
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

SV NOORDKOP ATLETIEK 18 MAART 2022 

 

Aanwezig: 
38 leden (inclusief bestuur) conform presentielijst geregistreerd. Originele presentielijst 

zit in archief secretaris. 

Afbericht ontvangen van: 

Jan Dito, Trudi Dito, Marije Dito, Gabriele Ferrari, François Flissijn, Jan Kooijman, Mirjam 
Boer, Richard de Bock, José van den Hoff. 
 

Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag is 16 dagen na plaatsing op de website 28 keer geraadpleegd. 

 

1. OPENING 

Omdat de interim voorzitter tussentijds is gestopt en er nog geen vervanger is, wordt de 
vergadering door Kees Heemskerk (Trainerscoördinator) voorgezeten. Hierna zal de 

voorzitter in deze notulen genoemd worden als “Kees”.  

Kees heet alle aanwezigen van harte welkom. 

2. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN POST t.b.v. DE JAARVERGADERING 
Kees geeft aan dat de vereniging in een moeilijke situatie verkeerd gelet op de vele 
openstaande vacatures zoals ook al eerder is gecommuniceerd naar alle leden via de 

nieuwsbrief, website en facebook.  
Voor wat betreft het hoofdbestuur: er is op dit moment geen vaste voorzitter. De 

secretaris treedt af en is niet herkiesbaar. Wettelijk gezien zou er dan geen sprake meer 
zijn van een vereniging. Om die reden zal Martin Nieuwerf voorlopig nog even aanblijven 
als secretaris (na herverdeling van wat taken) totdat er een nieuwe secretaris is. De rest 

van het bestuur gaat door. De voorzitter geeft aan dat het bestuur er alles aan zal doen 
om mensen te blijven te motiveren voor het vervullen van een van de vele openstaande 

bestuursfuncties. 

De secretaris meldt dat er geen ingekomen post is ontvangen behalve de afmeldingen 

(zie hierboven) en een aantal reacties n.a.v. openstaande vacatures. In beide gevallen 
zijn deze reacties via email ontvangen. De reacties op openstaande vacatures zullen na 

de ALV verder in behandeling worden genomen. 

3. VASTSTELLEN STUKKEN 2020 

Kees vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op de stukken van 2020 zoals deze zijn 

gepresenteerd. Dit is niet het geval en worden bij deze vastgesteld. 

4. JAARVERSLAG 2021 / BELEIDSVOORNEMENS 2022 
Omdat de stukken al ter inzage hebben gestaan op de site gaat de voorzitter ervan uit 

dat een ieder deze al vooraf heeft doorgenomen. Ze zullen niet blad voor blad worden 
voorgelezen. Geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag. 

 
Vanuit de vergadering worden door verschillende leden een aantal vragen gesteld. Deze 

worden bij naam behandeld of gewoon als zijnde “vraag”. 

Algemeen 

Jan Koopman: is er een update van het oude clubgebouw mogelijk? 
 
Marchel: » allereerst; wij hebben het oude clubgebouw in erfpacht van de gemeente. 



Voor dit clubgebouw zoeken wij nog een voorzitter. De “update” is nog steeds een 

onderdeel van de onderhandelingen met de gemeente Den Helder. Daarnaast zijn er 
plannen voor een eigen kantine. Maar er zijn geen bouwplannen. 

 
Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente waardoor er weer gebruik kan worden 

gemaakt van de kantine, kleedruimten en toiletten. 

Vacante functies/bestuursproblemen 

Kees schetst de pijnlijke situatie van de vele openstaande vacatures. Hij vraagt de leden 
van de vergadering om te kijken naar potentiële kandidaten en deze aan te dragen voor 
één van de vacante functies. Probeer leden hiervoor enthousiast te krijgen.  

 
Daarnaast ziet de vereniging zich geconfronteerd met een teruglopend aantal leden. Van 

een gezonde club van zo’n 500 leden zijn wij gedaald naar 325 leden. 
 
De bestuurlijke problemen worden getracht deels op te lossen door te kijken naar 

mogelijke samenwerkingsverbanden met andere partners zoals DOK, Sportlust door 

bijvoorbeeld het uitwisselen van kader/vrijwilligers. 

 

Joey Steenvoorden: kan er een bestuurslid worden toegevoegd zodat deze kan 
doorgroeien in een desbetreffende bestuursfunctie en wat zijn de vergaderfrequenties? 

 
Kees: ja dat kan en dat gebeurt ook. Bij de eerstvolgende ALV kan het betreffende 
bestuurslid formeel worden gekozen. 

Eens in de zes weken wordt er door het hoofdbestuur vergaderd  

 

Joey Steenvoorden: wordt er gebruik gemaakt van de vacaturepagina van de 

atletiekunie? 
 
Kees: de atletiekunie helpt ons wel bij de opleiding van het kader maar het vullen van de 

vacatures is een lokaal probleem wat de atletiekunie niet direct kan oplossen. 

