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1. Opening
• De voorzitter opent de 34e algemene ledenvergadering.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering
27 maart 2015
Notulen goedgekeurd behoudens twee opmerkingen:
Bladzijde 3> 5. Verslag kascommissie /ledenadministratie> laatste zin> “decharge te verlenen aan
de penningmeester”, moet zijn: “decharge te verlenen aan het bestuur”.
Bladzijde 4> 8. Begroting en verkiezing nieuwe
kascommissie> De alinea “wat betreft rente en aflossing: de uitbetaling obligaties wordt uitgesteld”,
moet zijn “de uitbetaling zal niet verhoogd worden”.
3. Ingekomen stukken en mededelingen tbv de
jaarvergadering
- De Voorzitter doet nadrukkelijk een oproep aan
de aanwezigen om zich aan te melden voor de functie VKR, voor de 10 Engelse Mijlen 2016 is ernstig
tekort.
- De voorzitter heet Joeri Slagter van harte welkom.
Hij is sinds kort jeugdtrainer.
4. Jaarverslag diverse commissies.
Voor alle verslagen: zie boekje Algemene jaarvergadering 2016.
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De agenda ziet er als volgt uit:
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Welke gehouden zal worden in de Tramhalte op vrijdag 31 maart
2016. Aanvang 19.00 uur.
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Aanwezig bestuur: Ton Berkhout; Hans Naberhuis;
Annemiek Bromlewe; Willem v Dijck; Leen de Wit
en Ireen Mantel. Afwezig met bericht: Paul van den
Oosterkamp;
Aanwezig: 58 leden conform presentielijst.
(Geschreven presentielijst is aanwezig in archief
secretaris)
Afwezig met afbericht:
Eric Verblauw; Dick Hulsman; Danique Groot;
Annemiek Bakker; Tonnie Houtenbos; Jantine Jes;
Ab Hoek; Wilma Naberhuis; Cees Kuijper; Monique Kramer; Max Nuyens; Ellen Schouten en Paula
Greuter.
Voorafgaand deze vergadering geeft Monique de
Vries een korte presentatie over de nieuwe lessen
Running&More voor jeugd 15 t/m 19 jaar en volwassenen vanaf 20 jr. op de woensdagavond.
Vervolgens geeft Co Wiskerke een presentatie van
de cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd. Deze cursus is aangeboden door de AtletiekUnie. Sportservice
heeft de cursus gegeven. Leen de Wit, Co Wiskerke
en Ireen Mantel hebben de cursus gevolgd.

- Opmerking Co: AV Noordkop is gestopt met
organisatie wandelen tijdens de Hel van het
Noorden. Reden is dat diegene die het organiseerde is overleden. Er is geen opvolger. Opkomst 2014 70 wandelaars. Ton B. Stelt voor
dat TAS82 de organisatie van de wandeltocht
2017 op zich te nemen.
Co: Wijkenloop heeft voldoende vrijwilligers.
Hans Schilder is mogelijk de opvolger van Co,
editie 2017. Hans loopt dit jaar met Co mee.
Nieuw onderdeel Wijkenloop 2016: er kan
ook gewandeld worden!
5. Verslag kascommissie/ledenadministratie
Ben Schilder leest de mail voor die hij op 29
februari jl. naar het bestuur verzonden heeft:
“ Op 24 februari jl. werd door mij, noodgedwongen zonder overige kascommissieleden,
de kas gecontroleerd bij onze penningmeester
thuis. Samen met de penningmeester heb ik
het gepresenteerde jaarverslag en de financiële
posten doorgenomen. Op alle door mij gestelde
vragen was een passend antwoord.
Er zijn geen tekortkomingen of onduidelijkheden door mij geconstateerd. Complimenten
voor de penningmeester. Ik verzoek het bestuur
decharge te verlenen.”
De kascommissie, Ben Schilder.
6. Beleidsplan
Ton B.: Waarom is er nog steeds geen beleidsplan? Het nieuwe accommodatiebeleid is recent
afgerond. Ondanks dit zijn er toch veel ontwikkelingen wat betreft beleid gerealiseerd: flexibel lidmaatschap; Run to the Start; begeleiding
Start To Runners van 5 naar de 10 km; Running
&More; Zonnepanelen; verhuur accommodatie aan BSO etc. In 2016 zal het beleidsplan tot
stand komen.
7. Pauze
Na de pauze ontvangt Cees Dubbeld een waarderingsspeld van de AU voor zijn verdiensten
binnen de club. Van TAS ontvangt hij een
bosje bloemen.
8. Begroting en verkiezing nieuwe kascommissie
Het langverwachte Financieel overzicht van
Den Helder –Schagen is aangeleverd door AV
Noordkop! Dit overzicht geeft de financiële situatie aan per 2007. Te verwachten bedrag AV
Noordkop: € 1250,00. Zie bijlage.
Hans Naberhuis neemt de boekhouding 2015
door. Loet Leenders heeft 3 vragen waarop
Hans N. antwoord geeft:

