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AGENDA
1.Opening door de voorzitter
2.Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.16 november 2020
3.Ingekomen stukken/mededelingen/40-jarig jubileum
4.Jaarverslag diverse commissies
5.Verslag kascommissie
6.Vrijwilligers en vacatures
7.PAUZE
8.Begroting & verkiezing nieuwe kascommissie
9.Bestuurssamenstelling
• Ton Berkhout aftredend en herkiesbaar;
• Annemiek Bromlewe aftredend en herkiesbaar;
• Hans Nijman aftredend en herkiesbaar
10.Statuten (aangepast aan de wettelijk voorgeschreven WBTR. Te lezen op de
website)
11.Uitschrijven van obligaties á €125,- per stuk
12.Rondvraag
13.Sluiting
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NOTULEN ALV D.D. 16 NOVEMBER 2020
Verslag
Datum
Locatie
Aanwezig
bestuur
Aanwezig/
afwezig

Notulen

ALV
Maandag 16 november 2020
Tramhalte
Bestuur: Ton Berkhout (VZ); Hans Naberhuis (HN); Annemiek Bromlewe (AB); Leen de Wit
(LdW);
René Weijers (RW), Hans Nijman (HN), Danielle Breed (DB) en Trudy de Boer (TdB)
Aanwezig bestuur: Ton Berkhout (VZ); Hans Naberhuis (HN); Annemiek Bromlewe (AB);
Leen de Wit (LdW); René Weijers (RW), Hans Nijman (HN), Danielle Breed (DB),
Aanwezig feestcommissie: n.v.t.
Aanwezig leden: Trudy de Boer
Afwezig met afbericht: n.v.t.
DB

Opening voorzitter
• De VZ opent de vergadering en heet de bestuursleden en aankomend bestuurslid Trudy de Boer
welkom op de 38 Algemene Ledenvergadering. De VZ geeft aan dat het een speciale ALV is die al
reeds in april had moeten plaatsvinden maar door alle Corona-maatregelen uitgesteld moest worden.
De stukken staan reeds mei op de website inclusief de aangepaste begroting. In het bestuur is er
uiteindelijk besloten om de ALV schriftelijk te laten plaatsvinden, waarbij het bestuur uiteindelijk op 16
november bij elkaar zal komen om de laatste punten door te nemen. Hiervoor is er een brief naar alle
leden gestuurd met de gang van zaken. Ook is er gevraagd om met vragen te komen en aan te geven
of je akkoord ging met het besluit om de vergadering zo te houden. Bij geen reactie werd ervan uit
gegaan dat men akkoord ging. Op de brief is geen reactie gekomen, enkel 1 vraag en dat was of het
geen idee was om de vergadering livestream te houden. Dit was echter besproken in het bestuur en
de keuze was op de schriftelijke variant gevallen.
e

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 29 maart 2019
• Notulen doorgenomen en akkoord bevonden.
Ingekomen stukken/ mededelingen
• Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen (mededeling zijn reeds vermeld bij agendapunt 1).
Jaarverslagen diverse commissies
• Alle jaarverslagen 2019 doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen en worden goedgekeurd.
De VZ dankt iedereen voor de moeite die weer in het maken van de verslagen is gestoken.
Verslag kascommissie
• HN doet verslag van stand van zaken. De kascommissie heeft vragen gesteld. Ook wilden zij facturen
zien om te kijken of de vermelde uitgaven wel klopten. Alles klopte. Zij concludeerden dat de
inkomsten en uitgaven goed in lijn liepen. Er was echter 1 uitzondering, te weten Cityrun. Hier was
meer door sponsoring binnen gekomen maar er was ook meer uitgegeven. Er was wel een positief
resultaat. Ook vroeg de kascommissie naar de zonnepanelen. Deze stonden niet in de begroting,
maar wel gerealiseerd. HN kon uitleggen dat het met subsidiegeld gerealiseerd is. De stukken van
2019 zijn goedgekeurd.
Beleidsplan
• Het beleidsplan is klaar. Het zal binnenkort op de website geplaatst worden. Er kan dan tot het einde
van jaar op gereageerd worden. In de volgende ALV zal het beleidsplan bekrachtigd worden.
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Website/nieuwsbrief
• De website en de nieuwsbrief zijn nog “under construction”. De website en de nieuwbrief zijn aan
elkaar gekoppeld en zullen tegelijkertijd “life” gaan.

