niet te vergeten het
drank.
Met de verkoop van alle drankjes en de bbq hebben
we een 600,50 opgehaald
Dit betekend dat we het jaar 2019 weer als positief
kunnen afsluiten met een kleine winst van 83,42
En een kas stand van 1071,29 .
2022 is bestaat tas 82 40 jaar
Bij de vorige mijlpaal hadden we een 1500 euro in
onze kas, in dat opzicht lopen we net iets achter op
onze doelstelling
De prognose voor 2020 hopen we positiever uit te
kunnen pakken, door meer etenswaar zelf te maken
en te bereiden. Daarmee kunnen we meer op onze
kosten letten.
Qua openingstijden 2020 hebben we in onze agenda
de nieuwjaarsreceptie, 28 feb nieuw is de lichtjesloop , ledenvergadering,
21 en 30 april 800 en 1500 meter op de baan, Uitreiking clubcompetitie.
Natuurlijk zijn we nog op zoek naar versterking binnen ons team, we zijn maar met zijn drieen dit jaar.
Jeroen
Jaarverslag jeugdsecretariaat
De 3e crosscompetitie werd georganiseerd door
AV Wieringermeer in Wieringerwerf (26-1-2019) en
werd door 5 jeugdleden gelopen.
Op 20-1-2019 werd door 1 jeugdlid het 1e Jaap
Wassenburg Memorial gespeeld, zij behaalde de 2e
plaats. Dit werd georganiseerd door SV Noordkop in
Den Helder.
Op 2-2-2019 werd door 1 jeugdlid het Univé Jeugd
Indoor gespeeld, zij behaalde de 1e plaats. Dit werd
georganiseerd door AV Wieringermeer in Wieringerwerf.
De Cross finale (16-3-2019) werd georganiseerd
door NOVA in Warmenhuizen. Hier mochten 2 jeugdleden aan meedoen, (57e en 68e plaats).
Op 31-3-2019 werd de Voorjaarswedstrijd georganiseerd door AV Hera in Heerhugowaard. Hier deden
2 jeugdleden aan mee. (2e en 12e plaats).
Op 1-6-2019 werd de Athletic Champs Kennismakingswedstrijd georganiseerd door SV Noordkop in
Den Helder. 1 jeugdlid deed hier aan mee.
Op 31-8-2019 werd het Gerrit Vos Bokaal georganiseerd door AV Hollandia in Hoorn, waaraan 1 jeugdlid meedeed en de 3e plaats behaalde.

Met vriendelijke groet,
Monique de Vries

Alg. ledenvergadering

Verenigingsondersteuner:
Monique de Vries is in 2018-2019 actief geweest
als verenigingsondersteuner bij TAS’82 via Team
Sportservice Schagen. Op dit moment ondersteunt
Monique ons niet meer vanuit Team Sportservice,
maar is zij nog wel voor 2 uur per week actief voor
allerlei zaken die spelen binnen de vereniging.
De verenigingsondersteuner sluit aan bij diverse
vergaderingen en ondersteunt en adviseert de vereniging op diverse gebieden. Zo is onder anderen het
beleidsplan herschreven, zijn er diverse nieuwe cursussen aangeboden, is atletiek in het basisonderwijs
gepromoot, zijn er diverse functies overgenomen
binnen verschillende commissies, etc.
PR
Facebook/ Instagram
TAS’82 is actief op Facebook (en iets minder actief) op Instagram. 2 a 3 keer per week wordt er een
bericht geplaatst. Berichten die geplaatst worden
gaan over: wedstrijdresultaten bij de jeugd, cursussen, trainingen etc.
Input vanuit leden is altijd welkom.
Persberichten
De berichten die vanuit TAS’82 richting de pers
verstuurd worden, worden goed geplaatst in week-

