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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 4 februari 2020          

Aanwezig: Annette Holthuis, Fried van Hoek, Wout Verhagen, Wilbert de Wijs, Robin Bakerus, 

Janneke Kempers, Anouk Lavrijsen, Jaap Riet, Rinnie de Boer, Monique vd Linden, Paula van Agt, 

Yvonne Derksen, Martijn Gielens, Maurice vd Berge, Jeroen Lathouwers, Maria van Hout (later), 

Bestuur: Anne Joustra, Frank Lodewijk, Cyriel Douven, Irma van Laarhoven 

Afwezig met kennisgeving: Miriam Veerman, Koert Hofman, Karin van Rossum, Bram Stoop, Pascal 

Engelen, Ellis Engelen. 

 

1. Opening  

Voorzitter Anne Joustra heet om 20.30 uur de aanwezigen van harte welkom en vraagt of iedereen er 

mee akkoord gaat dat voor- en achternamen in het verslag worden verwerkt. Niemand maakt 

bezwaar.     

2. Verslag van ALV van 5 februari 2019 

Geen op- of aanmerkingen hierover. Het verslag van de ALV van 5 februari 2019 wordt vastgesteld.

     

3. Secretarieel Jaarverslag 2019  

Irma vat het secretarieel jaarverslag kort samen. Het volledige verslag wordt bij de notulen gevoegd 

van vanavond gevoegd. Zie bijlage 1. 

Naar aanleiding van de opmerking dat het ledenaantal gelijk is gebleven omdat er evenveel nieuwe 

aanmeldingen waren als opzeggingen, vraagt Jaap of het bekend is waarom mensen opzeggen. 

Antwoord: Ja, de redenen van opzeggers zijn bekend en zijn legitiem; niemand heeft uit 

ontevredenheid opgezegd.  

Om het ledenaantal op te krikken stelt Robin voor om te zoeken naar mensen die al hardlopen en bij 

de vereniging zouden willen aansluiten om te trainen voor een marathon. Dit idee wordt opgenomen 

in het trainersoverleg. 

4. Jaarrekening 2019 

Frank ligt de jaarrekening en exploitatierekening toe. Er zijn geen vragen over.  

5. Verslag kascommissie 

Monique vd Linden en Jaap Riet hebben de administratie bij de penningmeester gecontroleerd en 

geconcludeerd dat de administratie correct is bijgehouden. Zij stellen de leden voor om het bestuur 

en de penningmeester decharge te verlenen voor de cijfers van 2019. Zie bijlage 2.  
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6. Vaststelling Jaarrekening 2019 

De leden gaan akkoord met decharge van penningmeester en bestuur. De jaarrekening over 2019 is 

hiermee vastgesteld. 

7. Begroting 2020  

Frank geeft toelichting op de begroting van de inkomsten en uitgaven. De opbrengst van de 

Gulbergentrail wordt verdeeld over de organiserende verenigingen en het saldo wordt opgenomen in 

de begroting van LONU.  

Op basis van de begroting stelt het bestuur voor de contributie ad € 55,-- gelijk te houden. De leden 

gaan akkoord met de begroting en deze wordt daarmee vastgesteld. 

8. Clubgebouw en veld 

8.1  Onderhoud veld/samenwerking binnen Stichting Sport voor Allen (SVA): 

Afgelopen jaar is er contact met de Gemeente geweest over het clubgebouw en is gebleken dat het 

gebouw destijds met vergunning is gebouwd. De vergunning voor de aanbouw is inmiddels ook 

goedgekeurd. Het recht van opstal (gebouw staat op grond van de gemeente) lag nog niet vast, maar 

dit wordt naar verwachting binnenkort geregeld.  

Afspraak over onderhoud veld en borders: SVA beheert namens de Gemeente de sportvelden van 

EMK en LONU. Het bestuur van SVA (waarin Anne zitting heeft) is onlangs uitgenodigd door de 

Gemeente en het is gebleken dat de Gemeente weer met de individuele verenigingen contact wil 

hebben, i.p.v. via SVA. Het gevaar hiervan is dat een grote vereniging zaken door zou kunnen drukken 

in het nadeel van LONU. Binnenkort wordt opnieuw overleg gevoerd met de met wethouder. Insteek 

van LONU is om SVA in stand te houden. 

