
Algemene Leden Vergadering

13 september 2021

Locatie: De Brink in Heerhugowaard



Presentielijst :

Hans Bader

Jasper van Langen

Carla Broers

Geertje Bakker

Mona Sanders

Jan de Jong

Ad Beers

Mark van der Horst

Arie Lover

Frank Brink

Her Tesselaar

Talisa van der Fluit

Maurice Wokke

Erik Simons

Marcel Clement

Marion Visser

Leon Huisman

Dick Maas

Carla Aalders

Afbericht van enkele leden ontvangen



19.30 Opening: 

• Notulen ledenvergadering 14 september 2020

• Ingekomen stukken 

• Bestuur
-Mededelingen

- WBTR: wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 

- Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Hans Bader en Carla Aalders. 

• Jaarverslag 
- Overzicht activiteiten en bestuurszaken

– Trainingen & Trainerszaken

– Evenementen commissies

• Financieel verslag 2020
– Financieel verslag 2020

– Verslag kascontrolecommissie

– Begroting 2021

• Blik op 2021

• Rondvraag 

• Pauze

• DTC-quiz live

Agenda ALV  2021



Notulen ledenvergadering 
14 september 2020

in maart ‘20 uitgesteld i.v.m. Corona 
notulen worden goedgekeurd



Bestuur

● Mededelingen : weer een corona jaar, maar toch veel 

trainingen en activiteiten.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Laura Hak. 

Margret Ydema wordt genoemd als deelneemster aan de 

para Olympische spelen en andere mooie prestaties die 

zijn geleverd door diverse leden.. 

● WBTR: wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Wet is juli 

jl. ingegaan en verreist aanpssingen in huishoudelijk 

reglement en statuten.

● Vergadering gaat akkoord met aanpassingen in 

Huishoudelijk Reglement.

● Benoeming Continuïteitscommissie: Carla B Maurice W en 

Arie L. Vergadering gaat akkoord.

Cie. treedt in werking als het gehele bestuur uitvalt.



Bestuur 
Leden Functie Rooster 

aftreden

Marion Visser Voorzitter 2022

Jan de Jong Penningmeester 2022

Hans Bader Trainerszaken 2021

Talisa van der Fluit Algemeen bestuurslid

Nieuwsbrief

2024

Carla Aalders Secretaris 2021

Ledenadministratie: Eric Klepper

Aftredend en herkiesbaar: Hans Bader en Carla Aalders: 

vergadering gaat akkoord met herverkiezing



Jaarverslag 2020

Overzicht activiteiten: 

● Winterduatlon januari ‘20

● Corona jaar vanaf maart ‘20

● Trainingen

● Uitgestelde ALV maart -> september 2020

● Rabo Clubkas evenement 

● Evenementen: i.v.m. Corona geen Van der Voort-triatlon Hhw

● Nieuwsbrief maandelijks: het actuele nieuws (digitaal)

Overzicht bestuurszaken: 

● Informatieboekje gemaakt, zie website. Komt nog samenvatting van.

● 8 x vergaderd



Raboclubkas campagne 

voor DTC in ‘20 een mooi bedrag van € 401,12 !! 

2020: 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. Corona geen fietstocht van Stichting NUT 



Zomercursus 2020

Helaas geen zomercursus i.v.m. Corona.

Ook geen Swimstartcursus i.v.m. sluiting van het zwembad.

Zomercursisten 2019



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

• Jeugdzwemtraining op de zondagmiddag door Jaqueline

en Eline

• Opbouw trainingen conform Jaarplanning training DTC

• Fietstraining april t/m sept op dinsdagavond door 

Tim en Jasper 

• Parcours was industrieterrein De Vaandel maar is nu 

verplaatst naar Breekland/Oudkarspel. 

• 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 locaties 

GMA/PvLuna/Hargen/Schoorl. Ivm Corona niet 

doorgegaan in voorjaar 2020

• Vaste trainer Marcel

• Focus op loopscholing met gevarieerde kern per 

training



• Schaatstraining op vrijdagavond in Alkmaar van 

oktober t/m maart. I.v.m. Corona in oktober 

aangepaste training: op 1,5 mtr en briefjes.

• 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)

• Jeugdtraining  

• Ontstaan in de Corona-periode om het sporten 

onder de Jeugd te stimuleren. Onder leiding 

van Jeroen Lute . 

• Eerst op de Vaandel en inmiddels op 

Breekland. Combi van lopen en fietsen.



Jaarplanning DTC 
Trainingen



En verder:

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door veel uitval van trainingen als gevolg van 

de Corona pandemie. Mondjesmaat kon er wel getraind worden aan de hand 

van Corona protocollen. Met dank aan de inzet en flexibiliteit van de trainers en 

goede naleving van de regels door de leden.

Heden: we hebben afscheid genomen van de zwemtrainers Ronald en Marian. 

Inmiddels hebben we drie nieuwe zwemtrainers: Daaf Plomp, Arnold Brinkman 

en Marleen van der Stoop. 

Jasper gaat een fietsstrandtraining verzorgen op za 27 november te Schoorl.

We onderzoeken de mogelijkheid van een of meerdere baan clinics op de 

wielerbaan in Alkmaar (Sportpaleis).

