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1 Voorwoord

Het huidige bestuur is gekozen op de Algemene Vergadering van 1 juni 2016. Samen hebben we gebouwd aan de structuur

van de nieuwe vereniging. Ieder bestuurslid behartigt deelgebieden van de vereniging. Namens het bestuur ontwikkelt

hij nieuwe initiatieven bewaakt de uitvoering ervan. Hij is ook een luisterend oor voor wat er leeft. We hebben gaande

het jaar geconstateerd dat de gewoontes uit het verleden niet altijd bij iedereen bekend waren en hebben daardoor soms

ad hoc maatregelen getroffen. Het is fijn om te zien dat het ook dit jaar door de inzet van velen mogelijk geweest is om de

schaatswedstrijdstrijden en boslopen te organiseren. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage. Als je nog niet helpt dan kun je

dit zeker het nieuwe clubjaar doen!

We hebben dit jaar het schaatsseizoen afgesloten met een clubavond in het TNO gebouw in Bergen. Een opkomst van

meer dan 50 personen, uit alle groepen van de vereniging, is goed te noemen. Hermieke Veldman heeft ons meegenomen

naar de valkuilen in het persoonlijk contact tussen mensen. Dit is verduidelijkt met een rollenspel. Daarna hebben we een

Keezspelcompetitie gedaan en tijdens de pauzes zijn de loopcompetitie en schaatsprijzen uitgereikt.

We zijn zeer verheugd dat we een sluitende begroting hebben. Ik wil de samenstellers van de begroting lof toe zwaaien.

Dat jullie met de financiële ervaring van twee clubs een passende begroting hebben kunnen maken: Bravo! En natuurlijk

onze penningmeester die gezorgd heeft dat er niet te veel is uitgegeven.

We zien dat veel leden met erg veel plezier deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Vertel aan je omgeving over

jouw plezier bij de club! Voor het bestuur is het belangrijk dat de leden dit uitdragen. Hierdoor krijgen we nieuwe leden.

Dit is van belang voor de continuïteit van de vereniging.

Als vereniging hebben we te veel oudere leden. We moeten aantrekkelijker worden voor de jeugd. We willen een jeugd-

commissie benoemen, die acties onderneemt om het voor de jeugd interessant te maken om lid te worden, en te blijven.

Leden van het bestuur hebben personen benaderd om zitting te nemen in deze commissie. We zoeken nog personen die

ons daarbij willen en kunnen helpen!

Zoals ik in mijn voorwoord van de Dweilpauze heb aangegeven stop ik als voorzitter. Ik wil iedereen bedanken voor het

in mij gestelde vertrouwen. Ik wens het nieuwe bestuur veel wijsheid en daadkracht om het voorbestaan van de club zeker

te stellen.

Ik wens jullie allemaal een goed nieuw en sportief verenigingsjaar toe.

Met vriendelijke groet,

Lex Pannekoek, voorzitter Sportclub Chronos
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2 Inleiding

Door Dennis van Dok

Het eerste jaar van Sportclub Chronos zit erop. In dit jaarverslag proberen we een beeld te schetsen van de vele activiteiten

van onze vereniging. Voor een completer beeld verwijs ik graag naar de website en ons clubblad /de Dweilpauze,/ ook

on-line te vinden op de website.

Dit verslag is tot stand gekomen dankzij de bijdrage van onze enthousiaste vrijwilligers: Lex Pannekoek, Jim van Elst, Rob

van Andel, Sjouke Siersema, Klaas Tillema, Richtje Taal en Jeroen Smit.

Nu ik het toch over vrijwilligers heb moet ik een uitdaging benoemen die als een rode draad door het verenigingsleven

loopt. Elke vereniging, Chronos niet uitgezonderd, drijft volledig op het werk van vrijwilligers. Als we zouden willen

organiseren wat we momenteel doen met een professionele staf, dan wordt de contributie tien keer zo hoog. We zijn dus

ambitieus, en veel vrijwilligers hebben plezier in de bijdrage die ze leveren, maar we zien dat het aantal mensen waar we

een beroep op kunnen doen afneemt, wat betekent dat die mensen steeds meer werk op hun schouders nemen.

Een van de oorzaken is de verandering in onze maatschappij, waar men vaker voor de keuze gesteld wordt hoe om te gaan

met de beschikbare (vrije) tijd. Een andere oorzaak is eenvoudigweg het afnemen van het totale ledenbestand.

Ik wil daarom een beroep doen op alle leden om na te denken over wat u zou kunnen bijdragen aan uw vereniging. Dat

hoeft niet veel te zijn: een keer helpen posten bij een bosloop telt als bijdrage. Maar wat helemaal geweldig zou zijn als

iedereen een vriend of kennis enthousiast kan maken om mee te komen doen. Stel je voor: als iedereen een nieuw lid

aanbrengt verdubbelt ons ledenbestand!

