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Jaarverslag seizoen 2017_2018 

Datum: 18 september 2018 
Versie: 1a 

Inleiding 
Het bestuur van STG Zaanstreek is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van onze vereniging. 
Het bestuur van STG Zaanstreek geeft richting aan de vereniging en bewaakt de plannen en stelt 
ambities voor de toekomst. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en 
secretariaat. Naast deze drie functies zijn er vijf bestuursleden met ieder een gespecialiseerde 
commissietaak binnen het bestuur, te weten Commissaris Jeugdzaken, Technische zaken, PR en 
Communicatie, Activiteitencommissie en Algemene zaken en sponsoring. Verder zijn er diverse 
ondersteunende functies zoals die van de Webmaster, Wedstrijdsecretariaat, 
Baanabonnementenadministratie en ad-hoc commissies zoals de 40-jarig jubileum commissie. Deze 
functies maken geen onderdeel uit van het bestuur, maar zijn wel een essentieel onderdeel voor het 
goed functioneren van de vereniging.  

Dit document is het jaarverslag van STG Zaanstreek over het seizoen 2017_2018. Het verslag geeft de 
voornaamste beleidszaken, activiteiten en de verantwoording van het bestuur over het afgelopen 
seizoen weer. Het jaarverslag inclusief de financiële rapportages zijn door de bestuursleden naar eer 
een geweten opgesteld, ten einde tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 september 2018 
decharge te verkrijgen over het seizoen 2017_2018 voor het gevoerde beleid en het bestuur als 
geheel. 

Oostzaan, september 2018 

 

Kees Waqué | Voorzitter 
 

 
 
T  +31 (0)6 27 33 77 30 
E  voorzitter@stg-zaanstreek.nl 
stg-zaanstreek.nl 
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1. Algemene terugblik Bestuur door de Voorzitter 
Afgelopen jaar was het een echt héél druk jaar voor het bestuur. Er is heel veel gedaan en daar 
mogen we op gepaste wijze trots op zijn. Na de vorige ALV vormde zich al heel snel een team met 
vrijwilligers om van het 40 jarig jubileum een feest te maken. Zeer plezierig overleg en frisse ideeën 
werden er voorgesteld tijdens een eerst halfuur van de bestuursvergadering. De uitvoering was 
bijzonder geslaagd, waarvoor het bestuur deze vrijwilligers zeer dankbaar is. In verlengde van het 
jubileum werd de eerste ‘open’ wedstrijd georganiseerd. Een uitdaging! Met welk programma kun je 
een dergelijk groot mogelijk Zaans publiek bereiken. Doel was dat elke Zaankanter met postcode 
15XX zich kon inschrijven. Het werd een Open Zaans Kampioenschap Sprint, dat door burgermeester 
Jan Hamming feestelijk werd geopend door het eerste startschot. Een groot succes dat ons naast een 
mooi wedstrijd evenement extra leden heeft opgeleverd. De Kick-Of en Clubfeest waren 
samengevoegd tot het jubileumfeest. Groot belang is ook de professionalisering van website, social 
media, drukwerk etc. We tellen op dit vlak méér dan mee.  

Ontwikkelingen faciliteiten in-line skaten 

Het in-line skaten heeft ons veel gebracht. Het is een prima overstap van (jeugd)schaatsen naar onze 
vereniging. Dit is een diepte investering die 3 jaar geleden is gestart en nu volwaardiger wordt. Niet 
alleen om meer leden te werven, maar ook in belang van onze gesprekken met de diverse 
Gemeentelijke instanties in de Zaanstreek. Je hebt als vereniging de gemeenschap wat te bieden, dat 
maakt de vraag voor eigen onderkomen en skeelerbaan beter bespreekbaar. We hebben goede 
contacten met Sportbedrijf Zaanstad, waarvoor wij o.a. vrijwilligers hebben geleverd voor een clinic 
op de Coolste Baan van Nederland. En dat voor wel een moeilijke doelgroep. Met Sportbedrijf 
Zaanstad hebben we regelmatig overleg en er is van deze instantie naar de Burgermeester een 
gespreksverslag gestuurd met aanbeveling. Met de Gemeente zullen we eerdaags ook weer 
overleggen nu de wethouders na de verkiezingen een beetje ingewerkt zijn. Samenwerking met 
andere verenigingen in de Zaanstreek hieromtrent zal pas dan worden geïnitieerd als bekend is aan 
welke eisen een plan voor in-line skatebaan moet worden voldaan.  

Spin-off Nieuwe leden 

De vele georganiseerde evenementen en activiteiten hebben de vereniging bepaald geen windeieren 
gelegd. Ze hebben gezorgd voor een bijzonder positieve uitstraling in het publieke domein van 
jeugdige aspirant sporters en niet te vergeten hun ouders, juist omdat we zowel baanschaatsen als 
in-line schaatsen, duintrainingen en fietstrainingen aanbieden. Met name in-line schaatsen blijkt een 
laagdrempelige toegang tot onze vereniging. De aanmelding van het aantal nieuwe leden is werkelijk 
ongekend. In het afgelopen seizoen hebben we tot en met datum verslag 33 (drie-en-dertig!) nieuwe 
leden mogen begroeten, waarvan 21 dit jaar tot en met de datum van dit verslag en er volgen er 
waarschijnlijk nog meer. Het merendeel betreft jeugdleden bij de pupillen die enthousiast geraakt 
zijn door de proeflessen en clinic’s tijdens de evenementen en niet te vergeten, door onze groep 
enthousiaste jeugdtrainers onder de bezielende begeleiding van Chris en Co. De voornaamste 
uitdaging wordt om deze groep jeugdleden vast te houden en ze, ongeacht hun individuele prestatie 
niveaus, te blijven boeien en binden. Dit is cruciaal! 
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Vrijwilligers en bestuur 

Mijn termijn als voorzitter zit er na 3 jaar op. Afgelopen jaar wilde ik vanwege de belasting van mijn 
werk terugtreden. Tenzij er een lid zich aandient als kandidaat voorzitter, zal ik nog eens een periode 
van 3 jaar willen voorzitten. Het is leuk, ik heb fijne medebestuurders en we kunnen gezamenlijk 
resultaat boeken. Ook de komende 3 jaar zal in het kader staan van verbeteringen op diverse 
vlakken. 

Jammer is het dat Jeroen Bego en Robert Mul stoppen, maar hebben er écht geen tijd meer voor. 
Jammer ook van Michel Butter, die als wedstrijdsecretaris 3 wedstrijden leidde. Jammer ook van Anja 
Burger, die na haar bestuursfuncties Secretaris en Penningmeester, als webmaster veel werk heeft 
verricht. 

Het is niet in het belang van de zittende bestuursleden, maar in het belang van de vereniging, de 
leden dat deze posten weer z.s.m. opgevuld worden. Wij zijn niet STG Zaanstreek, jullie zijn dat! Is 
mijn mededeling aan alle leden en ook ouders van leden. 

Veel dank voor alle vrijwilligers, die met tijd vrijmaken om met veel passie de vereniging te helpen. 

Sponsoren 

Na afgelopen jaar een druk jaar te hebben gehad aan het 40 jarig jubileum, zullen we ons dit jaar 
heel serieus moeten inzetten om meer sponsoren te werven. We zullen met leden uit bestuur 
aangevuld met vrijwilligers (ouders) in een klein team de ideeën bespreken en actie ondernemen. 