Pauze

•

Heeft niet plaats gevonden.

Begroting en verkiezing nieuwe kascommissie
• HN licht e.e.a. toe op de begroting van 2020.
De begroting van 2020 is tussentijds aangepast door alle Corona-maatregelen. De posten sponsor
City Run, startgeld en Schager Wijkenlopen zijn op 0 gesteld. Deze activiteiten zijn allemaal
afgezegd. Ook komen er geen huurinkomsten meer binnen van SKRS. Zij zullen incidenteel gebruik
gaan maken van de accommodatie. Ook zijn er vier subsidies vermeld. 1 is voor duurzaamheid en
deze is gebruikt voor nieuw glas in de Tramhalte en de andere subsidies zijn door Corona in het leven
geroepen.
Aan de uitgavenkant is te melden dat er toch een post is opgenomen voor de City Run. Deze kosten
waren al gemaakt ter voorbereiding van het evenement.
Dit jaar spelen we quitte door verminderde uitgaven en subsidie-inkomsten
Vragen betreffende de financiën:
- Vanuit het bestuur wordt gevraagd of het verstandig is om het hek wel door te laten gaan. Hier is
een post van € 2.100, -- voor opgenomen. De inkomsten volgend jaar zullen minder zijn dat dit jaar. Is
het niet verstandig om geld te sparen. HN geeft aan dat het verantwoord is en dat de vereniging veel
profijt van het nieuwe hek zal hebben.

1.

•

Bestuurssamenstelling
Er zijn een aantal wijzigingen. RW en DB leggen hun functie neer. RW met ingang van 16 november
2020 en DB met ingang van 31 december 2020. Willem van Dijck is al enige tijd gestopt en is
vervangen door Hans Nijman (HN). HN draait al enige tijd mee maar zou bij de ALV officieel benoemd
worden. Bij deze is dat formeel bekrachtigd. DB zal vervangen worden door Trudy de Boer (TdB) met
ingang van 31 december 2020. Voor RW is nog geen vervanging gevonden.
De nieuwe bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit.
TB als VZ
HN als penningmeester
TdB als secretaris
LdW als bestuurslid onderhoud (baan en accommodatie)
HN als bestuurslid senioren
AB als bestuurslid sportief wandelen en ledenadministratie.
De functie “Bestuurslid jeugd” moet nog ingevuld worden.
Monique de Vries zal met ingang van 1 december 2020 stoppen met haar PR-werkzaamheden. Het
bestuur is in gesprek over eventuele opvolging van Monique.

1.

•
1.

•

Rondvraag
Geen vragen.
Sluiting
De VZ sluit de vergadering.
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VERSLAG JEUGDSECRETARIAAT
Crosswedstrijden 2020/2021:
Door de corona waren alle crosswedstrijden afgelast in 2020/2021.
Zomercompetitie pupillen 2021:
Door corona werden de eerste 2 wedstrijden (10 april en 5 juni) van de
zomercompetitie voor de pupillen afgelast.
Er werd nog 1 wedstrijd toegevoegd, zodat we alsnog 2 competities hadden op 3 juli
2021 bij AV Nova in Warmenhuizen, hieraan deden 4 pupillen mee. En op 4
september 2021 bij AV Hollandia in Hoorn, waaraan 2 pupillen meededen. Helaas
was niemand door naar de finale (op 25 sept. 2021 bij Startbaan in Amstelveen).
Zomercompetitie junioren 2021:
Helaas waren er (lang) niet genoeg junioren om een team te kunnen maken om deel
te nemen aan de zomercompetitie voor junioren.
Crosswedstrijden 2021/2022:
De eerste crosswedstrijd (20-11-2021) werd gehouden bij AV Nova in
Warmenhuizen, hieraan deden 4 junioren mee.
De tweede crosswedstrijd werd door corona verplaatst naar 19 febr. 2022
bij Lycurgus in Assendelft. Deze datum viel helaas net in de voorjaarsvakantie,
waardoor er veel op vakantie waren en er dus geen aanmeldingen waren.
De derde crosswedstrijd, die op 5 febr. 2022 gepland stond, werd door corona
afgelast.
1 junior plaatste zich (net) voor de crossfinale op 12 maart 2022 bij Triathlon in
Amersfoort, maar wegens afstand is hij niet heen gegaan.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Kok, jeugdsecretariaat
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Kansen
Sterke punten