8.2 Veld blad ruimen / Materiaalopslag / Materiaalopslag voortgang: 

Omstreeks Kerst is er een bericht onder de leden verspreid omtrent de aanbouw. Hierop hebben een 

paar leden gereageerd, louter positief. Daaruit is de conclusie getrokken dat de leden het ermee eens 

zijn. De volgende stap is alvast gezet en de aanbouw is uitgezet. De kosten zijn lager dan vorig jaar 

tijdens de ALV aangegeven. Anne vraagt of iemand hier iets over wil zeggen of er tegen is. Dat is niet 

het geval. De investering voor de bouw van de materiaalopslag wordt door de leden goedgekeurd. 

BAN Bouw is bereid tegen schappelijke kosten werkzaamheden uit te voeren. BAN Bouw voert regie 

en de constructie. Om te besparen op de kosten wordt de ombouw en de elektra door leden gedaan. 

Zaterdag 29 februari wordt het graafwerk gedaan. Oproep aan de leden om hierbij te komen helpen 

en zo mogelijk een kruiwagen mee te brengen. Aanmelden hiervoor kan middels de lijst die op het 

bord hangt. 

Ook dient er nog blad van het veld afgevoerd te worden. Via de nieuwsbrief wordt ook hiervoor een 

oproep gedaan. Bij voldoende aanmeldingen en kruiwagens voor 29 februari kunnen beide taken 

gecombineerd worden. 
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9. Trainerszaken, sportactiviteiten 

Kort na de ALV in 2019 heeft Cyriel zich voor een bestuursfunctie aangemeld en hij draait al bijna een 

jaar als aspriant bestuurslid mee. Cyriel heeft ‘Trainerszaken’ overgenomen van Paul.  Na afmelding 

van diverse trainers kwam het kritieke moment van trainerstekort. Gelukkig hebben zich twee 

nieuwe trainers gemeld (Wilbert en Erik S). Het totaal staat nu op 12 trainers. Dit is een krap aantal 

waardoor groepen soms zichzelf moeten trainen. Cyriel doet oproep aan eenieder om na te denken 

over trainersfunctie. 

Om weer een boost te geven aan het ledenaantal, is besloten dit najaar weer een beginnersgroep te 

starten. Jeroen, Annette en Paulien trekken de kar. Waarschijnlijk wordt deze groep op maandag 

gestart en stroomt in op donderdag. 

Op sportief gebied zijn de leden van LONU afgelopen jaar, naast de trainingen op dinsdag en 

donderdag, behoorlijk actief geweest. De PR nam bijvoorbeeld deel aan de La Chouffe Trail in 

Houffalize en vervolgens aan de Zugspitze Ultra Trail.  

In maart vond de Gulbergen Trail plaats, waar ook een grote groep LONU-ers verscheen. Twee 

andere jaarlijks terugkerende evenementen zijn de Pannenkoekenloop en de Van Goghloop. 

In oktober vond de marathon van Eindhoven plaats. Als voorbereiding op de ‘halve’ had Jasper voor 

een aantal lopers maatwerkschema’s gemaakt. 

Er werd een bosloop georganiseerd in de bossen bij Joe Mann en een running bootcamp op de 

Gulbergen. Ook bij de Sylvesterloop in december verschenen veel LONU-ers. Al met al was 2019 een 

sportief jaar met voldoende uitdagingen en de bedoeling is dit in 2020 voort te zetten. 

 

10. Bestuurssamenstelling en vacature(s) 

Verkiezing van Cyriel Douven: Alle leden gaan akkoord met toetreding van Cyriel tot het bestuur. 

Herverkiezing:  Irma van Laarhoven is aftredend en herkiesbaar. Alle leden gaan akkoord met 

herkiezing. 

Volgens de statuten moet het bestuur uit vijf personen bestaan; op dit moment zijn dat er slechts 

vier. Daarom is het dringend gewenst dat er een vijfde bestuurslid komt. Wie zich meldt zich aan?  

Kascommissie voor het komend jaar: Monique vd Linden en Annette Holthuis. 

Vrijwilligers Van Goghloop & Gulbergen Trail: Als je wilt meehelpen bij de Gulbergentrail (8 maart) 

kun je je aanmelden bij Fried.  

Voor de Van Goghloop (6 juni) zijn ook veel mensen nodig. Meld je t.z.t. aan! 

