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ALGEMENE LEDENVERGADERING  
DATUM: 16 NOVEMBER 2022 
 
AANWEZIG  BESTUUR EN LEDEN VOLGENS PRESENTIELIJST 
AFWEZIG M.K. ZIE PAGINA 7 
 

Notulen 

1.Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter heet de leden van harte welkom.  

De agenda punt 5 bestuur en punt 4 jubilarissen worden omgedraaid. Er zijn 39 leden aanwezig.  

 
2. Mededelingen en korte terugblik voorzitter 
Na corona hebben we nu min of meer een normaal verenigingsjaar. Er zijn  mooie prestaties van 

neergezet door onze Atleten. Ook is er weer veel werk verzet door onze vrijwilligers en trainers 

waardoor we in 2022 een aantal zaken zijn bereikt. 

Zo hebben we een nieuwe website en ontvangen onze leden een maandelijks nieuwsbrief. Het 

calaminiteiten plan is opgesteld en doorgenomen met diverse leden. Voor wat betreft EHBO zijn er 8 

leden die het EHBO diploma hebben gehaald waardoor we weer een eigen invulling EHBO bij 

wedstrijden. Onze trainers hebben nieuwe clubkleding. Daarnaast hebben leden middels een actie 

nieuwe clubkleding aan kunnen schaffen. Vanuit de opbrengst PLUS-actie is er timing systeem 

aangeschaft voor de jeugdleden. De cursussen Start to Run en sportief wandelen hebben 

plaatsgevonden en er is een zomeravondwandeling georganiseert.  

Maar we staan ook stil bij het overlijden van Pieter Rottier en Jo Klerks waar we op gepaste manier 

namens de vereniging ons medeleven hebben getoond.  

Uden on Ice:  
Vanaf maandag 14 november is het weer mogelijk om je aan te melden via een digitaal inzetrooster. 
We roepen onze leden dringend op om hieraan deel te nemen. Elk roosterplek dat wordt ingevuld 
levert geld op voor onze Club.  
Jeroen Raijmakers:  
Kunnen de trainers de leden extra oproepen om hier aan deel te nemen?  
 
Theo van Kessel:  
We zullen het meenemen.  
 
Tiny Raijmakers:  
Ik heb geen uitnodiging ontvangen.. is er een leeftijdslimiet?  
Jan Smet:  
Er is gekozen voor een minimum en maximum leeftijd. Deze zijn 16-75 jaar. Mocht je mee willen 
doen, meldt je dan bij Peter Claassen.  
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Stichting SSNB (Stichting Sportservice Noord Brabant) 
Deze stichting heeft geinformeerd naar de mogelijkheden voor het huren van ruimte. De aanvraag 
ligt bij de Kuip. Als het doorgaat dan zal dit met ingang van 01-01-2023 gaan plaatsvinden.  
 
WOC (wedstrijden organisatie commissie) Jeroen Raijmakers 
De wedstrijdkalender 2023 is vastgesteld. Naast de crossen, baanwedstrijden wordt er ook 
nagedacht over nieuwe wedstrijden als King / Queen of the sprint. Houd de website in de gaten voor 
nieuws over deze wedstrijden en ontwikkelingen.  
 
Vertrouwens contactpersoon Arie van Grunsven 
Helma Hanenberg is voorgesteld als de nieuwe VCP. De VCP kun je bereiken via een eigen emailadres 
welke is te vinden op posters in het clubgebouw en op de website. Waarvoor kun je terecht bij de 
VCP? Zij zijn een aanspreekpunt voor leden die binnen de club grensoverschrijdend gedrag ervaren. 
Anonimiteit wordt gegarandeert. De VCP is geen hulpverlener maar kan je helpen hoe hiermee om te 
gaan.  
 
 

 3.  Notulen 13 april 2022 
De notulen worden goedgekeurd. Er is 1 opmerking over een typefout. Deze is aangepast. Er zijn 
verder geen vragen of opmerkingen hierover.  
 