Zwakke punten

VERSLAG VAN DE CITYRUN SCHAGEN
Na de succesvolle 25e editie in 2019 ging 2020 en 2021 niet door van wege corona.
Doordat vrijwilligers zijn gestopt, moest er een nieuw team worden opgezet.
De 26e editie van deze jaarlijkse loop is op zondag 15 mei 2022. We lopen net als in
2019 een 5 en een 10 km. Samen met Sportservice Schagen en SKRS wordt er een
Kidsrun georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8.
Hotel Marktstad organiseert samen met ons 3 wandelingen 5, 10 en 15 km.
De start vindt plaats op de Markt, evenals vorig jaar. De wandelaars starten vanaf
9.30 uur, Kids10.45 en de 5 km om 12 uur en aansluitend de 10 km.
Iedere hardloopdeelnemer of vrijwilliger krijgt een loopshirt gesponsord, door van
der Voort. De Kids krijgen een shirt van SKRS. Marktstad sponsort iedere
loper met een consumptie bon en zorgt voor een partytent voor om kleden.
Voor de wandelaars heeft Marktstad 2 arrangementen gratis koffie na afloop of een
borrelplankje. En wij sponseren een goed doel, Kika en die zijn er ook bij 15 mei.
Willem van der Voort is voor het 3e jaar weer de speaker bij de start en finish.
Met zijn persoonlijke kennis van veel atleten, is dit een mooie invulling aan de
microfoon.
De prijsuitreiking op het schavot bij Marktstad. De tijdregistratie wordt door Race
Timer uitgevoerd.
We hebben dit jaar 15 sponsors waar van er 12 aan de businessloop meedoen.
Er zijn 3 hoofdsponsors van der Voort en Verheul, zij staan garant voor de shirts,
All4 running voor de nummers incl. tijdchip. SKRS voor de Kid shirts en ondersteund
ons met de multimedia.
Voor de start kunnen business teams zich laten fotograferen door Loet Leenders
De foto wordt digitaal cadeau gedaan aan de businessteams.
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!
Aandachtspunt bestuur TAS’82: zorg dat er geen 2 lopen bijna tegelijk worden
georganiseerd. Hoe komen we aan voldoende verkeersregelaar/vrijwilligers?
Wij denken dat de Schagen City Run een gouden formule is voor TAS82 maar het
bestuur moet dat wel ondersteunen.
Namens de organisatie Schagen City Run,
Wim Blok
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VERSLAG KASCOMMISSIE
De kascommissie 2021 bestond uit Annemiek Bakker en Teun Burgers. Ook op de
kascommissie en de TAS’82 financiën heeft het corona virus zijn impact gehad.
Doordat het moeilijk tot onmogelijk was jaarvergaderingen te houden heeft de
normale roulatie in de kascommissie niet plaats kunnen vinden en hebben de leden
langer zitting gehouden dan gepland.
Door de corona was het ook lastig begroten, zowel aan inkomsten als uitgaven zijde.
Zo konden er minder trainingen plaatsvinden en evenementen als de Schager city
run konden geen doorgang vinden. De penningmeester moest hier zo goed en zo
kwaad als dat ging mee omgaan.
De kascommissie heeft van de penningmeester alle stukken ontvangen en de
gelegenheid gehad bij de penningmeester thuis de administratie in te zien. De
verschillende vragen, die de kascommissie had, werden naar onze tevredenheid
beantwoord en de administratie is naar onze mening zeer goed georganiseerd.
Doordat de TAS'82 financiën in orde zijn, heeft de vereniging deze periode kunnen
doorstaan. Wij stellen dan ook voor decharge te verlenen aan de penningmeester
voor het jaar 2021 en danken de penningmeester voor zijn inzet in deze lastige tijd.
Annemiek Bakker
