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Verslag ALV TVA 24 februari 2016 

Verslag Algemene ledenvergadering TVA van woensdag 16 februari 2017 bij de 

Stayokay, Diepenbrocklaan 27, 6815 AH in Arnhem 

 
Aanwezig; Anneke Hofs, Romke Jansen, Jacco Kempenaar, Rien Vermeer, Marrit Yntema, 

Frits van Werven (erelid), Barbara Beijen, Jaap Stramrood, Alex Bergsma, Margit van 

Vorselen, Paul Monden, Arie Kooiman, Ilko Bosman, Lisa Geerts, Ties Jansen, Dennis 

Rutten, Toby Dijkstra, Henny van der Veen (erelid), Karin Doolaard, Simon Lise,  Martijn 

van Lanen, Gerrit Visser, Maarten van Alphen, Rob Scheffers, Markus von Halassy,  

Raymond van Zoolingen, Sebastian Sterk , Hanneke Monden en Erwin Kroeze  

 

Afgemeld; Laurent Cecillon, Eduard Prophitius, Manon Crijns, Marco Koomen, Maaike 

Kroeze, Heleen Moes, Mark van der Pol, Margot Rensen-Peters, Marieke Wiendels en Ankie 

Buijk 

 

 

Vaststelling agenda  
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel het gehonoreerde verzoek om de Start to Tri toe te 

voegen, deze komt na pilot jeugd op de agenda. 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering februari 2016  
Geen opmerkingen.  

 

 

Verslag extra Ledenvergadering september 2016  
Geen opmerkingen.  

 

 

Jaarverslag van het bestuur en commissies 2016 

Bij het verloop van het aantal leden is de opmerking dat deze ooit op een streefaantal van 100 

is gezet, hier zitten we nu structureel boven. Het huidig ledenaantal is 109 (waarvan 9 NAL).  

Ilko geeft aan dat gemiddelde opkomst bij zwemtrainingen stabiel blijft rond de 35 leden en 

de groei hier dus niet merkbaar is. Het kan wel zijn dat sommige leden voor zichzelf trainen 

omdat ze het te druk vinden in het zwembad. Hanneke geeft aan dat het bestuur het graag 

hoort wanneer dit zo is. Hoewel het in de drukte op trainingen niet meteen merkbaar is is het 

aantal van 100 niet voor niets bedacht. Het heeft bijv. ook met onderling contact te maken. De 

vraag aan het bestuur is om dit jaar een visie te ontwikkelen.  Het bestuur zal hier de volgende 

ALV op terugkomen.  

 

De verschillende commissies hebben hun activiteiten van het afgelopen jaar toegelicht. Over 

de trainingen is over de baandiscipline (bij drukte belangrijk om juiste snelheden in de 

verdeling van de banen te hebben) en trainingszones (niet altijd voor iedereen duidelijk en het 

aangeven van tijd kan hierbij helpen) gesproken, Ilko zal dit meenemen in het komend 

trainersoverleg. Tevens doet hij een oproep voor versterking van de trainerscommissie. Er zijn 

een aantal trainers gestopt dit jaar, te weten Dennis, Sanne en Richard. Komend jaar zullen 

nieuwe trainers geworven moeten worden.  
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Financiële zaken 
De penningmeester geeft een toelichting op de  realisatie van 2016 en de begroting van 2017. 

Er kwam in 2016 meer geld binnen dan begroot en alle open posten uit het verleden zijn 

afgehandeld. De eigen bijdrage voor teamcompetities is vanaf nu als aparte post opgenomen. 

 

Voor 2017 zijn de inkomsten behoudend begroot, deze kan hoger uitvallen. Bij de uitgaven 

staan een paar investeringen waar met het huidig eigen vermogen ruimte voor is: opvallendst 

zijn de uitgaven voor tenten/banners, een professionalisering van de TVA website en in de 

kledingkorting ter promotie van de TVA uitstraling. Dit zijn eenmalige uitgaven, waardoor de 

uitgaven niet structureel hoog zijn. 

 

Opmerking vanuit de leden: de evenementenkosten die begroot zijn mogen ook benut worden. 