Financieel overzicht reserve Den Helder-Schagen
Uit de financiële jaarverslagen blijkt dat per 31 december de reserve respectievelijk bedroeg:
2007: 		
€ 2650,-2008:		
€ 2500,-2009:		
€ 3500,-2010:		
€ 4400,-2011:		
€ 3350,-2012:		
€ 2875,-2013:		
€ 745,-2014:		
€ 5795,--.
2015:		
€ 5525,-2016:		
€ 3000,-- Per vereniging € 1250,- gestort in 2016!
* Het bedrag 2013 geeft een vertekend beeld, aangezien in 2013 betaalde rekeningen ten onrechte t.l.v.
dat jaar zijn gebracht i.p.v. ten laste van 2014 het
jaar waar ze betrekking op hadden.
* Het tekort 2015 ad. € 270,-- wordt ten laste van de
reserve gebracht die na de editie 2014 € 5.795,-- bedroeg.
* Omdat de organisatie wordt uitgevoerd door 2 atle-
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Jaarverslagen 2016
Verslag jeugdcompetitie 2016
Aan de junioren zomercompetitie deden er een
jongens en een meiden B-juniorenteams mee. Ze
hadden op zondag twee wedstrijden één bij AV’23
te Amsterdam en één bij AV HERA te Heerhugowaard.
Bij de C/D -junioren zomercompetitie deden
ook twee teams mee nl een jongens D-junioren en
een meiden D- team. De wedstrijden waren bij AV
HERA te Heerhugowaard, SV Noordkop te Den
Helder en AV NOVA te Warmenhuizen.
Voor de pupillen waren ook drie wedstrijden georganiseerd bij SV Noordkop te Den Helder, AV
NEA te Purmerend en AV HERA te Heerhugowaard.
Op 10 juni hadden we clubkampioenschappen.
Hier deden ongeveer 15 atleten aan mee. Er werden weer de nodige persoonlijke records en clubrecords verbroken. Het was een hele gezellige en
succesvolle avond.
In het winterseizoen doen er een aantal jeugdleden mee aan de regionale cross competitie. Dit
seizoen vonden de crossen plaats in Heiloo, Castricum en Anna Paulowna. Deze wedstrijd werd
ongeveer door acht atleten gelopen. Het is nog
niet bekend wie de finale mag lopen.
In januari hadden we nog een indoorwedstrijd
bij AV Wieringermeer te Wieringerwerf voor alleen C/D-junioren en pupillen. Hier deden 6 atleten aan mee..
Sigrid Verduin
Jaarverslag Secretariaat 2016
Het jaar 2016 was voor het secretariaat redelijk
normaal. Er heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden. We hebben in 2016 zes keer vergaderd;
het accommodatiebeleid is met succes afgerond.
Meeste informatie, vragen en aankondigingen
worden naar het mailadres van het secretariaat
verzonden. Eigenlijk ontvang ik nauwelijks post
op mijn deurmat. Dit jaar ben ik begonnen om het
archief van TAS82 in te scannen en te archiveren.
Dan bedoel ik o.a. de oprichtingsakte TAS82; inschrijving KvK, bestuurswisselingen vanaf 1982,
alle informatie van de oprichting en inrichting van
onze prachtige sintel hardloopbaan en Tramhalte
tot wat het nu is etc.etc. Waardevolle informatie
van de tijd dat we alles op papier deden!
Tevens heb ik besloten dat ik per Algemene Le-
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Bijlage notulen ALV 1 april 2016

tiekverenigingen is er een eigen boekhouding!
* Dit is het totaal bedrag opgebouwd over 20 jaar!
Mocht er besloten worden daar een X bedrag van te
verdelen, dan zal dat relatief weinig zijn, omdat er
altijd een ‘buffer’ voor tegenvallende jaren achter de
hand moet worden gehouden.
N.B.: SV Noordkop is met ingang van 2015 naar
een ander geautomatiseerd systeem gegaan en hebben geen licentie meer voor het voorgaande systeem. Detail info is niet terug te halen.
Opmerkingen:
1. Destijds heeft men besloten het positieve resultaat in een “potje” te stoppen teneinde negatieve
resultaten te kunnen opvangen. Soms houden
we over en soms komen we tekort. Dat kan zijn
als er minder sponsorgeld is binnengekomen, als
er investeringen moeten worden gedaan, als er
minder inkomsten zijn vanwege minder deelnemers en wel met de herinneringen en andere
uitgaven rekening is gehouden (begroot) of als
elektrische tijdwaarneming moet worden ingehuurd
2. De organisatie is aanzienlijke bedragen kwijt
aan prijzen en herinneringen. Zo houden we de
wedstrijd aantrekkelijk en laagdrempelig.
3. Wat de inkomsten betreft: Wij zijn afhankelijk van sponsorgelden en inschrijfgelden. We
houden het inschrijfgeld op een niveau dat het
betaalbaar blijft!
4. Het comité houdt overigens de financiën jaarlijks goed in de gaten en wel aan de hand van
een begroting, de rekening en de daaruit voortvloeiende stand van de reserve.
Hieronder het overzicht van 2015.
Rekening Den Helder - Schagen 2015 (in afgeronde
getallen)
Uitgaven
Leges					
€
70
Bus						 440
Consumpties/lunchpakketten			
400
Speaker					 250
Drukkosten flyers enz.			
720
Herinneringen					3700
Prijzen						1150
Diversen					 200
Totaal					€
6930
Inkomsten
Sponsoring				€
1450
Inschrijfgelden				5210
Totaal					€
6660
Tekort € 270,--.
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Berend Timmermans: Wat betreft Den HelderSchagen 2016, 21e editie! Berend stelt voor om met
nog een andere vereniging dit evenement te organiseren. Berend voelt weerstand bij AV. Het wordt
nl. al moeilijker vrijwilligers te vinden. Wat betreft
bestuur akkoord. Co zal in overweging nemen in
overleg met AV Noordkop om eventueel met een
andere vereniging samen te werken. Wordt vervolgd.
Ad de Klerk: voor de dames heeft hij notitieboekjes
en een flesje witte/ rode wijn gekregen van Menno
Zeeman van Zeeman Reclame Groep. De 30 bossen
tulpen zijn ontvangen van Willem en Siem Stam en
van Jeroen Fijen & Ronald Lange van Anfy Internet
Professionals. Voor de heren hetzelfde notitieboekje
en van de Zeeman Reclame Groep en een auto wasbon ad € 9,50 van Ad en Jolanda Kok. De blokjes
kaas zijn van Gerard Wals uit Landsmeer. Gerard
staat elke donderdag op de Schager Markt. De worst
is gekregen van Albert Heijn.
Daarna wordt het bestuur door Ad, namens alle
leden, in het zonnetje gezet met een bos bloemen en
een waardebon van de Posthoorn. Het bestuur dankt
alle leden voor deze aangename verrassing.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen
voor hun aanwezigheid