Teun Burgers
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VERSLAG BORDRECLAME EN ADVERTENTIES
Er zijn momenteel 21 bordsponsoren. Dat is iets minder dan in het vorige jaarverslag
vermeld. Maar er zijn nu een aantal bordsponsoren die met 2 borden sponsoren in
plaats van 1 bord. Dit is natuurlijk Mariëtte Dekker met de Staalbaron en Zorgmeubel,
in het verleden was dit al Maikel Bauer met Ziber, maar daar is nu ook Ursem Barten
bij gekomen (Hyundai, Nissan en Mitsubishi) en Anfy Creative Communication is
weer terug van weggeweest met 2 borden. Hierdoor is het verlies aan bordsponsoren
beperkt gebleven en is de baan toch goed gevuld.
We hebben in 2021 ook een aantal make-overs gehad. Het bord van SKRS aan de
kopse kant van de baan nabij het fietspad is helemaal vernieuwd. Dit geldt ook voor
het bord van de heer Frits Nieuwenhuizen. Hier stond nog het oude bord
van Rumors. Dit is vervangen door het nieuwe bord
van SoHo Gastrobar en SoHo Hotel Schagen.
We hebben ook een wisseling van eigenaar gehad. Brilservice Deutekom (Eyecare)
is van de familie Deutekom overgegaan naar EyeCare Brilservice te Heemskerk.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Fit for Free. Voorheen was dit Body
Action, is veranderd naar Fit For Free, maar als ik nu langs de Groeneweg hardloop
zie ik dat het veranderd is in Basic-Fit schagen. Dus daar is nog werk aan de winkel.
2021 was door Corona voor een aantal bordsponsoren een uitermate lastig jaar. Dit
gold met name voor Horeca bordsponsoren zoals Haantje de Voorste
en SoHo Schagen, maar natuurlijk ook voor de sponsoren die sponsorden met een
logo op de website zoals China Wok.
Maar ik zou de andere sectoren tekort doen door deze niet te noemen. Corona had
natuurlijk voor alle ondernemers in Schagen een enorme impact, waaronder Hans
B&G mannenmode, Bloem&, Juwelier Kroone, Bloembinderij Waldervaart, Boersen,
AES Electronic Service, Fysiotherapie Marco Heddes, Fysiotherapie Rob Mars,
bakkerij Slijkerman, Habib markt, kruidenier Stam, van den Berg badkamers, Verheul
Makelaardij, Podologie Hoep zuid en Echte Service van Aiko Pastoor. Maar ook
de misschien meer zakelijk georiënteerde sponsoren zullen de impact van Corona
gevoeld hebben, zoals Luitjes Electronica, Koster, BKS, Schildersbedrijf Vink,
Bosman Elektro, Supertank, IDP Products van Ivo de Geus.
We zijn als vereniging enorm dankbaar dat al deze sponsoren bereid zijn door te
gaan met het ondersteunen van de vereniging, juist ook in die voor hun moeilijke tijd.
Hopelijk ligt dit nu achter ons.
In de wekelijkse nieuwsbrieven ziet u af en toe de sponsoren aan het woord. De
mogelijkheid om een stukje te plaatsen in de nieuwsbrief is aan alle sponsoren
voorgesteld, zowel de bordsponsoren als de sponsoren met een logo op de website.
Dit ter compensatie van het wegvallen van de trambaan.
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Nog niet alle sponsoren hebben hier gebruik van gemaakt. Voor sommige hoeft het
ook niet. Maar het aanbod staat voor iedereen open en ook in 2022 zullen de
sponsoren weer benaderd worden om een stukje aan te leveren voor de nieuwsbrief.
Ik wil alle sponsoren bedanken die tot op heden trouw zijn gebleven aan de club. Uw
bijdrage wordt wederom gewaardeerd. Als u een suggestie heeft voor een nieuwe
sponsor, aarzelt u niet om me te benaderen op sponsoring@tas82.nl
Bas Dorpmans