Op het gevaar af te klinken als een gekraste langspeelplaat: we kunnen echt nog wel versterking gebruiken in het bestuur

of in één van de commissies. Als we geen steun meer krijgen gaan de jaarverslagen er in de toekomst een stuk minder

goed gevuld uit zien.

3 Ledenadministratie

Door Jim van Elst

Het afgelopen jaar is het aantal betalende leden uitgekomen op:

schaatsleden 88

junioren 9

pupillen 5

hardloopleden 59

nordic walkers 15

totaal 176

Na het samenvoegen van de ledenbestanden na de fusie van STG Schoorl en STG Bergen was er een bestand ontstaan van

in totaal 211 namen over de diverse disciplines. De bestanden bleken nogal vervuild te zijn en er zijn ook veel afzeggingen

in het begin van het seizoen geweest. Met name een grote groep jongeren bij het schaatsen is, meestal door studie, gestopt.

Ook zijn enkele leden door het bestuur van de ledenlijst afgevoerd wegens het, na diverse herinneringen, niet betalen van

de contributie. Inmiddels heeft het bestuur zich ten doel gesteld de club breder op de kaart te zetten en actief nieuwe leden

te gaan zoeken. Hierbij doen wij ook een beroep op de huidige leden om de club verder in uw omgeving te promoten.
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4 Financiën

Door Jim van Elst

Het afgelopen seizoen 2016–2017 was het eerste seizoen van onze fusieclub Sportclub Chronos. Ook voor de financiën was

het een overgangsjaar. In de voorbereiding op de fusie heeft de financiële commissie een nieuwe begroting opgesteld, door

de twee begrotingen van de oude clubs samen te voegen. Ook zijn er toen op basis van die begroting de geharmoniseerde

contributies berekend, die zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering. Maar het bleef een gok of het goed zou uitkomen

of dat er tussentijds bijgestuurd moest worden. Dit is niet noodzakelijke gebleken.

We zijn het boekjaar begonnen met een gezonde financiële positie, er was een beginvermogen van beide clubs tezamen

van € 34.688. En de totale begroting, met een klein positief saldo, was € 35.141.

Het jaarrekening resultaat van het afgelopen seizoen is uitgekomen op een klein verlies van € 434. Dit is met name te wijten

aan een aantal uitgavenposten die door het vroege afsluiten van het seizoen 2015-2016 van Stg Bergen, nu dubbel in de

jaarrekening zijn meegenomen, zoals de energiekosten voor het clubhuis in Bergen en kosten voor de seizoensafsluiting.

Daarnaast is er recent een concept overeenkomst afgesproken met de Schoorlse IJsclub voor het gebruik van het clubge-

bouw in Schoorl. Hierin wordt voorgesteld een jaarlijks bedrag van € 400 als huur te betalen. Dit was niet in de begroting

opgenomen. Verder zijn er ook positieve verschillen, met name door begrote activiteiten die niet hebben plaatsgevonden

(zomer jeugdkamp, kick-off en cursussen)

Verder is er aan het begin in de ALV aangekondigd dat de leden in nieuwe clubtenues zouden worden gestoken om

de uitstraling van de nieuwe club te bevorderen. De schaatsleden hebben aan het begin van het seizoen trainingsjacks

ontvangen met een herkenbaar ontwerp. De kosten van deze jacks, ten bedrage van € 6.047,50 zijn conform de afspraak

ten laste gebracht van de reserves. De reserve voor jeugdsportkleding is hiermee opgeheven. Voor de hardlopers is er nog

een wensenonderzoek lopende, en blijft er geld beschikbaar.

Hieronder treft u de jaarrekening, afgezet tegen de begroting, en de balans per begindatum en einddatum.
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Jaarrekening 2016-2017
Inkomsten begroot werkelijk Uitgaven begroot werkelijk
Jeugd schaatsten Jeugdschaatsen
- abonnementen 2.500,00 5.976,00 - abonnementen 2.200,00 5.129,50

- kosten begeleiding 500,00 835,99
- zomerkamp jeugd 580,00 0,00
- overige jeugdactiviteiten 348,00 20,00

Contributies 11.503,00 8.985,00 Trainers 8.491,00 6.967,25
Donateurs 65,00 50,00 Contributies gewest NH-U 1.700,00 1.657,41
Abonnementen De Meent 14.853,00 11.875,00 Abonnementen de Meent 14.651,00 11.919,00