4.Bestuur – rooster van aftreden – vacatures 
Aftredend:  
Debora van der Vliet treedt af als bestuurslid. Ze heeft aangegeven liever praktisch bezig te zijn. We 
zijn blij dat ze heeft aangegeven om de nieuwsbrief, social media en leaflets te blijven verzorgen. 
Hierdoor ontstaat er een vacature voor bestuurslid communicatie /PR. Deze vacature is inmiddels 
opgesteld en verspreid via de leden.  
 
Aftredend en herkiesbaar:  
Theo van Kessel stelt zich beschikbaar als voorzitter. Hij is unaniem aangenomen. Theo laat weten 
dat hij deze functie nog 1 jaar wil vervullen wat betekent dat hij in 2023 november stopt als 
voorzitter. Leden die geinteresseerd zijn in de functie van voorzitter kunnen vanaf heden contact 
opnemen met het bestuur.  
 
Aftredend en herkiesbaar:  
Antoon Goorts stelt zich wederom beschikbaar als bestuurslid. Hij is unaniem aangenomen.   
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Het aangepaste rooster ziet er na de aanpassingen als volgt uit:   

Bestuur Functie Jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Theo van 
Kessel 
 

Voorzitter 2  B  O1 A   

Jan Smets 
 

Penningmeester 2  B O1   A  

Debby 
Hoven 
 

Secretariaat 2  B   A   

Antoon 
Goorts 
 

Algemeen 2 B    
O1 

  A 

Debora 
van der 
Vliet 
 

PR 
Communicatie 

2  B  A    

B = Benoemd       A = Aftredend  
H = Herkiesbaar   O1 = 1e keer herkozen 

 
 
4. Jubilarissen  
Onderstaande leden zijn dit jaar jubilerend en hebben een bloemetje ontvangen. Jubilarissen die niet 
aanwezig waren, zijn op een later tijdstip gefeliciteerd door het bestuur.  
 
25 jaar lid: 

o Jeroen Raijmakers;  Jeroen is naast wedstrijdleide ook coordinator voor de regio,  jury 

coördinator, organiseert hij crossen, baanwedstrijden en indoor wedstrijden.  

Kortom onze spil in het web. 

o Willy Teunissen; Recreant baan woensdagochtend, workshop voeding bij Start to run, 

vrijwilliger Uden on Ice. 

o Jose Verstegen; José was voorheen bosrecreant, is vaak actief geweest als barmedewerker 

en verricht hand en spandiensten in en om de kantine en Uden on Ice Ze is  nu nog steeds 

actief bij de WOMO groep 

40 jaar lid: 
o Frans Geerings; Wedstrijdleider regionaal, tijdwaarnemer, scheidsrechter regionaal. Frans is  

nog steeds actief als jurylid algemeen en actief bij de Keien crossen klokken. 

o Harrie van Schijndel; Recreant Bos, nooit geblesseerd geweest, Uden on Ice. 

Extra bedankje:  
o Nicole Kleinendorst; heeft zich jarenlang ingezet voor de EHBO van onze vereniging.  Regelen 

cursussen, plannen van EHBO’ers en alles wat daar bij komt kijken.  
o Hanneke Verhoeven; heeft belangenloos onze nieuwe website ontworpen. Daarnaast 

bedanken we ook onze vrijwilligers die hier extra taken voor hebben verricht.  
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Afscheid : 
o Henk van Gestel:  

Vanwege gezondheidsredenen gaat Henk stoppen als trainer. Henk is jarenlang het gezicht van de 

dinsdagavond recreanten groep (sinds 2005). Is (mede) initiatiefnemer van het trainingsweekend. Hij 

verzorgde in 2013, 2014 en 2021 de trainerscursussen Assistent looptrainer niveau 2, totaal 33 

assistent looptrainers opgeleid, en door de jaren heen het begeleiden van individuele trainers niveau 

3 en 4. Jarenlang Start to Run trainer geweest, EHBO cursus gevolgd, Henk stond altijd klaar als er 

ergens voor een trainer ingevallen moest worden. Henk is een bevlogen wel is waar bescheiden (en 

dat siert je)trainer die het trainersvak al die jaren vol enthousiasme in de volle breedte heeft 

uitgeoefend. Henk mag ik je namens de vereniging van harte bedanken voor al je inzet, en we hopen 

je nog vaak hier tegen te komen. 