2017

1. Begroting jeugd: aanzienlijk meer kosten
dan begroot. Reden: meer deelname wedstrijden jeugd.
2. Zaalhuur is minder uitgegeven dan begroot.
Reden: Geen zaal gehuurd in de winterperiode
2014/2015. (2015/2016 wel een zaal gehuurd).
3. Er zijn geen startgelden ontvangen bij
Jeugd. Geen wedstrijden georganiseerd bij
TAS82.
Ben Schilder verlaat de kascommissie; Monique Kramer (2ejr) en Cees Dubbeld (1e jr) blijven. Teun Burgers meldt zich aan als reserve.
Hans N. neemt de begroting 2016 door. Op
010116 telt TAS 59 jeugdleden. We betalen
inmiddels mee aan het solidariteitsfonds via
SARS. Van 2016 tm 2018 jaarlijks € 5100,00.
Totaal € 15.300. Hieruit worden de renovaties
sportvelden betaald. 26 verenigingen doen
mee aan dit fonds. De gemeente zelf draagt €
1.000.000,00 bij. OZB is gestegen tot 9%. 2/3
van deze verhoging is voor het fonds. Huurverhoging alle leden is € 25,00 verspreid over
3 jaar. TAS82 heeft inmiddels nieuwe inkomstenbron: Huisvesting BSO en zonnepanelen.
Nog in discussie gemeenteraad: mogen de
clubs huur vragen aan scholen?
Digna Kager: hoe komt men aan het bedrag
€ 15.300? Hans N.: berekening adhv het aantal
jeugdleden.
Frank Goossens vraagt of we verplicht zijn
om aan dit fonds deel te nemen. Hans N. Antwoord “nee”, maar het is wel slim om je aan te
sluiten vanwege het collectief aspect.
Wim Dorstein vraagt hoe hoog de bijdrage
over 3 jaar is. Hans N.: dit is hetzelfde mits het
aantal jeugdleden drastisch teruggelopen is.
Het wordt dan opnieuw bekeken.
René Bakker: worden de obligaties elk jaar
uitbetaald? Hans N.: Ja, echter geen groei of
meer uitbetalingen. De totale aflossing in 2020
wordt uitgesmeerd naar 2023. René vraagt of
de obligatiehouders ingelicht zijn van dit uitstel. Het antwoord is “nee”. René B. is van mening dat dit niet juist is. Het is netjes dit schriftelijk te melden bij de obligatiehouders. Het is
immers een contractbreuk. Hans zal deze briefing alsnog doen.
9. Bestuurssamenstelling
Ton Berkhout, Hans Naberhuis, Leen de Wit
en Ireen Mantel treden af volgens rooster en
stellen zich herkiesbaar. Niemand vertrekt.
10. Rondvraag
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Jaarverslag Van der Voort 10 EM van
Schagen 2016
De 22e editie van deze jaarlijkse loop vond op
zondag 29 mei plaats.
De loop werd samen met Schagen Tuinstad
en Schagen muziek stad georganiseerd. Na afloop hebben we het geëvalueerd en vonden het
een geslaagde evenementen en voor herhaling
vatbaar
De eerste wandelaars gingen al op tijd van
start. Terwijl het startschot voor de jeugd om
11.30 uur plaatsvond. Evenals vorig jaar vond
de start plaats op de gedempte gracht. De 5,
10,7 en de 16,1 km startte om 12.00 uur. In
2015 deden er ongeveer 450 mensen mee inclusief wandelen.
De suikerbroodjes kwamen dit jaar weer van
bakkerij Slijkerman.
De hele dag is goed verlopen en de organisatie
kijkt er met een tevreden gevoel op terug. Min
punt was de tijd registratie, we zijn in gesprek
met een ander bedrijf zodat we op 7 mei 2017
de juiste tijdregistratie krijgen en deze direct op
internet te kunnen lezen.
Natuurlijk willen we ook deze keer de sponsors en de vele vrijwilligers weer bedanken
voor hun inzet. Top! Zonder deze ondersteuning is het onmogelijk om een loop als deze te
kunnen organiseren.
De Van der Voort 10 EM van Schagen zal in
2017 plaatsvinden op zondag 07 mei start 11
uur30 .
We zijn in gesprek met Sportief Schagen om
meer jeugd aan te trekken op die dag.
Namens de organisatie,
Wim Blok
Jaarverslag jeugdleden 2016
Esmee/Inge Portegijs / Joeri Slagter (woensdag van 17.00-18.00uur) pupillen
2016 was een afwisselend jaar voor de pupillen van Tas ’82. Er is een wisseling in trainers
geweest. Inge portegijs doet de Mini , C en B
pupillen, tot de zomer geassisteerd met Esmee.
De groep heeft vaak jonge atleten gekregen en
ouderen die weer een andere sport gingen doen.
We trainen met de hele groep die tijdens de
training opgesplitst worden in C, B, A1 en A2
groepjes. Die dan met hun eigen leeftijdjes genootjes training krijgen. . In november gingen
de A2 pupillen over naar de junioren. De groep
atleten is iets gegroeid t.o.v 2015 . Nieuwe jon-
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Jaarverslag Wandelen 2016
Het is weer een mooi wandeljaar geweest
voor onze wandelaars. Diverse wandeltochten
werden gemaakt en daarbij genoten van de
natuur het sportieve aspect en de gezelligheid
onder elkaar.
Ook door onze wandelcompetitie natuurlijk,
want dat is toch wel een aanleiding om te gaan
wandelen. 10 maal in een jaar en dus iedere
maand een van kort tot lang, verhard en onverhard door weilanden - bosgebied en strand
van alles wat, en voor iedereen geschikt. Toch
zou er best een aantal wandelaars bij kunnen
want de opkomst is soms gering en het is toch