Running and More
Elke woensdagavond van 19.45 uur tot 20.45
uur is er een Running and More training. Hardlooptrainingen in combinatie met spierversterkende oefeningen. Iedereen die lid is van
TAS’82 mag meedoen aan deze trainingen. De
trainingen op woensdagavond worden erg goed
bezocht. Gemiddeld zijn er 20 dames en heren
actief op deze avond. Het aantal heren op deze
avond valt nog wat tegen. De sfeer is goed, een
gevarieerde groep waar plezier voorop staat. Iedereen is enthousiast en met regelmaat komen
er nieuwe mensen bij. Nieuwe deelnemers komen vaak door middel van een cursus van 10
weken of met een lid mee om ook kennis te maken met onze vereniging.
In 2019 is er ook een cursusaanbod op de vrijdagochtend geweest. 6 nieuwe deelnemers hebben meegedaan tijdens de reguliere vrijdagochtend trainingen. 4 deelnemers zijn uiteindelijk
lid geworden van de vereniging. Op de vrijdagochtend zijn er gemiddeld 10 deelnemers. De
trainingen op woensdag en vrijdag zijn altijd
anders en dus de variatie groot.
In 2019 zijn wij ook gestart met Running and
More Kids. Er deden 10 kinderen mee met deze
cursus. Helaas konden wij dit niet voortzetten
door een tekort aan jeugdtrainers.

11

Met vriendelijke groet,
Marjolein Kok, jeugdsecretariaat

en zondagsbladen. Daarnaast worden de berichten goed geplaatst op de websites en andere
internetpagina’s van de weekbladen. Berichten
die naar de media verstuurd worden zijn; de
wegwedstrijd Den Helder-Schagen, Schagen
City Run, wijkenlopen, het cursusaanbod van
TAS’82 en andere relevante artikelen.
Website
Nico Bos en Monique de Vries hebben regelmatig contact over de te plaatsen artikelen op
de website van TAS’82. Er is regelmatig contact over het plaatsen of verwijderen van artikelen. Nieuws dat geplaatst wordt op Facebook is
vaak ook terug te vinden op de website.
Bordreclame
Bas Dorpmans is verantwoordelijk voor de
bordreclames op de baan. Bas en Monique hebben regelmatig contact en ook deze berichten
worden op Facebook en onze website geplaatst.

2020

De zomercompetitie voor de pupillen bestond weer
uit 3 wedstrijden en werd georganiseerd door SAV
Grootebroek (13-4-2019) door 4 jeugdleden gespeeld, Trias in Heiloo (18-5-2019) door 3 jeugdleden
gespeeld en AV Nova in Warmenhuizen (15-6-2019)
door 3 jeugdleden gespeeld. Eén pupil was uitgenodigd om deel te nemen aan de finale 14 september bij
AV Hera in Heerhugowaard, 2e plek behaald in de
categorie Meisjes Pupillen A1.
Op 14-11-2019 deed 1 jeugdlid mee aan het Triple
Indoor Gala in Alkmaar.
Op 30-11-2019 ging de 1e crosscompetitie van
start, georganiseerd door AV Hera in Heerhugowaard.
Hieraan deden 5 jeugdleden mee.
De 2e crosscompetitie vond plaats in Obdam (111-2020) bij ARO Obdam, waar 6 jeugdleden aan
deelnamen. De 3e cross moet nog plaatsvinden (82-2020), waar waarschijnlijk 4 jeugdleden aan mee
zullen doen.
Op 19-1-2020 werd door 1 jeugdlid het 2e Jaap
Wassenburg Memorial gespeeld. Dit werd georganiseerd door SV Noordkop in Den Helder.
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Verslag van de City Run Schagen 2019
De 25e editie van deze jaarlijkse loop is op
zondag 19 mei 2019 gehouden.
Samen met Sportservice Schagen is de loop
en de sportmarkt georganiseerd. Na afloop is er
geëvalueerd en door beide partijen geconcludeerd dat de twee evenementen zeer geslaagd
waren.
Kinderen van groep 1 t/m 8 hebben in 2019
aan de Kidsrun kunnen deelnemen. Voor wandelaars waren er twee wandelroutes uitgezet
van 10 en 16 km lang.
De start vond plaats op de Markt, evenals vorig jaar. De wandelaars gingen op tijd van start.
Het startschot voor de jeugd klonk om 11.00
uur.
De hardloopwedstrijd voor zowel de 5 en
10km startte om 12.00 uur. Het totale aantal
deelnemers telde ongeveer 1000. Dit was inclusief het aandeel wandelaars en Kids waar er
veel meer deelnemers van waren dan vorig jaar.
Iedere hardloopdeelnemer of vrijwilliger
heeft een loopshirt gekregen die werd gesponsord door van der Voort . De Kids kregen een
shirt van SKRS. Albert Heijn sponsorde het
flesje water dat zeer welkom was bij dit warme
weer. Willem van der Voort was voor het 2e
jaar weer de speaker bij de start en finish.
Met zijn persoonlijke kennis van veel atleten,
was dit een mooie invulling aan de microfoon.
Nieuw in 2019 was onze naam City Run
Schagen en het actief inzetten van multimedia
oa facebook en Instagram. Dit heeft gezorgd
voor een verdubbeling van het aantal deelnemers op alle onderdelen. Wij denken dat deze
formule kan uitgroeien tot een groot loopevenement.
De prijsuitreiking werd op de trappen van de
grote kerk gedaan.
De tijdregistratie was door Race Timer uitgevoerd en met succes. Alle uitslagen waren correct en volledig vastgesteld en snel na te lezen
op het internet.
De meeste horecazaken rondom de Markt
hebben voor € 100, =, als team van maximaal
5 personen, kunnen meelopen. Daar hebben diverse ondernemers gebruik van gemaakt. Door
het idee van bedrijfsteams bij nieuwe sponsors
uit te zetten, hebben we extra sponsors en deelnemers aan de loop verbonden.
Voor de start mochten teams zich laten fotograferen door Paula Franken bij de stier van