Resumé 

Ik ben echt tevreden. We hebben veel bereikt, maar we moeten ook nog nodige blijven doen om dit 
te consolideren. Dat we met relatief weinig middelen zoveel voor elkaar weten te krijgen, dat 
kranten zelf over ons schrijven. Daar ben ik trots op, samen met de medebestuurders; 

“40 jarige STG Zaanstreek is springlevend” 

Bron: Zaanse Sportkrant 16-03-2018 
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2. Secretariaat  
Het secretariaat van STG Zaanstreek houdt zich actief bezig met de ondersteunende, administratieve 
en organisatorische taken, die zich richten op de structurele en effectieve ondersteuning van de 
bestuurlijke processen en activiteiten binnen de vereniging STG Zaanstreek in breedste zin van het 
woord. Het hoofdstuk Secretariaat in dit jaarverslag is opgesteld door Peter Moerland, met hulp van 
de oud-secretaris Anja Burger en Sandra Buurs. 

Bestuur mutatie Secretariaat 
In de eerste helft van 2017 gaf de secretaris Anja Burger aan de bestuursfunctie secretariaat te willen 
overdragen aan een nieuwe kandidaat. Tijdens de ALV op donderdag 21 september 2017 is de 
ledenvergadering akkoord met het voorstel van het bestuur om van de 2 aangemelde kandidaten, te 
weten Peter Moerland en Sandra Buurs, Peter Moerland aan te stellen als secretaris en Sandra Buurs 
als algemeen bestuurslid. Onderling zijn de taken binnen het bestuur verdeeld en kan waar gewenst 
Sandra als 2e secretaris optreden. 

Op 5 november 2017 is het secretariaat formeel overgedragen door Anja Burger aan Peter Moerland. 
De overdracht is gefaseerd in een aantal overdracht- en informatie sessies gedaan. De informatie 
overdracht was gestructureerd en kwalitatief van dusdanig goed niveau, dat de bestuurswisseling 
probleemloos verlopen is en de continuïteit van het secretariaat gewaarborgd bleef. Waarvoor veel 
dank aan Anja Burger. 

Aanvullende bestuur mutatie Tweehoofdig Secretariaat 
Het secretariaat kent vele ondersteunde taken en verantwoordelijkheden. Globaal zijn deze in twee 
categorieën in te delen: 

a) Taken die Urgent & Belangrijk zijn, de evenement gerelateerde zaken, die tijdsgebonden zijn en 
directe acties met een deadline vereisen, b) Taken die Belangrijk maar Niet-Urgent zijn, de 
zogenaamde backoffice taken die nauwelijks-tijdsgebonden zijn en ingevuld kunnen worden naar 
eigen inzicht. Het onderscheid tussen beide categorieën is dat de eerste categorie harde deadlines 
kent, waarbij zaken op korte termijn gedaan moeten worden en vaak onder tijdsdruk staan. De 
tweede categorie kent deze tijdsdruk niet en omvat de activiteiten die binnen termijnen van weken 
afgerond moeten zijn.  

Vanwege beperking in belastbaarheid van de huidige secretaris is er in de eerste helft van 2018 voor 
gekozen om het secretariaat tweehoofdig te maken: 1.) Een secretaris die de backoffice c.q. 
belangrijke & niet-urgente zaken behartigt, zijnde Peter Moerland 2.) Een 2e secretaris die de 
evenement-gerelateerde c.q. urgent belangrijke zaken behartigt en de secretaris vervangt bij 
afwezigheid, zijnde Sandra Buurs, die tevens de positie Algemene Zaken behartigt binnen het 
bestuur. Op 24 april 2018 is het voorstel Tweehoofdige Secretariaat (document: 20180710 
Secretariaat 2017–2020.docx) besproken in het bestuur en op 10 juli 2018 geformaliseerd, e.e.a. 
conform de eerdere principe overeenstemming voor een tweehoofdig secretariaat in de 
ledenvergadering van 2017. Tijdens de komende ALV zal het bestuur het besluit voor een 
tweehoofdig secretariaat ter formalisatie voorleggen aan de ledenvergadering. 
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Overzicht jaaractiviteiten Secretariaat 

Bestuursvergaderingen en Notulen 
De opzet van de agenda en de notulen voor de bestuursvergaderingen is gewijzigd naar een op 
actiepunten gerichte verslaglegging. Hiertoe is de zogenaamde LOP-lijst (lijst Open Punten) 
ingevoerd, waarbij per bestuursfunctie vastgelegd wordt wat het actiepunt behelsd, wie er 
verantwoordelijk voor is, wanneer het gewenste gereed zou moeten zijn en wat de huidige stand van 
zaken is, evenals de historie van besluitvorming. De LOP lijst fungeert afwisselend als Agenda en als 
Notulen van de vergadering. De LOP lijst draagt bij aan efficiënt en gestructureerd verlopende 
bestuursvergaderingen en biedt de individuele bestuursleden een actiepuntenlijstje met de voor hun 
relevante actiepunten. 

Ledenlijst en ledenmutaties 
De ledenlijst van STG Zaanstreek bestond tot november 2017 uit een actueel overzicht op de site 
(besloten pagina) en aanvullende databestanden bij penningmeester (bankinformatie) en secretaris 
(ook oud-leden en donateurs). De noodzaak bestond om daar één centraal en beveiligde database 
bestand van te maken. Dit was een forse exercitie. De ledenlijst is nu een beveiligd databestand in 
Excel met verschillende Tab bladen: 

1. Disclaimer, 
2. Ledenbestand met NAW gegevens, geboortedatum, KNSB categorie, leeftijd en leeftijd op 

peildatum 1 juli, bankgegevens, email adressen, baanabonnement en historie lidmaatschap, 
3. Overzicht Trainers, 
4. Overzicht Aspirant Leden waarvoor een KNSB nummer aangevraagd is, 
5. Overzichten actieve leden in grafiek vorm (leeftijdsopbouw, ledenverloop, enz.), 
6. Overzicht Baanabonnementen, 
7. Lijst Vrienden van STG Zaanstreek, 
8. Oud-leden lijst, 
9. Overzicht KNSB leeftijdscategorieën. 

Van de ledenlijst wordt een automatisch back-up gemaakt naar een Europees gecertificeerde Cloud-
server (Hi-Drive). Het accuraat en up-to-date houden van de ledenlijst is een continu proces. Het 
beheer van de ledenlijst wordt door de secretaris gedaan. Bij de totstandkoming en het beheer van 
het ledenbestand is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Helaas bleken er af en toe 
afwijkingen in de lijst naar voren te komen, die soms leidde tot vragen en/of reacties en zelfs wat 
onvrede bij een betreffend lid. Vanuit het secretariaat een welgemeend excuses daarvoor. 
Gaandeweg de tijd nemen de afwijkingen af en wordt het ledenbestand steeds robuuster. De 
secretaris maakt per kwartaal een update van de ledenlijst en distribueert deze beveiligde lijst naar 
de bestuursleden. 