Jaarverslag Bordreclame en advertenties
2016
Reclameborden
Het aantal reclameborden is momenteel 29 stuks.
Het bord van VBK door faillissement opgezegd en
dit jaar verwijderd.
Het bord van ABM Amrobank is na de contractperiode (5 jaar) opgezegd en verwijderd.
Het bord van Intersport is na 8 jaar opgezegd en
wordt binnenkort verwijderd.
Het Bord van Body Action (sport & health center)
was door verkoop van het bedrijf door eigenaar Dhr.
B. Dekker opgezegd maar na een aantal gesprekken
met de nieuwe eigenares dit jaar is er een nieuw con-

tract afgesloten voor 5 jaar. Zijn op dit moment nog
in gesprek met de eigenares over een kortingsregeling voor TAS leden om daar te kunnen sporten
We hebben op dit moment 3 plekken open voor het
plaatsen van borden.
Er zijn in dit jaar 4 bordstellingen vernieuwd doordat de palen gedeeltelijk waren doorgerot en twee
borden door storm waren omgewaaid.
Advertenties in ons digitale verenigingsblad
Dit jaar was er 1 opzegging t.w.: De Posthoorn/Het
Oude Slot.
Er zijn 4 nieuwe adverteerders bijgekomen t.w.:
- Bas de Weger/Verheulgroep Register Makelaar
Taxateur onroerende zaken. Nieuwstraat 17, Schagen.
-Ingrit Bruin Bloembinderij Waldervaart Kievitlaan 25a, Schagen.
-Rafie Habid HABIB MARKT Nieuwe Laagzijde
21, Schagen.
-Romaike Visser Van Bloemen &. heeft haar zaak
verkocht. De nieuwe eigenares Maurieen Kramer
heeft de zaak overgenomen Oude Slotstraat 22, Schagen en een advertentie geplaatst.
Er zijn nu 20 adverteerders waarvan er 15 akkoord
zijn gegaan om het logo op de website te plaatsen.
(wat €10,= extra kost)
Er zijn dit jaar enkele bordsponsoren met hun bedrijf naar en andere locatie verhuisd.
-ZIBER, software voor grafisch professional is van
de Witte Paal 302b naar de Zijperweg 4j gegaan.
-ANFY internet professionals is van Plantsoen 28A
naar de Witte Paal 302 gegaan.
-Bij Podologie Gezondheidscentrum Hoepzuid is
Lucia Bouma met pensioen gegaan en vervangen
door Angeli Holleman.(zij blijven bordsponsor/adverteerder)
Heb de bedrijven waar deze veranderingen plaatsvonden op hun nieuwe locatie bezocht.
Ook dit jaar bij de bordsponsors weer een kerstgroet met een aardigheidje afgegeven. Kerststol of
fles wijn. (werd weer zeer op prijs gesteld)
Ook deze keer bij een adverteerder een kerststol
afgegeven omdat deze al zeer lange tijd een trouwe
adverteerders is en een advertentie heeft van € 100,=.
Op de kerstkaarten van de bordsponsoren buiten
de tekst dat hun bord goed wordt onderhouden en in
prima staat verkeerd namens bestuur TAS’82. Deze
keer in groepen een foto van hun bord toegevoegd
wat ze een heel leuk idee vonden. Enkele uiten zich
dat hun borden er zo schoon uit zagen.
P.R./bordreclame en advertenties Tas’82
A. de Klerk
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Jaarverslag senioren en masters 2016
Wij hadden in 2016 het grote geluk dat wij wel
liefst drie nieuwe trainers konden inlijven. In april
na het behalen van hun diploma, twee uit onze
eigen gelederen: Bert Hoeve en Frank Geenen.
Daarna diende Jeroen Slagter, gediplomeerd trainer, zich aan. Alle drie geven nu volop trainingen
en te horen aan de reacties van onze lopers en
loopsters met veel plezier en succes!
Ook dit jaar hebben wij weer twee ‘lichtingen’
Start bij TAS naar een succesvolle 5 kilometer
mogen begeleiden. Het gezamenlijk doortrainen
naar de 10 kilometer trekt ook nog gretig aftrek.
Inmiddels zijn wij met het negende seizoen Start
bij TAS bezig. Af en toe vragen wij ons af of er
geen eind aan komt, maar iedere keer weten nieuwe mensen ons weer te vinden. Voor sommige
leden blijkt het ook een prima manier te zijn om
bijvoorbeeld na een blessure de draad op een verantwoorde manier weer op te pakken.
In het najaar hebben diverse trainers weer inspiratie opgedaan tijdens de jaarlijkse Looptrainersdag op Papendal. Frank en Bert zijn ook naar
een medecursist van hen gegaan om ideeën op te
doen. Door goed om ons heen te kijken hopen wij
de trainingen voor iedereen aantrekkelijk te maken, zodat al onze senioren en masters met plezier
blijven trainen en lid blijven van TAS’82.
Namens de seniorentrainers,
Fred Makker

zo mooi om buiten sportief bezig te zijn en neem dus
ook gerust familie of vrienden mee. Deze competitie
wordt in Juni afgerond met een feessie en prijsuitreiking. Waarbij Nel Hoogmoed met de hoogste eer
ging strijken.Zij had alle 10 de wandelingen volbracht
dus de bloemen waren voor haar.
De zaterdagmiddag wandeling in Schoorl is onder
de bezielende leiding van Ad en Wim met zins kort
ook Yvonne een leuke, nee een mooie, nee een fantastische wandeling. Prachtig bosgebied en bere gezellig met elkaar. En waar het eigenlijk omgaat lekker
sportief bezig zijn in de buitenlucht.
Maar daar doet de woensdagavond niet voor onder
samen met de running en more groep is best gezellig
op de baan met ieder op z`n eigen helft is dat prima
te doen. Iedere week een andere trainer
En dus ook een ander programma deze afwisseling
maakt het juist leuk voor de wandelaars.
En ja het toppertje is toch eigenlijk wel het Nordic
Walking op dinsdagochtend. Lekker veel deelnemers
iedere keer zo rond de 20 wat best wel veel bekijks
heeft als dat door Schagen wandelt.
Natuurlijk is Nordic Walking een gezonde sportieve bezigheid waar je vele spiergroepen bij gebruikt
en tevens veel plezier aan beleefd . En zo in het algemeen zijn er dit jaar weer een paar nieuwe leden
bijgekomen goed natuurlijk maar ook een paar die
ons noodgedwongen verlaten hebben door lichamelijk problemen. Knieën – heupen en spieren protesteren soms, wat het wandelen er niet gemakkelijker
op maakt. Zou het toch wat met de leeftijd te maken
hebben want ja we zijn niet de jongste meer . Maar
we blijven natuurlijk wel driemaal in de week lekker
doorwandelen en hopelijk zien we een paar nieuwe
gezichten komend jaar. Wil eenieder hier z’n best
voor doen.
Jaap.
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denvergadering van 2018 mijn taak als secretaris
neerleg. Het is mooi geweest en het wordt tijd dat
een ander deze klus op zich neemt. Dit jaar 2017
moet ik dus op zoek naar een vervanger voor het
secretariaat!
Groetjes,
Ireen Mantel

