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Notulen ledenvergadering 

13 maart 2018 : akkoord door de 

vergadering 



Ingekomen stukken 



.



Bestuur 

Leden Functie Rooster aftreden

Marion Visser Voorzitter 2019

Jan de Jong Penningmeester 2019

Hans Bader Trainerszaken 2021

René Bakker Communicatie commissies & 

sponsors,

Plaatsvervangend voorzitter

2021

Carla Aalders Secretaris 2021

Ledenadministratie: Eric Klepper

Marion  en Jan geven aan nog een termijn te willen aanblijven in hun functie: 

vergadering akkoord 



Bestuur

Huishoudelijk Reglement

• Verouderd document

• Aanpassingen huidige situatie

Highlights:

- soorten lidmaatschap aangepast

- van kwartaal naar halfjaarlijkse contributie 

- Tribune van zes naar vier x per jaar

• Voorstel tot vaststelling: vergadering akkoord



Bestuur

Beleid DTC

• Ongeveer eenmaal in de 6 weken 

bestuursvergadering

• Behoefte aan vastleggen 

• SWOT-analyse

• Visie DTC

• Informatieboekje



Jaarverslag 2018

Activiteiten

• Diverse trainingen

• Nieuwjaarsborrel in Waardergolf

• Winterduathlon januari 

• Swimstartcursus feb – april

• ALV 13 maart

• Wedstrijdcircuit met diverse wedstrijden

• Pasavond clubkleding en materiaal in Waardergolf + Kolkman

• NTB verenigingscompetitie 2 teams

• Rabo Clubkas evenement en Fietstocht stichting NUT 

• Zomercursus 

• Stad van de Zon 1/8 triatlon + deelname Sprintcircuit

• Jeugdtriathlon

• Estafette rondom Heerhugowaard

• Volgende pas-avond op 24 maart 2019 : wetsuits en clubkleding, tijdens de 

zwemtraining in de Waardergolf (19.00 tot 21.00 uur )

Foto: Combitraining



Jaarverslag 2018 

Raboclubkas campagne + Fietstocht Stichting Nut 

2018: Rabo Clubkas campagne door Carla Aalders -> door lid te worden van 

Rabobank en te stemmen op DTC ! Bij 10 stemmen al 

€ 50,- voor de club! Er is goed gestemd door de leden op DTC:

€ 496,53! 

Fietstocht Stichting Nut -> opbrengst € 300,- voor de club (zie foto)

In 2019 beide evenementen weer : 15 juni Nut/Omnisport fietstocht. Stemmen voor 

Rabobank leden: 23 april tot 14 mei 



Jaarverslag 2018 

Zomercursus

Met 21 enthousiaste deelnemers weer een succes! 

Nieuwe leden: 8  !! 

In 2019 de 20e zomercursus met als nieuwe coördinator: Carla Broers 



Jaarverslag 2018 

NTB divisieteams

1 dames en 1 herenteam

2019: geen deelname meer ivm te weinig animo

Teamcaptains: Sylvia de Reus  en Hans Bader

• Regio Noord

• Individuele en teamprestatie

• Teamgevoel

• Dagje uit



Trainingen / trainerszaken (1/4)

• Zwemtraining Waardergolf van sept t/m juni

• 3 trainingen per week : donderdagavond en 

zondagmiddag en -avond

• Marian, Petra en Ronald vaste trainers

• Sue Anne traint de jeugd op zondagmiddag

• Eerste periode vanaf sept veel aandacht voor 

zwemtechniek

• Fietstraining april t/m sept op dinsdagavond 

Edwin en Tim zijn de vaste trainers. Back-up 

Ruud Voerman.

• Parcours industrieterrein De Vaandel 

Heerhugowaard

• Eerste 4 weken aandacht voor techniek en 

daarna accent op kracht en duurvermogen.

• Looptraining op baan bij Hera (sept – juni) / 

zomermaanden in Schoorl

• Vaste trainer Marcel, vervanging door Eric, 

Laura, Ruud

• Focus op loopscholing met gevarieerde kern 

per training



• Schaatstraining op vrijdagavond in Alkmaar op 

schaatsbaan de Meent van oktober t/m maart

• Marion en Mona vaste trainers

• Veel aandacht voor de schaatstechniek 

• Combitraining 

• Park van Luna op maandagavond vanaf april t/m 

juni. Talisa is vaste trainer.

• Vooral voor zomercursisten in voorjaar ter 

voorbereiding op de Hot Item Stad van de Zon 

Triathlon.