Wedstrijdcommissie 1.000,00 1.313,94

Boslopen 3.409,00 3.832,30 Kosten bosloop 330,00 932,71
Activiteiten hardlopers 537,00 385,45

Overigen
Subsidies 1.244,00 1.060,00 - clubhuis Bergen 300,00 1.185,02
Vergoedingen sportactiviteiten 475,00 385,45 - clubhuis Schoorl 0,00 400,00
Grote clubactie 571,00 531,78 - cursussen 400,00 0,00
Advertenties clubblad 390,00 390,00 - attenties 600,00 208,30
Rente 131,00 70,18 - vergaderingen 188,00 380,71
Diversen 0,00 46,25 - clubavond 715,00 824,39

- kick-off nieuw seizoen 680,00 0,00
- jacks 190,00 0,00
- prijzen 165,00 244,20
- website 178,00 176,19
- clubblad 451,00 615,27
- bankkosten 283,00 190,50
- notariskosten 280,00 124,99
- diversen 100,00 125,50

Subtotaal 35.141,00 33.201,96 Subtotaal 34.867,00 33.636,32
Resultaat - tekort 434,36 Resultaat - overschot 274,00
Totaal 35.141,00 33.636,32 Totaal 35.141,00 33.636,32

Eenmalige uitgave kleding 6.047,50

39.683,82

Balans 01-06-2016 01-06-2016
Saldo liquidemiddelen Bergen Eigen vermogen:
- kas 121,37 Vrij besteedbaar (Bergen) 17.427,46
- Rabo rc 1.424,74 Lustrum reserve (Bergen) 3.000,00
- Rabo spaarrek. 18.881,35 Vrij besteedbaar (Schoorl) 9.457,63
Saldo liquidemiddelen Schoorl Jeugdkleding reserve (Schoorl) 1.422,15
- Overgemaakt per bank 14.260,46 Jeugdfonds (Schoorl) 2.809,72

Grote Clubactie (Schoorl) 570,96
Saldo balans 34.687,92 34.687,92

Balans 30-06-2017 30-06-2017
Saldo liquidemiddelen Chronos Eigen vermogen:
- kas 43,87 Vrij besteedbaar 20.825,38
- Rabo rc 210,66 Lustrum reserve 3.000,00
- Rabo spaarrek. 27.951,53 Jeugdfonds 2.809,72

Grote Clubactie 570,96
Hardloopkleding 1.000,00

Saldo balans 28.206,06 28.206,06

Het verschil tussen de beginbalans en de eindbalans is het jaarrekening resultaat van € 434,36 negatief en de uitgaven van

€ 6.047,50 voor de trainingsjacks, in totaal € 6.481,86 afname van het eigen vermogen.

Al met al een overgangsjaar, waarin de begroting en realisatie niet helemaal synchroon liepen. In de nieuwe begroting

2017-2018 zijn de resultaten uit de jaarrekeningen zo goed mogelijk verwerkt.
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5 Training

Een van de voornaamste activiteiten van de club is het organiseren van trainingen, al dan niet competitiegericht, voor

schaatsers en hardlopers. Het afgelopen jaar kende weer een uitgebreid programma met lopen, schaatsen en fietsen, met

aandacht voor conditie en techniek.

5.1 Hardlooptrainingen

Op verschillende dagen kon er worden meegedaan aan de hardlooptrainingen die door de vereniging worden aangeboden.

• Dinsdagavond vindt er vanuit Bergen een gecombineerde loop- en schaatstraining plaats onder leiding van Hans

Stapel. Deze training stopt als de ijsbaan open gaat.

• Woensdagavond vindt er vanuit Schoorl een looptraining plaats voor de gevorderde lopers, welke in de zomer-

maanden in het duingebied plaatsvindt en waarbij in de winter de verharde weg wordt opgezocht.

• Donderdag vindt er overdag vanuit Bergen een looptraining plaats voor alle niveaus. Deze trainingen gaan het hele

jaar door.

• Op zaterdagochtend vindt er vanuit Bergen een looptraining plaats, waarbij de gevorderde en beginnende lopers

apart van elkaar kunnen trainen. Deze training gaat ook het hele jaar door.

5.2 Techniektraining

Op de maandagavonden om 19.00 uur werden vanaf de kleedkamer op de Schoorlse IJsbaan 4 techniektrainingen gehou-

den onder leiding van Peter van Buijtene en wel op 23 mei, 20 juni, 18 juli en 15 augustus.

De eerste training werd goed bezocht omdat deze was opgezet om het omslagpunt van de deelnemers te berekenen. Gerard

Becker heeft de groepsfoto gesitueerd voor Korenmolen Kijkduin gemaakt. De trainingen worden door de deelnemers erg

gewaardeerd. De nadruk van deze trainingen lag op verbetering van de looptechniek.

