
Notulen van de ALV van de NOLB, gehouden op 24 april 2013, te 
Schaarsbergen 
 
  Aanwezig: 
 
Bestuur:  Klaas de Jong (voorzitter), Bert Molenaar, Gerrit van de Riet, Edo Elzenga 
Argus:   Dirk Zwikker, Werner Halter 
HOC’93: Esther Bosman-Roos, Koen de Jong 
KOVZ:  Adrie van Opstal 
MINOR: Hanneke Zuidema, Dorine de Vries-Sala 
OLifant:  Dunja van de Riet 

 
1) Opening door de voorzitter. 
 
2) Vaststellen van de agenda. 
 
3) Goedkeuring van de notulen van de ALV van 26 april 2012.  
  De notulen worden goedgekeurd. 
 
4) Bestuursverkiezingen.  
  Aftredend en herkiesbaar zijn Klaas de Jong (in de functie van voorzitter) en Bert Molenaar. Er 

 hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Klaas de Jong en Bert Molenaar worden beide 
 herkozen. Het schema van aftreden in het bestuur is nu als volgt:  

 
        aangetreden per aftredend per 

- Peter Verbeek  (MINOR)   ALV 2011  ALV 2014 
 
- Edo Elzenga (HOC’93) *   ALV 2012  ALV 2015 
- Gerrit van de Riet (OLifant) *  ALV 2012  ALV 2015 
 
- Klaas de Jong (HOC’93) **  ALV 2013  ALV 2016 
- Bert Molenaar (HOC’93)   ALV 2013   ALV 2016 
 
* Edo Elzenga en Gerrit van de Riet zijn weliswaar niet aangetreden per ALV 2012, maar 
hebben in het najaar van 2012 de vacante plaatsen in het bestuur ingenomen. Aangezien 
hun voorgangers zijn aangetreden (dan wel: hadden moeten aantreden) per ALV 2012, 
telt voor hen toch de ALV 2012 als moment van aantreden. 
** Klaas de jong is als enige bestuurslid gekozen in functie: die van voorzitter. 
 

5)  Mededelingen vanuit het bestuur. 
  - De Jacob Haklanderprijs wordt dit jaar uitgereikt aan een tweetal ‘stille krachten’: Esther 

 Bosman (HOC’93) en Dorine de Vries (MINOR). Zij worden gewaardeerd vanwege hun grote 
 inzet en krijgen de prijs ter plekke uitgereikt.  

  - Lidmaatschap van verdienste voor Ton Roos (HOC’93). Op voordracht van het bestuur van 
 HOC’93 heeft het NOLB bestuur besloten het lidmaatschap van verdienste aan Ton Roos toe 
 te kennen. Ton heeft zich jarenlang ingezet voor zowel de oriënteringsloopsport in Nederland 
 als die van de vereniging HOC’93. Aangezien Ton Roos niet aanwezig kan zijn bij deze ALV, 
 heeft Klaas de Jong hem een dag eerder, op de jaarvergadering van HOC’93, het 
 lidmaatschap van verdienste toegekend. 

 
6) Jaarverslag van de (interim)secretaris. 
 Opmerking: Hoewel er niet tot nauwelijks MTB-orienteering plaatsvindt in Nederland, blijft 
 Anne Heikoop toch de contactpersoon namens de NOLB binnen het IOF.  
 Het jaarverslag  wordt goedgekeurd. 
 
7) Jaarverslag wedstrijdcommissie. 
 Gerrit van de Riet geeft een uitleg over de vermelding van de aantallen deelnemers van de 
 NOLB en de aantallen losse (Nederlandse) deelnemers in 2012. Deze cijfers van 2011 zijn 
 niet bekend.  
 Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 



 
 

8) Financieel jaarverslag 2012. 
 Opmerking: Er ontstaat een discussie over het voornemen van het bestuur om de € 280,- (nog 
 te ontvangen inschrijfgeld van M. Heikoop, inschrijfgeld WOC 2006) niet meer te vermelden 
 op de balans. Na een discussie waarbij stemmen opgaan om dit bedrag te blijven vermelden, 
 wordt uiteindelijk besloten. Het bestuur is van mening dat het de tijd en energie niet waard is 
 om hier aandacht aan te blijven besteden. De kwestie is hierbij onoplosbaar verklaard en er 
 worden geen pogingen meer gedaan om de € 280,- te innen of te vermelden. Hiermee gaan 
 bestuur en ALV geenszins akkoord met een eventuele tegenclaim. 
 Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
9) Verslag kascontrolecommissie 2012. 
 Hanneke Zuidema en Dirk Zwikker melden dat zij de leden van de ALV adviseren de 
 financiën van het boekjaar 2012 akkoord te bevinden. Met dank aan de penningmeester en de 
 kascontrolecommissie verleent de ALV het bestuur decharge voor de financiën van het 
 boekjaar 2012. 
 
