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19.30 uur Opening

• Notulen ledenvergadering 13 september 2021

• Ingekomen stukken

• Jaarverslag en beleid

• Bestuur: 

– Aftredend en herkiesbaar: Marion en Jan

– Herbenoeming Continuïteits commissie: Arie Lover, Maurice Wokke en Carla Broers

– PR en communicatie

– Trainingszaken

– Commissies en activiteiten

• Financieel verslag 2021

– Jaarrekening

– Verslag kascontrolecommissie

– Benoeming nieuwe kascontrole cie

– Begroting 2022 

• Rondvraag

• Pauze

Presentatie Bram Rood van Rood Cycle Center

Agenda ALV 2022



Notulen ledenvergadering 
13 september 2021

Geen opmerkingen
Notulen vastgesteld



Ingekomen stukken
geen



Bestuur 

Leden Functie Rooster aftreden

Marion Visser Voorzitter 2022
akkoord met herverkiezing tot 

2025

Jan de Jong Penningmeester 2022
akkoord met herverkiezing tot 

2025

Hans Bader Trainerszaken 2024

Talisa van der Fluit Communicatie

Nieuwsbrief 

2024

Carla Aalders Secretaris 2024

Ledenadministratie : Eric Klepper / t.z.t. Paula Volkers 



Bestuur 

Benoeming Continuïteitscommissie

● Voortvloeiend uit nieuwe wet: WBTR

● In geval van nood

● Arie Lover, Carla Broers, Maurice Wokke 

Vergadering akkoord met benoeming

WBTR: wet bestuur en toezicht rechtspersonen



Jaarverslag 2021

Overzicht activiteiten

• Trainingen: zijn in Coronatijd zoveel mogelijk doorgegaan, volgens de toen geldende         

beperkende regels van RIVM en NOC/NSF

• Crossduathlon Park van Luna voorbereiding is in 2021 gestart 

• ALV 13 september 2021

• LEEF! Wedstrijdcircuit met diverse wedstrijden, deels doorgegaan vanaf najaar

• Rabo Clubkas evenement en Fietstocht stichting NUT, laatste niet doorgegaan 

• Corona

• Zomercursus         ging niet door

• Van der Voort Stad van de Zon 1/8 triatlon        virtueel

• Jeugdtriathlon        ging niet door

• Estafette rondom Heerhugowaard        ging niet door



Versie 2018- 2022

DTC is een triatlonvereniging voor Heerhugowaard en omgeving, met een 

breed aanbod van trainingen en wedstrijden. DTC promoot de 

combiduursporten die gerelateerd zijn aan de triatlonsport, is financieel 

gezond en wordt bestuurd door enthousiaste en capabele bestuurders.  

In het trainings- en wedstrijdaanbod wordt rekening gehouden met de 

verschillende niveaus binnen de vereniging. De trainingen zijn inhoudelijk van 

een goede kwaliteit, worden gegeven door enthousiaste en goed opgeleide 

trainers en worden gekenmerkt door een prettige sfeer.

De verschillende activiteiten en evenementen passen binnen het beleid en 

visie van de vereniging en worden georganiseerd door sterke, enthousiaste 

en actieve activiteitencommissies, ondersteund door voldoende vrijwilligers.

Zie ook ons informatieboekje op de website

Visie DTC



PR en communicatie DTC 

Websites:

www.dtc-triatlon.nl Richard van der Veldt en bestuur.

www.triathlonheerhugowaard.nl Hans Bader

Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/dtctriathlon/ , Instagram, Twitter

Jolanda Jansen en Mark van der Horst

Digitale Nieuwsbrief: 

Coördinatie Talisa van der Fluit en verschijnt maandelijks. 

Er zijn twee officiële kanalen: de Website en de Nieuwsbrief

Meer informeel: Instagram en Facebook en diverse app groepjes

Bestuur gaat kijken naar de beste manier van PR en Communicatie

http://www.dtc-triatlon.nl
http://www.triathlonheerhugowaard.nl/
https://www.facebook.com/dtctriathlon/


Raboclubkas campagne en NUT 
fietstocht

€ 302,50  (RABO) en  € 3470,- (stichting NUT) voor DTC 

2021: Rabo Clubkas campagne : euro 302,50

Helaas weer geen fietstocht in 2021 ivm Corona. Wel een mooie gift van 

stichting NUT! ( veel meer dan in niet-corona jaren)



Zomercursus 2021

Ging niet door…..maar in 2022 gelukkig wel!