Het is een klein percentage van de hele begroting, terwijl het wel belangrijk is voor het 

clubgevoel. De afgelopen jaren is de wedstrijd-evenementencommissie vrij zuinig geweest. In 

de begroting 2017 is hier ook al rekening mee gehouden. Ook wordt aangegeven dat het juist 

naar activiteiten mag die voor iedereen toegankelijk zijn. Nu gaat er een aanzienlijk deel naar 

het trainingsweekend waar plek is voor 25 mensen. De evenementcommissie neemt deze 

opmerking mee bij de plannen voor komend jaar.  

 

Agendapunt ‘financieel beleid’ is hier besproken. Nav de ALV van februari 2016 heeft het 

bestuur een voorstel voor het eigen vermogen gemaakt. Het voorstel van het bestuur is om 

voor het eigen vermogen een minimum aan te houden van de kosten voor 1 jaar trainen 

(contributie aan de bond, inzet trainers en huur accommodaties) zonder inkomsten en als 

maximum de kosten voor 2 jaar trainen aan te houden. Dit is een eigen vermogen tussen de 

16.000-32.000 euro. We zitten momenteel goed. De ALV is akkoord met het voorstel.  

 

De Kascontrolecommissie, bestaande uit Maarten van Alphen en Eduard Prophitius, hebben 

een duidelijke en overzichtelijke boekhouding kunnen controleren zonder bijzondere 

bevinden en verlenen decharge aan het bestuur. Eduard wordt bedankt voor zijn controles. 

Voor 2016 staan Maarten en Dennis op de rol en meldt Rob Scheffers zich aan als reserve. 

 

 

Bestuurswisselingen 
Raymond neemt afscheid als voorzitter. Simon Lise geeft een toelichting op zijn kandidatuur 

en heeft geen tegenkandidaat. Hij wordt unaniem door de ALV gekozen.  

 

Raymond zit de verdere ALV wel voor.  

 

 

TVA-bokaal 
De TVA-bokaal wordt ingeleid door Erwin Kroeze. Stef is verkozen tot TVA’er van het jaar 

en zal de TVA waarderingsbeker overhandigd krijgen. Toelichting op de keuze: 

Er zijn in 2016 regelmatig weinig trainers beschikbaar geweest binnen de trainerscie om 

trainingen te verzorgen, maar Stef was er altijd. Hij heeft veel eigen trainingen laten schieten 

om de clubtrainingen voor de anderen draaiende te houden. Petje af! 
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Pilot Jeugd  
Alex laat in een presentatie zien wat er bereikt is het afgelopen jaar en wat de ideeën zijn om 

vanaf hier verder te gaan. Hij vertelt wat er door de werkgroep Jeugd aan het bestuur als 

advies is voorgelegd. Hierop legt het bestuur de keuze voor aan de ALV: 

- Stoppen met de pilot en deze als niet geslaagd aan te nemen; jeugd niet te 

accepteren. 

- Stoppen met de pilot en deze als geslaagd aan te nemen; jeugd te accepteren. 

- Doorgaan met de pilot voor de periode tot september (met extra LV) 

- Doorgaan met de pilot voor de periode van 1 jaar. (uitkomst pilot te beoordelen in 

komende ALV) 

De laatste optie wordt met meerderheid gekozen door de ALV. Er waren 2 stemmen voor 

keuze 2, de rest van de stemmen was voor optie 4. 

 

Reacties vanuit de ALV op de bevindingen van de werkgroep: 

 

- Er is de vraag gesteld in hoeverre je het een succes kon noemen. Er zijn immers 

maar 3 leden. Hierop is aangegeven dat dit inderdaad een terecht punt is. Vier 

jeugdleden hebben interesse getoond, maar de trainingsuren + vervoer was niet 

haalbaar. Verder gekozen voor weinig werving omdat je niet wist wat de effecten 

zouden zijn. Bij voortgang zal actiever geworven worden.  

- Er wordt opgemerkt dat de ‘kritische’ punten die de vorige ALV zijn genoemd 

eigenlijk nu (nog) niet beantwoord kunnen worden. Bijv over voldoende 

zwemwater, de trainerscapaciteit, omgaan met diversiteit bij jeugdleden. Je hebt 

namelijk maar 3 leden en allemaal met ervaring dus weinig diversiteit.  

