
 
 

Notulen Ledenvergadering 
 

 
 
    
    Notulen 24e ledenvergadering 2 juli 2020 
          Aanwezige bestuursleden: 
          Robert Vink  voorzitter 
          Kees den Tuinder secretaris 
          Elwin Groenendijk penningmeester 
         
         Met kennisgeving afwezig 
         Stefan Buil  jeugdcommissaris 
         Arnold Groenendijk klimcommissaris 
         Aanwezige leden:, Gerard den Toonder  
          
          I.v.m Covid-19 was dit een digitale vergadering. 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering, In de voorgestelde agenda worden geen wijzigingen        
aangebracht. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
 
3.Notulen 23e Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019 
 

         De notulen van de 1edenvergadering worden goedgekeurd. 
          
         4. Financieel Jaarverslag 2019 en Begroting 2020 
  
         Er is een financieel jaarverslag opgesteld, het verslag staat op de website. 
         Tijdens de vergadering geeft de penningmeester een korte toelichting op de cijfers. 
         De kascontrolecommissie die dit jaar bestond uit Bart Dijkhuijzen(1) en Jan 

Groenendijk(2)hebben geen op- en aanmerkingen op het financieel jaarverslag. 
         Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend.  
         De kascommissie voor 2021 bestaat uit Jan Groenendijk(1) en Bart Dijkhuijzen2) 
         Er is geen reserve.  
          

 
         5. Verslag activiteiten 2019 + vooruitblik. 

 
          Verslag klimmen 2019      
  



Openingsweekend Dave  
Eind maart vond deze activiteit plaats, het eerste officiële klimweekend van 2019. Het 
weekend was overvol qua deelnemers, iedereen zat er weer op te wachten om buiten te 
klimmen. Dit bleek ook aan het enthousiasme- en inzet van alle deelnemers. Succesvolle start 
van het seizoen!  
 
Klimweekend Freyr  
Een stuk kouder dan het openingsweekend, maar toch veel gemotiveerde klimmers aan de 
maas. Instructeur Maarten heeft verschillende klimmers (die voor het eerst mee gingen), zeer 
geholpen met multipitch vaardigheden. Zowel instructeur als deelnemers hebben volop 
genoten van het grootste klimgebied van België.  
 
Klimweekend Beez  
Het eerste weekend waarbij overnacht werd op een camping. Dus dat belooft lekker weer, nou 
niet dus… Gelukkig heeft de volledige groep op zaterdag kunnen proeven van de uitdagende 
klimroutes in Beez. In de namiddag begon helaas de regen die onophoudelijk bleef vallen tot 
zondagochtend. Desondanks was het een sfeervol weekend met veel deelnemers. Er werd 
gretig gebruik gemaakt van het afdak van de camping waardoor er toch gebarbecued kon 
worden. Mede dankzij de grill skills van instructeur Rowan.  
 
Klimweekend Sy, Hotton  
Eindelijk weer eens naar Sy, moeten veel mensen gedacht hebben. Gezien het aantal 
deelnemers dat stond te springen, om weer in dit gebied te gaan klimmen. Wel wat klachten 
van zeer sterke halklimmers over de waardering van de routes in Sy, een 5c die eigenlijk 7b 
lijkt? Ach ja de charme van klassieke gebieden. Hotton was een perfecte bestemming voor de 
tweede dag, gezien de tropische temperaturen van dit weekend. Rotsen, water en natuurlijk 
barbecue.  
 
Klimweekend Pont a Lesse  
Een weekend met een enclave van klimmers uit omgeving Hilversum, instructeur Maarten 
zijn PR vaardigheden zijn niet onbeantwoord gebleven. Met een leuke groep op de camping 
bij Pont a Lesse, helaas werd de nachtrust verstoord door een weekendfestival elders in de 
vallei. Maar dit heeft het klimmen niet in de weg gestaan! Twee dagen gevarieerd klimmen op 
de rotsen van Pont a Lesse, heerlijk  
 
Klimweekend Nideggen  
Weer eens iets anders dan België, instructeur Rowan had zijn handen vol aan de grote groep 
deelnemers. Voor veel deelnemers was het de eerste keer dat ze in aanraking kwamen, met het 
bijzondere conglomeraat van Nideggen. Het werd niet door iedereen positief ontvangen, maar 
wat blijft het een geweldig gebied. Verscholen onder de bomen, en tegen de zon. Klimniveaus 
voor zowel beginners als ervaren spierbundels in dezelfde sectoren. Vergeet je clipstick niet!  
 