 

Joey Steenvoorden: hoe verloopt de selectieprocedure c.q. aanstelling van een nieuw 
bestuurslid? 

 
Kees: een kandidaat krijgt eerst een voorlopige aanstelling. Bij de eerstvolgende 

ledenvergadering kan de aanstelling (bestuursfuncties) met instemming van de leden 

worden geformaliseerd. 

Joey Steenvoorden: wat is de visie van de club? 
 

Kees: wij missen een voorzitter die de lange termijnvisie bepaald. Die visie moet ook door 
de vereniging worden gedragen. Ondertussen houdt het bestuur zich bezig, en heeft daar 
de handen vol aan, met de dagelijkse gang van zaken. 

Wij proberen o.a. nieuwe leden binnen te halen i.s.m. Sportlust. Dit kan bijvoorbeeld door 
het organiseren van een loopcursus. De ervaring leert dat door zoiets te organiseren een 

gunstig effect heeft op de aanwas van (nieuwe) leden. 
Verder is de situatie zo, dat een samengaan met Sportlust nog niet aan de orde is. 
Daarmee zouden de krachten kunnen worden gebundeld. Voorlopig is het streven gericht 

op meer samenwerking mat Sportlust. 

 



Wegatletiek 

Vraag: hebben wij een specifieke doelgroep? 
 

Kees: de visie is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. Dus op dat 
punt geen onderscheid tussen weg en baan. Feitelijk kan een ieder bij ons komen lopen. 
We zijn bezig met een andere manier van denken door mensen op verschillende manieren 

te laten bewegen. De vorming van een wandelgroep is bijvoorbeeld één van de wensen. 
Verder wordt er al gestart met het zogenaamde frame-running. 

 
Peter Wilmsen vult aan: binnenkort staat er een Run Bik Run op het programma. Er 
worden regelmatig nieuwe activiteiten ontwikkeld. 

 
Joey Steenvoorden: wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om specifieke 

doelgroepen via facebook te bereiken? 
 
Martin: nee, dat gebeurt niet. Ik weet dat die mogelijkheid betstaat. Wellicht dat dit een 

mogelijkheid is om eens nader te gaan bekijken. 

 

Baanatletiek 
Vraag: hoe zit het met communicatie m.b.t. baanwedstrijden? 

 
Samantha: er wordt zoveel als mogelijk over het wedstrijdprogramma gecommuniceerd 

naar de (ouders van) leden. Door de ouders van leden direct te benaderen hopen wij op 
meer assistentie voor en tijdens de baanwedstrijden. 

 

Trainerscoördinator 

Renata Vermeulen: wanneer wordt er weer een trainersvergadering gehouden? 
 
Kees: zo spoedig mogelijk. Streven is omdat volgende week te gaan doen. 

 

5. FINANCIEN 
Gerda: het boekjaar is positief afgesloten mede doordat de aanvankelijk hoge baanhuur 
door overleg met gemeente naar beneden is bijgesteld. De huur van de baan blijft  

€ 15.000,- per jaar. 
Verder zijn er naast de contributie andere inkomsten gegenereerd zoals uit jantje Beton 

en de Grote Clubactie. Het boekjaar is met een positief saldo van € 19.000,- afgesloten. 

De wegens corona uitgestelde viering van het 85 jarig bestaan van de club zal voor de 

leden op 25 juni a.s. feestelijk worden gevierd in schouwburg De Kampanje. 
 

De trainers zullen worden voorzien van nieuwe kleding. E.e.a. is in de begroting 
opgenomen. 
 

Joey van Steenvoorden: mogen er sponsorborden langs de baan worden opgehangen? 
Marchel: nee, helaas mag dat niet van de gemeente. 

 
Kascommissie 
Jan Willem Schutte namens de kascommissie: er zijn een aantal vragen gesteld aan de 

penningmeester. Daarvan wordt nog een verslag opgesteld. 
 

Decharge bestuur 
Namens de kascommissie vraagt Jan Willem Schutte aan de leden om het bestuur 
decharge te verlenen. De leden gaan hier unaniem mee akkoord. 



 

Benoeming nieuwe kascommissie: 

Herman Lammers en Ronald Lienos. 

 

6. BESTUURSVERKIEZING 
 

Aftredend en niet herkiesbaar: 
Peter van der Star (Interim Algemeen voorzitter) 
Martin Nieuwerf (Secretaris) *) 

*) zie onder punt 2. De leden van de vergadering gaan hiermee akkoord. 
 

Herkiesbaar: 
Gerda Leibbrand (1e Penningmeester) 
Marianne Bremer (2e Penningmeester) 

Kees Heemskerk (Trainerscoördinator)  
 

Alle drie herkiesbare bestuursleden worden door de leden van de vergadering herkozen. 
 