- De vraag is gesteld of de jeugdleden die nu lid zijn geworden wel de doelgroep van 

TVA is. Ze zijn inderdaad goed en we willen als TVA ook ruimte bieden voor 

jeugdleden met een lager niveau. Die hebben zich nu nog niet gemeld. De drie 

jeugdleden vinden het wel leuk om lid te zijn van een triathlonvereniging en 

kunnen met hun niveau hier wel hun ei kwijt.  

- Er is gevraagd of er criteria worden gesteld wanneer we het nu verlengen. 

Wanneer is het dan geslaagd? Niet alleen ‘gevoels’criteria, maar ook bijv. een 

doelstelling hoeveel jeugd je dan wilt hebben. Raymond geeft aan dat dit wel 

moeilijk kan zijn, omdat jeugd ook een proces van lange adem is. Bijv. in 

Maastricht hebben ze jarenlang 3 jeugdleden gehad en zitten nu op 18. Je wilt 

eigenlijk niet een pilot daarvan af laten hangen.   

 

Om het proces rondom de pilot te bewaken zal komend jaar elk kwartaal een update worden 

opgehaald door het bestuur bij de werkgroep en zullen leden regelmatig worden gepolst naar 

hun ervaringen. 

 

 

Start to Tri  
Er staan al 29 personen op de wachtlijst voor en Start to Tri bij TVA. Er zijn 15 plekken 

beschikbaar in de cursus en de wedstrijd waar naartoe getraind wordt kan weer Doetinchem 

worden. Echter de vraag is of we dit jaar een Start to Tri willen organiseren. Afweging 

hierbij: we zitten al over de 100 leden, aan de andere kant is nu na een aantal jaar de start2tri 

een echt succes. Dit succes stoppen is ook zonde.  
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Voordelen die genoemd zijn door leden/trainers: 

- Je hebt een grote groep nieuwe leden tegelijk. Ze kunnen met elkaar delen. 

- Je hebt tegelijk een groep mensen die niet kan zwemmen, dus je kunt tegelijk aandacht 

aan de hele groep geven. 

 

Nadelen: 

- In de zomer gaat er veel aandacht naar start2tri leden. Belangrijk dat er ook aandacht 

blijft voor huidige leden, zeker bij het fietsen. 

-  Gevaar van een groepje in de groep. Vanaf het begin al start2tri betrekken bij de hele 

vereniging en niet teveel als groepje plaatsen.  

 

Overig: 

- Er zitten zoveel afwegingen in die je nu nog niet weet. Bijv. komt er veel jeugd? 

Komen er extra trainers? Hoeveel proefleden melden zich dit voorjaar aan? Lastig om 

nu over de start2tri te beslissen. 

- Als je anders proefleden kunt toelaten in de zomer dan kom je dus eigenlijk op 

dezelfde aanwas, alleen nu in een groep.  

- De werkgroep jeugd benadrukt dat als de start2tri doorgaat en tegelijk veel jeugd 

aanmeld, dat het niet ten nadele van de jeugd aanwas mag zijn. Bijv. ‘zie je wel te 

druk’. 

 

 

We hebben de mogelijkheid om gedurende de Start to Tri een ledenstop in te lassen, hier is in 

2016 ook voor gekozen. De leden wordt gevraagd of er in 2017 weer een Start to Tri 

georganiseerd mag worden. Met grote meerderheid wordt hiervoor akkoord verleend. Hierbij 

geeft Raymond aan dat het bestuur de vrijheid neemt om hiervan af te wijken, wanneer bijv. 

het ledenaantal te sterk groeit of de aanwas van jeugd veel is.  

 

 

Statuutwijziging 
Door de ALV wordt aangegeven dat bij wijzigingen in het HR maar een 50%- meerderheid 

nodig is, waarbij  in het Statuut hiervoor een 2/3 meerderheid nodig is. Daarom wordt 

besloten de 2/3 meerderheid te borgen door in het HR toe te voegen dat voor beslissingen 

over leeftijd of opzeggen van lidmaatschap een 2/3 meerderheid in de ALV benodigd is.  