Het zou mooi zijn als er ook lopers vanuit de Bergense loopgroepen naar deze nuttige clinics zouden komen.

5.3 Fietstraining

De fietstrainingen waren op maandagavond om 19.00 uur voor leden met een racefiets. Onder leiding van Marcel van der

Pols werd er gewerkt aan behendigheid, techniek, kracht en duurvermogen.

5.4 Droogtraining

Er waren diverse trainingen specifiek voor het schaatsen, met aandacht voor de schaatsbeweging en coördinatie.

Op woensdag loopt Richtje met haar pupillen in het duin, gevolgd door een groep oudere jeugd/senioren onder leiding

van Sebastiaan McKay.

Op vrijdag gaf Victor Verschoor les met het accent op kracht en stabiliteit.

Na de zomervakantie waren er weer de beruchte klimduintrainingen onder leiding van Joop van Dok, op de dinsdag-

avond.
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5.5 Schaatstraining

Zodra de Meent de deuren van de 400-meterbaan opent beginnen de schaatstrainingen, zowel recreatief als voor licentie-

houders.

Er werd getraind op de maandagavond en donderdagavond onder leiding van Wim Zwaan, Joop van Dok, Marcel en

Kevin van der Pols en Johan Jonker.

5.6 Recreatieschaatsen

Door Lex Pannekoek

We geven schaatsles aan vijf groepen recreatieve schaatsers op maandag- en dinsdagochtend van 9.00 uur tot 10.20 uur. De

trainers van de snelste groepen beginnen de les met inlopen langs de baan en het doen van oefeningen om het lichaam los

te maken voor men het ijs opgaat. Op het ijs wordt in het begin van het seizoen gewerkt aan schaatstechniek en gaandeweg

het seizoen komt het accent meer op uithoudingvermogen en snelheid te liggen. Plezier tijdens het schaatsen is belangrijk

en iedereen zorgt op zijn eigen manier voor lach en gezelligheid. Ook dit jaar hebben we het seizoen met een elfstedentocht

afgesloten. Veel groepen organiseren een afsluiting van het schaatsseizoen met een gemeenschappelijke activiteit buiten

de ijsbaan. Ook dit jaar zijn de trainers door hun groep verrast met een attentie.

Helaas is Marianne Kramer begin van dit jaar bij het uitrijden na de les op het ijs gevallen. Met ernstige verwondingen aan

haar gezicht is ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek naast haar verwondingen aan het gezicht haar

neus en pols gebroken te zijn. Het gaat nu gelukkig goed met haar.

De schaatsgroepen vragen aan de trainers of ze het volgend jaar weer les willen geven. Een groter compliment kunnen de

trainers niet krijgen. We zijn blij dat Richtje Taal, Hans Stapel Karel Veel en Lex Pannekoek de trainingen voor het komend

seizoen willen blijven verzorgen.

Ik vraag aan de recreatieschaatsers om enthousiast te praten over onze club. Hopelijk krijgen we dan nieuwe leden en

kunnen we deze club activiteit nog lang blijven aanbieden.

6 Jeugdschaatsen

Het jeugdschaatsen is een belangrijke pijler van onze vereniging, want de belangrijkste bron van nieuwe leden is aanwas

vanuit de jeugd. Het jeugdschaatsen is speels, toegankelijk en nog steeds populair; ondanks de vergrijzing in de regio

hebben we nog steeds grote groepen kinderen op het ijs.

Door de fusie hebben we twee groepen: een groep die het hele seizoen les geeft (22 lessen) en een groep die vanaf eind

december les geeft (11 lessen). Deze formule nemen we mee naar volgend jaar.

Coördinators zijn Richtje Taal (hele seizoen) en Jeroen Smit (halve seizoen).

6.1 Jeugdschaatsen hele seizoen

Zoals elk jaar hebben we, nu onder de nieuwe naam Chronos, het jeugdschaatsen verzorgd van 10 tot 11 uur op de zater-

dagochtend.

De begeleiding van de groepen wordt gedaan door enthousiaste mensen die de schaatsbeginselen graag door willen geven

aan de jeugd. Marcel, Kevin en Sandy van der Pols, Lotte Heidendal, Paul van de Meiracker en Richtje Taal. Jim van Elst

en Karel Veel zijn onze vaste reserve begeleiders.
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Voor het hele seizoen kregen we 42 kinderen op de schaats. De kinderen zijn weer in 4 groepen verdeeld, waardoor er veel

individuele aandacht voor de kinderen was.