Schagen.
De foto werd digitaal cadeau gedaan en dat werd
zeer gewaardeerd door de bedrijven.
Door de uitbreiding van het aantal sponsors heeft
2019 financieel goed uitgepakt. Willem van der Voort
heeft daarbij veel kosten voor de loopshirts voor zijn
rekening genomen.
Door de grote opkomst verliep alles niet volgens
plan maar de meeste lopers waren heel tevreden Door
warmtestress is er een deelnemer per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht. Gelukkig mocht hij na een
uur weer naar huis. Dit voorval verdient komende jaar
meer aandacht van het Rodekruis
De organisatie heeft deze punten opgepakt en gaat
er alles aandoen om dit op 10 mei 2020 nog beter te
organiseren.
In 2020 wordt de 26 e editie gelopen. We hebben
de naam moeten aanpassen omdat de domeinnaam
cityrunschagen al was vergeven. Onze nieuwe naam
is Schagencityrun en heeft een eigen website www.
schagencityrun.nl . Dit jaar zonder sportmarkt ivm
vakanties
De sponsors en vele vrijwilligers willen we bedanken voor hun inzet. Zonder die geweldige ondersteuning is het onmogelijk om een loop als deze te kunnen organiseren. We zijn blij dat we elk jaar weer op
zovelen mogen rekenen. Top!
Namens de organisatie Schagen City Run,
Wim Blok

418,45
353,37
1.266,79
3.325,39
204,00
11.969,14
112,00
7.916,04
20,00
7.000,00
601,20
21,74
1.016,51
1.214,40
420,08
924,77
1.835,16
621,24
13.195,92
491,88
258,51
4.163,01
2.197,08
1.559,04
5.060,00
756,14
6,05
6791,00
897,93

74.616,84

AttentiesL&L
Bank- Giro
Bestuur
Cursus
Energie
Huurzaal
Huurbaan
Jeugdatletiek
Atletiekunie
SportRaad
Ondersteuning Sportsevice
Materiaal
OHaccomm
OHClubhuis
OHLicht
Clubcomp & wedstrijden
WOZ HHS
Alarm
Verzekering
Trainers
Website en Clubblad
S WL
City run
Clubhuisexploitatie
Rente
Aflossing
Vrijwilligersavond
Diversen
Zonnepanelen
Winst

