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Algemeen Jaarverslag 2022 / Beleidsvoornemens 2023 
 

Algemeen Bestuur 

Voorzitter (interim) Jacco Kat 

Secretaris (interim) Herman Lammers 

1e Penningmeester Gerda Leibbrand 

2e Penningmeester Marianne Bremer 

Algemene Zaken Erik Leibbrand 

Technische Zaken Marchel Keppel 

Voorzitter Baancommissie (waarnemend) Samantha Kok-Kreté 

Voorzitter Wegcommissie Peter Wilmsen 

Trainerscoördinator Kees Heemskerk 

 

Ereleden: 

J. de Bunje* Mart van Essen* Hans Enklaar* W. Huitinga* 

Joost Veroude* Wim Erkelens Nico Ridder Frans Breed* 

 

Leden van Verdienste: 

Frans Breed* Koert Angevare Dick van der Weide* Elly Fritzsche* 

Trudi Dito-Ramler Louis Burggraaff Jan van Zanten Jaap Wassenburg* 

Jan Groot Frans Forrer Peter Asselman Simon Abbink 

Gerard Eggen* Jan Dito Peter van der Star  
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Jaarverslag 2022 

Algemeen 

In het begin van 2022 werden we nog steeds geteisterd door het Corona virus, waardoor 

er helaas nog beperkingen bestonden voor het organiseren van baan- en wegactiviteiten. 

Gelukkig konden de trainingen voor de verschillende baan- en wegatleten wel gewoon 

doorgaan. 

Helaas moesten we ook dit jaar weer veel te vroeg en onverwacht afscheid nemen van 

weer twee leden van onze vereniging. Op 8 juli 2022 Maarten Dijker, vervolgens overleed 

op 9 november 2022 Edwin de Wit. 

Ondanks dat het leden aantal over de afgelopen jaren sterk was terug gelopen, konden 

we 2022 met een heel kleine min afsluiten, de terugloop was slechts van 364 naar 361 

leden. Dit ondanks de naweeën van de Corona pandemie. 

Na een intensieve voorbereiding, kon in april 2022 dan eindelijk begonnen worden met 

een nieuwe tak binnen SV Noordkop Atletiek, namelijk Frame Running. Inmiddels hebben 

deze atleten ook al meegedaan aan diverse running evenementen. 

Met een jaar vertraging, kon dan eindelijk op 25 juni 2022 het 85 jarig jubileum feest 

gehouden worden. In de Stadshal op Willemsoord waren een groot aantal leden 

verzameld om, onder het genot van hapjes, drankjes, muziek van Frans Lewakabessy en 

band er een gezellig feest van te maken. 

 

Vacante bestuursfuncties 

Tot medio dit jaar was de functie van Voorzitter Algemeen vacant. De taken van de 

voorzitter werden bij toerbeurt door de overige algemene bestuursleden waargenomen. 

Gelukkig hebben we sinds juli van 2022 in Jacco Kat eindelijk weer een Voorzitter 

Algemeen (interim) gevonden. Hopelijk kan zijn kandidatuur tijdens de ALV 2023 

bevestigd worden. Daarnaast had Martin Nieuwerf tijdens de ALV 2022 aangegeven zijn 

functie van Secretaris Algemeen te willen neerleggen, maar dat hij zou de taken nog 

waarnemen tot er een nieuwe Secretaris Algemeen gevonden zou zijn. In september van 

2022 is Herman Lammers aangetreden als Secretaris Algemeen (interim) en heeft hij alle 

taken van Martin overgenomen. Hopelijk kan ook zijn kandidatuur tijdens de ALV 2023 

bevestigd worden. 

Verder kampt de vereniging met enkele langdurige vacatures bij de verschillende 

commissies, maar hebben ook dit jaar weer diverse vrijwilligers (moeten) besluiten om te 

stoppen met hun activiteiten. Op dit moment zijn de volgende vacatures binnen de 

verschillende commissies: 

Wegcommissie: Vicevoorzitter, Secretaris; Coördinator Vrijwilligers/Jury; PR-functionaris. 

Baancommissie: Voorzitter; Secretaris; PR-functionaris. 

 

Jubilarissen 

In 2023 jubileren de volgende leden: 

25 jaar lid – Ingrid Blonk, Samantha Kreté, René de Man, Rob Prins en Chris Vermeulen. 

40 jaar lid – Jan van Zanten. 

60 jaar lid – Ralph de Gast. 

 

Afscheid en dank 

Helaas hebben de volgende vrijwilligers aangegeven dit jaar te stoppen met hun 

activiteiten voor de vereniging: 

Nel de Visser, Coördinator Vrijwilligers van de Wegcommissie. 

Joep van der Wulp, assistent trainer van de pupillen en junioren. 
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Beleidsvoornemens 2023 

De beleidsvoornemens voor 2023 zullen zich met name richten op: 

• het vullen van de vacante commissie- en andere kaderfuncties; 

• het onderzoeken van verdere samenwerking mogelijkheden met SV Sportlust; 

• het realiseren van een degelijk opslaglocatie en krachthonk naast het hoofdgebouw 

op de Atletiekbaan; 

• het onderzoeken of het mogelijk is een eigen clubgebouw te realiseren op de 

Atletiekbaan, eventueel in samenwerking met SV Sportlust; 

• het minimaal op peil houden, maar bij voorkeur uitbreiden van het ledenaantal; 

• organiseren en begeleiden van de diverse sportwedstrijden, zowel op de weg als op 

de baan; 

• zie verder: “Wegatletiek Beleidsvoornemens” en “Trainerscoördinator Vooruitblik”. 