Overzicht & historie leden STG Zaanstreek 
De nieuwe ledenlijst genereert met behulp van draaitabellen de gewenste overzichten, zoals het 
leden- en categorieënverloop.  
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De totalen van actieve leden in de seizoenen 2015_ 2016 en 2016_2017 zijn noodzakelijkerwijs 
gecorrigeerd zijn m.b.t. een aantal leden die onterecht nog als actief lid geregistreerd stonden in de 
toenmalige verschillende databases, maar dat inmiddels niet meer waren. Onderstaand zijn in 
grafiekvorm twee overzichten weergegeven (stand van zaken per 15 september 2018): 
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Ledenhistorie in cijfers over het afgelopen seizoen: 
Zoals eerder beschreven is het aantoonbare aantal nieuwe leden ongekend: 33 nieuwe STG’ers per 
17 september 2018, 12 nieuw leden in de 2e helft 2017 en 21 nieuwe leden tot en met datum 
jaarverslag, 
Aantal donateurs: 13, 
Opgezegd: 13 leden. 
Overleden: helaas 1 lid, Jan Mulder. 
Balans seizoen 2017_2018 is plus 20 leden. 
Opzegging seizoen 2017 2018 per categorie: 

 

Het relatief hogere aantal opzeggingen in de categorie junioren is een serieus aandachtspunt binnen 
het bestuur. Belangrijk is om de motivatie en achterliggende reden van de opzeggingen te 
achterhalen. Momenteel wordt dit onderwerp onderzocht, ten einde de huidige nieuwe aanwas bij 
de pupillen voor de vereniging te behouden tegen de tijd dat ze in de junioren categorie aangeland 
zijn. Dit vraagt om een actief beleidsstandpunt van en door het bestuur. De kernvraag is: 

“Hoe kunnen we onze huidige en aanstaande junioren, ongeacht hun individuele prestatieniveaus, 
blijven boeien en binden op een zodanige manier, dat ze ook voor de langere termijn lid willen blijven 
van onze vereniging”.  

Zo kregen we in een aantal gevallen te horen dat het trainen bij STG Zaansteek niet meer te 
combineren viel met hockeywedstrijden (!) of met andere privé omstandigheden. Een beleefde 
manier om aan te geven dat de prioriteiten elders liggen, leuker zijn, dan wel voorrang hebben boven 
de activiteiten bij STG Zaanstreek. Met het grote aantal nieuwe jeugdleden wacht ons dus een 
schone taak om deze jeugd voor de langere termijn aan boord te houden. 

KNSB ledenlijst 
De leden van STG Zaanstreek die geregistreerd staan als actief sporter dan wel bestuurslid en/of 
trainer, zijn opgenomen in de ledenlijst van de KNSB. De notering van een STG Zaanstreek lid op de 
ledenlijst van de KNSB is belangrijk i.v.m. verzekeringstechnische zaken, wedstrijdlicenties, 
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technische ondersteuning enz. De secretaris voert namens STG Zaanstreek de mutaties in deze lijst 
uit.  

De ledenlijst bij de KNSB begin 2018 vertoonde afwijkingen met ons nieuwe ledenbestand. Uit het 
KNSB ledenbestand is een Excel-databestand gedownload en vergeleken met de actuele ledenlijst. 
De KNSB ledenlijst is op basis daarvan geactualiseerd en gecontroleerd op relatienummer, NAW 
gegevens, actief lidmaatschap STG Zaanstreek, afmelden oud-leden (18 stuks), functie en 
persoonlijke licentie. Tevens is een check gedaan op de afdracht van leden die bij meerdere 
schaatsverenigingen lid zijn. De KNSB heeft een voorziening ingebouwd die voorkomt dat er voor een 
‘meerdere schaatsvereniging’ lid dubbele afdracht plaatsvind. Tevens zijn de functies van het huidige 
bestuur geactualiseerd in de KNSB leden lijst en is Sandra Buurs aangemeld als 2e secretaris van STG 
Zaanstreek 

KNSB Aspirant leden 
STG Zaanstreek heeft een aantal succesvolle evenementen georganiseerd, zoals het sprint 
kampioenschap en de Skeeler Clinic tijdens het 40-jarig jubileum en diverse trainingsmogelijkheden 
geboden, waarbij aspirant-leden mee kunnen doen met het evenement om de sfeer te proeven en te 
ontdekken of de schaats- en skeeler sport iets voor hen is.  

Om het aantrekkelijker te maken voor potentiele leden en als risico inperking voor de vereniging, 
heeft de KNSB voor deze categorie potentiele leden de mogelijkheid om aangemeld te worden als 
aspirant sporter. Het Aspirant-lid is vanaf het moment van registratie zes weken lang aanvullend 
verzekerd tegen ongevallen. Na zes weken vervalt deze registratie automatisch. Het aspirant-
lidmaatschap is gratis.  

Er is actief gebruik gemaakt van deze voorziening, ca. 15 aspirant-leden hebben deelgenomen, de 
input wordt geleverd door de bestuursleden Jeugdcommissie en Technisch commissie. De secretaris 
voert namens STG Zaanstreek de mutaties in de KNSB lijst uit en kon in een aantal gevallen tot vlak 
voor aanvang van het evenement de registraties doen. 

Privacy wetgeving AVG en Protocol 
Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden 
en geeft consumenten in heel Europa meer recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Alle 
leden, trainers, vrienden van STG Zaanstreek en oud-leden staan geregistreerd in het ledenbestand 
van STG Zaanstreek. Voor het beheer, gebruik en toegang tot de ledenlijst c.q. databestand is eind 
2017 een concept Protocol beheer Ledenlijst STG Zaanstreek opgesteld. Dit protocol is 
geformaliseerd tijdens de bestuursvergadering van 24 april 2018.  

Alle bestaande leden van STG Zaanstreek zijn door het bestuur geïnformeerd middels een 
nieuwsbrief voorafgaande aan de ingangsdatum van de wet. Hierbij is gekozen voor de Opt-out 
benadering, dat wil zeggen dat ieder lid van STG Zaanstreek zonder tegenbericht automatisch 
instemt met het AVG protocol. Tevens is voor nieuwe leden en als naslagwerk voor de bestaande 
leden het Protocol beheer Ledenlijst STG Zaanstreek op de website geplaatst. De link naar de website 
is: 

https://www.stg-zaanstreek.nl/lidmaatschap/hoe-gaan-we-om-met-persoonsgegevens/ 
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Verder is het secretariaat bezig om bij de Stichting AVG de AVG-verklaring te verwerven, dit is een 
zelf-verklaring waarin we verklaren dat we alle inspanningen hebben gepleegd om te voldoen aan de 
wet. Mogelijk zal het Protocol ledenlijst STG Zaanstreek hierdoor verder aangepast worden, het 
streven is deze eigen verklaring tegen het eind van het jaar gereed te hebben. Ten slotte is het 
protocol en de werkwijze van beveiliging van de deel data bestanden voor de Vrienden van STG 
Zaanstreek en de Baanabonnementen aanvragen doorgesproken met betreffende beheerders [m/v]. 

Tekst Disclaimer Ledenbestand: 

De beveiligde ledenlijst bevat een standaard disclaimer die aansluit met de AVG regelgeving: 

Bij de totstandkoming van dit ledenbestand is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het 
ledenbestand is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik binnen STG Zaanstreek en aan de 
inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het ledenbestand is, in de ruimste zin van het 
woord, niet bestemd voor verspreiding en/of gebruik buiten de vereniging. Het bestand is beschermd 
door copyright en andere wettelijke bepalingen. Indien u het bestand per vergissing hebt ontvangen, 
gelieve ons dit mede te delen (secretaris@stg-zaanstreek.nl) en het bericht uit uw systeem te wissen.  

Het is verboden het bestand te kopiëren of de inhoud ervan aan iemand bekend te maken. Het 
vertrouwelijke karakter en het wettelijke professionele voorrecht worden niet ongedaan gemaakt of 
geannuleerd door een verkeerde verzending van het bestand. 

Het ledenbestand van STG Zaanstreek wordt gecontroleerd op conformiteit met interne beleidsregels 
om de belangen van STG Zaanstreek en haar leden te beschermen. 