Verslag 21e editie Den Helder-Schagen
2016
De organisatie kijkt tevreden terug op de 21e editie
van den Helder-Schagen op 6 maart 2016. Natuurlijk
zijn er altijd wel wat verbeterpuntjes maar in grote
lijnen is het evenement goed verlopen met een mooie
winnaar bij de mannen (Pip Tesselaar) en een mooie
winnares bij de vrouwen (Susan Nieman). Ook de
Tas-leden Cees Kersten en Monique Leyen behaalden mooie klasseringen.
Het aantal deelnemers was ten opzichte van de 20e
editie in 2015 wat teruggevallen. In 2015 waren en
72 trio’s en in 2016 beduidend minder namelijk 58.
Het aantal individuele lopers in 2015 bedroeg 251
terwijl er in 2016 nog 234 aan de start verschenen.
Mogelijk dat de belangstelling en extra reclame voor
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de 20e editie de oorzaak was voor de hogere
deelname in 2015.
Niettemin hebben toch weer ruim 400 deelnemers mee gedaan aan dit sportieve element.
Het wandelgebeuren was dit jaar niet officieel meer. Het aantal wandelaars was de afgelopen jaren minder geworden en AV Noordkop
die niets met wandelen heeft was niet meer van
plan om mee te werken aan het wandelen. Niettemin hebben de wandelaars van TAS onder eigen regie (georganiseerd door Jaap Zuiker) op
zaterdag de wandeling gelopen.
Financiën
In de ledenvergaderingen van TAS zijn regelmatig vragen gesteld over kosten en baten van
dit evenement dat samen georganiseerd wordt
TAS’82 en A.V. Noordkop uit den Helder.
De samenwerking tussen deze verenigingen
loopt nog steeds voorbeeldig. Bij Noordkop zijn
nog steeds mensen vanaf de eerste editie actief
voor deze loop en hun ervaring is een enorm
pluspunt. Ook vanuit TAS is Co Wiskerke al jaren lang betrokken bij de organisatie waardoor
het geheel loopt als een geoliede machine.
Vanwege de vragen over de baten en kosten is
dat een agendapunt geweest in het overleg. De
organisatie van den Helder-Schagen heeft toen
besloten om een deel van het positieve saldo
over te hevelen naar de organiserende verenigingen. Dit heeft er toe geleid dat beide verenigingen 1250 euro kregen overgemaakt. De
organisatie wil een basisbedrag in kas houden
om eventuele tegenvallers in de toekomst te
kunnen opvangen.
Ondanks het ontbreken van een hoofdsponsor
in 2016 is het evenement financieel positief afgesloten met een positief saldo van 1220 euro
(baten 5335 t.o.v. kosten 4215).
Een belangrijke reden voor dit positieve saldo
is dat de herinnering waarvan -er jaarlijks 600
worden besteld -bij deze editie relatief goedkoop was. Indien de herinnering duurder was
uitgevallen dan was dit voordeel weggevallen.
Als het totale saldo de komende jaren weer oploopt zal een deel weer worden overgeheveld
naar de beide verenigingen.
Een kosten verhogende factor de komende
jaren kan ook zijn het werken met een nieuw
finishregistratiesysteem (mylaps of een ander
systeem). Op dit moment wordt de uitslag nog
handmatig geregistreerd d oor zeer ervaren
mensen van AV Noordkop waardoor een nieuw
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Verslag clubcompetitie
Het seizoen 2015 – 2016 van de competitie was
net zo succesvol, voor wat betreft het het aantal deelnames, dan het seizoen ervoor. Er waren 472 deelnames aan de competitiewedstrijden, 3 meer dan de
voorgaande competitie.
Drieentwintig leden namen minimaal tien keer
deel aan de wedstrijden. Dat waren er twee minder
dan in het seizoen ervoor en is een laag aantal als we
wat verder terug kijken in de tijd.
De competitie was niet heel spannend voor wat betreft de eerste plaats. Hij werd ruimschoots gewonnen door Dick de Vries. Bijzonder was het wel want
de winnaar had vlak voor het begin van het seizoen
nog problemen met zijn hart. Blijkbaar doordat hij
daarom een nog gezondere levenstijl er op na ging
houden dan hij altijd al deed, werd hij met het hardlopen gedurende het seizoen nog sneller dan hij altijd
al was.
Tweede werd Monique Kramer en derde Rocco
Emmaneel. Deze laatste achterhaalde Monique bijna
op het einde van de competitie.
De wisselbeker voor de meest constante loper in
deze competitie ging ook naar Dick die maar twee
wedstrijden miste in deze competitie en er dus 18
liep. Aiko en Cees liepen er 17.
Tot slot kregen alle atleten die de 10 of meer wedstrijden hadden gelopen nog het bekende verrassingspakket, verzorgd door Jaap Zuiker, in juni uitgereikt
en zorgde de feestcommissie voor een gezellige party
met lekkere hapje na afloop van deze prijsuitreiking,
waardoor het seizoen weer een gezellige afsluiting
had. Extra gezellig, omdat dit samen werd gedaan
met de wandelaars van onze club.
De Jury Commissie
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Bij de crossen is ook hier het animo minder maar
diegene die meedoen verbeteren hun PR’s.
Bij de Indoor wedstrijden en driekamp werden ook
diverse Pr en podiumplaatsen bezet door onze atleten.
Christ v/t Einde/ Cees Dubbeld.(maandag van
18.30 -20.00 uur) Junioren C2,B,A
De atleten zijn een constante vaste groep die looptraining krijgen, Er zijn er ook dit jaar weer leden verloren die verder gingen studeren maar er is ook aanwas
van de nieuwe leden vanuit de running and more groep
en nieuwe aanmeldingen. Christ is na de zomer gestopt
met het geven van trainingen wegens privéredenen. De
doorstroming uit de C2 junioren en nu ook B is nog
niet gedaan omdat deze graag technisch wilden blijven
trainen.
Joeri Slagter (woensdag van 18.30 -20.45 uur)
Junioren C2,B,A
De jongste junioren D en C1, deze training wordt
per maart 2016 gegeven door Joeri Slagter. Hij doet
dit heel enthousiast en de atleten zijn er blij mee. De
groep is langzaam aan groter geworden. Er is maar een
deel atleten die woensdag en maandag trainen. Het zijn
eigenlijk 2 aparte groepen.
Erik Buter (vrijdag van 16.45 - 17.45 uur) Pupillen en junioren wedstrijd
De groep wedstrijdatleten trainen de specifieke wedstrijdonderdelen , hoog- en verspringen, kogel en balwerpen, sprint en horden en lange afstand lopen in een
kleine gemotiveerde groep.
Mede door deze training worden de atleten zekerder
over hun prestaties. Sinds september is er de laatste
vrijdagavond van de maand een specifieke wedstrijdtraining bij Hera in Heerhugowaard met atleten van
andere verenigingen. Hier gaat ook deel van de wedstrijdatleten heen.
Accommodatie
De baan is weer vernieuwd en dus goed om weer
wedstrijden op te houden. De training in de winter is
in de Waldervaarthal ivm verschuiving van de training
naar woensdag.. De Indoor trainingen blijven binnen
omdat pupillen te jong zijn om buiten te blijven trainen. De hal is schoner en beter opgeruimd dan vorig
jaar na gesprek met de beheerder.
Algemeen
We willen ons dit jaar gaan richten op het verwerven
van nieuwe leden door nieuwe initiatieven op te starten
en zo jeugd aan te trekken. Ook zijn we op zoek naar
nieuwe jeugdtrainers die technische trainingen kunnen
geven.
De Jeugdtrainers van TAS’82
Cees, Monique de Vries. Roy, Esmee, Erik Buter ,
Christ en Joeri en Inge en Monique L.
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ge atleten en na de JSP trainingen waar enthousiast op wordt gereageerd heeft enkele nieuwe
jonge pupillen op gebracht.
Het motiveren van de groep om deel te nemen aan wedstrijden is minder gelukt afgelopen
zomer, individueel wordt er door een enkeling
meegedaan.
De winter crossen waren iets minder populair
maar werden ook in de regen en prut volbracht.
Vriendjes en vriendinnetjes dag in de zomer
was een succes en gaat weer ingepland worden.
Sinterklaas is gevierd met cadeautjes in de
schoen.
Eind van het zomerseizoen is afgesloten met
een clubwedstrijd op de baan met een bidon als
trofee.
Monique Leijen is per 1 februari 2016gestopt
met het geven van training aan de pupillen ivm
cursus van werk en vergaderingen op maandag.
We hebben in een gesprek 19 februari 2016 2
nieuwe jeugdtrainers gevonden in Joeri Slagter
en Inge Portegijs , zij doen beide de opleiding
Sport en Bewegen en gaan de trainingen samen
met Esmee Buter voortzetten vanaf 9 maart op
woensdag voortzetten.. Cees Dubbeld bedankt
van het overnemen van de trainingen van maandagen in februari 2016.
Monique Leyen (maandag van 18.30 -20.00
uur) Junioren D1, D2, C1
De junioren is een stabiele groep met aanvulling van de nieuwe D1 junioren. Ook deze groep
heeft een fanatieke instelling. Er wordt getraind
op diverse onderdelen en er zijn ook nieuwe D
junioren jongens bijgekomen want de groep wel
heel divers maakt en veel enthousiaste reacties.
De C1 en B junioren willen ook in deze groep
blijven trainen om de technische onderdelen.
De groep wordt vaak opgedeeld om goed en
duidelijke training en instructie te kunnen geven.
De oudere junioren meer looptraining en de C
en D pupillen technische training. Wij zijn sinds
de zomervakantie op zoek naar een nieuwe
jeugdtrainer die technische training kan geven
omdat de groep te groot is voor 1 trainer.
Bij de atleten D en C word er regelmatig tot
vaak meegedaan aan wedstrijden. Er is afgelopen zomer een meisjes D en B en een jongens
C team uitgekomen in de competitie. Hier en
daar zal extra stimulatie moeten plaats vinden
om hun over de streep te trekken om wel mee te
blijven doen met wedstrijden.
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Jaarverslag Running and More 2016
Algemeen
Tijdens de Running and More trainingen gaat het
niet alleen om hardlopen, maar combineren wij het
lopen met krachtoefeningen (buik-, arm- en beenspieren) op een uitdagende manier.
In 2013 werd de eerste ‘Running and More’ cursus
gegeven en inmiddels zijn de trainingen een begrip
geworden bij TAS’82.
19.30-20.30 uur
Dit uur werd er training gegeven aan jongeren tussen de 15-20 jaar. De groep bestond in 2016 uit 20
jongeren, gemiddeld kwamen er 12 jongeren per
week trainen.
In maart 2016 werd er een nieuwe
cursus aangeboden, 4 jongeren deden
hieraan mee. Helaas zijn er geen deelnemers lid geworden, dit kwam mede
door studie in een andere stad. Na de
zomervakantie werden de trainingen
ook minder goed bezocht, ook dit
kwam door studie/ werk in een andere
stad.
20.30-21.30 uur
Dit uur werd er training gegeven aan
volwassenen vanaf 20 jaar. De groep
bestond in 2016 uit 35 atleten, meer
vrouwen dan mannen. Gemiddeld
kwamen er 25 atleten per week trainen. In maart 2016 werd er een nieuwe
cursus aangeboden, 33 inschrijvingen
kwamen er binnen, waarvan 8 leden.
16 deelnemers zijn lid geworden van