Peter Wilmsen wordt door de leden van de vergadering formeel gekozen als Voorzitter 

Weg. 

 

7. JUBILARISSEN 
Dit jaar hebben wij maar liefst zes jubilarissen! Namens het bestuur overhandigd Martin 

de jubilarissen een fraaie bos bloemen en het bijbehorende lidmaatschapsspeldje. De 
jubilarissen die helaas niet aanwezig konden zijn (redenen bekend bij secretaris) krijgen 

hun speldje keurig thuisbezorgd. 
 
25 jarig lidmaatschap: 

Peter Schuijt    aanwezig 
Richard de Bock    verhinderd 

Mirjam Boer-Van Koningsbruggen verhinderd 
Gabriele Ferrari    verhinderd 
Jan Kooijman    verhinderd 

 
50 jarig lidmaatschap: 

Johan Lienos    aanwezig. 

 

8. IN ’t ZONNETJE 
Een drietal leden wordt in het zonnetje gezet wegens hun uiteenlopende verdiensten voor 

de club in het afgelopen jaar. Zij ontvangen uit handen van Martin eveneens een fraaie 
bos bloemen en een cadeaubon. 
 

De “Zonnetjes” dit jaar zijn: 
Jan Willem Schutte:  

Voor zijn algemene bijdrage op meerdere vlakken voor de club door de jaren heen. 
Verder bleef hij, ondanks alle corona beperkende maatregelen, de hardlopers motiveren 
om te blijven trainen door schema’s op te stellen of om andere alternatieven te bedenken 

en aan te dragen. 
 

Samantha Krete: 
Voor haar inzet bij tal van baanactiviteiten terwijl er veel functies vacant zijn bij de baan. 
Verder haar inzet om geld in te zamelen voor de vereniging door het voortouw te nemen 



bij acties als Jantje Beton en de Grote Clubactie. 

 
Marchel Keppel: 

Voor zijn inzet tijdens de soms moeizame gesprekken met de wethouder en assistenten 
van de gemeente Den Helder. Verder het, waar nodig, assisteren bij baanactiviteiten. En 

het ontplooien van nieuwe initiatieven zoals het frame-running. 

 

9. RONDVRAAG 
Geen vragen. 

 
Marchel maakt van deze gelegenheid gebruik om nog het frame-running wat nader toe te 

lichten. Om het frame-running (zie ook de folders die op de tafel liggen) gestalte te geven 
heeft hij hiervoor een cursus gevolgd.  
Om e.e.a. onder een breder publiek kenbaar te maken wordt er op 2 april een speciaal 

evenement georganiseerd. 
 

Op 29 mei a.s. zal tezamen met Sportlust een sportief atletiekevenement worden 
georganiseerd. De sponsor hiervan is de Woningstichting Den Helder die 100 jaar bestaat 
en geld beschikbaar heeft gesteld om dit evenement financieel te ondersteunen. 

 
Er zullen een aantal bekende atleten (Kimberly Alkemade en Gregory Sedoc) worden 

uitgenodigd om invulling (clinics /assistentie) te gaan verlenen op die dag. 
 
Het programma voor die dag zal nog worden bekend gesteld via de website en facebook. 

Verder zijn scholen en redacties van nieuwsbladen aangeschreven om aandacht voor dit 
atletiekevenement te vragen. 

 

10. SLUITING 

Onder dankzegging voor de aanwezigheid en de input tijdens de vergadering sluit Kees de 
vergadering en wenst een ieder nog een plezierige voortzetting van deze avond. Op 

kosten van de vereniging mag men wat lekkers gebruiken aan de bar. 

  



JAARVERSLAG 2021 

 

1. OPENING  

2. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN t.b.v. JAARVERGADERING 

3. VASTSTELLING STUKKEN 2020 

4. JAARVERSLAG 2021 / BELEIDSVOORNEMENS 2022 

- Algemeen 

- Wegatletiek 

- Baanatletiek 

- Trainerscoördinator  

5. FINANCIEN  

- Financieel overzicht 2021 / begroting 2022 

- Verslag kascommissie 

- Dechargering bestuur 

- Contributie 

- Benoeming kascommissie 

 

~ PAUZE ~ 

 

6. BESTUURSVERKIEZING (alle leden van 16 jaar en ouder zijn stemgerechtigd) 

Aftredend en niet herkiesbaar:  

Peter van der Star (Interim Algemeen voorzitter) 

Martin Nieuwerf (Secretaris) 

Herkiesbaar:  

Gerda Leibbrand (1e Penningmeester) 

Marianne Bremer (2e Penningmeester)  

Kees Heemskerk (Trainerscoördinator)  

Vacant: 

Voorzitter algemeen, Secretaris, Voorzitter Baan. 

7. JUBILARISSEN 

25 jaar lid:  

Richard de Bock, Mirjam Boer- van Koningsbruggen, Gabriëlle Ferrari,  

Jan Kooijman, Peter Schuijt. 