Gebruik van informatie uit het ledenbestand, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder 
uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Het ledenbestand mag alleen na schriftelijke 
toestemming van het Bestuur (voorzitter@stg-zaanstreek.nl) aan derden overhandigd worden, c.q. 
door derden gebruikt worden binnen de beperkingen van de voornoemde toestemming. 

Protocol en Procedure VOG verklaring trainers 
In het kader van de actuele maatschappelijke discussies rond ongewenst gedrag o.a. “Me-Too” is het 
door het bestuur wenselijk geacht om voor de trainers, die direct contact hebben met de jeugdleden, 
een V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Op 8 december 2017 hebben we van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie bericht gekregen dat we toegelaten zijn tot de Regeling Gratis 
VOG. Verder is de aanvraag voor e-Herkenning via CreAim IDentity Service Provider succesvol 
afgerond. 

De eerste V.O.G. verklaring is inmiddels afgegeven aan Hr. Co Friemann, trainer en bestuurslid 
Technische commissie. De aanvragen voor de overige trainers zullen in het 3e en 4e kwartaal van 
2018 plaatsvinden. Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen. De secretaris bereidt de 
aanvraag online voor. De betreffende trainer [m/v] ontvangt vervolgens een e-mail (met een link en 
een aanvraagcode) met de mededeling dat van hem een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-
mail moet de trainer inloggen middels zijn/haar DigiD. Daar rondt de betreffende trainer zijn VOG-
aanvraag af door te bevestigen dat de gegevens juist zijn opgenomen en als het goed is ontvangt hij 
of zij maximaal 8 weken later de VOG verklaring. 
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Abonnementen en Baanverenigingen Haarlem & Amsterdam 
De ontwikkelingen in het Gewest NH-U en het voornemen tot oprichting van de Baan Vereniging 
Haarlem, met als rechtsvorm een Vereniging van verenigingen, zijn gedetailleerd beschreven het 
verslag van de voorgaande 2017 ALV.  

De ontwikkelingen hebben hun voortgang gehad en de Baanverenigingen Haarlem en inmiddels ook 
Amsterdam zijn een feit. Op dinsdag 29 mei 2018 heeft de oprichtingsvergadering van de 
Baanvereniging Haarlem plaatsgevonden. Vanuit het bestuur zijn de voorzitter en secretaris namens 
STG Zaanstreek aanwezig geweest.  

Ons gewaardeerde lid Gerrit Passenier heeft een uitermate belangrijke bijdrage geleverd aan de 
oprichting van de Baanvereniging Haarlem. Gerrit zal onafhankelijk van zijn trainerschap en 
lidmaatschap van STG Zaanstreek, binnen het bestuur van de Baanvereniging Haarlem de positie van 
1e penningmeester bekleden. Tijdens de gemeenschappelijke oprichtingsvergadering op 29 mei jl. 
waren er terecht veel complimenten voor het initiatief en de uitvoering van en door het bestuur van 
de nieuwe BVH. Het bestuur van STG Zaanstreek wil in deze ALV nogmaals haar waardering 
uitspreken voor het werk en de tijd die Gerrit gestoken heeft in de oprichting van de BVH, dit alles 
bewonderingwaardig onafhankelijk van zijn lidmaatschap en activiteiten als trainer bij STG 
Zaanstreek. Een compliment waard, mede omdat de primaire doelstelling van de BVH om de 
abonnementsgelden niet nog duurder te maken gehaald is. De ontwikkelingen bij de Baanvereniging 
Amsterdam volgden vrijwel hetzelfde pad als Haarlem, zei het in een iets trager tempo.  

Van de nieuwe baanverenigingen verenigingen Haarlem en Amsterdam hebben we instructie-
documenten voor de abonnementsaanvragen en IJstrainingen 2018-2019 ontvangen. Er is zoals 
bekend organisatorisch veel veranderd waardoor de aanvragen niet meer via het Gewest NH/U lopen 
dit terwijl de aanvraagprocedures in hoofdlijnen ongeveer hetzelfde zijn gebleven, de routering is 
structureel anders geworden. Dit bleek toch nog wel een uitzoekwerkje. 

Verder was het ons bekende aanvraagformulier voor baanabonnementen niet meer operationeel te 
krijgen in verband met de nieuwe website van STG Zaanstreek. Dit was een uitdaging, zowel in tijd, 
als complexiteit. Binnen het secretariaat zijn in zeer korte tijd twee geheel nieuwe 
aanmeldformulieren voor Haarlem en Amsterdam ontwikkeld en getest, waarbij de functionaliteit 
t.a.v. type training, leeftijdscategorie, abonnementskosten 1e en 2e abonnement enz. enz. 
grotendeels geautomatiseerd zijn. Jos de Lange heeft als vanouds de arbeidsintensieve taak weer op 
zich genomen (complimenten daarvoor) om alle abonnementsaanvragen verder te verwerken en in 
het daarvoor bestemde format aan te leveren van de nieuwe baanverenigingen. 

Het hele aanvraagproces is in een kleine werkgroep, bestaande uit Jos de Lange, Jeroen Bego, Sandra 
Buurs en Peter Moerland, besproken en snel werkbaar gemaakt. De aanvragen voor de 
baanabonnementen zijn inmiddels gedaan en gaande en worden fysiek verwerkt door Jos de Lange. 
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De stand van zaken per datum verslag: 

 

Handboek bestuur 2018_2019 
In het kader van de verdere professionalisering en waarborging continuïteit van het bestuur van STG 
Zaanstreek, is Anja Burger in 2017 gestart met de opzet voor het Handboek Bestuur STG Zaanstreek. 
In het Handboek worden alle actuele taken van bestuursleden en vrijwilligers, procedures, 
protocollen en draaiboeken van terugkerende activiteiten vastgelegd. Dit waarborgt de opgebouwde 
kennis en werkwijzen binnen de vereniging en vereenvoudigt een zorgvuldige overdracht naar 
volgende bestuurders en andere functionarissen in de vereniging. De verdere invulling van het 
Handboek zal door Anja Burger samen met de secretaris plaatsvinden in de periode eind 2018 en 
begin 2019.  

  

Abonnementen Seizoen 2018 - 2019
HW1 HW2 HW3 HW4 HW5 HW6 HW7

2 17 12 0 17 1 34
HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7

3 8 12 1 3 10 37
Totaal Haarlem 5 25 24 1 20 11 71

Totaal Amsterdam MW2
12

Totaal Abonnementen 169
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3. Financiële Verantwoording 
Financieel Jaarverslag STG Zaanstreek ten behoeve van de ledenvergadering STG Zaanstreek op 
2017-2018: 

1. Financieel jaarverslag 2017-2018 

2. Begroting 2018-2019  

3. Contributievoorstel 2019-2020  

Het hoofdstuk Financiële Verantwoording in dit jaarverslag is opgesteld door Hr. Jeroen Bego en Hr. 
Robert Mul. 

Financieel jaarverslag 2017 – 2018 

Algemeen: 
Wij hebben de lijn van vorig jaar doorgetrokken m.b.t. verdeling van de penningmeester taken, 
daarnaast hebben we getracht om nieuwe penningmeester(s) aan te trekken te beginnen bij de ALV 
van voorgaand jaar, helaas is dit (nog) niet gelukt, de eventuele consequenties hiervan bespreek ik 
veder op in de tekst. 