de vereniging.
Vooruitzicht 2017
In januari start de 7e editie van Running and
More. De tijden zijn veranderd naar 19.0020.00 uur en 20.00-21.00 uur. Het eerste uur is
niet meer alleen voor jongeren tussen de 15-20
jaar, maar voor dames/ heren vanaf 15 jaar (dus
ook voor volwassenen), dit is mede gedaan omdat de tweede groep eigenlijk te groot werd.
Leden van TAS’82 zijn welkom om aan te
sluiten bij de Running and More trainingen.
Graag vooraf wel even aangeven bij trainster
Monique de Vries.
WhatsApp
Er is een WhatsApp groep van beide groepen.
Dit werkt erg prettig. De trainster blijft zo goed
op de hoogte van blessures of andere oorzaken.
Er is meteen contact waarom mensen niet komen trainen. Je bent betrokken en mensen voelen zich verplicht te laten weten waarom ze er
niet zijn. Dit stimuleert en motiveert de deelnemers om de trainingen te blijven bezoeken.
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Schager Wijkenlopen 2016
De organisatie kijkt met een tevreden gevoel terug
op de 6e editie van de Schager Wijkenlopen. Er liepen
gemiddeld over de vijf donderdagen 100 hardlopers
per avond mee, en dat betekent dat we niet echt groeien maar wel stabiel zijn. Een reden om gewoon door
te gaan. We maken daarmee onze vereniging zichtbaar en er komen wellicht nieuwe jeugdleden erbij.
Dat kan natuurlijk alleen als er steeds voldoende vrijwilligers/verkeersregelaars beschikbaar zijn. Op donderdag 5 juni is na de laatste wijkenloop geëvalueerd
en gezellig nagepraat met alle vrijwilligers die hierbij
waren betrokken. Op 9 juni is de prijs uitgereikt aan
de leerlingen van de Aloysiusschool, beschikbaar gesteld door Sportservice Schagen, voor de school die
de afgelopen vijf weken met de meeste leerlingen
heeft meegelopen en daarmee zijn deze wijkenlopen
afgesloten. Het was tot de laatste avond spannend tussen de Julianaschool, die al 3x had gewonnen, en de
Aloysiusschool. Om de jeugd proberen te motiveren
bij TAS’82 te komen kregen de kinderen, die tenminste 3x op het podium hadden gestaan, een gratis lidmaatschap voor 1 jaar cadeau aangeboden. Dit jaar
waren dat er 4.