• Uiteraard is ieder DTC lid van harte welkom.

Trainingen / trainerszaken (2/4)



Terugblik 2018:

• DTC biedt aan haar leden een breed aanbod aan trainingen die ook in 2018 

weer goed zijn bezocht

• Per kwartaal wordt ongeveer 100 uur aan trainingen gegeven 

• De Start to Swim- en Zomercursus waren ook weer goed bezet. Dit vraagt om 

extra inzet van trainers en-of back-up trainers (fietsen; Bert Jan/combi; Nynke)

• Jaarlijks is er een trainersoverleg waarin per trainingsonderdeel wordt 

besproken wat goed gaat, beter kan en nieuwe trainingsvormen naar voren 

worden gebracht

• Weinig uitval van trainers/ waar nodig worden back-up trainers ingezet

• Praktisch geen uitval van trainingen (een enkele fietstraining vanwege het 

weer)

• Informeren uitval/wijzigingen via Facebook en Website

Trainingen / trainerszaken (3/4)



Accenten 2019:

Blijvende aandacht voor: 

• eenduidigheid naar de leden v.w.b. doel van de training

• techniek m.b.v. video analyse (als je dit wilt vraag er naar! Filmen kan 

al met je mobiele telefoon> die beelden helpen al bij je zwemanalyse)

• de warming-up in de training / voor de wedstrijd (blessure preventie)

En verder:

• Jeugdzwemtraining verder ontwikkelen (trainingsvormen/uitdaging)

• Fietstraining refreshen> trainingsvormen/locatie?

• Behoefte peilen voor het baanwielrennen als fietswintertraining 

2019/2020

• Algemene doelstelling bij de trainingen blijft het op ieders individuele 

niveau zo goed mogelijk volbrengen van een 1/8 of 1/4 triathlon. Met 

als subdoel het vergroten van het basisuithoudingsvermogen en 

techniek.

• Het toewerken naar de Halve Triathlon van Didam op zaterdag 06 juli 

met gezamenlijke trainingen (Ruud Kuipers/Laura Hak) 

• Hiertoe zullen ook in de trainingen meer accenten komen v.w.b. het 

duuruithoudingsvermogen

Trainingen / trainerszaken (4/4)



• Aanwas van 

nieuwe trainers nog 

steeds wenselijk 

(TTN1/3). 

Wie heeft interesse 

om training te geven 

bij DTC/ voor 

Trainingen / trainerszaken (5/4)



• Aanwas van nieuwe trainers nog steeds wenselijk (TTN1/3). 

Wie heeft interesse om training te geven bij DTC/ voor de opleiding?

Wensen en ideen? Laat het de trainingscoördinator weten, dan kijken       

we wat er mogelijk is.

triatleet@ziggo.nl ( mail van Hans Bader) 

Trainingen / trainerszaken (6/4)

mailto:triatleet@ziggo.nl


Aantal leden 

01-01-19 01-01-18

Totaal (exclusief trainers die 

geen lid zijn)
209 204

Tri (incl junioren) 122 119

junior t/m 16 12 9

Fietslid 8 9

Looplid 23 24

Loop- / fietslid 6 4

Schaatslid 19 21

Loop- / schaatslid 1

Loop- / schaatslid/ fiets 1

Jaarlid / donateur 10 9

Fiets- /schaatslid 3 2

Ereleden 5 6

Ereleden † 2 1



Leden

Dames Heren
1-1-2019 55 (26%) 154 (74%)

1-1-2018 55 (27%) 149 (73%)

1-1-2019 40,7%

1-1-2018 41,8%

Heerhugowaarders



Evenementencommissies

Stad van de Zon 

Triathlon

Winterduathlon Wedstrijdcircuit Jeugdtriatlon

René Triest 

(Maurice Wokke in 

2019)

Dick van Winsum Ad Beers Debby 

Rummens

Mark Overtoom Ellen Zuurbier Rob 

Zweekhorst

Oscar 

Koopmans

Ronald Nijssen Mona Sanders Geertje Bakker Nynke Mensink

Eline Lute Ineke Visser Arie Lover Tamara 

Kruijsheer

Stefan Heistek Johnny van Beers René Bakker

Hans Bader Jeroen Lute Kim Albracht

Hans Munster Dirk-Jan Lieuwes

Ruud Kuipers Jolanda Jansen

Vrijwilligers gecoördineerd door Carolien Groot en Mariëlle Hester



DTC Clubcircuit 2018-2019

• Doel van het WC (wedstrijdcircuit) 