Op 5 april vindt de Pannenkoekenloop plaats; de inschrijflijst hangt in het clubgebouw! 

 

11. LONU beleidsplan 2018 – 2023  

Inhoudelijk is het beleidsplan niet gewijzigd; enkel wat tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd. Het 

beleidsplan is voor een ieder inzichtelijk op de website. 
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N.a.v. het beleidsplan vraagt Yvonne aandacht voor de opkomst op de trainingsavonden. Het is een 

zorgelijke ontwikkeling dat een groot aantal leden inactief lijkt te zijn. Wat is de reden hiervan en 

kunnen we dit aanpakken? Afgesproken wordt dat dit met de trainers besproken wordt. Ideeën zijn 

welkom.  

Uit ervaring bij Ehv Atletiek weet Maurice dat dinsdag- en donderdagavond geschikte momenten zijn 

voor trainingen, maar daarnaast ook de zaterdagochtend. Als er interesse is zou hij een groep willen 

begeleiden op zaterdagochtend. Wordt besproken. 

12. LONU- feest 

Het jaarlijkse clubfeest is een sociaal aspect van de vereniging. Wie wil de organisatie dit jaar op zich 

nemen? Niemand meldt zich en daarom wordt een oproep geplaatst in de komende nieuwsbrief. 

13. Enquête functioneren club 

Uit de enquête is veel informatie gekomen en de vraag is wat we daarmee kunnen. Gemiddeld zijn 

de leden tevreden. De enquête geeft geen aanleiding zaken ter discussie te stellen of te veranderen. 

Wat vinden leden ervan? Zijn er ideeën? Laat ze aub horen!  

14. Rondvraag 

Yvonne: PR richt zich momenteel vooral op trails; hun trainingsschema is daarop gericht. Maar zorg 

dat je open blijft staan voor mensen die zich willen ontwikkelen op snelheid, anders haken deze af. 

De opmerking wordt erkend; er heeft een verschuiving plaatsgevonden. Willen we dat als club? In 

trainersoverleg (Wilbert/Jeroen/Frank/Olav) zal worden besproken wat het uitgangspunt moet zijn 

van PR, waarna terugkoppeling aan het bestuur zal volgen. 

Robin: Volgend jaar bestaat Nuenen200 jaar en worden veel activiteiten georganiseerd. Het zou leuk 

zijn als LONU zich dan ook profileert. Robin houdt ons op de hoogte van de activiteiten. 

Fried organiseert al aantal jaren sportman/sportvrouw van het jaar (en de voorloper hiervan). Hij wil 

de organisatie overdragen. Jeroen wil dit wel blijven regelen en zoekt een nieuw maatje daarvoor. 

Robin: De verkiezing Lonu-er van het jaar lijkt een populariteitskwestie. Kunnen we de stemming 

achterwege laten? Leden zouden nominatie moeten uitbrengen waarna het bestuur beslist. Dit zal in 

het bestuur worden besproken.  

15. Sluiting vergadering 

Als er niets meer aan de orde is, bedankt Anne voor ieders aanwezigheid en inbreng. Hij sluit de 

vergadering en nodigt iedereen uit nog wat te drinken en na te praten. 

 

Bij dit verslag hoort: 

- Bijlage 1: Secretarieel jaarverslag 2019 

- Bijlage 2: Verslag kascommissie 4 februari 2020 
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Bijlage 1 
 

 
   
 
 
 
 

Secretarieel jaarverslag 2019 
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 2019   
Middels dit verslag blikken we terug op 2019. Het jaar waarin een LONU-er geëerd werd met een 
Koninklijke Onderscheiding, o.a. voor zijn onbaatzuchtige inzet voor onze vereniging.  
Zoals het een fijne vereniging betaamt, kan LONU zich gelukkig prijzen met enthousiaste leden en 
vonden er zowel sportieve als sociale activiteiten plaats. 
 

Clubkampioenen, LONU-er van het jaar 2018 

Traditiegetrouw werd het nieuwe jaar geopend met de prestatieloop en aansluitend de huldiging van 
de  clubkampioenen. Daarna werd de LONU-er van het jaar 2018 gekozen. De eer ging naar Olav, die 
geroemd werd vanwege zijn trainingen en het enthousiasmeren van LONU-ers voor het fenomeen 
trailrun. 
 
