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2. Input vanuit leden/trainers e.a. 
Functies Jan de Boer 
Wim: Jan is een voor av. Zaanland belangrijke functionaris en vervult taken als Materiaalbeheerder, 
Coördinator van juryleden; idem Bouwzaken, lid van groep BtB, lid van Stichtingsbestuur. Jan is alleen 
nog beschikbaar als jurylid;. Het bestuur heeft vol begrip gereageerd en is op zoek naar goede 
vervangers. 
Na discussie wordt geconcludeerd dat Materiaalbeheer en Coördinatie Juryzaken essentieel zijn en 
dat invulling van de bijbehorende functies omwille van de continuïteit een snelle opvolging vragen. 

 
3. Voortgang actiepunten 

Summerspeed 2019 
Wim: na de introductie van het project bij de daarvoor enthousiast gemaakte scholen, bleek er als 
eerste onduidelijk hoeveel dit project zou kunnen kosten; ook bleek de gemeente Zaanstad niet bereid 
als sponsor op te treden. Uitzondering betreft de scholen die niet over een eigen buitensportfaciliteit 
beschikken; deze zouden de fase van TESTEN vergoed krijgen onder de voorwaarde dat deze testen 
tijdens de reguliere lesuren zouden plaatsvinden. Voor een school als bijv. het Zaanlands Lyceum is 
deze vergoeding van de testen a priori niet mogelijk, omdat men de baan van av. Zaanland gebruikt.  
 
De balans opmakende bij de 5 rondom av. Zaanland gesitueerde en aangeschreven scholen: 2 ervan 
zijn mogelijk te interesseren voor het meedoen aan het (door de gemeente Zaanstad betaalde) 
testtraject; een van de twee vond het een goed idee om leerlingen financieel te belasten met de 
kosten van het vervolgtraject. De aantallen leerlingen van deze twee scholen waren echter 
onvoldoende om een evt. vervolgtraject te kunnen starten. Op 21/3 valt het definitieve besluit om wel 
of niet het project te continueren. Het zoeken van externe alternatieve sponsoring levert tot nu toe 
niets op. 
 
Poelenburg traject 
Kim: Door av. Zaanland is positief gereageerd op de vraag om mee te willen werken aan dit traject. 
De gevraagde info van het Sportbedrijf Zaanstad blijft echter uit. 
  
Materialen/Beheer: 
Een van de hoogspringmatten dient te worden vervangen; door met name Jan de Boer is dit onder de 
aandacht gebracht van het bestuur.  
Oscar: er is vooral behoefte aan een mat voor de jongste groepen pupillen (mat met een totale 
hoogte van 60 cm). 
Kim: heeft hiervoor offertes opgevraagd; dit heeft (nog) niet geleid tot het bestuursbesluit tot 
aanschaf; dit omdat het bestuur meerkosten vreest voor een noodzakelijke en nu afwezige onderbouw 
+ overkapping.  
Wim: stelt voor om het bestuur per mail te verzoeken tot aanschaf over te gaan van de benodigde 
mat en toebehoren. De hoop is dat deze mat al tijdens de 1e competitiewedstijd van de pupillen 
gebruikt kan worden. Alle aanwezigen vinden dit een goed idee. 

 
4 Specialisatie Junioren 

Kim: Zou graag zien dat vanaf B-junioren zich, mits gewenst, kunnen specialiseren en dat daarvoor 
ook voldoende trainers en trainingen voor beschikbaar zijn. 
De keuze tot specialisatie is niet verplicht wat betekent dat er 2 trainingsregimes gaan ontstaan voor 
junioren nl. specialisatietrainingen en algemene trainingen; de laatste ook voor ‘’niet kiezers’’  
Om specialisatietrainingen mogelijk te maken zal als eerste geïnventariseerd worden welke trainers 
daarvoor beschikbaar zijn en hoe groot deze groepen zijn/kunnen worden. Ook zal de training-
technische invulling duidelijker moeten worden. 
Wim: Merkt op dat vanuit BtB wordt geadviseerd dit vanaf C-junioren mogelijk te maken; dit omdat 
meisjes die mogelijke keuze eerder maken dan jongens. Aanwezigen gaan daarmee akkoord. 
Frank: brengt het resultaat van de onderzoeken (beschikbare trainers, groepsomvang, technische 
invulling) in tijdens het eerstvolgende TC. 
 

 
5. Vrijwilligersvergoedingen 
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Kim: 
- De maximale belastingvrije jaarvergoeding is verhoogd van Euro 1500,- naar Euro 1700,- In deze 
maximale vergoeding zijn de kosten voor scholing inbegrepen. Indien iemand geen scholing volgt kan 
deze echter toch de maximaal toegestane vergoeding toucheren. 
- Scholing is verplicht voor licentiebehoud 
- er is discrepantie tussen verschillende groepen trainers; niveau 2 trainers welke zelfstandig voor hele 
groepen staan krijgen toch betaald als assistent-trainer. De vergoeding van looptrainers is hoger dan 
die van de meerkamp jeugdtrainers. 
 
Na discussie geeft dit de volgende conclusies: 
Het stelsel van vrijwilligersvergoedingen verdient verbetering met name op het gebied van het 
elimineren van de verschillen tussen loop- en technische trainers. Het scholingsbudget dient geen 
onderdeel meer te zijn van de vrijwilligersvergoeding. Verhoging van de maximale vergoeding tot Euro 
1700,- dient te worden overwogen. Kim informeert het bestuur over onze gedane conclusies. 
 