In zijn algemeenheid zien we dit boekjaar aan de kostenkant overschrijdingen van de 
geprognosticeerde uitgaven en anderzijds een onderdekking aan de opbrengstenkant, veroorzaakt 
door achterblijvende sponsorrevenuen ten opzichte van benodigde budget met een totaal van € 
4.125,-. De overschrijdingen van de geprognosticeerde uitgaven zijn voornamelijk toe te kennen aan 
éénmalige kostenposten, zoals de zeer geslaagde professionalisering van de website en ons clubblad 
de Ronding. Het eveneens zeer geslaagde 40-jarig jubileumfeest kende een kleine overschrijding 
omdat tevens de Clubfeestavond en de seizoen opening op die avond plaatsvonden. De overige 
overschrijdingen betreffen een aantal kleinere structurele jaarlijks terugkerende uitgaven zoals 
zaalhuur, ijshuur, wedstrijd gerelateerde kosten en een boekhoudkundige afwaardering van de 
Inkoopwaarde verkopen kleding (inruil actie). Ten slotte zijn er ook posten die lager dan de 
gebudgetteerde bedragen zijn gebleven, deze zijn echter onvoldoende om aan het eind van het 
boekjaar een budget neutrale positie te bereiken.  

De voornaamste zorg in de structurele hoek betreft het achterblijven van sponsorbijdragen, enerzijds 
omdat geplande sponsor betalingen achtergebleven zijn en anderzijds omdat er onvoldoende nieuwe 
sponsorbijdragen zijn gerealiseerd.  

Resume hebben we een reducerend financieel jaar achter de rug. Binnen het bestuur leeft sterk het 
besef dat in de toekomst meer en beter overleg moet zijn over de éénmalige uitgaven en vooral de 
structurele, op zich relatieve kleine individuele kostenposten. Veel kleine kosten maken samen 
tenslotte één grote aanspraak op het geplande uitgavenbudget. Aan de inkomstenkant ligt er een 
sterke focus op het behouden van bestaande sponsoren en vinden van nieuwe. 
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Balans en winst & verlies.  
Samengevat overzicht operationeel:  

Inkomsten   € 56.368,- (excl. saldoverlies) 

Uitgaven    € 64.103,-  

Verschil  (negatief)  €  7.735,-  

Saldoverlies begroot 2017 €  3.610,-  

Onderdekking    €  4.125,-  

Hierin zien we uiteindelijk een operationele overschrijding hebben van totaal € 5.975,- ten opzichte 
van de begroting. Dit vraagt zoals eerder gemeld voor het nieuwe seizoen de volle aandacht binnen 
het bestuur en benadrukt de noodzaak voor een snelle invulling van de beide penningmeesters 
posities.  

De grootste overschrijdingen zijn,  

• Niet begrote kosten m.b.t. het “communicatie project”  

• Huur van Thialf viel € 400,-hoger uit  

• Kosten van zaalhuur viel stuk hoger uit door de skeelertrainingen 

• Het herfstkamp is niet meer kostendekkend 

• Daarnaast nog een aantal kleine overschrijdingen 

Positief om te vermelden is dat de AC een recordopbrengst heeft binnen gebakken met oud en 
nieuw. 

Als we kijken naar onze Kas / Bankpositie zien we dat deze is afgenomen met € 7.735,-  De Balans en 
Winst & Verlies is ter inzage beschikbaar. 

Begroting 2018-2019  
We hebben onze kostenoverschrijdingen c.q. onderdekking genomen en gaan dit jaar met een 
stringentere begroting werken. Dit betekent dat wij als bestuur, zoals eerder vermeld in dit verslag, 
sterke grip zullen moeten hebben op éénmalige uitgaven en de structurele, op zich relatieve kleine 
individuele kostenposten. Als eerste primaire beheersmaatregel zijn er dit jaar geen “extra” dingen 
gepland en begroot. Het tweede zware beleidspunt betreft het behouden en werven van nieuwe 
sponsoren, elders in het verslag nader toegelicht. 

De verwachting was dat als de website af is we het sponsorbestand een impuls kunnen geven, dit is 
nog niet vormgegeven. Tot die tijd zal er geen geld zijn om extra éénmalige uitgaven te kunnen doen. 
Daarnaast is het Gulden Sporen fonds opgehouden te bestaan, wat ons gemiddeld rond de 600 euro 
opbracht.  

De detail voorstelbegroting is weergegeven in hoofdstuk 9. 
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Contributievoorstel 2019-2020   

De huidige contributie in 2018-2019 bedraagt € 79,- voor leden van 15 jaar en ouder, en € 59 voor 
jeugdleden tot 15 jaar (1 juli).  

Er zijn twee scenario’s mogelijk:  

1. Algemene verhoging van € 2,- om de verhoogde kosten te kunnen bekostigen 
2. In het geval dat er geen penningmeester(s) uit de gelederen van de vereniging zich 

beschikbaar stellen, is het uitbesteden van de administratie en incasso een onvermijdelijke 
optie. Dit heeft als directe consequentie een verhoging van € 12,- tot € 15,- per lid, € 10 a 13 
voor het uitbesteden van de administratie en € 2,-voor de uitbesteding van de incasso’s 

Het is aan de gezamenlijke ALV om te bepalen hoe we als bestuur hiermee verder mee kunnen dan 
wel moeten gaan. 

4. Technische Commissie 
Technische commissie seizoen 2017/2018 

Trainers en trainingen 
Dit seizoen zijn 17 trainers/begeleiders wekelijks of bij invalbeurten actief geweest bij de 
verschillende trainingen. De zaterdagmorgen training is dit seizoen succesvol overgenomen door 
Sandra Buurs. De skeelertrainingen zijn verzorgd door Riccardo Bafaro. Deze trainingen zullen 
komend seizoen worden verzorgd door Thijs van Tol. 

De trainingsschema’s zijn dit seizoen gemaakt door Gerrit welke in grote lijnen door alle trainers zijn 
gevolgd.  

Ook dit seizoen zijn er jeugdschaatslessen verzorgd op het binnen-baantje 

Het aanbieden van In-line skate trainingen is een succes gebleken. Via deze trainingen trekken we 
geregeld jeugdige belangstellenden aan waarvan een deel ook daadwerkelijk lid gaat worden of is 
geworden. 

Zoals gebruikelijk is er aan het einde en aan het begin van het seizoen een trainersoverleg waarin 
problemen, aanbevelingen enzovoorts worden besproken. 

Zoals ieder jaar blijft verjonging van het trainerskorps een belangrijk punt. In potentie hebben we 
jonge trainers met de juiste capaciteiten. Echter deze groep schaatst zelf nog fanatiek dus begrijpelijk 
dat zij nog niet volledig kunnen/willen instromen. Via het jeugdschaatsen bekijken we of een jonge 
begeleider het trainersvak leuk vindt en of hij/zij het ook in zich heeft. Vervolgens door bijvoorbeeld 
als begeleider mee te gaan op het Herfstkamp zien hoe het met een vaste groep gaat en daarna 
hopen we dat de belangstelling is gewekt. 
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Wedstrijden 
Naast deelnemers aan de wedstrijden die daar wekelijks hard voor trainen, zijn de vrijwilligers een 
enorm belangrijke factor in de organisatie van wedstrijden. 

Dit seizoen heeft Michel Butter het wedstrijdsecretariaat op zich genomen, daarin wel ondersteund 
door Lucia Floris. Zonder alle vrijwilligers zijn wedstrijden niet mogelijk, dus hierbij meteen de oproep 
om je als vrijwilliger te melden om jurywerkzaamheden, catering enzovoorts te gaan doen. 