VERSLAG SCHAGER WIJKENLOPEN
Vanwege de voortdurende corona maatregelen is de Schager Wijkenloop in 2021
helaas niet doorgegaan.
Wel heeft men individueel gebruik kunnen maken van de beweegroute in de 6
wijken.
Tot spoedig, want nu gaan ze wel door,
Sportieve groet, Co Wiskerke
N.B.: Co doet de 10e editie van 12 mei t/m 30 juni. 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. Het draaiboek inmiddels gedeeld met Team
sportservice die ok helpt met de organisatie.
Sportieve groet, Co Wiskerke

VERSLAG FEESTCOMMISSIE
De jaar balans is erg kort.
Op de rekening van de feestcommissie staat een bedrag van 1118, 07
Dit is een kleine winst van 0.12 cent ten opzichte van vorig jaar. Dit komt namelijk
door dat we elke maand 0.01 rente krijgen.
Voor de rest waren er in verband met het corona jaar geen feestelijke activiteiten.

VERSLAG FEESTCOMMISSIE
VERSLAG WANDELBOOTCAMP

In 2021 zijn er 32 Wandelbootcamptrainingen gehouden, waarvan 7 tezamen met
Running @ More. Gemiddeld namen er 10 – 15 wandelaars deel aan de trainingen.
De samenstelling van de groep wisselde niet veel, daarentegen de trainingen juist
wel qua inhoud. De trainingen waren gewoonlijk op maandagavond om 19:30 uur op
het kogelveld, het hoogspringveld en/of de baan.
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Het delen van de baan en de velden met de juniorentraining, de training sportief
wandelen en de maandagavond hardlooptraining gaat prima. Aan het einde van
2021 was de training verplaatst naar zaterdag- en/of zondagochtend doordat toen
trainingen na 17:00 uur niet meer waren toegestaan.
Janny de Wit

VERSLAG RUNNING & MORE
In 2021 zijn er 36 R&M trainingen gehouden, waarvan 7 tezamen met de
wandelbootcamp. Gemiddeld namen er 8– 12 hardlopers deel aan de trainingen. De
samenstelling van de groep wisselde niet veel, daarentegen de trainingen juist wel
qua inhoud. De trainingen waren gewoonlijk op woensdagavond om 19:45 uur op het
kogelveld, het hoogspringveld en/of de baan. Het delen van de baan en de velden
met de juniorentraining, de training sportief wandelen en de sportief
wandeltraining gaat prima. Aan het einde van 2021 was de training verplaatst naar
zaterdag- en/of zondagochtend doordat toen trainingen na 17:00 uur niet meer waren
toegestaan.
Nog niet iedere hardloper bij TAS82 heeft de R&M training ontdekt als
ondersteunende training voor het hardlopen op de andere dagen. Alle hardlopende
leden zijn dan ook van harte welkom om mee te doen en te ervaren dat houding,
coördinatie, stabiliteit en kracht in de benen verbeteren als deze training ingevoegd
wordt tussen de hardlooptrainingen.
Janny de Wit