Vanaf vrijdag 15 oktober ‘21 starten we weer met de schaatstrainingen op De 

Meent in Alkmaar.

Toevoeging Carla B: fijn dat het mogelijk was om in Obdam te kunnen 

zwemmen!

Trainingen / trainerszaken (4/4)



DTC Clubkleding

Tweemaal per jaar een bestelmoment via Bioracer Webshop

We gaan kijken naar een geschikt kleding pasmoment.



Evenementencommissies

● LEEF! DTC wedstrijdcircuit

● Van der Voort Stad van de Zon triathlon Hhw

● Van der Voort Winterduatlon > nieuw evenement

● Jeugdtriathlon



LEEF! DTC wedstrijdcircuit 2020-

2021
● Doel van het WC (wedstrijdcircuit) 

- Laagdrempelig wedstrijden organiseren voor leden

- Ieder niveau kan meedoen 

● Terugblik 2020:

- 5 km. loop op de baan 

- Winterduathlon

- 100 meter zwemmen

- Zwemmen GMA

- RBRBR, 1/24e triatlon, tijdrit

● Vervolg 2021

- Door de lockdown en het wedstrijdelement 

besloot de wedstrijdcommissie een periode  

geen wedstrijden te organiseren.

- Alternatief: zomer Strava uitdaging 

- Nieuw commissielid: Monique van Kilsdonk

- Geen prijsuitreiking wedstrijdcircuit



Van der Voort Stad van de Zon Triathlon 



● Er was wederom veel animo voor de Stad van de Zon Triathlon
● Nieuwe sponsor: Van der Voortgroep
● Voorbereiding was in volle gang (vergunningen, reddingsbrigade, 

EHBO, HOKA, vrijwilligers, etc.)
● Helaas door Corona/COVID-19 hebben we de triatlon moeten 

afgelasten (dd. 3 April 2020)
● Gemeente Heerhugowaard en Provincie Noord-Holland waren 

erg proactief waardoor er geen leges in rekening zijn gebracht

Van der Voort Stad van de Zon Triathlon 
2020 



Van der Voort Stad van de Zon Triathlon 
2021

● Voorbereiding was opgestart (o.a. vergunningen), maar helaas 
door Corona/COVID-19 hebben we de triathlon moeten 
afgelasten.

● Als alternatief hebben we in de week van woensdag 2 juni 2021 
de Virtuele Van der Voortgroep Stad van de Zon triathlon 2021 
gehouden met ca. 30 deelnemers.



Van der Voortgroep Stad van de Zon 
triathlon 2022 zal worden gehouden op:

woensdag 1 juni 2022  



In januari 2020 werd de Winterduathlon gehouden. Met ruim 100 

deelnemers een mooi winters evenement. 

Voor 2021 is gebrainstormd over een vervolg/gewijzigd evenement: in Park 

van Luna met ATB en hardlopen.

Van der Voort Winterduathlon 2020 -> 
nieuw evenement!

naar ->



Jeugdtriathlon 

●53 kinderen in 2019

●2 afstanden

●4 (leeftijds) categorieën

●4 weken trainingen op de 

vrijdagavond

●1 wedstrijd in juni

Helaas geen doorgang in 

2020 en 2021 i.v.m. 

Corona.

2022 de 5e editie?



Vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!

Een aantal vrijwilligers gaan de online-cursus 

verkeersregelaar volgen. 

Veel dank aan alle vrijwilligers die zich in 2020 en 

2021 hebben ingezet.

En Alstroemeria’s Tesselaar voor de bloemen!





Kascommissie 2021

Controle is uitgevoerd door:

•Peter Hubregtsen

•Her Tesselaar

Reserve: Maurice Wokke

-> kascie is akkoord gegaan met de financiën 

Decharge wordt verleend door de leden.

Aftredend: Peter Hubregtsen

En benoeming nieuw  lid kascommissie: Geertje Bakkker

Maurice kan geen reservelid meer zijn op het moment dat de 

continuiteitscie. in werking treedt.



Sluitende begroting

- Doel: de in 2018 gestelde nieuwe contributiestructuur 

voortzetten

- Contributietarieven voor 2021 gelijk houden

- Zonder subsidie inkomsten 300,- euro overschot op 

verenigingsactiviteiten (subsidie stopt in 2021)

Financieel beleid komende jaren:

- Contributies dekken de kosten van algemene kosten en 

trainingen 

- Onafhankelijkheid van subsidies en andere inkomsten 

(m.b.t. algemene kosten en trainingen)

Begroting 2020



2020 nieuwe sponsor: Van der Voort groep

en jubileum DTC in dec ‘20: 30 jarig bestaan!

De jubileumcommissie had grootse plannen die vanwege 

Corona niet door konden gaan. 

Wel zeer succesvol: de cadeau actie in december 2020. Bij 

alle leden, sponsoren en vrijwilligers werd een cadeau 

thuisbezorgd. 



Rondvraag: Erik S. vraagt naar info voor (potentieel) nieuwe 

leden: ideeën voor op website en flyer.

Frank B. vraagt naar info voor de jeugd, evt. op scholen 

promoten. 

Het jaar 2020 is geweest….

Op naar een mooie afsluiting van 2021 en een sportief 2022!

Slot: De DTC-Quiz met leuke prijzen! Sluiting om 21.15 uur.