Naast de Clubkampioenschappen en Recordwedstrijd op Thialf, is dit seizoen het Zaans Sprint 
Kampioenschap toegevoegd aan de door ons georganiseerde wedstrijden. De Burgermeester van 
Zaanstad, Jan Hamming, deed het startschot. Dit kampioenschap is een prachtig instrument gebleken 
om bijvoorbeeld kinderen van het Jeugdschaatsen district Zaanstreek en Jeugdschaatsen van de 
IJsclub Assendelft eens te laten ervaren hoe het is om een wedstrijd op een lege ijsbaan te rijden. 
Ook dit is gebleken een perfecte mogelijkheid te zijn om kinderen naar onze vereniging te krijgen. 

Daarnaast is een nieuw initiatief geweest het aanbieden van een Aspirant Lidmaatschap door de 
KNSB waarbij gedurende een periode van 6 weken een potentieel nieuw lid 3 trainingen kan volgen 
en/of mee kan aan bijvoorbeeld het Zaans Sprint kampioenschap waarbij de wetenschap dat zij dan 
ook onder voorwaarden verzekerd zijn. 

Ook dit jaar weer vele persoonlijke records tijdens de verschillende wedstrijden. Zeker de 
recordwedstrijd op Thialf was een schitterende belevenis voor zowel veel jeugd als oudere 
deelnemers. 

De Clubkampioenen bij de heren, dames en masters waren dit jaar respectievelijk Sven-Yvo Stoop, 
Miranda Dekker en Erwin Dekker. 

De Marathon, een schitterend onderdeel van het schaatsen levert ieder jaar weer prachtige verhalen 
op. Dit moet zeker ook bij de jeugd iets meer gepromoot worden. 

Omloop van de Engewormer  
Voor 23 juni stond de zesde editie van de Omloop van de Engewormer in-line skate tocht gepland. 
Maar omdat op 4 juni ruim de helft van het parcours in opdracht van waterschap HHNK was voorzien 
van een laag grof grind konden de organisatie niets anders dan de wedstrijden en toertocht 
annuleren. Het was echt onmogelijk om daar te skeeleren we hadden dit jaar ingezet op méér 
kinderen aan de start van de wedstrijd over 1500m en bij de jeugdwedstrijd over de volle ronde van 
5½ km; om dit kenbaar te maken hebben we veel campagne gevoerd. 

Skeeleraars uit héél Nederland zouden komen, bij goed weer zeker 120 rijders als het niet meer zou 
zijn. De Oomssport Skeeler cup had de gewilde route ook weer in de wedstrijdcyclus opgenomen. 
Voor de Ooms-cup werd een alternatief gevonden in het nabij gelegen wielerparcours bij z.w.v. DTS 
op sportpark Kalverhoek. Een perfect gladde asfalt laag en voldoende breedte, echter louter geschikt 
voor een in-line-skate wedstrijd met getrainde skeeleraars. Dat alleen gekozen is voor de wedstrijd 
heeft volledig te maken met de veiligheid. Te veel skaters tegelijk op het parcours en de hoge brug 
zou problemen kunnen geven waar geen verantwoording voor genomen kan worden. Verder is de 
locatie uitvoerig besproken en lag de wedstrijdorganisatie in handen van de Oomscup. Resume bleek 
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het alternatief een goede keuze geweest en was de wedstrijd een groot succes. Het HHNK en 
organisatoren van de Omloop hebben afgesproken in november dit jaar samen te kijken naar de 
Omloop van de Engewormer 2019. Het Noord-Hollandse polderlandschap van Leeghwater met een 
tocht over de dijk van de Engewormer is uniek, daar zijn deelnemers, organisatoren en het 
waterschap het roerend over eens. 

Trainingen 
De trainingen vinden hoofdzakelijk plaats op de IJsbaan in Haarlem. Op de woensdagavond hebben 
we een trainingsuur op de Jaap Edenbaan onder leiding van Wil Schermer. 

In mei zijn de fietstrainingen op het parcours van DTS, duintrainingen bij het Johanna’s hof en het 
Heemskerkerduin en conditietrainingen bij DTS weer begonnen. Dit jaar voor de jonge jeugd op de 
woensdagavond echter niet in verband met het drukke programma. Voor volgend jaar staat dit wel 
weer op het programma. Inmiddels is gebleken dat een groepsindeling wenselijk is om de 
trainingsgroep niet al te groot te laten worden. Voor oudere niet selectieleden is er een duintraining 
beschikbaar in het Heemskerkerduin bij de Patatoloog. 

In-line skate trainingen waren beschikbaar in de sport en evenementenhal de Struijck te Zaandam op 
zondagmorgen voor zowel jeugd als ouderen. Dit onder leiding van Riccardo Bafaro. 

Van een stille wens om ook Mountainbike trainingen te verzorgen is het niet gekomen. Wellicht dat 
dit in het komend seizoen als een minder formele activiteit incidenteel kan worden georganiseerd. 

Zonder teveel namen te gaan noemen wil ik toch even de namen van Roza Blokker en Kimberly 
Muusse noemen van wie wij dit seizoen op TV hebben kunnen genieten. 

Het was weer een prachtig seizoen met schitterende resultaten. Nu moet ik bekennen dat ik ieder 
persoonlijk resultaat schitterend vind en dat vaak van dichtbij te mogen meemaken daar word je 
gewoon blij van. 

Het hoofdstuk Technische Commissie in dit jaarverslag is opgesteld door Co Friemann 

5. Jeugdzaken  

Verslag jeugd voor ALV seizoen 2017-2018 
Dit jaar zijn wij al eind maart gestart met de fietstraining, op verzoek van de leden vorige jaar, in het 
licht van de gemaakte individuele kosten (racefiets, kleding enz. ) Dit alles met het oog op het fietsen 
van de Ronde van Noord Holland waar met de groep 80 km is verreden onder leiding M. Butter. Dit 
jaar is er geen 60 km gereden omdat daar nog geen kinderen voor geschikt bleken te zijn. Hopende 
aankomend jaar wel. Een van de oorzaken is dat er kinderen al zijn doorgeschoven en de jongste 
jeugd en nieuwe aanwas nog niet zo ver waren. 

De duintrainingen in zomer van 2018 onder leiding van Co Friemann en enkele keer Marcel Huisman 
werden goed bezocht. Variërend van 9-13 kinderen als opkomst. 
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De fietstraining op maandagavond wordt matig bezocht door nieuwkomers en jongste jeugd. Er is 
wel een lichting doorgeschoven richting Jan van der Veer en Gerrit die ook het volledige programma 
meedraaien. Bij de jongste jeugd zijn dat er vaak maar 3-4 onder leiding van Leo en Chris. 

Ook dit jaar zijn er een aantal nieuwe jeugdleden die deelnemen op de leenfietsen van DTS om te 
kijken of ze ook deze trainingsvorm als onderdeel van de schaatssport ambiëren. Tegen een 
vergoeding van € 5,- per fiets per avond voor de leenfiets, die wij afdragen aan DTS die hiervan het 
onderhoud van de fietsen betalen. 

De opkomst bij de Mergelandroute wat betreft de jeugd (110 km) was redelijk goed. Verder een 
goede opkomst verdeeld over alle categorieën en prachtig mooi weer. Leuke dag en goede 
begeleiding. Ook hier een aantal nieuwe leden die nog niet klaar waren voor het klimwerk en helaas 
daardoor ontbraken, hopelijk kunnen die aankomend jaar wel mee doen. Hierbij wil ik Coby en Sven-
Yvo bedanken, die de organisatie hiervan voor hun rekening hebben genomen en niet te vergeten de 
bezetting in de volgauto’s te weten Anita, Martin en Ilonka en tenslotte Michel Butter voor al het 
kopwerk. 