50 jaar lid: Johan Lienos.  

8. IN ’t ZONNETJE (is nog een verrassing!) 

9. RONDVRAAG (betreffende onderwerpen van de jaarvergadering) 



10. SLUITING 

 

 

VERSLAG VASSTELLEN JAARSTUKEN 2020 

Op vrijdag 26-03-2020 stond de Algemene ledenvergadering van SV Noordkop atletiek op 

het programma. Al voor die tijd werd duidelijk dat door de Coronaregels en de avondklok 

het weer niet mogelijk zou zijn om deze “live” te houden in de kantine van FC Den 

Helder. Om te voorkomen dat deze weer maanden zou worden uitgesteld is meteen 

besloten om de stukken van de vergadering  digitaal ter inzage te zetten op de website. 

Ook de financiële stukken waren in te zien via de website.  

Alle leden hebben op 18-03-2021 een nieuwsbrief ontvangen met de mededeling dat de 

stukken vanaf 21-03-21 op de site staan. Tot 9 april hebben leden de tijd gekregen om 

reacties over de stukken kenbaar te maken bij de secretaris.                                                                                                

Uit de agenda, behorende bij de stukken bleek dat bij het bestuur herkiesbaar zijn: 

Marchel Keppel (technische zaken) en Erik Leibbrand (algemene zaken)                                                                                                     

Aftredend als bestuurslid zijn : Rob Dragt (voorzitter wegcommissie) en Ellen Tesselaar 

(secretaris)                                                                                                                                      

Verkiesbaar als bestuurslid is: Martin Nieuwerf (functie secretaris)                                                

De functie van  voorzitter wegcommissie is vacant. Gegadigden voor deze functie of 

indien er bezwaren zijn tegen de (her)verkiezing  kunnen kenbaar worden gemaakt via de 

email van de secretaris.  

Tijdens de periode van de ter inzage legging komt vanuit de wegcommissie de voordracht 

van Peter Wilmsen als kandidaat voorzitter wegcommissie. Dit wordt via een bericht op 

de site op 02-04-21 kenbaar gemaakt.  

De jubilarissen van het jaar 2021 werden door Ellen thuis verrast met bloemen en het 

bijbehorende speldje. Het gaat om  

Sjoukje Boymans, Arnold Czech, Jan Dito, Theo Koster en Rudy Vermeulen (allen 25 jaar) 

en Frans Forrer (50jaar).  

Trainers  Dennis Curvers en  Jacob en Joep van der Wulp werden in ’t zonnetje gezet 

omdat zij door  Coronarestricties of persoonlijke omstandigheden toch doorgegaan zijn 

om de atleten te motiveren tot een leuke training.  

En Ellen heeft afscheid genomen van Rob Dragt die zijn functie van voorzitter van de 

wegcommissie heeft neergelegd. Nogmaals bedankt voor je inzet Rob! 

De kascontrolecommissie heeft 24-03-21 plaatsgevonden. De financiële stukken zijn door 

Jan-Willem Schutte en Ewout de Jong  gecontroleerd en in orde bevonden. 

Op 11-04-21 heeft de secretaris vastgesteld dat er slechts 2 reactie zijn ontvangen op de 

ter inzage gelegde stukken. José van den Hoff had met plezier het verslag gelezen en was 

zo attent om het bestuur te bedanken voor de inzet van afgelopen jaar en de 

voorgestelde secretaris (Martin Nieuwerf) succes te wensen. Ook Evert en Karin van der 

Burg hebben laten weten geen op- of aanmerkingen te hebben op het jaarverslag. Voor 



de rest heeft niemand van de leden bezwaar gemaakt tegen de gekozen wijze van 

vaststelling van de jaarstukken van 2020, namelijk digitaal ter inzage en schriftelijk 

reageren. Niemand van de leden heeft bezwaar ingediend om het bestuur decharge te 

verlenen  

Ook is er geen bezwaar binnen gekomen tegen de herverkiezing van Marchel Keppel en 

Erik Leibbrand. 

Ook is er geen bezwaar binnengekomen op de verkiezing van Martin Nieuwerf als 

secretaris Algemeen bestuur en Peter Wilmsen als voorzitter wegcommissie.  

De stukken van de jaarvergadering op de site zijn 79 keer bekeken en de financiële 

stukken 38 keer.  

Het bestuur heeft in een digitale vergadering van 10 mei 2021 daarom de jaarstukken 

van 2020 definitief vastgesteld. Marchel Keppel en Erik Leibbrand  zijn voor twee jaar 

herkozen. Martin Nieuwerf  is gekozen als secretaris  algemeen bestuur voor twee jaar en 

Peter Wilmsen is gekozen als voorzitter wegcommissie voor twee jaar.   

Het bestuur is decharge verleend voor de financiële stukken van 2020.  