Naast de saamhorigheid in de wijken te vergroten
gaat het immers ook om ‘gezond bewegen’. Dat is
ook waarom JOGG (Jongeren Op Gezond gewicht)
er bij betrokken is vanuit Sportservice en de Gemeente Schagen.
We hadden dit jaar weer nieuwe vrijwilligers, en
wij hopen dat dit ook weer voor 2017 zal zijn. Het
zou fijn zijn als we een poule hebben van ca. 20 personen waaruit we elke week tenminste 10 personen
nodig hebben. Dat betekent dat je niet alle vijf weken
aan de beurt bent maar de keuze hebt voor een aantal
avonden. Mocht je zin hebben en enkel uurtjes tijd
willen maken voor onze Club, dan graag even contact
zoeken met Co Wiskerke
Langs deze weg, nogmaals, alle vrijwilligers, inclusief de verkeersregelaars, bedankt. Sportieve groet,
Co Wiskerke
j.wiskerke@quicknet.nl - 06-51777836
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Jaarverslag feestcommissie 2016
De feestcommissie heeft afgelopen jaar de
volgende activiteiten georganiseerd:
Jaarvergadering Tas’82 (1 april)
Tijdens en na de jaarvergadering heeft de
feestcommissie de catering verzorgd.
10 km op de baan clubcompetitie (12 april)
5 km op de baan clubcompetitie (26 april)
Na afloop van deze wedstrijden hebben wij
de bar opengesteld, zodat er nog wat nagepraat
kon worden onder het genot van een drankje.
Jeroen verzorgde tijdens de wedstrijd en na afloop de muziek.
Prijsuitreiking interne clubcompetitie (9
juni)
Bij de jaarlijkse prijsuitreiking van de interne
clubcompetitie heeft de feestcommissie de catering verzorgd en gefinancierd.
Nazomer Fun-run (11 september)
Helaas door te weinig animo is deze activiteit
afgelast.
Nieuwjaarsreceptie/ After Party Egmond (8
januari 2017))
Voor de zesde achtereenvolgende keer werd
dit gecombineerde evenement georganiseerd.
Deze informele receptie waarbij ook weer zeer
sterke verhalen over de halve marathon van
Egmond werden uitgewisseld, werd met zo’n
35 bezoekers dit keer wederom minder goed
bezocht dan het jaar daarvoor. Ondanks de wat
mindere opkomst was het weer gezellig.
Verwachtingen komend jaar
Helaas is Sander geen lid meer van TAS’82,