Bijzondere evenementen dit seizoen waren: Sinterklaas, 2 wedstrijden, georganiseerd door de jeugdschaatscommissie

en de afsluitende 11 stedentocht (gelukkig weer in ere hersteld). Er hebben weer veel kinderen aan deze wedstrijden

meegedaan en mooie pr’s gereden. Dit seizoen zijn 8 kinderen uitgenodigd voor het licentieschaatsen, Natuurlijk hopen

we dat ze ook echt komen. Maar ze mogen ook nog wel een jaartje jeugdschaatsen.

Het was dit jaar moeilijk om ouders te vinden voor de poortcontrole. Hierdoor hebben we niet alle beurten goed kunnen

doen. Er is overleg geweest met de jeugdschaatscommissie om een andere oplossing te vinden. Maar voor de andere

vrijwillige bezigheden langs de baan of waar dat nodig was hadden we genoeg aanmeldingen. Ook dank aan Jim van Elst

en Karel Veel, zij hielpen toen alle trainers meegingen op kamp naar Inzell en Groningen.

De afsluiting van het seizoen was een drukke dag voor zowel de kinderen als de begeleiders. ‘s Morgens de 11 stedentocht

met de stempelposten en de uitreiking van het vaantje. Om 11.30 uur ontvingen we de kinderen weer in Wijkcentrum

Wijkwaard in Huiswaard 1 voor de afsluitende pannenkoeken met wat drinken en de diploma uitreiking. Ook kregen de

kinderen die meegedaan hebben aan de wedstrijden een certificaat met hum persoonlijke records. Dankzij de hulp van

veel ouders, die pannenkoeken hebben gebakken, konden de kinderen lekker door eten. Ondertussen werden er foto’s en

filmpjes vertoond van het afgelopen seizoen. De kinderen die dit jaar voor het eerst naar het licentie schaatsen zijn gegaan

waren ook uitgenodigd. Zij mochten vertellen over hun ervaringen bij de trainingen op maandagavond en de wedstrijden.

Er werd veel gegiecheld, het is ook best eng om wat te vertellen aan zoveel mensen. Daarna vond de uitreiking van

de diploma’s plaats onder grote belangstelling van de aanwezige familieleden. Voor het schaatsseizoen begint, kunnen

kinderen van het jeugdschaatsen al aansluiten bij de duintrainingen op woensdagmiddag van 17.30-18.30 uur. Er deden

afgelopen zomer 5 kinderen van het jeugdschaatsen mee. Daar zijn we heel blij mee. Ze krijgen meteen contact met de

jonge licentieschaatsers.

6.2 Jeugdschaatsen halve seizoen

Dit was het eerste seizoen onder de naam Chronos. Naast het hele seizoen wat we bieden onder leiding van Richtje hebben

we ook weer een mooi half seizoen gedraaid.

Voor ons betekende dat we een aantal kinderen over hebben zien stappen naar het hele seizoen en dat we er kinderen bij

hadden die we anders mogelijk niet hadden gehad. Al met al voor de kinderen en de vereniging goed omdat we meer

keus hebben in ons aanbod.

Ondanks de voortschrijdende vergrijzing in onze gemeente waren we toch weer gezegend met 52 enthousiaste schaatsende

kinderen in het halve seizoen.

Deze kinderen hebben weer een leuk seizoen gehad dankzij de fantastische inzet van onze trainers die er toch maar weer

staan elke zaterdag om 9.00u.

Bert, Roland, Dennis, Cees, Victor, Wouter en Rob ontzettend bedankt nog.

Traditionele hoogtepunten zijn de 11-stedentocht en de aansluitende feestelijke afsluiting en diploma uitreiking in de

Blinkerd. Hierbij werd het geheel weer muzikaal versierd door onze huistroubadour (tevens trainer) Bert van Baar. Helaas

hebben we dit jaar geen les op natuurijs kunnen doen. Er lag wel kort natuurijs maar net op de lesmomenten was dat niet

sterk genoeg.

Kortom weer een mooi seizoen en ik kijk nu al weer uit naar het komende seizoen met hopelijk iets meer natuurijs. Dat

blijft als je het mij persoonlijk vraagt toch het mooiste.
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7 Competitie

Een deel van onze leden beoefenen sport ook in competitieverband. Het lopen of schaatsen van een wedstrijd is zowel een

goede test als een prikkelende uitdaging en op zijn minst een bijzondere training.

Samen aan een wedstrijd deelnemen kan bovendien erg gezellig zijn en kent meestal memorabele momenten waarover

men graag nog eens herinneringen ophaalt.

Hoewel veel lopers deelnemen aan evenementen her en der, kijken we hier naar de eigen loopcompetitie, georganiseerd

door Klaas Tillema.