Aldus vastgesteld: 

10 mei 2021 

 

JAARVERSLAG 2021 / BELEIDSVOORNEMENS 2022 

Bestuur Algemeen:      
Voorzitter (interim):     Peter van der Star (tot 16-05-2021. 

Daarna vacant)                                                                           Secretaris:  
         Martin Nieuwerf                                                                  

1e penningmeester:     Gerda Leibbrand 
2e penningmeester:     Marianne Bremer   
Algemene zaken:       Erik Leibbrand 

Technische zaken:      Marchel Keppel                                                
Voorzitter baancommissie: Vacant                                                    

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 

*= overleden 

 



ALGEMEEN BESTUUR 

Jaarverslag 2021 

Corona 
Het afgelopen jaar hebben de corona beperkende maatregelen hun stempel gedrukt op 
het besturen/organiseren van wedstrijden in de volle breedte van Noordkop Atletiek. 

Zoals u ook verderop kunt lezen bij de jaarverslagen van de Weg- en Baancommissie en 
de Trainerscoördinator. Met enthousiasme werd er toch iedere keer gekeken of en zo ja 

hoe er iets voor de leden kon worden georganiseerd. Maar ook zo vaak dat geplande 
evenementen op het laatste moment toch nog moesten worden afgeblazen. Ik wil hierbij 
van de gelegenheid gebruik maken om allen te bedanken die, op welke wijze dan ook, 

hun steentje hebben bijgedragen om ook dit corona-jaar de sporters, jong en oud, enig 
perspectief te bieden. Daarnaast alle andere inspanningen die zijn gedaan zoals 

bijvoorbeeld De Grote Club Actie die een heel fraai bedrag heeft opgeleverd.  
 
Het 85 jarig bestaan van de vereniging kon eveneens niet worden gevierd zoals wij dat 

van plan waren te doen. Het bestuur kijkt nu naar de mogelijkheden om dat op een 
passende manier in 2022 te organiseren.  

Nu de corona beperkende maatregelen vrijwel zijn verdwenen biedt dat nieuwe kansen. 
Nieuwe kansen; niet alleen voor de viering van ons 85 jarig bestaan maar ook weer voor 
het organiseren van- en deelnemen aan sportwedstrijden. 

 
Nieuwe (gerenoveerde) atletiekbaan 

In het afgelopen jaar is ook de nieuwe baan opgeleverd door de gemeente. Eindelijk, na 
jaren van ongemak om te “leven” met een afgekeurde baan, dan toch de afronding van 

de renovatie. Het ziet er prachtig uit en we kunnen voorlopig weer even vooruit. 
 
De opening van de baan verliep mede door corona in aangepaste vorm. Het bestuur kijkt 

naar de mogelijkheden om alsnog de nieuwe baan de aandacht te geven die het verdiend. 
 

Verder onderhoudt het bestuur contact met de gemeente over de huur van de baan. 
Lees: “het kostenplaatje”. Met name Marchel Keppel en Kees Heemskerk zijn hiermee 
bezig. Een proces dat nog loopt op het moment dat ik dit schrijf. 

 

Vacante bestuursfuncties 
Naast de corona-perikelen ziet Noordkop zich ook geconfronteerd met een relatief grote 
vacature portefeuille. Zowel binnen het bestuur als op andere (kader) disciplines zijn er 

functies die nog moeten worden ingevuld. Gelukkig zijn er al een aantal van u bezig om 
uiteindelijk invulling te gaan geven aan de ontstane behoefte. Maar dat is nog niet 

genoeg. Wij hebben op bestuurlijk niveau aanvulling nodig.  
 
In mei 2021 heeft Peter van der Star zijn functie als interim Voorzitter Algemeen 

neergelegd waarmee deze functie dus vacant is.  
Evenzo geldt dat voor de functie van Secretaris. Na de jaarvergadering van 2022 leg ik 

mijn functie neer. Ook deze functie is dan vacant zoals dat ook geldt voor de functie van 
Voorzitter Baancommissie (zie punt 6 van de agenda). Verder zal Simon Abbink per  
1 april a.s. stoppen als Webmaster (beheerder website). Hier wordt ook een opvolger 

voor gezocht. 
 

Ik roep u dan ook op dat, mocht u één van deze functies te ambiëren, het bestuur 
hiervan in kennis te stellen zodat er wellicht invulling kan worden gaan gegeven aan (één 
van) deze vacatures.  

 
Jubilarissen  



Zoals de agenda al vermeldt, ook dit jaar kent Noordkop een aantal jubilarissen. Een 

zevental! 
25 jaar lid:  

Richard de Bock, Mirjam Boer-Van Koningsbruggen, Gabrielle Ferrari, Jan  Kooijman en 
Peter Schuijt. 
50 jaar lid: 

Johan Lienos. 
 