 

 

Art. 2 lid 2 (verwijzing naar het HR mbt de minimum leeftijd): De tekst wordt met een 

meerderheid goedgekeurd 

 

Art. 3 (opzeggen lidmaatschap). De tekst wordt met meerderheid goedgekeurd. 

 

 

Huishoudelijk Reglement 
De ALV wordt gevraagd de volgende wijzigingen in het HR aan te nemen (zoals reeds in 

ALV van 24-2-2016 besproken en goedgekeurd door de leden). 
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Voorstel 1: wijziging Artikel 3.3 
Proeflidmaatschap is voor de duur van 8 weken omdat dit administratief voordelen heeft. De 

wijziging wordt met meerderheid aangenomen. 

 

Voorstel 2: wijziging Artikel 5.3. 
Lidmaatschap kan per einde kwartaal opgezegd worden, nadat minstens het lidmaatschap 

reeds één jaar voortduurt, mits de opzegging voor het begin van dat kwartaal schriftelijk is 

ingediend. (Zoals reeds in ALV van 24-2-2016 besproken en goedgekeurd door de leden). 

 

De wijziging wordt met meerderheid aangenomen. 

 

Hoe zit het dan met niet-actief lidmaatschap? Je moet minimaal een jaar lid zijn om niet actief 

lid te worden.  

 

 

Voorstel 3: wijziging Artikel 3.1  
- verlaging minimum leeftijd van leden 

Ter stemming wordt gebracht: een toevoeging in het HR dat de minimum leeftijd voor een 

lidmaatschap 16 jaar is, waarbij het bestuur de toestemming krijgt om hier gedurende de pilot 

van af te wijken. 

De wijziging wordt, met inachtneming van de 2/3 meerderheid bij wijziging, met een 

meerderheid aangenomen. 

 

 

Voorstel 4: wijziging artikel 13.3 
- de tekst moet worden aangepast zodat trainers met een gelijk niveau als een TTN3- trainer 

binnen TVA training mogen geven Toelichting: We hebben als TVA het streven om 

gediplomeerde trainers voor de groep te hebben staan met TTN1,2,3 of vergelijkbaar. De 

wijziging geeft TVA de ruimte om in geval van nood een beroep te doen op een niet-

gediplomeerde trainer of een trainer die in opleiding is. 

In de ALV wordt aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor toetsing bij  het bestuur ligt 

(als voorbeeld: wat is de waarde van een Frans diploma in Nederland). 

De wijziging wordt met meerderheid aangenomen. 

 

Gedragscode 
Hanneke leidt een filmpje in met de boodschap: we mogen ook wel eens trots zijn op TVA. 

 

Fotowedstrijd 

De door de PR-commissie georganiseerde fotowedstrijd werd gewonnen door Maarten van 

Alphen een foto van TVA’ers bij een TVA evenement in de Rijkerswoerdse plas. 

 

Rondvraag 
Frits geeft aan dat de sportredactie van de Gelderlander in 2016 niet op de hoogte gesteld was 

van de TTA, en stelt voor dat dit voor komende editie minimaal 2 keer gedaan wordt. 

Stichting TTA zal hier voor zorgen. 
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Martijn vraagt het bestuur om aan de jeugdleden terug te koppelen dat de pilot verlengt wordt. 

Dit wordt bevestigd door het bestuur. 

 

Jacco vraagt of de foto van het jaar meer exposure kan krijgen. De PR cie zal hier voor 

zorgen. 

 

Erwin geeft aan dat er 26 februari een official-cursus wordt georganiseerd in Wierden. Als 

iemand geïnteresseerd is kan hiervoor nog aangemeld worden. Dit zal op facebook worden 

geplaatst door de PR cie. 

 

Hanneke geeft aan dat ze graag nog namens alle TVA’ers Raymond wil bedanken voor zijn 6 

jaar voorzitterschap. Na de rondvraag doet ze een woordje namens alle leden aan Raymond. 

 

De voorzitter bedankt alle leden voor de inspanningen in het afgelopen jaar en sluit af met de 

uitnodiging voor een drankje aan de bar. 

  

 