Voor wat betreft het schaatsen zijn we altijd afhankelijk van wat we van de baan voorgeschoteld krijgen in het programma.

Er waren vorig jaar 6 clubwedstrijden, daarnaast konden de leden zich nog inschrijven voor bijzondere wedstrijden en een

tweetal recordwedstrijden in Heerenveen.

Ook is er de marathoncompetitie op vrijdagavond, waaraan enkele van onze leden trouw deelnemen.

7.1 Schaatscompetitie

De clubwedstrijden telden allemaal mee voor het kampioenschap; deelnemers moeten in totaal punten halen op vier

afstanden. Deze zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie. De prijsuitreiking was op de slotavond op 21 april. Helaas

waren er niet veel licentieschaatsers die in aanmerking kwamen voor de eindrangschikking.

Omdat dit het eerste jaar was voor de nieuwe club konden we heel wat clubrecords noteren, en de nieuwe clubrecordhou-

ders kregen op de slotavond ook een oorkonde.

7.2 Loopcompetitie

Door Klaas Tillema

Tijdens de 4 boslopen, de Nova-loop van januari en de GUS in februari werd voor alle leden van de Sportclub een loop-

competitie gehouden.

De prijswinnaars waren op de 10,5 km: 1.Dick Ernste, 2. Sander Kaandorp, 3. Dick Molenaar en 1.Jolanda Grimbergen,

2.Anita Pielaet, 3.Marcella Krijgsman.

Op de 4 km: 1. Jeske Hoogeboom, 2. Isa Lam.

Jolanda Grimbergen heeft aan alle 6 de lopen deelgenomen.

De prijzen en 9 loopdiploma s werden uitgereikt op de slotavond: vrijdag 21 april 2017 in het T&O gebouw te Bergen.

8 Boslopen

Afgelopen seizoen zijn er door Sportclub Chronos diverse boslopen georganiseerd in Schoorl en Bergen. In Schoorl werden

deze gehouden op 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december. De data van de boslopen in Bergen waren 23

oktober en 26 december. Terwijl de boslopen in Schoorl al jarenlang draaien op de hulp van vaste posten in het duin

worden deze in Bergen bemand door wisselende vrijwilligers vanuit de schaatsers.
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8.1 Boslopen Schoorl

De boslopen in Schoorl vinden plaats vanuit Grand Café Gnap onder aan het Klimduin. Met inzet van veel vrijwilligers

zijn er weer 4 Boslopen Schoorl georganiseerd op de zondagmorgens 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december

2016.

Bij de eerste 2 lopen viel het deelnemers aantal tegen, maar de andere waren 2 prima lopen. De netto-opbrengst was net

iets hoger dan het begrote bedrag. Zie daarvoor het financieel verslag.

Voorgesteld wordt om in 2017 de Boslopen Schoorl te organiseren op de zondagen:

10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december.

De organisatie was naast de vrijwilligers weer in handen van Klaas en Anja Tillema.

8.2 Boslopen Bergen

We hebben ook dit seizoen boslopen georganiseerd op 23 oktober en 26 december 2016. Er waren voldoende vrijwilligers

(schaatser) aanwezig om het parcours uit te zetten, op te ruimen en posten te bezetten. Ook hadden we mountainbikers,

die voor de eerste loper van de verschillende afstanden reden de weg aangaven.

Op 23 oktober hebben we de loop vanuit ons eigen clubgebouw georganiseerd. Er waren meer dan 150 deelnemers. Dit is

een goed aantal voor een gezellige loop.

Op 26 december hebben we voor de tweede keer de bosloop georganiseerd vanuit het clubgebouw van Il Primo. We

hebben geleerd van vorig jaar en hadden een toegangsregelaar in de hal, die zorgde dat de bezoekersstroom in en uit goed

afgestemd werd op de verkoop van de kaartjes. Ook hebben we startvakken gemaakt om te zorgen dat de 10 km lopers,

die om 10.35 uur startten, goed gescheiden zijn van de 15 en 6 km lopers die om 10.30 uur startten. De lopen waren goed

georganiseerd en we hebben verschillende complimenten ontvangen van lopers na afloop. Na de kerstloop was het een

gezellige drukte in de kantine van Il Primo. De lopers hadden het naar hun zin. De sfeer tijdens de loop en de financiële

opbrengst zijn zeker de inspanning van de vele vrijwilligers waard. Tijdens de evaluatie van het seizoen zijn afspraken

gemaakt voor het nieuwe seizoen. Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet en reken op jullie in het volgende seizoen.

We kunnen terug kijken op een geslaagd bosloopseizoen en hebben weer zin in een nieuw jaar!