In het Zonnetje 
Tijdens de jaarvergadering zullen een aantal mensen in het zonnetje worden gezet 
vanwege hun inzet en verdiensten voor de club. Wie dat zijn? Dat blijft nog even een 

verassing tot op dat moment.  

Beleidsvoornemens / vooruitblik 2022 
Zoals in dit jaarverslag te lezen valt zullen de beleidsvoornemens c.q. een vooruitblik zich 
met name richten op: 

- het vullen van de vacante bestuurs- en andere kaderfuncties. 
- het overleg met de gemeente Den Helder zo goed als mogelijk invullen m.b.t. een  

  aanvaardbare hoogte van de huur van de atletiekbaan. 
- het op peil houden of uitbreiden van het ledenaantal. 
- invulling geven aan het 85 jarig bestaan van de club. 

- organiseren en begeleiden van de diverse sportwedstrijden. 

- zie verder: “Wegatletiek Beleidsvoornemens” en “Trainerscoördinator Vooruitblik 2022”. 

 
Ten slotte 

Zoals het zich laat aanzien zijn wij, vooralsnog, bevrijdt van de corona beperkende 
maatregelen. Laten wij hopen dat dit zo blijft. Hoe dan ook; ik wens u, jong en oud, 

bijzonder veel plezier met het uitoefenen van uw sport in alle vrijheid zonder enige vorm 

van beperking. 

Martin Nieuwerf, Secretaris 
 

 

 

WEGATLETIEK 

Jaarverslag 2021 

2021 was wederom een gemankeerd jaar. De wegcommissie heeft een aantal 

loopevenementen moeten schrappen, alleen een deel van de geplande wedstrijden en 
loopevenementen vanaf medio 2021 konden doorgang vinden: de Strandloop, 

Overlevingsloop, Trailrun, en Napoleonloop. Door de genomen Coronamaatregelen was 
het onmogelijk om nog andere wedstrijden of loopevenementen te organiseren. Wel 
hebben we nog een tweetal trainingslopen voor alleen leden van Noordkop georganiseerd 

tijdens hun reguliere training op een zaterdag. Helaas werd dit jaar een duidelijke 
terugloop van het aantal inschrijvingen voor onze loopevenementen geconstateerd. 

Hopelijk heeft dit te maken met de onzekerheden ten gevolge van de Coronamaatregelen.  

Na het opstappen van Rob Dragt als voorzitter, had Cor Zendman, ad interim het 

voorzitterschap overgenomen tot aan zijn verhuizing naar het midden van het land.  

Met deze wijzigingen bestond het bestuur van de Wegcommissie in 2021 uit: 
 
Bestuur Weg 

Voorzitter:  Cor Zendman (tot 01-07),  
                                           Peter Wilmsen (van 01-07-2021),  



Secretaris:  Tineke Hoving 

Wedstrijdsecretariaat:  Kees Heemskerk 
Coördinator start/finish:  Ben Schuddeboom 

Coördinator jury/vrijwilliger:  Nel de Visser 
Coördinator prijzen/sponsoren: Jennifer de Visser 

Coördinator materieel:  Frits van Komen 

Helaas moet ik melden dat de coördinator prijzen/sponsoren, Jennifer de Visser, per 

afgelopen 31 december is gestopt, tevens heeft onze secretaris, Tineke Hoving, 
aangegeven per 1 april te stoppen. Hiervoor hopen we snel vervangers te kunnen vinden. 
 

Beleidsvoornemens  
Het jaarprogramma 2022 is een voortzetting van de ingezette vernieuwingen van 

voorgaande jaren (zie onderstaande overzicht). Een redelijk ambitieus jaarprogramma, 
waarbij een aantal evenementen voor het eerst zullen worden uitgevoerd: de Run – Bike 
– Run, de Noorderhavenloop en de Tour de Lasalle loop. Hopelijk zullen de 

Coronaperikelen ons dit jaar minder beperken in de uitvoering van ons voorgenomen 
programma. Het eerste loopevenement, de DOK Crossloop, aanvankelijk gepland in 

januari, hebben we alsnog op 13 februari kunnen uitvoeren. Ook hierbij een relatief kleine 

opkomst. 

Voornemen is dit jaar de 4 trainingsloopjes voor de eigen leden weer te organiseren, 

hierbij zijn we van plan om hieraan een competitie aan te verbinden. 

Samen met alle vrijwilligers doen we onze uiterste best om er een mooi en sportief jaar 

van te maken.  

Tot slot wil ik nogmaals aandacht vragen voor de openstaande vacatures in het bestuur 
van de Wegcommissie en aangeven dat we naarstig opzoek zijn naar een nieuwe 

secretaris, een coördinator prijzen/sponsoren en, als al eerder bekendgemaakt, een PR 

functionaris. 

