
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 (19 maart) 

Locatie: Thuis Wageningen 

 

Aanwezig: Wim van Diermen, Ad Kapteijns, Thea en Dolf van Laar, Chris Jansen, Leonard Pricken, 

Martin Laport, Maaike de Wit, Ans Brouwer-Jacobs, Loes Laport, Martin de Wilde, Raymond van der 

Wijngaart, Piet en Frits Noordhuis, Bram van den Ende 

1. Opening/mededelingen: Cato Kok, Ies Bos en Leontien Smaling zijn verhinderd. 

 

2. Verslag ALV 3//4/2017. Naar aanleiding van het verslag:  

• de aanpassing met betrekking tot de ereleden zoals voorgesteld in de alv van 2017 is 

verwerkt. De bepaling van ereleden is inmiddels gebeurd en komt vanavond bij het 

agendapunt jubilarissen aan de orde; 

• In 2017 is de financiële toekomst van WAAG niet bepaald door de ontwikkeling van 

het sociaal beleid in Wageningen; subsidie van Wageningen loopt via een ander 

spoor. 

• Bijscholing is als belangrijk onderwerp opgepakt. Maaike de Wit licht toe dan op 

korte termijn een inventarisatie wordt gehouden naar de opleidingsbehoefte bij alle 

vrijwilligers. De inventarisatie is in samenwerking met het bestuur voorbereid. 

 

3. Jaarverslag inhoudelijk. Belangrijk onderdeel is de rapportage van de coördinatoren, eerder 

gemaakt in januari 2018. Tekstueel en inhoudelijk verder geen opmerkingen. Het verslag 

wordt goedgekeurd. 

 

4. Financieel jaarverslag 2017. Wim van Diermen licht enkele punten toe: door de positieve 

ontwikkeling van het aantal leden, de hogere donaties en een beperkte meerkosten van het 

novemberfeest is er een bescheiden positief resultaat van € 2002; eerder was in de begroting 

rekening gehouden met een zeer bescheiden tekort. Ad Kapteijns brengt verslag uit van  de 

kascommissie mede namens Ies Bos en hij kan melden dat er geen onjuistheden of 

tekortkomingen zijn gevonden in gecontroleerde jaarrekening. De vergadering stemt in met 

de vaststelling van de jaarrekening 2017. De kascommissie wordt bedankt voor hun inzet. 

 

5. De kascommissie 2018. Ad en Ies nemen afscheid. Er wordt gezocht naar nieuwe leden 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de eerder door Maaike gedane suggestie. 

 

6. Begroting 2018/2019. Wim schetst het beeld van een kloppende begroting mede veroorzaakt 

door kostenverlaging van het zwemmen in Renkum en iets hogere inkomsten door lichte 

groei van het ledenaantal. Er zijn geen grote veranderingen ten opzichte van 2017, niet aan 

de inkomsten en niet aan de uitgavenkant. Nieuw zijn de afschrijvingskosten van de (mede-

)gefinancierde douchebrancards. Op een vraag van Martin Laport is het antwoord dat de 

tenniskosten een optelsom zijn van zaalhuur en begeleidingskosten. Daarmee is het tennis 

de enige sport die niet uitsluitend door vrijwilligers wordt begeleid. Door de jaren heen is er 

discussie over deze constructie binnen de vereniging. Het bestuur zal deze discussie verder 

voeren met betrokkenen en een afweging maken hoe in de toekomst de constructie voort te 

zetten of aan te passen. Bij de verandering van gymlocatie is het uitgangspunt dat dit 

kostenneutraal zal gebeuren. Het onderdeel Begroting wordt vervolgens vastgesteld zodat 

het jaarverslag 2017 integraal (ook inclusief de verklaring van de kascommissie) beschikbaar 

komt voor de subsidieverschaffers en eventuele andere partijen. 

 



7. Jubilarissen: Voordat we naar de jubilarissen gaan, nemen we afscheid van Martin de Wilde 

die al sinds lange tijd met een accent in het verleden verschillende soorten werk als 

vrijwilliger voor WAAG heeft verricht. Van 1999 tot 2006 (7.5 jaar) was Martin bestuurslid en 

verzorgde de ledenadministratie. Daarna is hij doorgegaan (11 jaar) als bezorgen van het 

clubblad GEWAAGD. We nemen afscheid van hem met een mooi boeket bloemen en 

applaus. Op de vraag wat hem het meest heeft bijgestaan antwoordt hij: in negatieve zin het 

rondbrengen van het clubblad GEWAAGD, met name in de herfst en winter. In positieve zin 

het voeren van de ledenadministratie. Volgens de toenmalige voorzitter was dit een klein 

klusje. Dit bleek niet geheel juist; wat overigens niets afdeed aan deze leuke taak.  