De Boslopen Bergen zijn op zondag, 22 oktober 2017 en op 26 december 2017.

9 Vrijwilligersinzet

Al jaren zet Wim Kraakman zich in om mensen op de been te krijgen om te helpen bij grote evenementen zoals de Marathon

van Amsterdam. Dit levert de clubkas aardig geld op want de organisatie vergoed een bedrag per vrijwilliger. Het is

echter steeds moeilijker om voldoende mensen te vinden, en Wim—die ook in het vluchtelingenwerk zit—zet steeds vaker

vluchtelingen in om de groep aan te vullen.

Met het bestuur is met Wim overeengekomen dat deze opbrengsten beter aan vluchtelingenwerk ten goede kunnen komen.

Wim zal nog wel mensen benaderen om te blijven helpen.
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10 Organisatie

10.1 Bestuur

De nieuwe vereniging is begonnen met een bestuur van vijf man (geen vrouwen, helaas!) die een variërende termijn

dienen, zodat we niet in één jaar het hele bestuur zien aftreden. Dit jaar werd het bestuur gevormd door:

• Lex Pannekoek (voorzitter)

• Dennis van Dok (secretaris)

• Jim van Elst (penningmeester)

• Rob van Andel

• Sjouke Siersema

Het bestuur heeft diverse keren vergaderd om de voortgang te bewaken en toe te zien dat knelpunten werden geadres-

seerd. De bijzondere situatie van een jonge fusievereniging vergde natuurlijk extra aandacht.

10.2 Wedstrijdcommissie

Door Sjouke Siersema

Periodiek werd er door de wedstrijdcommissie vergaderd. De samenstelling van de commissie bestaat uit: Wim Tas,

Joost Bergsma, Cees Stoop, Sebastiaan McKay en Sjouke Siersema. Het notuleren werd door Sebastiaan gedaan. Ten

opzichte van het vorig seizoen waren er geen veranderingen in de wedstrijden waarmee de commissie zich bezig hield.

Het betrof de organisatie van de interclubwedstrijden en een tweetal wedstrijden in Thialf Heerenveen. Evenals vorig

seizoen, werd er dit seizoen een jeugdweekend georganiseerd in accommodatie “De Hullen” waarbij werd gereden in

Groningen. Deelnemers waren dit seizoen totaal 19 deelnemers, inclusief begeleiding en trainers. Ook is er dit seizoen een

trainingskamp georganiseerd in Inzell voor de wedstrijdschaatsers, totaal 7 deelnemers, inclusief trainers.

10.2.1 Wedstrijdprogramma

Er werden diverse interclubwedstrijden op de Meent in Alkmaar georganiseerd en twee wedstrijden in Thialf Heerenveen.

De organisatie is in handen van Sportclub Chronos. De wedstrijdinschrijving wordt eerst voor leden van Sportclub Chro-

nos opengesteld. Daarna kunnen geïnteresseerden van andere clubs zich ook aanmelden. Dit om de beschikbare tijd zo

optimaal mogelijk te gebruiken en voldoende deelnemers te verzamelen. Dit houdt de kosten voor alle deelnemers laag.

V.w.b. de jurering waren voldoende juryleden beschikbaar, hoewel het hiervoor wel flink puzzelen was. Er werd gestreden

om de clubkampioenschappen en er werden diverse clubrecords gevestigd en gebroken. Tevens werd er deelgenomen aan

de Volhardingsbokaal.

De wedstrijdcommissie concludeert dat het aantal deelnemers aan de wedstrijden uit eigen club helaas niet erg groot is.

Er wordt tevens geconcludeerd het wel de moeite van het organiseren waard blijft, voor diegenen binnen de club die wel

aan de wedstrijden meedoen.

10.2.2 Jury

Sportclub Chronos beschikt over een flink aantal gediplomeerde leden (leden die in het bezit zijn van KNSB diploma’s).

Hierdoor is zij in staat wedstrijden te organiseren die aan de eisen van de KNSB voldoen, zonder dat daarbij direct een

beroep op derden moet worden gedaan.
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10.2.3 Trainers

De schaatstrainingen werden verzorgd door Joop van Dok, Wim Zwaan, Marcel en Kevin v.d. Pols, Johan Jonker en Se-

bastiaan McKay. De fietstrainingen werden door Marcel verzorgd. De looptrainingen voor de wedstrijdschaatsers werden

gegeven door Sebastiaan, Victor en Joop (klimduintraining).