10) Nieuwe kascontrolecommissie. 
 Volgend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit: Dirk Zwikker en Dorine de Vries. Het 
 reservelid wordt Dunja van de Riet. 
 
11) Begroting 2014. 
 Bert Molenaar geeft een mondelinge toelichting bij de verspreide papieren. Opmerking: Zolang 
 de ondergrens van 5000 euro aan eigen vermogen nog niet is bereikt, zal het bestuur op deze 
 (financiële) voet door willen gaan. Mocht het saldo onder de ondergrens van 5000 euro 
 dreigen te zakken, dan wil het bestuur gaan onderzoeken op welke wijze de inkomsten 
 vergroot (bijvoorbeeld door contributieverhoging) kunnen worden, of de uitgaven verkleind.  
 De begroting wordt goedgekeurd. 
 
12 Wijzigingsvoorstellen huishoudelijk- en wedstrijdreglement. 
 Vooraf aan de ALV had de secretaris vele wijzigingsvoorstellen verspreid. Over alle 
 voorstellen wordt na een korte verduidelijking gestemd. Om een wijziging aangenomen te 
 krijgen is meer dan 50% van de stemmen nodig. De Algemene Vergadering geeft haar 
 goedkeuring dat er per vereniging geen schriftelijke volmachtigingen dienen te worden 
 overlegd op de ALV, er dient wel een vertegenwoordiger van die vereniging aanwezig te zijn 
 die geen zitting heeft in het NOLB bestuur. 
 
 Er is gestemd met onderstaande stemverhouding.  
 Het eerste getal staat voor het aantal verenigingsleden per 1-1-2013, het tweede getal voor 
 het aantal stemmen per vereniging. Als enige vereniging was UZO niet vertegenwoordigd en 
 had derhalve geen stemrecht. Van de 23 stemmen waren er dus 21 aanwezig. Om een 
 meerderheid te behalen diende een voorstel gesteund te worden door 11 of meer stemmen. 
 
  
   leden  stemmen 
 Argus  41  3 
 HOC’93 91  7 
 KOVZ  86  6 
 MINOR  38  3 
 OLifant  30  2 
 UZO  25  2 (niet aanwezig bij de ALV, dus geen stemrecht) 
 
 
 
 
 Huishoudelijk reglement: 
 5.2 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 11.1 voorstel bestuur aangenomen 
 12.4 voorstel bestuur aangenomen 



 24.4 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen  
 27.2 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen (met de toevoeging: bijvoorbeeld.) 
 27.4 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen (met taalkundige verbetering) 
 27.5 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen (met de toevoeging: bijvoorbeeld.) 
 
 
 Wedstrijdreglement: 
 2.8 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 3.4 voorstel HOC’93 aangenomen 
 3.5 voorstel HOC’93 aangenomen 
 3.6 geen meerderheid van stemmen voor een voorstel, dus geen verandering 
 4.4 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 4.5.2 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 4.6.4 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen (aanpassing: Er wordt naar gestreefd een 
  competitieve, technische kaart te gebruiken) 
 12.12 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 12.13 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 14.12 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 14.14 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen (toevoeging na de laatste regel: Een  
 vacante startplaats geldt ook als een onderbreking van de opeenvolging) 
 15.7 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 16.18 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 17.5 geen meerderheid van stemmen voor een voorstel, dus geen verandering 
 18.2 geen meerderheid van stemmen voor een voorstel, dus geen verandering 
 18.8 voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 tabel voorstel wedstrijdcommissie aangenomen 
 3.1 
 
 De aangepaste reglementen zullen ter inzage geplaatst worden op de website van de NOLB. 
 
  
 
13) Rondvraag. 
 - Klaas de Jong en Hanneke Zuidema geven nog enige informatie over de PR commissie: De 
 vernieuwde NOLB website (www.nolb.nl), de facebookpagina (oriënteringslopen in 
 Nederland), advertenties in Op Pad, aankondigingen van onze wedstrijden op de diverse 
 digitale loopkalenders, mogelijke aanschaf van vlaggen, vaandels en banners, contacten en 
 mogelijke (informatie)uitwisseling met survivalrunners en adventurerunners en verbetering van 
 de verstandhouding met terreineigenaren. 
 - Werner Halter: Laten we ervoor zorgen dat de vermelding van OL wedstrijden op de nieuwe 
 NOLB website duidelijk en eenduidig is. Als (nieuwe)deelnemers moeten zoeken naar data, 
 tijden of locaties, dan geven ze de zoektocht al snel op. Het zou zo moeten zijn dat alle van 
 NOLB wedstrijden steeds dezelfde informatie (locatie, datum, tijd, aanmeldingsprocedure) 
 binnen één muisklik te vinden is. Dit advies wordt doorgegeven aan de maker/beheerder van 
 de website. 
 
 
Secretaris NOLB 
Edo Elzenga 
25 april 2013 
 
 
 
 

http://www.nolb.nl/