Afgelopen oktober heeft Co weer het herfstkamp weten te organiseren. Ongeveer 30 leden waren 
mee. Onder leiding van, Luuk, Miranda, Sven Yvo en Riccardo en Chris weer een geweldig weekeinde 
gehad. 

De zaaltraining op donderdagavond tijdens het winterseizoen in school de Zoeker wordt door jeugd 
goed bezocht, en zal direct bij de start van het winterseizoen weer mee beginnen. 

Op de zaterdag ijstraining bij de pupillen t/m jun C2 hadden we 39 kinderen verdeeld over 4 groepen 
onder de trainers: Jan, Fabienne, Co, en Chris. Dit jaar doen voor het eerst ook kinderen met een 
jeugdschaatsabonnement. Deze groep heeft les gehad van Fabienne. Enkele jeugdleden trainden ook 
op het extra uur op maandag onder leiding van Co en mij. Een mooi rustig trainingsuur op de baan 
speciaal voor de jeugd. Een aantal (vaste) pupillen en junioren deden regelmatig mee aan de 
baanwedstrijden in Haarlem. De pupillen konden regelmatig op vrijdag meedoen aan wedstrijden 
voor de IJskonijn Cup. Daarnaast waren er ook wedstrijden op de zaterdag- of zondagavond. Ook hier 
geld dat de opkomst moeizaam maar wel groeiende is.  

Afgelopen winter hebben 25 kinderen een proefles bijgewoond. Totaal hebben we 20 nieuwe 
jeugdleden (over het hele seizoen 2017_2018). Helaas zijn er ook een aantal pupillen en junioren 
gestopt en een aantal zijn alleen lid geworden om bij ons te kunnen skeeleren, deze hebben ook 
geen ijsabonnement aangevraagd. Ik verwacht dat er nog een aantal kinderen die een proefles in de 
winter hebben mee gedaan nog lid zullen gaan worden. Met gestopte leden wordt altijd even contact 
opgenomen en gevraagd naar de reden hiervan. Bij pupillen is het toch vaak dat ze moeten kiezen 
tussen enkele andere sporten.  

Bij Junioren is het vaak de opmerking “het gevoel te hebben dat ze nergens bij horen” dit zijn leden 
die vaak minder fanatiek zijn en niet bij Gerrit (kunnen) trainen. Dit is een aandachtspunt voor 
komende jaren, omdat we nu een redelijk goede verdeling krijgen in de categorieën om dus ook de 
leden die minder competitief zijn het toch naar de zin te maken in een leuke groep. Ook dit zijn 
betalende leden!  
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Dit voorjaar ook weer gestart met het geven skeelertraining in sporthal de Stuyck in Zaandam onder 
leiding van een nieuwe trainer Thijs van Tol. Komende van ijsclub Uitgeest. Zelf fanatiek marathon 
rijder. Riccardo had geen beschikbare tijd meer door op zondag te gaan werken. Maar heeft het 
super gedaan bedankt daarvoor. 1e uur voor de jeugd 15 leden. Met een uitschieter van 24!, 2e uur 
voor de ouder jeugd masters opkomst gemiddeld 5 tot 7 rijders. Een goede ontwikkeling, omdat de 
jeugd de stap naar deze trainingsvorm makkelijker maakt dan naar het fietsen. Ligt dichter bij elkaar. 
De opkomst van junioren masters is minimaal moeten wij constateren. 

Een keer naar Purmerend geweest wat een fantastische baan blijft en waar ook de opkomst geweldig 
was. 18 jeugd rijders en 19 junioren –masters. Echter voor komen periode hebben wij hoog op de 
agenda staan het aantrekken van nieuwe jeugdleden. Werven via Jeugdschaatsen, ontwikkeling 
naamsbekendheid STG en uitstraling enz. 

Ik wil iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen tot op heden heeft ingezet voor de jeugd. 
Gezamenlijk hebben we er het afgelopen seizoen weer voor gezorgd dat het voor de jeugd een 
geslaagd seizoen was, en dat wij met veel plezier de winter in gaan. 

Het hoofdstuk Jeugdzaken in dit jaarverslag is opgesteld door Chris Schuurman. 

6. Communicatie & PR 

Jaarverslag PR en Communicatie 2017-2018 
Dit verslagjaar loopt van 1 juli tot 30 juni, opgesteld door Mark Peters. 

De Ronding: 
Dit seizoen zijn er twee edities uitgebracht. Na de invoering van een kleurenomslag pagina is dit 
seizoen De Ronding als een full-color magazine uitgebracht. Om reden van de kosten en efficiëntie is 
het blad van vier edities teruggebracht naar twee. De redactie wordt hoofdzakelijk gevoerd door Rick 
van Geest en Mark Peters. Willem Valstar heeft de opmaak voor zijn rekening genomen. De 
adverteerders in ons blad maken dit deels mogelijk Drukkerij Bepa te Heemskerk verzorgde het 
drukwerk. Jaap Voorhaar nam de distributie op zich en een 20-tal bezorgers brachten de Ronding bij 
de leden thuis.  

Website: www.STG-Zaanstreek.nl 
De website is na enige aanloopproblemen dit seizoen volledig operationeel. Een aantal 
onderwerpen, zoals een automatische doorverwijzing naar uitslagen van wedstrijden en de 
Adelskalender, zijn weggevallen t.o.v. de oude website. Daar worden nog oplossingen voor gezocht. 
Webmaster Anja Burger heeft met ondersteuning van Idot Media de site operationeel gehouden en 
regelmatig aangevuld met nieuwsberichten. Verder wordt er door Sandra Buurs en Michelle de 
Poorter-Broerse een bijdrage geleverd om nieuwsberichten op de site te plaatsen. 

Facebook: @STG-Zaanstreek. 
Naast de website functioneert onze facebook pagina als verlengstuk van de website om de leden 
digitaal te informeren en bij de vereniging te betrekken. Met dit medium wil het bestuur de lijntjes 
naar de leden kort houden. De teller staat momenteel op 144 volgers, maar kan hoger uitvallen als 
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alle leden de vereniging met alle activiteiten gaan volgen. Ook vrienden en familie kunnen deze 
facebookpagina volgen als men tenminste is aangemeld bij Facebook. 

Nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief is een regelmatig gebruikt medium om de leden te informeren en activeren. Op 1 
december 2018 is de eerste nieuwsbrief via MailChimp verspreid. De brief wordt gestuurd aan alle 
leden die zich daarvoor hebben opgegeven. In dit verslagjaar zijn er twaalf nieuwsbrieven 
verschenen. 

Perscontacten. 
In het afgelopen jubileumjaar is er regelmatig een mailing naar allerhande media gestuurd om 
verslag te doen van gebeurtenis en om evenementen aan te kondigen. Individuele prestaties van 
leden die buiten verengingsactiviteiten vallen worden aan lokale media doorgestuurd als er via 
mailadres redactie@stg-zaanstreek.nl copy wordt aangeleverd. De redactie kan niet altijd iedereen 
volgen, maar zal in bijzondere gevallen wel actief op zoek gaan naar foto’s berichten en verslagen 
van bijv. landelijke marathonrijders en deelnemers aan landelijke kampioenschappen. 