Voor de volledigheid treft u hieronder het jaarprogramma aan van de loopevenementen / 
wegwedstrijden 2022: 

 
• Zondag 13 februari:   DOK Cross  

• Zondag 20 maart:   Run – Bike – Run 
• Zondag 22 mei:   Noorderhavenloop 
• Zondag 12 juni:   Tour de Lasalle loop 

• Woensdag 6 juli:   Zee van Tijd loop 
• Woensdag 31 augustus:  Overlevingsloop (vanaf locatie Zee van Tijd) 

• Zaterdag 1 oktober:   Trailrun Helderse Vallei 
• Zondag 30 oktober:   Napoleonmijlenloop 
• Zondag 4 december:   Duincross 

• Zaterdag 31 december:   Oudejaarsloop 
 

De nog uitstaande trainingsloopjes voor eigen leden zijn gepland op: 
• 2 april 

• 25 juni 
• 17 september 
(8 januari kon geen doorgang vinden) 

 

BAANATLETIEK 

Jaarverslag Pupillen 2021 



Door de coronamaatregelen was het organiseren van wedstrijden lange tijd niet 

toegestaan dit jaar.   
Als er een versoepeling werd aangekondigd  mochten er wel onderlinge wedstrijden 

gehouden worden zonder publiek. De trainingen voor de jeugd werden aangepast zodat 
de jeugd kon blijven sporten. De zaaltrainingen gingen niet door en werden voortgezet op 

de Atletiekbaan. 

Indoorwedstrijd van Noordkop 

Helaas door de coronamaatregelen moesten we de Indoorwedstrijd annuleren.  

   

Pupillenactiviteit 
Er werd een bingomiddag en een Sport en spel middag op het terrein van de vereniging 

gehouden. 
Athletics Champs 
Tijdens de trainingen in april hebben de trainers onderdelen van de Athletic Champs 

uitgezet. De jeugdatleten konden iedere trainingen een prestatie neerzetten en werd op 
een diploma genoteerd. Aan het einde van de Athletics Champs weken kregen de 

kinderen als waardering een medaille. 
 
Grote Club actie en Rabobank Support 

De jeugd van SV Noordkop heeft weer veel loten weten te verkopen voor de Grote 
Clubactie 2021.  De opbrengst voor onze club was ruim 2.275 euro! Dit is tot nu toe het 

hoogste bedrag die we op hebben gehaald! Er lag een bioscoopbon te wachten voor de 
jeugd die in de “Top 3 van de meest verkochte loten” waren geëindigd.  
SV Noordkop had zich ook aangemeld bij de Rabobank Support, vele stemmen hebben wij 

mogen ontvangen waardoor de vereniging een mooie cheque heeft ontvangen. 

 

 

                                                                                                  

Sinterklaastraining  

Helaas door de corona maatregelen ging de Sinterklaas training niet door in de zaal. 
Echter; tóch goed nieuws voor de kinderen: Sinterklaas was hen niet vergeten! Hij had 

ervoor gezorgd dat de kruiwagens waren gevuld met lekkernijen voor de jeugd. 

Clubkampioenschappen 

Dit jaar konden de Clubkampioenschappen op een aangepaste manier door gaan.  

De onderdelen werden verspreid over meerdere trainingsdagen. 

De clubkampioenen van 2021 zijn:  
Binta Diallo, Owen Reekers, Anna Vermeulen,  Sam Kraak, Saar van ’t Spijker, Thijmen 

Koen, Lotte Lienos, Daan Baars, Elisa Koningstein en Tijn Dresia. 

 

Jaarverslag Junioren en Senioren 2021   



Helaas moest, door de geldende coronamaatregelen, de indoorwedstrijd van Noordkop 

worden geannuleerd.   

Februari NK-Indoor Apeldoorn 

Djoao Lobles 1e plaats 

 

 

EK Indoor in Torun (Polen) 

Djoao kon de Nederlandse outfit weer aan. Het werd zijn debuut bij de Senioren. 

Juni 2021 Asics NK in Breda 

Djoao werd 3e op de 800 meter. 

Juli  EK onder de 23 
Djoao liep mee op de estafette 400 meter en de 800 meter.  

Op de 800 meter veroverde Djoao een 5e plaats in de finale. 

  

 

September Asics NK Amersfoort 
Ioann Lobles deed mee op de 1500 meter.  

De race was goed opgebouwd en Ioann behaalde een mooie 3e plek 



 

 

 

 

Clubkampioenschappen junioren en senioren 

De clubkampioenschappen konden door een alternatieve organisatie wel plaats vinden 

voor de junioren en senioren. Voor alle categorieën was er een 5-kamp. 
 