• Terugblik 2018

• Groepsindeling 2019 

• Vooruitblik 2019   



DTC Clubcircuit 2019

Doel van het circuit

De WC heeft als doel om jaarlijks een zo breed mogelijk gedragen, 

laagdrempelig, maar ook uitdagend wedstrijdcircuit voor haar eigen 

leden te organiseren. In het circuit moet in alle disciplines van de 

triatlonsport gestreden kunnen worden,  zodat zowel de recreant als de 

ambitieuze wedstrijdatleet de keuze heeft om aan één, meerdere, of 

alle wedstrijdjes mee te doen. Om die reden wordt er zowel een 

klassement bijgehouden voor de verschillende niveau groepen, als een 

totaalklassement, waarvan de winnaars de clubkampioenen zijn.  



DTC Clubcircuit 2019

• Er zijn ook voor 2019 weer veel leuke wedstrijden

• In het na seizoen wordt een cross loop georganiseerd

• De vraag aan de dames leden: graag meedoen dames !

• Ook swimstarters en zomercursisten mogen meedoen

• Samenwerking met Zwefilo

• In wedstrijdreglement aandacht voor AVG, aansprakelijkheid en 

zorgplicht 

• Veel dank aan alle vrijwilligers en commissieleden

Deelname aan de wedstrijden is voor eigen risico. De wedstrijden worden niet gehouden op een afgezet en/of 

verkeersvrij parcours, en vrijwilligers worden alleen ingezet daar waar strikt noodzakelijk voor de doorstroming van het 

verkeer en deelnemers. De deelnemers zijn gewoon deelnemers aan het verkeer, dienen zich dan ook aan de verkeersregels 

te houden, zijn zich bewust van het risico dat ‘ sport en spel’ met zich meebrengt, en hebben zich hiervoor zelf middels een 

aansprakelijkheidsverzekering( WA) verzekerd.

Zorgplicht. De commissie is zich van haar kant bewust van de zorgplicht die zij heeft om de wedstrijden zo veilig mogelijk 

te laten verlopen, en zal daarom proberen het risico zoveel mogelijk te beperken door het verstrekken van 

parcoursinformatie/waarschuwingen voor aanvang van de wedstrijden, en het inzetten van vrijwilligers daar waar nodig en 

mogelijk.

De commissie gaat er vanuit dat deelnemers aan het WC de toestemmingsverklaring inzake de AVG voor akkoord hebben 

getekend



DTC  CLUB CIRCUIT indeling 2019 



DTC Clubcircuit 2019
Vooruitblik 2019

         

LEEF! Wedstrijdcircuit DTC 2019  Activiteit Plaats Kids Verzamelen Start Bijzonderheden        

Zondag 20 jan. Winterduathlon Alkmaar Nee 13:00 14:15 Open inschrijving        

Woensdag 23 jan. Lopen 5 km baan Hera Heerhugowaard Nee 19:00 19:30 Ook voor Zwefilo leden        
Donderdag 31 jan. Zwemmen 100m Waardergolf Heerhugowaard Ja 18:00 18:00         
Zondag 3 febr. Zwemmen 100m Waardergolf Heerhugowaard Ja 16:00/20:00 16:00/20:00         
Woensdag 27 maart Lopen 3 x 1 km baan Hera Heerhugowaard Nee 19.00 19.00 Tijdens training DTC        
Donderdag 4 april Zwemmen 500 m Waardergolf Heerhugowaard Ja 18:00 18:00         
Zondag 7 april Zwemmen 500 m Waardergolf Heerhugowaard Ja 16.00/20:00 16:00/20:00         
Woensdag 17 april Run-bike-run  5-20-2,5 Geestmerambacht Nee 18:45 19:15 Ook voor Zwefilo leden        
Zaterdag 11 mei Zwem-Loop-Zwem Tuitjenhorn Ja 09.00 9:30 Organisatie Zwefilo        
Dinsdag 14 mei Fietsen 12 km tijdrit Ursem/Mijzenpolder Nee 18:45 snackerij 19.30         
Zondag 26 mei R-B-R-B-R:  3x2run+2x10fiets Waarland Ja 09.00 09.30 Organisatie Zwefilo        
Woensdag 29 mei Lopen 5 km Park van Luna Nee 19.00 19.30 Ook voor Zwefilo leden        
Woensdag 5 juni 1/8 triathlon Park van Luna Nee 18:30 19:15 Open inschrijving        
Donderdag 27 juni Zwemmen 1,2 km Geestmerambacht Nee 18.45 19:15 Ook voor Zwefilo leden            
Woensdag 28 aug. 2 x combi: Z250m-F7km-L1,5km Park van Luna Ja 18:45 19:15 Ook voor Zwefilo leden                                                                                                                                                                                                                                                        
Woensdag 4 sept. Bosloop 7 km Schoorl Nee 19:00 19:30 Ook voor Zwefilo leden        
Zondag 29 sept. Fietsen 27 km tijdrit + Appelgebak Den Oever/Afsluitdijk Ja 9:30 10:00 Ook voor Zwefilo leden        
Zaterdag 2 november Crossloop ca. 6 km Huygendijkbos HHW Ja 09.00 09.30 Ook voor Zwefilo leden        
Zondag 8 dec. ATB  R-B-R-B-R Schoorl aan Zee Ja 9:30 10:00 Ook voor Zwefilo leden        
                