10.2.4 Voortbestaan wedstrijdcommissie

Afgelopen jaar is de status van de wedstrijdcommissie in relatie tot de toekomstgerichte aanpak van het bestuur van

Sportclub Chronos besproken. Vanuit het bestuur wil men toe naar een korte lijnen structuur waarbij men, gezien de totale

bestuurswerkzaamheden, een losse wedstrijdcommissie niet ideaal vindt.

De wedstrijdcommissie zal daarom met ingang van het nieuwe seizoen in zijn huidige vorm ophouden te bestaan. Het

werk dat door de leden van de wedstrijdcommissie wordt verzet, wordt door zowel de leden als het bestuur zeer ge-

waardeerd. Daarom is het bestuur blij dat de huidige leden van de wedstrijdcommissie hebben aangegeven in meer of

mindere mate betrokken te willen blijven bij de organisatie (hoewel in een aangepaste vorm). De wedstrijdcommissie zal

in augustus een sluitingsvergadering houden om haar taken op een juiste manier door te geven aan het nieuwe bestuur.

11 Clubgebouwen

Door van Lex Pannekoek

11.1 Locatie Bergen

De onderhandelaars, namens de vereniging, Karel Veel en Lex Pannekoek, zijn vorig jaar verrast door de gedachte veran-

dering van het nieuwe bestuur van Il Primo. Na anderhalf jaar overleg heeft men besloten de door Il Primo en STG Bergen

ondertekende overeenkomst van 23 mei 2013 alsnog uit te voeren. Dit betekent dat het clubgebouw verbouwd wordt vol-

gens de in de overeenkomst genoemde uitgangspunten. Het gemeenschappelijk gebruik van de kleedruimte van Il Primo

is hiermee van de baan. In de overeenkomst staat dat Il Primo het clubgebouw verbouwt en wij 10 jaar gratis gebruik

mogen maken van het gebouw. Na 10 jaar moeten we in overleg over een huurovereenkomst.

We hebben afgesproken dat Lex de uitgangspunten van het bouwplan volgens het contract verwerkt in een tekening. Het

budget dat het bestuur van Il Primo voor de verbouwing heeft is € 15.000,-. Il Primo wil de verbouwing met vrijwilligers,

van Il Primo en Chronos, uitvoeren. Na uitwerking van de tekening blijkt het budget niet voldoende. Aanvullend budget

is door de leden van Il Primo toegezegd. We kennen het bedrag niet.

Na onderzoek blijkt de fundering van het clubgebouw slecht te zijn. Il Primo overweegt nu nieuwbouw. Ze onderzoeken

wat er gebouwd mag worden volgens het bestemmingsplan. Wij wensen meer zekerheid over de hoogte en duur van de

toekomstige huurperiode. Daarom hebben wij de uitgangspunten opgesteld voor de huurovereenkomst na de afgesproken

10 jaar. Een vervolg overleg over de plannen heeft nog niet plaatst gevonden.

11.2 Locatie Schoorl

We maken voor trainingen in Schoorl gebruik van het clubgebouw van de Schoorlse IJsclub. In het verleden waren de

schaatsers en lopers in Schoorl lid van de ijsclub en gebruikte men het gebouw zonder kosten. Als tegenprestatie onder-

steunden de licentieschaatsers de IJsclub met het innen van contributie en het verstrekken van lidmaatschapskaarten van

de IJsclub.
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In overleg is overeengekomen dat we het clubgebouw mogen blijven gebruiken als er geen natuurijs is. We betalen een

huur van € 400,- per jaar.

Wij vragen de Leden Vergadering toestemming om de overeenkomst te mogen ondertekenen.

12 communicatie

12.1 Dweilpauze

Het clubblad verscheen zes keer, in de maanden oktober tot en met maart.

De redactie is in handen van Gerard Becker, die tevens regelmatig opduikt bij activiteiten om foto’s te nemen. De bladen

worden via de trainers verspreid. Een digitale versie wordt beschikbaar gemaakt op de website.

De kosten van de Dweilpauze worden deels gedekt door advertenties. We vragen de leden om te helpen nieuwe adver-

teerders te werven.

12.2 Website

De website http://sportclubchronos.nl/ kan gebruikt worden voor het delen van informatie van- en door de leden.

Wie interesse heeft om hieraan bij te dragen kan een inlogcode aanvragen bij het bestuur.

13 Bijzonderheden

13.1 Kleding

De schaatsende leden kregen dit seizoen allemaal een trainingsjas met het logo van de club. De schaatstrainers kregen een

dikke trainersjas. Leden die stoppen met schaatsen wordt verzocht hun jas gewassen in te leveren zodat we ze kunnen

hergebruiken.

13.2 In memoriam

Op woensdag 31 augustus overleed ons lid Leon Terlouw. Leon was 61 jaar.
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