 

Sportieve activiteiten 

Buiten de reguliere trainingen op dinsdag- en donderdagavond, werden nog meer sportieve 
activiteiten georganiseerd.  
Zonder compleet te zijn volgt hieronder een opsomming: 
- Prestatieloop: Zoals gebruikelijk vonden tijdens de eerste trainingsavond in januari én vlak voor de 
zomervakantie de prestatielopen plaats. Uiteraard kennen we geen winnaars, iedereen loopt op zijn 
eigen tempo. De gelopen afstanden zijn in het clubhuis beschikbaar op het mededelingenbord. Op 
beide avonden was de opkomst goed; zelfs in juli toen de mogelijke aanwezigheid van de 
processierups op het parcours roet in het eten dreigde te gooien. Beide avonden kon in het clubhuis 
na afloop geborreld en nagepraat worden. Leuk om tijdens de borrel ook leden te ontmoeten die 
geblesseerd zijn of om een andere reden een tijdje niet op de training zijn geweest. 
- Running Bootcamp: een combinatie van krachtoefeningen en hardlopen. Onder deskundige leiding 
werd op meerdere zondagochtenden een gevarieerde training in de bossen aangeboden.   
 - Gulbergentrail: deze werd samen met LOGO een LGM georganiseerd. Dit jaar werd het bosgebied 
aan de overzijde van het Eindhovens Kanaal ook in het parcours opgenomen, waardoor meer variatie 
voor de lopers. Ondanks de slechte weersvoorspellingen (code geel) was er een record aan 
deelnemers, die het nieuwe parcours erg wisten te waarderen. 
- Pannenkoekenloop in Epen, Limburg: Er kon een keuze worden gemaakt uit verschillende 
afstanden door het glooiende landschap van Limburg. Met uiteraard na afloop een heerlijke 
pannenkoek en een biertje als beloning. 
- 25e Van Goghloop en de Scholierenloop: Bij de scholierenloop verschenen een kleine 500 
basisschoolleerlingen aan de start, opnieuw een record aantal lopertjes. Mede dankzij het prachtige 
weer was er veel publiek op de been. Met de scholierenloop wil LONU de Nuenense jeugd al op 
jonge leeftijd kennis laten maken met de loopsport. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de 
Nuenense basisscholen. 
Per categorie mocht de leerling die de afstand het snelste aflegde, zich de snelste Nuenense 
basisscholier van 2019 noemen. Zowel voor de jongens als voor de meisjes was deze titel met 
bijbehorende onderscheiding in de wacht te slepen en voor de nummers twee en drie lag ook een 
mooie onderscheiding klaar. 
De Van Goghloop is een evenement dat regionaal een belangrijke plek heeft ingenomen op de 
hardloopkalender. Waar op andere plaatsen de organisatie van dergelijke evenementen steeds vaker 
wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf, mogen wij er trots op zijn dat de organisatie 
volledig in handen is van onze vereniging. Ook in 2019 waren er veel inschrijvingen. Het was extra 
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speciaal omdat het een jubileumjaar was, nl de 25e. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers verliep de 
dag heel voorspoedig. 
Tijdens de voorbereidingen kwam, tot verrassing van velen, het complete team van Burgemeester en 
Wethouders de Dorpswerkplaats binnenlopen en werd aan Fried een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt. Fried staat aan de wieg van de Van Goghloop en was voor de 25e keer mede-organisator. - 
Bosloop in de omgeving van het Boshuys in Best: wederom een goede opkomst van lopers, ondanks 
de hoge temperatuur. De beloning achteraf in de vorm van een lekker koud glas water had niet beter 
kunnen zijn.  
- Zomertrainingen: Tijdens het zomerreces kon elke dinsdag- en donderdagavond getraind worden; 
start in Nuenen-Oost. Er wordt een programma aangeboden dat geschikt is voor alle niveaus. Een 
enkele keer moest de training afgelast worden vanwege de tropische temperatuur. Hoewel de 
opkomst wisselend was, waren de lopers enthousiast. 
- Verder: Ook in de wijde omgeving werd LONU vertegenwoordigd op loopevenementen. Om er een 
paar te noemen: Rondje Nuenen-West, de Gerwen Nederwettenloop, Marathon Eindhoven, 
Marathon Rotterdam, Freedom Run,  Tilburg Ten Miles, Ronde van Waalre, Hypotheker Beekloop, 
Zugspitze Ultra Trail (ZUT), Vestingloop, ’t Is voor niks loop, Marikenloop, Mispelhoefloop, 
Sylvesterloop etc. etc. Leuk dat hiervan regelmatig verslag wordt gedaan in de nieuwsbrief en op 
Facebook. 
 

