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19.30 Opening: iedereen welkom. Een verlate ALV i.v.m. Corona

• Notulen ledenvergadering 12 maart 2019

• Ingekomen stukken

• Bestuur

• Jaarverslag 
- Overzicht activiteiten en bestuurszaken

– Trainingen & Trainerszaken

– Evenementen commissies

• Financieel verslag 2019
– Financieel verslag 2019

– Verslag kascontrolecommissie

– Begroting 2020

• Vooruitblik 2020

• Rondvraag 

• Pauze

• Lezing Geert Schipper 

Agenda ALV  2020



Notulen ledenvergadering 
12 maart 2019
Geen opmerkingen. Notulen goedgekeurd.



Bestuur 
Leden Functie Rooster 

aftreden

Marion Visser Voorzitter 2022

Jan de Jong Penningmeester 2022

Hans Bader Trainerszaken 2021

René Bakker Communicatie commissies & 

sponsors,

Plaatsvervangend voorzitter

Afgetreden

Per 01-01-

2020

Carla Aalders Secretaris 2021

Ledenadministratie: Eric Klepper

Voorstel nieuw bestuurslid: Talisa van der Fluit: vergadering unaniem akkoord



Jaarverslag 2019
Overzicht activiteiten: 
• Trainingen, 

• Nieuwjaarsborrel in Waardergolf, ALV 12 maart 2019

• Rabo Clubkas evenement en Fietstocht stichting NUT 

• Zomercursus, Swimstartcursus 

• Evenementen: Stad van de Zon 1/8 triatlon, Winterduathlon,    

Jeugdtriatlon, Estafette rondom Heerhugowaard, Kanotriatlon

•Tribune is drie keer uitgekomen. In 2020 alleen nog digitaal.

•Nieuwsbrief maandelijks: het actuele nieuws (digitaal)

Overzicht bestuurszaken: 
● Informatieboekje gemaakt. Zie website. Komt nog samenvatting van.

● 8 x vergaderd: trainingen, leden, sponsoring, activiteiten, pr en comm, 

vrijwilligers, nieuwe clubkleding 



Raboclubkas campagne 
en NUT fietstocht

€ 341,14  en  € 300,- voor DTC!! 

2019: Rabo Clubkas campagne -> lid worden van Rabobank en 

stemmen op DTC! Bij 10 stemmen al € 50,- voor de club!

Er is goed gestemd door de leden op DTC ! 

I.v.m. regen helaas weinig deelnemers NUT fietstocht 



Zomercursus 2019

Met 25 enthousiaste deelnemers weer een succes! 

nieuwe buff voor alle deelnemers 

Swim cursus 2019:  12 deelnemers
ook weer een succes!



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

• Simone trainde de jeugd op zondagmiddag.Een nieuwe 

jeugdzwemtrainer wordt nog gezocht.

• Eerste periode vanaf sept veel aandacht voor 

zwemtechniek

• Fietstraining april t/m sept op dinsdagavond Edwin 

en Tim zijn de vaste trainers.

• Parcours industrieterrein De Vaandel 

Heerhugowaard. Start 31 maart 2020.

• Eerste 4 weken aandacht voor techniek en daarna 

accent op kracht en duurvermogen.

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

voorjaar/zomer vanaf diverse lokaties 

GMA/PvLuna/Hargen/Schoorl. Ivm Corona niet 

doorgegaan in voorjaar 2020

• Vaste trainer Marcel, met Ruud en Laura of Eric als 

eerste vervanger

• Focus op loopscholing met gevarieerde kern per 

training



• Schaatstraining op vrijdagavond in Alkmaar van 

oktober t/m maart

• Marion en Mona vaste trainers

• Veel aandacht voor techniek

• Combitraining  

• Park van Luna op maandagavond vanaf april t/m 

juni. Talisa is vaste trainer.

• Vooral voor zomercursisten in voorjaar ter 

voorbereiding op de Stad van de Zon Triathlon.

• Uiteraard is ieder DTC lid van harte welkom op de 

combitraining 

Trainingen / trainerszaken (2/4)

In Corona tijd is gestart met 

jeugdtrainingen op de Vaandel: lopen en 

fietsen. In het najaar ook looptraining voor 

de jeugd op de baan bij Hera.



En verder:

• Start to Swim gestart in januari met 11 deelnemers. Ivm Corona helaas 

niet afgemaakt. 

• Vanaf eind maart start Start to Triathlon / zomercursus: voldoende 

aanmeldingen, maar tgv Corona helaas geannuleerd 

• Per kwartaal wordt ongeveer 100 uur aan trainingen gegeven door 

(kleine groep) vaste trainers. 

• Aanwas van nieuwe trainers nog steeds wenselijk voor uitbreiding 

trainersbestand. (opleiding TTN1/3) Eventueel een training te volgen via 

DTC. Info en opgaven bij Hans Bader 

Trainingen / trainerszaken (4/4)



Evenementencommissies

● LEEF! DTC wedstrijdcircuit

● Stad van de Zon triatlon

● Winterduatlon

● Jeugdtriatlon



4e Jeugdtriatlon 2019
- 53 kinderen
- 2 afstanden
- 4 (leeftijds)categorieën
- 4 trainingen op vrijdagavond
- 1 wedstrijd in juni

Helaas geen doorgang in 2020 ivm 
Corona.
Hopelijk in 2021 een jubileum 
editie: 5e keer
Vrijwilligers gevraagd! 



LEEF! Clubcircuit 2020-2021

• Doel van het WC (wedstrijdcircuit) 

laagdrempelig wedstrijden organiseren voor de leden. 