Totaal

Lasten

Realisatie 2019

141.776,93

Totaal

Winst- en Verliesrekening

109.778,26
3.312,25
0,0028.012,24
674,04
0,14

Accommodatie
ING
Moneyou
Kapitaal rekening
RABO
Bank renterekening

31-12-19

-

140.879,00

109.778,26
4.250,19
23.153,98
12,23
3.684,20
0,14

31-12-18

68040,00

500,00
350,00
100,00
2000,00
3000,00
750,00
12500,00
250,00
7000,00
20,00
7000,00
1000,00
500,00
1000,00
1500,00
500,00
900,00
1000,00
650,00
16000,00
450,00
250,00
2500,00
2000,00
1560,00
3810,00
600,00
350,00
0,00

Begroting 2019

Totaal

Verlies

Advertenties
Contributie
Diversen
BordReclame
Rente
SponsorCity Run
Startgeld
Vomaractie
Start bij TASR&M
Verhuuraccommodatie
S WL
Subsidie
Zonnepanelen

Baten

* Toename EV

Totaal

Lening

Eigen vermogen

Passiva

74.616,84

-

935,00
38.498,35
54,00
4.662,79
15,03
7.138,81
272,36
3.814,00
10.157,00
939,50
1.380,00
6.750,00

Realisatie 2019

5.957,93

141.776,93

37.155,00

104.621,93

31-12-19

Alg. ledenvergadering

Activa
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Boekhouding TAS 82
Jaaroverzicht 2019

-

140.879,00

98.664,00
42.215,00

31-12-18

68040,00

7385

750,00
35000,00
1000,00
4500,00
25,00
4000,00
0,00
250,00
3000,00
10000,00
750,00
1380,00
0,00

Begroting 2019

2020

D Breed
Secretaris

T Berkhout
Voorzitter

Kascommissie
A Bakker

Kascommissie
T Burgers

Kascommissie
C Dubbeld

JP Naberhuis
Penningmeester

Datum
26-02-20

Boekhouding TAS 82 Begroting 2020 (Concept)
Activa

Passiva

2020

Accommodatie

ING
Kapitaal rekening
RABO
Bank renterekening
Moneyou
Totaal

109778,26
-

Eigen vermogen per 1/1/2019
Leningen

104621,93
37155,00

3312,00
28012,24
674,04
0,14
141776,68

Totaal

141776,93

Begroting 2020

Baten

Begroting 2020

Alg. ledenvergadering
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Winst- en Verliesrekening
Lasten
Attenties L&L
Bank- Giro
Bestuur

500,00
400,00
100,00

Advertenties
Contributie
Start to run R&M

750,00
36000,00
3000,00
4500,00
10,00
6000,00
0,00
750,00
250,00
0,00
10000,00
1000,00

Schager Wijkenlopen
Cursussen
Energie
Huurzaal
Huurbaan
Jeugdatletiek
Atletiekunie
Sportraad
Ondersteuning
Materiaal
OHaccomm
OH clubhuis
OHLicht
Clubcomp en wedstrijden
Verzekering
Trainers
Website en clubblad
City Run
Clubhuis exploitatie
Rente
Aflossing
Vrijwilligersavond
Diversen
WOZ & Waterschap
Onderhoud alarm
Winst

300,00
2500,00
3000,00
250,00
12000,00
250,00
8000,00
20,00
0,00
1000,00
500,00
1000,00
1300,00
500,00
650,00
16000,00
500,00
4500,00
2200,00
1448,00
5060,00
750,00
350,00
1000,00
1200,00
0,00

BordReclame
Rente
Sponsor City Run
Startgeld
Schager Wijkenlopen
Vomaractie
Diversen
Verhuur accommodatie
Subsidie

Verlies

3018,00

Totaal

65278,00

Totaal

65278,00

Totaal lasten
Totaal baten

65278,00
62260,00

Lening Gemeente
Obligaties

33.280,00
3.875,00

Winst/verlies

-3018,00

Totaal

37.155,00