 

6. Energie kosten  
Jan Smet heeft een toelichting gegeven over de stijging van energiekosten. Er zullen maatregelen 
worden genomen op korte termijn en op langere termijn.  
 
Om de kosten enigszins in de hand te houden zijn we genoodzaakt om de volgende maatregelen te 
nemen:  

1) Bezuinigen baanverlichting 
a. Verkorten baanverlichting: einde baanverlichting om 20.45 uur 
b. Verlichting beperking: van 8 naar 4 masten 
c. Trainingstijden worden in “elkaar geschoven” 

2) Beperking gasverbruik 
a. Thermostaat gaat omlaag naar 13-15 graden 
b. Avondopeningstijden worden beperkt tot 1x per maand  
c. Douches gaan dicht en mogelijkheden afschakelen ketel worden onderzocht.  

3) Aanvullende maatregelen:  
a.Prijzen kantine worden verhoogd 
b.Ga bewust om met energie – net zoals je thuis doet 
c.Energie -en circulariteitsscan staat gepland.  

 
Led verlichting : we gaan over naar led-verlichting met ondersteuning van de gemeente. (hoe en in 
welke vorm wordt eind november duidelijk)  
Projectgroep Energie:  we vormen een projectgroep die in 2e kwartaal met een plan komt om de 
energie kosten te verlagen.  
 
Frank ? / Vraag:  
Het valt me op dat het licht in het toilet vaak onnodig aan staat. Kunnen trainers hier extra aandacht 
voor vragen bij de leden? Kan er wellicht een timer worden gezet op de verlichting?  
 
Jan Smets:  
We vragen een ieder om net zo zuinig om te gaan met energie zoals je thuis doet.  
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7. Toekomst van de Keien  
Om de Keien-kantine gezellig en uitnodigend te maken, zodat het voor alle leden en betrokkenen een 
'warm nest" wordt waar je graag bent, heeft Walter Hoff een idee bedacht om dit aan te pakken. Er 
zal een een werkgroep worden gevormt  met een aantal gedreven vrijwilligers. Deze werkgroep zal 
zich daarbij het komend jaar bezig houden met het plan van aanpak.  
  
Dit plan van aanpak zal bestaan uit: 

1. het verzamelen van wensen (vanuit de leden, het bestuur, de kantinebeheerders en 
beheerders van "De Kuip"); 

2. het maken van het ontwerp aan de hand van die wensen; 
3. rondmaken van de (uitvoerings/exploitatie) begroting; 
4. het werven van geld (te denken valt aan crowdfunding, subsidies, fondsen etc.) en 

uitvoerenden; 
5. het maken/beheren van een uitvoeringsplanning; 
6. en de inkoop van diensten/spullen. 

 
Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Walter via keienkantine@gmail.com . 
 
Het bestuur zal binnenkort actief leden benaderen met concrete vragen / onderwerpen die zijn 
vastgesteld naar aanleiding van de ledenbijeenkomst.  
Er zijn 2 onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig gaat houden en dit zijn de baan en 
communicatie.  

 
Jeroen Raijmakers:  
5 jaar geleden is al eens een plan gemaakt voor vervanging van de baan. Kunnen we hier nog 
gebruik van maken?  
 
Theo van Kessel:  
Dit is al te lang geleden. Het lijkt ons beter om hiermee opnieuw te beginnen.  
 

 
8. Begroting  en Contributie 2023 
We verwachten een negatief resultaat voor 2022 van -/-5000 euro.  Dit zal worden gedekt uit de 
reserveringen. Dit tekort wordt met name veroorzaakt door gestegen huisvestingkosten en een 
dalend ledenaantal. We streven ernaar om het ledenaantal in 2023 te behouden op 460 leden. In Q2-
2023 weten we meer wat we kunnen verwachting ivm subsidies.  
 
Voor wat betreft de vergoeding trainers 2023 gaat het zullen volgende wijzigingen worden 

doorgevoerd:  

▪ Verhoging vergoeding met 3% 

▪ Algehele bijdrage van 25 euro vervalt 

▪ Vergoeding jeugdigen (assistent trainers) worden aangepast aan de fiscale 

vrijwilligersvergoeding 

▪ (assistent) Trainers die zelf training volgen zullen hiervoor miv 01-01-2023 voor betalen.  

mailto:keienkantine@gmail.com
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Vraag trainer:  
Verhoging van vergoeding is niet nodig gezien de financiele situatie van de Keien. Kan niet worden 
besloten om dit niet door te voeren?  
 