Ieder niveau kan meedoen

* Terugblik 2019
– 381 deelnames 

• Vooruitblik 2020
Gezien Corona veel niet doorgegaan, maar inmiddels wel 

weer opgestart, samen met Zwefilo .

Zwemmen GMA, RBRBR, 1/24 triatlon Luna,Tijdrit 



Stad van de Zon Triatlon 2019

.Inschrijving vol! Binnen 3 min. ( 158 mannen ) en binnen 6 min. ( 70 
vrouwen) 
• 225 individuele deelnemers en 20 trio’s gefinished
• Waarvan 14 zomercursisten

• Inschrijving en prijsuitreiking georganiseerd bij Skeef: gezellig!

• Fietsparcours over Huygendijk = meer ruimte en veiligheid voor extra 
deelnemers.

• Hot ITem laatste keer hoofdsponsor



Triatlon vervolg

Nieuwe sponsor in 2020: Van der Voort groep 

Voorbereidingen voor juni ‘20 waren al in volle gang, maar t.g.v. Corona 
toch het besluit genomen om de triatlon niet door te laten gaan.

Gemeente was coulant: geen leges in rekening gebracht.

Datum Van der Voort Stad van de Zon Triatlon in 2021:

woensdag 2 juni 2021: save the date!



Op 27 januari 2019 werd de Winterduathlon gehouden. Met ruim 100 

deelnemers een mooi winters evenement.
Voor 2021 is besloten om geen winterduatlon te organiseren (teruglopende deelnemers 
aantallen) Er wordt nu gedacht aan een winter cross duatlon. 



Vrijwilligers
Ook in 2019 waren er weer veel vrijwilligers op de been om te 

helpen bij de DTC evenementen! Hiervoor onze dank!

Gecoördineerd door Karin Groenveld en Marielle Hester.

Vrijwilligers voor Triatlon Stad van de Zon, sommige met dubbele 

taak.

Vrijwilligers voor Winterduatlon de Meent, sommige met dubbele 

taak.

En dan alle kleine evenementen zoals Jeugdtriatlon,

wedstrijdcircuit, enz.

2020 e.v.: Er zijn altijd nog nieuwe vrijwilligers nodig!!

Een aantal vrijwilligers gaan de online-cursus 

verkeersregelaar volgen. 

Veel dank voor alle vrijwilligers

En Alstroemeria’s Tesselaar voor de bloemen!



Aantal leden en soorten 
lidmaatschap

1-1-

2018

1-1-2017

Totaal (exclusief trainers die geen lid 

zijn)
20

7

19

9

Triathlon 131 123

Fietslid

9

10

Looplid 25 23

Loop- / fietslid 4 5

Schaatslid 20 19

Loop- / schaatslid 1 1

Jaarlid / donateur 9

Ereleden 6 6

Ereleden † 1 1

Fiets- /schaatslid 2 2



Leden



Kascommissie 2020

Controle uitgevoerd door:
• Peter Hubregtsen
• Paul Lako

• Advies kascommissie : decharge voor het financieel overzicht 

Decharge verleend door de leden

• Aftredend: Paul Lako
• En benoeming (reservelid) nieuw lid kascommissie: Her Tesselaar
• reserve: Maurice Wokke



Begroting 2020
• Sluitende begroting

• Contributie structuur is in 2018 opnieuw vastgesteld
• Contributie tarieven voor 2020 gelijk houden
• Corona: van grote invloed op inkomsten en uitgaven (zie 

toelichting Financiële meevaller) 

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

kosten
• Onafhankelijkheid van (evenementen) sponsorinkomsten en 

subsidies



T.g.v. Corona kon er minder getraind worden in 2020 

De gemeente heeft  een teruggave van kosten van maart tot juni voor wat 

betreft het zwembad en de atletiekbaan gegeven aan de vereniging.

Het bestuur wil dit graag verrekenen met de leden:

Bij de inning van de contributie in het najaar krijgen daarom de  leden de 

volgende korting:

● 25 euro voor tri-leden

● 5 euro voor loopleden en fietsleden

● 10 euro voor loop/fietsleden

● geen korting voor schaatsleden, want deze trainingen zijn allemaal wel      

doorgegaan 

Financiële meevaller in Corona-tijd 



2020 nieuwe sponsor: Van der Voort groep

en jubileum DTC: 30 jaar!
De jubileum commissie beraadt zich nog over eventuele 

jubileum-activiteiten. T.g.v. Corona is een en ander niet 

doorgegaan tot nu toe.



Na de pauze : 

Voordracht Geert Schipper 



Na de pauze volgde een leuke voordracht van para triatleet Geert Schipper

“Ik ben Geert Schipper en ik heb een beperking”. Het woord gehandicapt gebruikt hij niet. 

T.g.v. een ongeval met een zweefvliegtuig liep hij een incomplete dwarslaesie op. 

Hij heeft zich enorm ingezet voor zijn revalidatie. Hij kwam horizontaal Heliomare binnen en 

wilde er verticaal weer uit. Dat is gelukt. “ik kan het niet”: bestaat voor hem niet .

Bijna alles kan. Slapen vindt hij echt zonde van de tijd. Hij probeert zelfs sneller te slapen, 

zodat het hem minder tijd kost.

Bij toeval kwam hij met triatlon in aanraking en nu is het zijn beroep geworden. Als sporter 

heeft hij een A status. En zo reist hij de hele wereld over. Hij liet enkele filmpjes zien van zijn 

triatlon activiteiten.

We mochten allemaal even zijn medailles vasthouden: van de Ironman in Hawaii en van de 

Olympische spelen in Rio.

Al met al was het een boeiend verhaal van een eigenwijze man, die niet opgeeft, maar altijd 

doorgaat en daardoor veel bereikt heeft.