Clubfeest 

In september werd het jaarlijkse clubfeest gehouden. Na de tropische zomer was het weer nu helaas 
minder, maar gelukkig waren de organisatoren zo inventief om de gehuurde midgetgolfbanen naar 
binnen te verplaatsen. Tegelijkertijd konden we onze hersenen kraken tijdens een spannende quiz. 
Vervolgens stond een heerlijk buffet klaar. Wederom een geslaagd evenement waarvoor dank aan de 
organisatoren! 
 
 

Samenstelling bestuur 

Tijdens de ALV in februari kwam vanuit het bestuur een dringende oproep voor een vijfde 
bestuurslid. Het zittende bestuur bestaat uit Anne, Frank, Paul en Irma. Volgens de statuten dient het 
bestuur uit vijf personen te bestaan. Cyriel gaf tijdens de ALV aan een bestuursfunctie in overweging 
te nemen maar wilde er eerst over nadenken. Niet heel veel later heeft hij zijn medewerking 
toegezegd en sinds het voorjaar draait Cyriel mee als aspirant bestuurslid. Tijdens de ALV in februari 
2020 dient hij nog formeel gekozen te worden door de leden. 
Het leek er dus even op dat het bestuur compleet was, echter halverwege 2019 heeft Paul zich 
helaas teruggetrokken en zijn lidmaatschap beëindigd. De trainingstijden pasten steeds minder bij 
zijn privéleven. 
Daarom is er nog steeds een vacature. Wie meldt zich aan? 
 

Trainers 

LONU heeft twee hoofdtrainers, Annette en Jeroen. Daarnaast hebben we een aantal looptrainers 
die allemaal gecertificeerd zijn. Een aantal trainers heeft helaas afscheid moeten nemen vanwege 
aanhoudend blessureleed, maar gelukkig zijn er ook trainers bijgekomen waardoor het toch 
(nagenoeg altijd) lukt om elke groep met een trainer op pad te laten gaan. In 2019 hebben we geen 
beginnerscursus georganiseerd, o.a. omdat daarvoor trainers vrij gemaakt moeten worden en er een 
tekort zou ontstaan voor de reguliere trainingen. Beginnerscursus blijft wel een aandachtspunt en 
hopelijk komt deze in 2020 wel weer op de agenda. 

Nieuwsbrief, Facebook, lokale krantjes 
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Middels de digitale nieuwsbrief die ongeveer tien keer per jaar verschijnt, worden leden snel op de 
hoogte gebracht van belangrijke informatie, maar er staan ook veel leuke nieuwtjes in en 
wedstrijdverslagen. Ook op Facebook verschijnen regelmatig foto’s en verslagen.  
Door af en toe een publicatie in Rond de Linde en de Nuenense Krant proberen we nog meer 
zichtbaarheid en naamsbekendheid te krijgen, wat mogelijk tot meer leden leidt. 
Verslagen en foto’s van evenementen zijn altijd welkom! 
 
 

Reanimatiecursus  

Tijdens de herhalingslessen in december is de kennis en vaardigheid van de trainers weer opgefrist 
voor wat betreft reanimatie, de AED en het in veiligheid brengen van een slachtoffer. Hoewel we 
hopen dat het niet nodig is, is het een veilig gevoel dat er in iedere loopgroep iemand is die kan 
reanimeren. 
 

Vrijwilligers 

Gelukkig heeft LONU veel leden die zich inzetten voor allerlei activiteiten. Dat is ook nodig. Zonder 
vrijwilligers kan een club niet bestaan. Het bestuur dankt iedereen hiervoor. In de praktijk blijkt toch 
dat veel zaken door een kleine groep mensen opgepakt wordt. Daarom een oproep aan iedereen om 
op wat voor manier dan ook, een bijdrage te leveren. 
 

 
Ledenaantal 

We begonnen 2019 met 95 leden en we sluiten af met 95. Er zijn wat opzeggingen geweest maar ook 
mochten we nieuwe leden verwelkomen, die we heel veel loopplezier wensen. 
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Bijlage 2 

 

http://www.lonu.nl/cms3/index.php