Jan Smets:  
Er is al jaren geen aanpassing geweest in de vergoeding voor trainers. We willen het voor huidige en 
toekomstige trainers aantrekkelijk genoeg houden om training te geven bij de Keien. Mocht je als 
trainer toch willen bijdragen dan kan dat natuurlijk door te kiezen voor de jaarlijkse bijdrage als 
vriend van de Keien.  
 
Vraag lid:  
Wat als assistent trainers stoppen omdat ze moeten betalen voor volgen van training?  
 
Debby Hoven:  
We verwachten niet dat dit het geval zal zijn. Het gaat hier vooral om jeugdigen die training volgen. 
Met uitzondering van afgelopen jaar hebben ze altijd al betaald voor volgen van training.  
 
De begroting 2022 is door de algemene ledenvergadering vastgesteld.  
 
 
Contributie 2023 
De contributie zal worden verhoogd met het prijsindexcijfer. Voor 2023 betekent dit een verhoging 

van 14,6%. De extra verhoging van 5% (zoals besproken in 2022) wordt doorgeschoven naar 2024.  

 

9 Rondvraag 
Er zijn geen vragen 

 

10 Afsluiting 
Voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en deelname. 5 april 2023  staat het volgende algemene 

ledenvergadering gepland. Uitnodiging en agenda volgt per email.  
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Presentie lijst 16 november 2022 

Aantal Naam 

1 Aart Kleinendorst 

2 Ad de Wit 

3 Albert vd Rijt 

4 Arie van Grunsven 

5 Arno van Ravenstein 

6 B. van Zanten 

7 Cora van Nieuwenburg 

8 Frank Sjoerdsma 

9 Frans Geerings 

10 Geert Kuijpers 

11 Harrie van Schijndel 

12 Helma van Hanenburg 

13 Henk van Gestel 

14 Ines van Oort 

15 Jan Raijmakers 

16 Jeroen Raijmakers 

17 Jo van de Donk 

18 Joke Aldenhoven 

19 Joost Gerrits 

20 Jos Smith 

21 Julia Smeehuizen 

22 Jurn van gisteren 

23 Juspe Melbels 

24 Lynda Beem 

25 Moniek Reijs 

26 Moniek Riemersma 

27 Nicole Kleinendorst 

28 Okko Schook 

29 Paul Selten  

30 Peter Kuijpers 

31 Peter Mijsber 

32 Piet van Roy 

33 Rifka Bahlmann 

34 Rina Brugmans 

35 Rob Hoevenaars 

36 Rudolf Willems 

37 Tiny Raijmakers 

38 Twan Opheij 
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Afwezig met kennisgeving 

Aantal  
Naam  

1 Annie van Puijenbroek 

2 Ans Ketelaars 

3 Ans Nabuurs 

4 Arie Arts 

5 Bert Timmermans 

6 Caoline van de mosselaer 

7 Carla Vissers 

8 Denise van Gasselt 

9 Dorothe Paashuis 

10 Eagon Meulemann 

11 Frank Joos 

12 Frans van Dooren 

13 Frans van Uden 

14 Gerard van de Hei 

15 Germa van Creij 

16 Haitske van Rhijn 

17 Hein Verhoeven 

18 Helma Vloet 

19 Jolanda Raaijmakers 

20 Jos Bevers 

21 Lea van Creij-Kessel 

22 Maarten visser 

23 Maria - Elise Koenders 

24 Maria van summeren 

25 Mark van Tiel 

26 Michel van den Nieuwendijk 

27 Peter Claassen 

28 Peter Claassen 

29 Rifka Bahlmann 

30 Susan Sijtsma 

31 Ton Rijkser 

32 Twan Bongers 

33 Willemien Kodde 

34 Willy Theunissen 

35 Wim van Wanrooij 

39 Walter Hoff 
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