Ad Kapteijns, Chris Jansen en Leontien Smaling zijn 25 jaar lid als vrijwilliger; Ad en Chris ook 

voor een groot aantal jaren als coördinator; zij worden door de Vereniging bedankt en 

bedacht met een speciale pen en een mooi boeket bloemen.  

Leonard Pricken, Harry Veenendaal en Dolf van Laar zijn intussen 12,5 jaar of al iets langer 

vrijwilliger bij de Vereniging. Leonard en Dolf nemen een boeket bloemen in ontvangst. Het 

boeket van Harry wordt thuis gebracht.  

Vorig jaar stelden we vast welke leden in aanmerking komen voor de titel van erelid: dit is 

uitgezocht en heeft geresulteerd in de volgende 11 namen: 

Ans Brouwer-Jacobs, Agaath Mostert, Cato Kok, Diny van Beek, Ad Kapteijns, Chris Jansen, 

Leontien Smaling voor hun lange staat van dienst als vrijwilliger (25+ jaar), Maaike de Wit en 

Henk Tamming voor het werk als coördinator. (10+ jaar) en  Leonard Pricken en Piet 

Noordhuis. Ook voor hen zijn er bloemen en een speciale oorkonde. 

 

8. Voornemens 2018. Allereerst zijn er de gebruikelijke activiteiten zoals het voorjaarsfeest, de 

vrijwilligersmiddag en het novemberfeest. Het voorjaarsfeest is in volle voorbereiding samen 

met de Rotary en wordt gehouden op 21 april. Ook wordt gedacht en gewerkt aan mogelijke 

nieuwe activiteiten: het samen met Shot opzetten van een tafeltennisgroep, de 

samenwerking met Sportservice Ede en het contact met scholen voor bijzonder onderwijs. 

In de sfeer van PR en Voorlichting wordt gewerkt aan een WAAG flyer; Bij de uitwerking van 

alle voornemens is versterking gewenst. Verder is de vacature gesteld voor vertrouwens 

contactpersoon binnen de Vereniging. Alle typen van grensoverschrijdend gedrag kunnen 

dan intern worden besproken en zo nodig aan het landelijk steunpunt worden voorgelegd. 

 

9. Wat verder ter tafel komt: 

• Martin: door Climax in Ede is er een nieuwe racerunner activiteit gestart waar ook 

een aantal WAAG leden aan meedoet. Alle atletiekgroepen trainen door elkaar heen 

op dezelfde tijd. Locatie: Hoekelumse Eng; beginners altijd welkom. Verder is 24 

maart de opening van het seizoen waarin ook plek ingeruimd voor 60 spring 

racerunners. Mogelijk willen ook leden van waag hieraan meedoen. 

• Chris: ervaart nog altijd problemen van punctualiteit van het taxivervoer. Door 

verschillende oorzaken worden leden te vroeg, te laat of soms helemaal niet 

opgehaald. Dit kan te maken hebben met het vervoersbedrijf, contractafspraak of 

aansturing. Het kost erg veel tijd om verandering te bereiken. Ook de huizen als 

opdrachtgever zijn vaak moeilijk te benaderen. De vergadering denkt mee maar weet 

ook niet direct een oplossing. 

• Ad: vraagt naar de stand van de door de vrijwilligers ingeleverde VOG. Raymond 

geeft aan dat ruim de helft (29 van 64) inmiddels binnen is.  

• Piet: heeft nog wel een stukje voor gewaagd. Deze is echter al naar de drukker. Voor 

volgende nummer 



• Martin de W: wil even kwijt dat iedereen zo betrokken is! Compliment voor 

iedereen. 

• Loes: overweegt of 21 April eventueel toch kunnen zwemmen. Er is mogelijk weinig 

animo voor het lentefeest. Waarschijnlijk wel voor het zwemmen. Is natuurlijk 

mogelijk. Loes zal interesse peilen alvorens besluit te nemen. 

 

 

10. Om 22:20 sluit de voorzitter de vergadering waarna nog even geborreld wordt. 