dus moesten we op zoek naar een commissielid. We
hebben gelukkig Tim Slijkhuis bereid gevonden om
zijn plaats in te nemen!
Planning voor 2017:
• Verzorging catering tijdens en na de jaarvergadering (31 maart)
• Openstelling bar na de 10 km (25 april) en 5 km
(16 mei) op de baan met muziek verzorgd door Jeroen.
• Verzorging catering uitreiking clubcompetitie (6
juni)
• Organiseren 35 jarig jubileum feest
• Organiseren nieuwsjaarsreceptie (januari 2018)
Kaspositie
We zijn dit jaar begonnen met een saldo van 505 euro
in kas.. Momenteel zit er 757 euro in kas .Dat is wat
meer dan we gewend zijn maar kan verklaard worden
door wat extra inkomsten o.a. de Start to TAS groep
die na hun afsluitende loop een borrel en hapje nuttigde in de Tramhalte, opbrengst Algemene jaarvergadering, koffie verkoop tijdens de laatste Wijkenloop
en na de 5 km op de baan is er ook boven gemiddeld
geconsumeerd. Maar dit jaar bestaat de vereniging 35
jaar, dus het geld zal goed besteed worden!
De feestcommissie: Eric Verblauw, Tim Slijkhuis,
Hans Schilder, Jeroen Linting, Renee Schaafsma,
Ella Heddes
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systeem nog niet nodig lijkt.
Vrijwilligers en Sponsoren
Het verloop van een dergelijk evenement valt
en staat natuurlijk met de medewerking van
vrijwilligers en sponsoren. Gelukkig waren er
in 2016 genoeg mensen bereid om mee te helpen maar het is soms moeizaam om deze te verkrijgen. Ook voor de editie in 2017 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 of Co Wiskerke, een ieders inzet kan goed gebruikt worden.
Namens de organisatie, Tony Houtenbos,
Nils Trintelman, Ab Hoek, Tim Slijkhuis, en
Co Wiskerke

5.813,38
64.283,23

Totaal

202,44
275,06
12,88
1.079,03
2.739,40
454,20
7.316,00
525,99
10.044,92
20,00
1.126,41
484,61
972,46
1.021,55
898,09
891,44
604,53
558,00
16.092,76
391,00
99,90
1.958,42
1.689,60
8.453,12
558,04
-

Winst

AttentiesL&L
Bank- Giro
Bestuur
Cursus
Energie
Huurzaal
Huurbaan
Jeugdatletiek
Atletiekunie
SportRaad
Ledenadmin
Materiaal
OHaccomm
OHClubhuis
OHLicht
Clubcomp &wedstrijden
WOZ HHS
Alarm
Verzekering
Trainers
Website en Clubblad
SWL
10 EM
Clubhuisexploitatie
Rente &Aflossing
Vrijwilligersavond
Diversen

Lasten

Realisatie 2016

133.629,88

Totaal
Winst- en Verliesrekening

109.778,26
2.362,52
20.224,67
12,20
1.252,09
0,14

Accommodatie
Giro
Moneyou
Kapitaal rekening
Bank
Bank renterekening

-

127.816,50

109.778,26
2.376,65
14.084,23
12,14
1.565,08
0,14

31-12-15

60570,00

500,00
350,00
100,00
2500,00
3000,00
600,00
7000,00
1300,00
8500,00
20,00
100,00
1000,00
250,00
1500,00
1200,00
1000,00
850,00
800,00
550,00
16000,00
400,00
500,00
2700,00
2000,00
6800,00
700,00
350,00

Begroting 2016

Realisatie 2016

Totaal

Verlies

64.283,23

-

Advertenties
806,25
Contributie
38.041,41
Diversen
1.450,00
BordReclame
5.645,18
Rente
140,50
Sponsor10 EM
3.100,00
Startgeld
Vomaractie
253,91
Start bij TASR&M
2.590,00
Verhuuraccommodatie 8.678,00
SWL
834,23
Subsidie
2.743,75

Baten

-

127.816,50

133.629,88

* Toename EV

12.248,38

52.210,00

Lening

Totaal

69.171,50
58.645,00

31-12-15

81.419,88

31-12-16

Eigen vermogen

Passiva

60570,00

2260

850,00
34000,00
1000,00
5000,00
200,00
3000,00
0,00
250,00
2000,00
8000,00
750,00
3260,00

Begroting 2016

Datum

Giro
Kapitaal rekening
Bank
Bank renterekening
Moneyoy
Totaal

Lasten

I Mantel
Secretaris

T Berkhout
Voorzitter

Monique Kramer
Kascommissie

Cees Dubbeld
Kascommissie

JP Naberhuis
Penningmeester

16 februari, 2017

109778,26

Eigen vermogen per 1/1/2017
81419,88

Leningen
52210,00

Winst- en Verliesrekening

2362,52
12,20
1252,09
0,14
20224,67
133629,88
Totaal
133629,88

Begroting 2017
Baten
Begroting 2017

Attenties L&L
Bank- Giro
Bestuur
Schager Wijkenlopen
Cursussen
Energie
Huurzaal
Huurbaan
Jeugdatletiek
Atletiekunie
Sportraad
Ledenadmin
Materiaal
OHaccomm
OH clubhuis
OHLicht
Clubcomp en wedstrijden
Verzekering
Trainers
Website en clubblad
10 EM
Clubhuis exploitatie
Rente
Aflossing
Vrijwilligersavond
Diversen
WOZ & Waterschap
Onderhoud alarm
Winst
500,00
350,00
100,00
500,00
2500,00
3000,00
600,00
12600,00
1000,00
10000,00
20,00
100,00
1000,00
500,00
1000,00
1200,00
1000,00
560,00
16000,00
450,00
2500,00
1800,00
1782,00
4685,00
700,00
350,00
900,00
650,00
0,00
Advertenties
Contributie
Start to run / NW
BordReclame
Rente
Sponsor10 EM
Startgeld
Schager Wijkenlopen
Vomaractie
Diversen
Verhuur accommodatie
Subsidie

Verlies
4997,00

Totaal
66347,00
Totaal
66347,00

850,00
38000,00
2000,00
5000,00
100,00
3000,00
0,00
750,00
250,00
1000,00
9000,00
1400,00
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31-12-16

Accommodatie
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Boekhouding TAS 82
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Boekhouding TAS 82
Begroting 2017
Passiva