VERSLAG CLUBCOMPETITIE
In het seizoen 2020-2021 is er geen clubcompetitie geweest vanwege corona.
Het huidige seizoen (2021-2022) is ook geplaagd door corona, maar het is
wel doorgegaan met minder wedstrijden.
Normaal zijn er plm. 20 wedstrijden, dit seizoen 10. Het minimaal aantal
te lopen wedstrijden is daarom eenmalig verlaagd van 8 naar 4.
Op het moment van schrijven van dit verslag zijn er nog 2 wedstrijden te
gaan. Het is nog spannend: plm. 4 mensen strijden nog om de titel.
Groeten,
Cees en Aiko
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VERSLAG PUPILLEN EN JUNIOREN
Pupillen
Vorig jaar september, na de vakantie, werden we verrast door het opzeggen van
onze 3 pupillentrainers,
Gelukkig kwam er een tijdelijke oplossing uit onverwachte hoek. Monique Kramer,
Hans Nijman en Rik van Zwol gaven aan om, tijdelijk, de groep pupillen wel training
te willen geven zodat we, als bestuur, wat tijd kregen voor een definitieve oplossing.
Echter, tot op heden hebben we deze oplossing, jeugdtrainers, nog niet gevonden.
Er is dus nog steeds sprake van een tijdelijke oplossing.
Wel wilde Niels Tol bij ziek en zeer wel eens invallen als back up. Gelukkig hebben
Monique, Hans en Rik er nog steeds zin in en vinden de pupillen de trainingen ook
erg leuk. Hans en Monique doen de loopnummers, en Rik doet de technische
nummers.
De pupillen zijn enthousiast, leergierig en competitief. Via de appgroep worden de
ouders geïnformeerd. De jeugd wordt ook uitgenodigd door regelmatig een vriendje
mee te nemen. Sinterklaas en Kerst zijn gevierd met een kleinigheid en oliebol.
In 2022 willen wij de pupillen naar wedstrijden laten gaan met vertrouwen dat zij mee
kunnen doen met de jeugdcompetitie
Zowel van de pupillen als hun ouders komen positieve reacties.
Junioren
Die zijn vorig jaar, tot tevredenheid, gegeven door Rien Groentjes. Echter, begin
februari van dit jaar (2022) gaf Rien aan dat hij op maandag en woensdag een studie
wilde volgen die een jaar zou duren.
Met het probleem bij de pupillen in gedachte wisten we als bestuur ook niet zo snel
hoe we dit moesten oplossen. Gelukkig wilde Rik van Zwol de technische trainingen
op woensdag wel geven waarop ik heb aangegeven de maandag wel voor mijn
rekening te willen nemen. Hopelijk zien we Rien begin januari volgend jaar weer
terug als juniorentrainer.
Trainers
Gelukkig geven we, zowel bij de pupillen als bij de junioren, aan een enthousiaste en
gemotiveerde groep training waardoor wij als trainers ook gemotiveerd zijn om elke
keer weer een leuke en opbouwende training te verzorgen. De deelname aan
wedstrijden mag van ons wel wat meer zijn, want daar trainen we tenslotte voor.
Monique Kramer
Hans Nijman
Rik van Zwol
Ton Berkhout
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VERSLAG WANDELAARS
Wat hebben we een rare gekke tijd achter de rug.
Vele wandelingen werden niet georganiseerd of afgelast. En inmiddels is er weer van
alles mogelijk. En kan je weer uitkijken naar een leuke georganiseerde wandeling.
Daardoor ging onze wandelcompetitie ook al 2 jaar niet door waarin je de keuze had
om uit 10 georganiseerde wandelingen er minstens 5 te lopen.
Zelf konden we in de afgelopen 2 jaar natuurlijk overal wandelen en ook veelal met je
clubgenoten ergens afspreken. Zaterdags werd er in Schoorl gewandeld en omdat er
geen wandeltochten waren hebben we zelf maar wat bedacht door de 1e zaterdag
van de maand in een naburig dorp of natuurgebied een mooie wandeling te maken
wat heel erg in de smaak valt.
Zo ook bij het Nordic Walking op dinsdagochtend. Het strand heeft altijd nog een
enorme aantrekkingskracht want daar gaan we op de 1e dinsdag na altijd naar toe
om met de poles lekker in het zand te prikken. Die 1edinsdag doen we een rondje in
en om Schagen met een bakkie toe in de kantine. En op woensdagavond een
wandeltraining op de baan met oefeningen hindernissen en verschillende tempo’s.
Zo wordt er genoeg aangeboden ook in de afgelopen tijd om toch regelmatig te
wandelen.
Maar ondanks dat er in de afgelopen tijd veel is gewandeld door vele mensen
hadden we gehoopt dat er wat leden aangroei zou zijn maar niets is minder waar. Bij
alle 3 wandelingen in de week zouden best meer mensen welkom zijn want eigenlijk
zijn er wandelaars te kort.
Misschien moet er in de media meer aandacht aan worden gegeven van ons
bestaan want er wandelen vele mensen alle dagen weer en we zien ze allemaal
maar nu hun binnen de poort halen. Hoe doen we dat??? Maar toch gaan we er weer
een mooie zomer tegemoet met heerlijk wandelweer en mooie tochten dat wordt dus
weer genieten.
Jaap
===//===
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