Overige clubactiviteiten 2019 Diverse wedstrijden in den lande 2019  Vakanties 2019         

Zondag 6 januari Nieuwjaarsreceptie met prijsuitreiking DTC Wedstrijdcircuit 2018   kerstvakantie 22 dec 2018 t/m 6 jan 2019  

Zaterdag 22 juni De Culinaire Triathlon Ervaring Geestmerambacht  Zondag 20 januari Winterduathlon Alkmaar voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari 

Vrijdag 5 juli DTC Jeugdtriathlon Zondag 20 februari Wintertriathlon Flevonice goede vrijdag 19 april

Nader te bepalen De zwem ervaring van Langebalkbrug naar Ossa  Zaterdag 23 maart Wintertriathlon Twente NK pasen 21 - 22 april

Vrijdag 30 augustus Kanotriathlon  Zondag 30 maart Westfriese RBR Hoorn meivakantie 27 april t/m 5 mei 

Nader te bepalen DTC Estafette  Zondag 26 mei Triathlon Maastricht-Eijsden IronK hemelvaartsdag 30 mei 

Nader te bepalen Schaatsen op natuurijs  Woensdag 5 juni Stad van de Zon triathlon pinksteren 9 - 10 juni

    Woensdag 19 juni Triathlon Langedijk zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus

  Woensdag 3 juli Triathlon Nieuwe Niedorp herfstvakantie 19 t/m 27 oktober

  Zaterdag 6 juli Triathlon Didam /Hoorn kerstvakantie 21dec 2019 t/m 5 jan 2020

  Dinsdag 9 juli Triatlon Schagen  

  Zaterdag 24 augustus Triathlon Anna Paulowna  

  Zaterdag 14 september Challenge Almere-Amsterdam  

    Zaterdag 2 november Wintertriathlon Groningen  

Voor de tijdrit op de afsluitdijk wordt nog gezocht naar een alternatieve locatie 

( i.v.m. afsluiting fietspad Afsluitdijk 3 jaar lang) 



Stad van de Zon triatlon 

2018

• 222 individuele deelnemers en 25 trio’s gefinished

• Inschrijving en prijsuitreiking georganiseerd bij Skeef: 

gezellig!

• Fietsparcours over Huygendijk = meer ruimte en 

veiligheid voor extra deelnemers.

2018 = inschrijving vol binnen 7 uur!

» Hot ITem hoofdsponsor



Stad van de Zon triatlon 

2019

• 2019 = inschrijving vol binnen 3 minuten heren (158) en 6 

minuten dames (70)!  Nog wel ruimte voor trio’s 

• Hot ITem hoofdsponsor

• Voorbereiding is in volle gang (vergunningen, 

reddingsbrigade, EHBO, HOKA, vrijwilligers, etc.)



2
e

Jeugdtriatlon 2018

- 2 groepen
- 60 kinderen
- 5 trainingen
- 1 wedstrijd

Ook in 2019: 
vrijdag 28 juni 





Voorbereidingen:
* Vroeg gestart met voorbereidingen door de commissie. 
* Extra aandacht voor Facebook ed.
* Helaas toch minder deelnemers.

Evenement:
* Dankzij alle vrijwilligers, deelnemers en het mooie weer een geslaagde editie.
* De EHBO dit jaar verzorgd door het Rode Kruis, en gelukkig hadden ze niets te doen.
* Het evenement is dankzij de sponsors weer kostendekkend geweest.