Klimweekend Freyr Geen plons in de Maas temperaturen in September, wel prima 
klimweer! Warmte in Freyr komt je klimniveau niet ten goede, dat weten we allemaal. Dit 
weekend zijn er 3 deelnemers geslaagd voor hun outdoor klimmen onder leiding van 
instructeur Steven. Een groot succes! 
 
Kaderweekend Beez  
Is helaas niet doorgegaan gezien de gigantische hoeveelheden regen die voorspeld waren voor 
dit weekend eind oktober. Tegenvaller!  
 
 



Klimweekend Freyr/Beez  
Begin November nog gaan rotsklimmen dat vergt moed, en wat waren er veel moedige 
mensen. Een lekker vol afsluitend weekend in de twee mooiste gebieden van België. 
Temperaturen waren laag, op zaterdag zelfs iets te laag. Maar dat heeft de zondag helemaal 
goed gemaakt. Volop zon op de zuidelijke wanden van Beez! In je T-shirt klimmen in 
november, we waanden ons in Spanj. 
 
Verslag jeugd 2019  
Het afgelopen jaar hadden we vier jeugdweekenden, twee familieweekenden en een 
Fontainebleau weekend gepland. Van de vier jeugdweekenden is er een weekend compleet 
geannuleerd en een weekend is omgezet in een “vrienden/familie weekend”, dit was ook 
gelijk een mooi druk bezocht weekend. Met de jeugd zijn we naar Durnal (15 jeugd) en Yvoir 
(13 jeugd) geweest, de weekenden dat we weg geweest zijn, waren wel normaal bezet. 
Normale wijze gaan we 4 weekenden per jaar weg met de jeugd, maar dat is door 
omstandigheden dit jaar minder geweest. Met de Familie weekenden zijn we naar Meidrich 
(27 man) en Pont a Lesse (20 man) geweest, deze weekenden lopen qua aantallen zeer goed. 
Met het Fontainebleau weekend waren we met 39 man, dit is een normaal aantal deelnemers. 
Voor 2020 staan er weer vier jeugdweekenden gepland, namelijk Beez, Yvoir, Sy en 
Meidrich, gepland. Ook hebben we weer twee Familieweekenden staan, Sy (met voor 
zaterdag een ander gebied omdat de “Herberg” dan nog aan het verbouwen) en het laatste 
weekend wordt weer Meidrich. De familieweekenden lopen zeer goed en we zitten dan ook 
weer bijna geheel vol voor deze weekenden. Voor de jeugdweekenden maken we ons lichte 
zorgen omdat we vorig jaar een hoop oudere jeugd hadden en dit vrienden groepje gaat straks 
vermoedelijk niet meer mee. Dit is om de paar jaar een vast gegeven en dat vraagt dan weer 
extra aandacht  
          
       
Barre Mid Wintertocht 
Wederom is dit jaar geen barre midwintertocht gehouden 
 
.                               

 
6. Rooster van aftreden bestuursleden en VVA leden 
 

       De voorzitter en klimcommissaris zijn volgens het schema wat wij hanteren aftredend, er  
      hebben zich echter geen nieuwe kandidaten aangemeld. 

Vva 
Gerard den Toonder en Robert Vink verlengen hun VVA vertegenwoordiging voor 1 jaar. 
(maximale termijn 3 jaar)  de ledenvergadering gaat hiermee akkoord. Kees den Tuinder 
is reserve De voorzitter zal de VVA –leden doorgeven aan Erica Koster van het landelijk 
bureau. 
 
7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 
8. Sluiting  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 