Coördinator: Carla Broers.

Carla B. gaf een korte , enthousiaste presentatie over de zomercursus 2022 :

5 deelnemers en alle 5 de Stad van de Zon triatlon volbracht

Een mooie opmaat voor 2023

Hopelijk levert dat nieuwe leden op 

Leuk stukje gepubliceerd in de Transition over onze Zomercursus (mooie PR voor DTC) 



Trainingen / trainerszaken (1/4)

• Zwemtraining

○ Waardergolf van sept t/m april, mei en juni in 

Buitenmeere (Obdam)

○ 3 trainingen per week: donderdagavond en 

zondagmiddag en -avond 

○ Trainers: Marleen, John, Arnold en Daaf. Nynke 

als vaste back-up. 

○ Training a.d.h.v. jaarplanning DTC 

(techniek/basisduur/tempoduur/wedstrijdtempo)

• Fietstraining

○ April t/m september op dinsdagavond. Tim 

en Jasper zijn de vaste trainers. 

○ Parcours industrieterrein Breekland> en 

uitwijk naar viaduct richting verkaveling 

Warmenhuizen

○ Eerste 4 weken techniek. Daarna 

gevarieerd programma.

• Looptraining

○ Op baan bij Hera (sept – juni) / 

zomermaanden in Schoorl/PvL/strand 

Hargen

○ Vaste trainer Marcel

○ 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. 

○ Trainsters: Talisa/Nynke 

○ Zomercursisten in voorjaar ter voorbereiding op 

de Van der Voortgroep Stad van de Zon Triathlon.

○ Uiteraard is ieder DTC lid van harte welkom.

Trainingen / trainerszaken (2/4)



Trainingen / trainerszaken (3/4)

Jeugdtraining: fietsen en lopen

● Vaste trainer Jeroen

● Praktisch het hele jaar door; herfst en 

winter lopen op de baan van HERA. 

Voorjaar en de zomer lopen GMA en 

fietsen PvL.

● Graag MEER jeugdleden , mogelijk in 

samenwerking met Zwefilo 

Jeugdtraining: zwemmen

● Vaste trainsters: Jacqueline, Eline en 

Vivian

● Van september tot eind april in de 

Waardergolf en van mei tot eind juni in 

Buitenmeere (Obdam)



En verder:

• Vanaf medio april 2023 start Start to Triathlon / zomercursus

• Vanaf medio november? 2022 Start to Swim cursus

• Per kwartaal wordt ongeveer 100 uur aan trainingen gegeven door 

(kleine groep) vaste trainers. 

• aanbieden clinics bijv. baanfietsen? Voor de jeugd op fiets/loopgebied?

• meer jeugdleden gewenst, onderzoeken mogelijkheid tot 

samenwerking met Zwefilo

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

Wie heeft interesse om training te geven bij DTC/ of wie wil een 

opleiding hiervoor volgen ? 

Trainingen / trainerszaken (4/4)





Evenementencommissies 2021
Stad van de Zon 

Triathlon

Park cross RBR Wedstrijdcircuit Jeugdtriatlon

Maurice Wokke Eric de Wit Geertje Bakker Talisa van 

der Fluit

Denny Hes Jolanda Jansen Rob Zweekhorst Oscar 

Koopmans

Karin Groenveld Jan de Jong Dick van 

Winsum

Nynke 

Mensink

Eline Lute Jeroen Lute Moniek van 

Kilsdonk

Tamara 

Kruijsheer

Eric Klepper Dirk-Jan Lieuwes Debby 

Rummens

Dirk-Jan Lieuwes Silvia de Reus

Jan de Jong Ellen Zuurbier

Lonneke Schipper

Vrijwilligers gecoördineerd door Karin Groenveld 



DTC LEEF! wedstrijdcircuit 2021

• Doel van het WC (wedstrijdcircuit) 

• Terugblik 2021     medailles en een armlichtje uitgereikt 

aan alle deelnemers . T.g.v.  Corona niet mogelijk om een 

klassering te maken.