Opmerking vanuit de leden: 

Te weinig aandacht vanuit ijsbaan de Meent zelf

Hoe recreanten (met name schaatsers) erbij te betrekken

Dit zal in een evaluatie besproken worden  
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Er worden nog vrijwilligers/commissieleden gezocht voor:

-De PR en communicatie voor het evenement

-De wisselzone coördinatie

-Coördinatie NTB inschrijvingen voor de winterduathlon



Vrijwilligerscoördinator

Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers op de been om te helpen bij de 
DTC evenementen! Hiervoor onze dank!

55  vrijwilligers voor Triatlon Stad van de Zon, sommige met dubbele taak!

28  vrijwilligers voor Winterduatlon de Meent, sommige met dubbele taak!

En dan alle kleine evenementen als RBR, kidstriatlon, wedstrijdcircuit, enz.!

Veel dank aan alle vrijwilligers en de vrijwilliger 
coördinatoren  !! 



Vrijwilligerscoördinator

Karin Groenveld (nieuw lid) 

en Mariëlle Hester

Carolien Groot, 

aftredend ,ontvangt 

een bloemetje van 

Marion



Sponsorbeleid per 1-1-2018
Arie Lover, René Bakker

Evenementen eigen sponsors, meer 
aandacht voor de sponsor, meer 
mogelijkheden voor DTC.

Hoofdsponsor evenementen gevonden. 
Veel trouwe sponsoren, zowel financieel, 
als materieel. Nieuwe sponsoren welkom!

Dank hiervoor!!

Sponsoren van DTC



PR en communicatie DTC 

Websites:

www.dtc-triatlon.nl -> Richard van der Veldt en bestuur.
www.winterduathlon.nl -> Jeroen Lute, Dirk-Jan Lieuwes
www.triathlonheerhugowaard.nl -> Hans Bader

Facebook: https://www.facebook.com/dtctriathlon/

Clubblad: “Tribune” met nieuws, informatie en leuke wetenswaardigheden.

Redactie:  Denny Hes en Dagmar van Dijk 4 keer verschenen in 2018.

Verspreiding: voornamelijk digitaal 

Digitale Nieuwsbrief: coördinatie René Bakker en verschijnt maandelijks. 

http://www.winterduathlon.nl/
http://www.triathlonheerhugowaard.nl/


Website
“Kijkcijfers” 2018



2018 was goed voor bijna 30.000 
bezichtigingen!

tribune@dtc-triatlon.nl



2018 was goed voor bijna 30.000 
bezichtigingen!

Drukke perioden zijn vooral richting de winterduathlon

en de Stad van de Zon triathlon



Gebruik per jaar vanaf 2015



Website, Facebook, Instagram & Twitter

• Twitter wordt niet meer gebruikt, en het account is offline

• Introductie Instagram: dtctriathlon

• Facebook geeft leuke interactie en is inmiddels 2x gebruikt als “backup” 
vanwege websiteproblemen.

• De websites van de Winterduathlon en de Stad van de Zon triathlon krijgen de 
zelfde huisstijl als de DTC website

• Voorproefje? winterduathlon.dtc-triatlon.nl en stadvandezon.dtc-triatlon.nl

http://winterduathlon.dtc-triatlon.nl/
http://stadvandezon.dtc-triatlon.nl/


Kascommissie 2018

Controle uitgevoerd door:
• Piet Berkhout
• Moniek van Kilsdonk

• Advies kascommissie : decharge voor het financieel overzicht 

Decharge verleend door de leden

• Benoeming nieuwlid kascommissie:  Paul Lako
• Reserve: Peter Hubregtsen



Begroting 2019

• Sluitende begroting
• Contributie structuur is voor 2018 opnieuw vastgesteld
• Zonder subsidie inkomsten € 1.800 tekort op 

verenigingsactiviteiten

• Financieel beleid komende jaren nodig:
• Onafhankelijkheid van sponsorinkomsten en subsidies
• Contributies dekken de kosten van trainingen en algemene 

kosten

Er wordt geld apart gezet voor het 30 jarig jubileum in 2020.

En er wordt geld vrijgemaakt voor de “hele” triatlon Geestmerambacht, 

met na afloop BBQ voor alle leden .



Rondvraag:

Carolien gaat weer de Alpe duZes rijden: zij 

verkoopt heerlijke cake’s voor 5 euro per 

stuk. De cake kan op de vergadering ter 

plekke geproefd worden (een aanrader!) 



Pauze

Zeilreis Tim en Carolien



Na de pauze een geweldig boeiende presentatie van de zeilreis 

van Tim en Carolien met hun 3 jonge kinderen.

Motto:

Durven

Dromen

Doen

Azoren