De clubkampioen van 2021 zijn: 
Senioren mannen: Joey Steenvoorden 
Senioren Vrouwen : Naomi Brink 

JJA:  Ryan Steenvoorden 
JJB: Berend Veldthuis 

MJB: Lara Smits 
JJC: Pol Gombault 

JJD: Thom Mulder 

MJD: Leila Smits 

 
 

TRAINERSCOORDINATOR 

Jaarverslag Trainerscoördinator 2021 

Algemeen 

Ook het afgelopen jaar had ik me evenals vorig jaar liever druk had gemaakt over het 
bestendigen van de kwaliteit en kwantiteit van onze trainers. Wederom moest ik me nu 
vooral richten op de communicatie over en controle op de te nemen maatregelen in het 

kader van Covid-19. Een groot deel van het jaar was het voor de wegtrainers onmogelijk 
om fysieke trainingen te verzorgen en werd er gelukkig door een aantal trainers een 

invulling op afstand gegeven aan de trainingen. Waar de maatregelen dat toe lieten 

werden ook direct de fysieke trainingen weer hervat. 

Voor de baan lag dat anders, omdat daar vrijwel alleen met jeugd werd gewerkt voor wie 
de maatregelen wat meer ruimte boden. Hierdoor konden zij op een kleine onderbreking 

na gedurende het hele jaar hun trainingen volgen. 

Kwaliteit 

Bijna al onze trainers beschikken over een trainerslicentie. Dit licentiesysteem dient meer 
doelen dan alleen de meerwaarde voor de begeleiding van onze leden: het is goed voor 

de ontwikkeling van de trainer en het vergroot de juridische bescherming van onze 
vereniging. SV Noordkop Atletiek stimuleert, in woord en daad, de trainers tot het volgen 
van trainersdagen, bijscholingen en opleidingen. De looptrainersdag van de Atletiekunie 

werd goed bezocht door onze looptrainers. 



Kwantiteit 

Dit is nog steeds een punt (met dikke stip)van zorg. 

Vorig jaar schreef ik dit stukje en dat is nog steeds valide, vandaar dat ik 'm er even in 

houd. 

Bij de baan is het al sinds jaar en dag roeien met de riemen die ze hebben. Een 
structureel tekort heeft ertoe geleid dat elke suggestie om te komen tot verbetering in de 

praktijk tot weinig resultaat leidt. Dit heeft uiteraard ook zijn impact op de doorstroming 
van de leden, oudere gemotiveerde jeugdleden sluiten aan bij andere verenigingen en de 
jongere leden stoppen vroegtijdig met hun sportontwikkeling door een gebrek aan 

perspectief. 

Voorheen kwamen de kaderleden voort uit gemotiveerde atleten van zowel de weg als de 

baan, maar ondanks de pogingen daartoe laat men zich niet verleiden tot het volgen van 
een opleiding. Het ziet er somber uit voor de nabije toekomst als er op dat vlak geen 

verbetering komt. 

Voor de wegatletiek ziet het er qua trainers wat zonniger uit, in oktober hebben 2 leden 

van Noordkop zich aangemeld voor de trainerscursus niveau 3, waarvan we na april 
zullen weten of we ze kunnen toevoegen aan het trainerscollectief. 

 

Vooruitblik 2022 

Baanatletiek 

Voortzetting van de ingeslagen weg op het gebied van LTAD (Long Term Athlete Develop) 
moet voortdurend onze aandacht hebben. Hoogste prioriteit heeft het werven van nieuwe 

trainers.  

Wegatletiek 
Als het kan pakken we weer een loopcursus op met medewerking van onze trainers. Het 

zou daarnaast nog steeds mooi zijn als we een wandelafdeling op zouden kunnen richten. 
We kunnen onze leden dan iets extra's bieden wanneer hardlopen lastiger wordt. We 

zouden met een goed aanbod iets kunnen doen aan de behoefte, die er schijnbaar is, als 

je de massale deelname aan de Halve van Den Helder als voorbeeld neemt. 

Aangepaste Atletiek 
Noordkop is gevraagd om 'Frame Running' in ons aanbod van atletiekactiviteiten op te 

nemen. De intentie van dit project is om kinderen met en zonder een beperking, elkaar 
op de baan te laten ontmoeten. Hiermee hopen we de eenzaamheid van veel jonge 

mensen met een beperking te doorbreken.  

Marchel Keppel heeft zich opgeworpen als stuwende kracht achter dit project. 

 

 

FINANCIËN 
Helaas weer een “Corona” jaar waarin we niet veel mochten qua trainingen en 

wedstrijden. Het ledenaantal is stabiel gebleven. Met dank aan de trainers voor hun inzet 
om de lopers van trainingsschema’s te voorzien en te motiveren om te blijven trainen. 
Aan het einde van het kalenderjaar hebben we helaas wel veel meer moeite moeten doen 

om te zorgen dat de contributie geint kon worden. Positief is dat we toch met een mooi 
resultaat het kalender financieel te kunnen sluiten. Dit onder ander door de halvering van 
de baanhuur. 

 

Het financiële jaarverslag, in cijfers, zal beschikbaar zijn tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. 



 

 

 

 

 

 

 

 