• Vooruitblik 2022:
alle wedstrijden zijn weer 

doorgegaan tot nu toe.



DTC LEEF! wedstrijdcircuit 

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.  



Kalender LEEF! wedstrijdcircuit 2022 



Van der Voort 
Stad van de Zon triatlon 2021



Van der Voort Stad van de Zon triatlon 
2021

● Er was wederom veel animo voor de Stad van de Zon 
Triatlon

● Helaas door Corona/COVID-19 hebben we de triatlon niet 
door kunnen laten gaan

● Gemeente Heerhugowaard en Provincie Noord-Holland 
waren erg proactief waardoor er geen leges in rekening 
zijn gebracht

● Virtuele triatlon gehouden in de eerste week van juni met 
27 deelnemers. Zij ontvingen een mooie DTC badmuts 



Van der Voort Stad van de Zon triatlon 
2023 zal worden gehouden op:

Woensdag 7 juni 2023



Park van Luna
Cross-RBR 2021

Winter 2021-2022 was test evenement met 11 
deelnemers.

Op zondag 19-2-2023 de eerste keer als evenement , 
ook voor niet leden van DTC. Komt op NTB kalender.

Dus hierbij de oproep: deelnemen of aanmelden als 
vrijwilliger.



Geen jeugdtriatlon 2021

Doel is om in 2023 wel weer een jeugdtriatlon te 
organiseren. Er zijn daarvoor veel vrijwilligers nodig.

Interesse? Meld je bij het bestuur! 



Afscheid van Kolkman (Ambro van Straten), nieuwe 
sponsor voor de club, Rood Cycle Center!

Veel trouwe sponsoren, zowel financieel, als materieel. 

Drie hoofdsponsoren:

Vd Voort, Leef fysio en Rood cycle center

En diverse andere sponsoren

Dank hiervoor!

Sponsoren van DTC 2021-2022



Vrijwilligerscoördinator

Karin Groenveld 



Vrijwilligers

Voor de clubwedstrijden waren diverse vrijwilligers op de been om te 

helpen bij de DTC evenementen! Hiervoor onze dank!

Daarnaast zijn ook vrijwilligers in diverse commissies actief.

Veel dank voor alle vrijwilligers!



KAS commissie 2021

Controle uitgevoerd door:

Her Tesselaar

Maurice Wokke

(reserve: Geertje Bakker)

De leden  verlenen decharge aan de kascommissie

Aftredend : Her Tesselaar 

Nieuw  reservelid voor 2022:

Michael Krijnen





Rondvraag

-Carla B: er was afgelopen jaar een 

damesdivisieteam samengesteld van TV Oude 

Veer en DTC. Gesponsord door Willem van 

der Voort. In de derde divisie Noord: 

succesvol: de dames zijn gepromoveerd naar 

de tweede divisie!!

-Carla B wordt benoemd tot 

vertrouwenspersoon.

-aankondiging Gala avond op 30 september in 

Schagen (triatloncircuit) 

- filmpje wordt vertoond over DTC: dit hoort bij 

het Tegelproject van de gemeente Dijk en 

Waard. Project (wandelroutes) wordt 

binnenkort geopend.



Pauze



Bram Rood presentatie

● Fietsonderhoud

● Noodreparaties

● Winkel in Zuid-

Scharwoude

Een levendige presentatie door Bram Rood: wat 

neem je mee voor onderweg. Wat zijn handige 

thuiskomertjes bij lek.

Ketting: nooit met vet (trekt vuil aan), maar met wax.

Elektronisch schakelen: een gadget

Wattage meter op je pedalen: vervangt de 

hartslagmeter (is veel directer) 

Bandenknecht: handig hulpmiddel

Trent: banden en velgen steeds breder ( meer 

comfort tijdens het fietsen)

Schijfremmen (tegen piepen is helaas niets te doen) 

In zijn winkel zijn workshops te volgen.