Facebook groep: STG Zaanstreek 
Deze facebookgroep is besloten en opgezet door Hanne Tersmette en kent 146 leden. De groep valt 
niet onder het bestuur van STG Zaanstreek. De groep wordt gebruikt voor o.a. gebruikt schaats en 
skeeler materiaal en kleding bij leden onder de aandacht te brengen, maar ook informatie uit te 
wisselen die niet noodzakelijkerwijze via het bestuur lopen. 

Sponsoring. 
Naast de adverteerder in de Ronding zijn er ook nog zakelijke sponsors en betaalde reclame uitingen 
op de website. Er is een mediakaart in omloop waar sponsor pakketten worden aangeboden. 

Toevoeging vanuit Secretariaat: 
Een mooi compliment van Mw. Carmen Duijvelshoff, Verenigingsondersteuner, Afdeling 
Sportstimulering - Sportbedrijf Zaanstad:  

“Ik vind jullie website écht een ‘pareltje’ in verenigingsland. Een mooi voorbeeld voor andere 
verenigingen wat mij betreft.” 

7. Activiteiten Commissie 
Als commissaris algemene zaken en lid van de activiteitencommissie kijkt de Activiteitencommissie 
van het afgelopen seizoen, bestaande uit Anita, Dennis, Fleur, Iris, Luuk, Marije, Tony, Riccardo, 
Wessel, Niels en Sven-Yvo zelf terug op een zeer geslaagd seizoen met mooie activiteiten.  

De eerste activiteit van het seizoen was het zomerfeest. Voor deze editie zijn alleen maar nieuwe 
spellen bedacht en ook de prutrace kreeg een update. Helaas was onze hofleverancier, slagerij 
Schoen, dit jaar niet in de gelegenheid om de BBQ te verzorgen. Echter hebben we een zeer goede 
vervanger gevonden, die ook dit jaar weer voor een heerlijk maal zal zorgen. Het was een dag waar 
jong en oud als een geweldig team samenwerkte.  
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De oliebollenbakactie was wederom een groot succes! Door een extra grote bestelling van het 
verzorgingstehuis Acht Staten in Wormerveer moesten wij extra vroeg beginnen met bakken. Na een 
hele dag beslag maken, oliebollen bakken en uiteraard luisteren naar de Top2000, heeft de actie 
€694,92 opgeleverd. Mede door deze geweldige dag heeft de AC nog een heel aantal andere 
activiteiten kunnen organiseren. Al jaren mogen wij als club gebruik maken van de boerderij van de 
Fam. Boekel. Namens de hele club, enorm bedankt dat jullie de club al jaren op deze manier steunen! 

Op 8 april was de eerste editie van de STG-voorjaarsrit. Een route door de Noord-Hollandse natuur, 
met als hoogtepunt de enige echte kasseienstrook in de omgeving. De volgauto kon de groep 
moeilijk bijhouden en door de fietspaden ook moeilijk terugvinden. Een puntje van aandacht voor 
volgend jaar dus. Met taart en koffie als afsluiting bij het clubgebouw van DTS, is dit een evenement 
wat echt geslaagd is. 

Op zondag 27 mei stond de activiteit bowlen op het programma. Uit de enquête die een aantal jaar 
geleden binnen de club is afgenomen, werd duidelijk dat de leden graag een activiteit wilde doen, 
waarbij er niet zo veel bewogen hoefde te worden Met deze activiteit hebben we geprobeerd om 
iets in die trant neer te zetten, maar helaas waren er veel te weinig aanmeldingen om dit door te 
kunnen laten gaan.  

Het fietsen van de Mergellandroute was weer een mooie activiteit. Zoals gewoonlijk was de start en 
finish weer bij camping de Bosrand in Sint Geertruid. De Loorberg, de Camerig, de IJzeren bosweg, 
het Drielandenpunt en de Keutenberg waren zware beklimmingen, maar werden door iedereen 
overwonnen. Naast het harde fietsen en de strijd om de bolletjestrui was het ook voornamelijk erg 
gezellig! 

Het komende jaar willen wij de voorgaande activiteiten continueren en toch ook een activiteit 
organiseren die minder met bewegen te maken heeft. Om nog een fiasco te voorkomen en de 
huidige activiteiten door te ontwikkelen, wil ik graag van de leden weten wat ze van de activiteiten 
vinden. In de bijlage is daarom een vragenlijst geformuleerd.  

Ik wil graag mijn AC-team van dit jaar bedanken voor hun inzet! Het AC-team zal voor komend jaar 
bestaan uit de volgende personen: Fleur, iris, Luuk, Milou, Niels, Riccardo, Wessel en ikzelf.  

Het hoofdstuk Activiteiten Commissie in dit jaarverslag is opgesteld door Hr. Sven-Yvo Stoop. 

8. Algemene Zaken 
Het verslag van Algemene Zaken is integraal opgenomen in hoofdstuk 2 Secretariaat. 

9. Lief en Leed 
Helaas is ook dit seizoen niet gevrijwaard van het nodige leed en verdriet, we zijn een grote 
vereniging en dan gebeurt er het nodige in zowel het sportieve domein van STG Zaanstreek als in de 
privé sfeer. In ons clubblad de Ronding is altijd een plekje ingeruimd voor het Lief en Leed binnen 
onze vereniging, waarvoor Jan Post meestal de input levert. Daarnaast belt Jan geregeld met onze 
leden die het even sportief minder goed gaat als gevolg van blessures, valpartijen en wat niet meer 
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zij. Verder schreef Jan een mooie “In Memorandum” voor ons op 13 februari 2018 overleden lid Jan 
Mulder en memoreerde het overlijden van oud STG leden Lou de Graaf, Immetje Elisabeth Klein - van 
der Lely, Teun Stam en Klaas Bolting. 

Vanuit het bestuur willen we Jan Post hartelijk bedanken voor de vaak inlevende en betrokken 
teksten in de Ronding en de warme persoonlijke belangstelling voor een lid als het even wat minder 
gaat.  

10. Begroting 2018-2019  
Dit onderwerp is opgenomen in de agenda van de komende ALV  

11. Voorstel Contributie ingaande seizoen 2019-2020 
Dit onderwerp is opgenomen in de agenda van de komende ALV  

12. Kascommissie 
Dit onderwerp is opgenomen in de agenda van de komende ALV De kascommissie wordt gevormd 
door Elly van Leeuwen en Erwin Dekker en op dinsdag 18 september jl. heeft de kascommissie de 
kascontrole uitgevoerd. 

13. Bestuur mutaties 
De voorzitter is aftredend, Hr. Kees Waque heeft zich, met de unanieme instemming van het 
voltallige bestuur, beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode van 3 jaar beschikbaar als voorzitter. 
Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met deze voordracht. 

Beide penningmeesters Hr. Jeroen Bego en Hr. Robert Mul treden af als penningmeester per de 
komende ALV. Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten gemeld. 

Concreet betekent dit dat bij het niet tijdig invullen van het penningmeesterschap door één of twee 
van de 225 leden uit de vereniging zelf, de financiële administratie ondergebracht moet worden bij 
derden, zijnde een professioneel administratie kantoor. De directe consequentie hiervan is een 
contributieverhoging van € 10 tot € 15 per lid per jaar. 

14. Dank aan allen die de vereniging bruisend houden 
Dit onderwerp is opgenomen in de agenda van de komende ALV  

15. Uitreiking Esther van der Loos Award 
Dit onderwerp is opgenomen in de agenda van de komende ALV  
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16. Kick Off Winterseizoen 
Dit onderwerp is opgenomen in de agenda van de komende ALV  

 


