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Verslag Scopias ledenvergadering                             gehouden op 17 juni 2022 
 
1. Opening door de voorzitter 

 De vice-voorzitter, Sef Maas, dankt de aanwezigen (ca. 31 leden, trainers, bestuursleden en 
vrijwilligers). Helaas is er sprake van een middelmatige opkomst wat deels te wijten is aan 
het samenvallen met de NK-baanatletiek. 

 
2. Huldigingen. 

 Speciale aandacht voor de prestatie van ons lid Audrey Jacobs die bij het kogelslingeren zich 
heeft weten te plaatsen voor het wereldkampioenschap in Colombia met de tweede afstand 
ooit in haar leeftijdscategorie. Daarna gaat ze studeren aan de prestigieuze Berkeley 
University om haar talent verder te ontwikkelen. Ze blijft lid van Scopias. 

 Ook aandacht voor de prestaties van Lynn Behnke en Bente Jacobs, die beiden met een 
clubrecord, een zilveren plak op het NK behaalden. 

 Natuurlijk zijn we Saskia Helmink en Hubertine Jacobs, die als trainers aan de basis van het 
de individuele - en teamprestaties staan, dankbaar voor hun bijdrage. Beide zijn niet 
aanwezig doch ondersteunen de atleten op het NK.   

 Natuurlijk zijn er meer aansprekende resultaten de afgelopen periode. Alle sporters 
gefeliciteerd met hun prestaties. Deze zijn terug te vinden op Facebook en de Scopias 
website. 

 
3. Dankwoord 

 Bert Martens wordt in het zonnetje gezet vanwege zijn 9-jarig voorzitterschap (tot dec 2021). 
Er waren soms moeilijke, roerige perioden en door een veelheid van soms complexe 
onderwerpen is het gelukt onder leiding van Bert de vereniging gaande te houden. 
Verschillende onder zijn regie ingezette ontwikkelingen zullen de komende tijd nog vorm 
gaan krijgen onder leiding van het nieuwe Bestuur.  

 De ledenvergadering besluit om Bert Martens op voordracht van het bestuur te benoemen 
als erelid via een welgemeend applaus. 

 Henk ten Have (afgemeld) wordt bedankt voor zijn omvangrijke bijdrage aan de G-atletiek. 
 Jacques Janssen neemt na veel jaren afscheid als gewaardeerd trainer van de loopatletiek. 

Een applaus als onze dank. Carel van Nisselroy refereert in een kort dankwoord aan de 
betekenis van Jacques voor onze vereniging! 

 
4. Jubilarissen 

 Stef Bol (70 jaar lid), Michel van de Loop (25 jaar lid) , Ger Janssen (25 jaar lid) waren onze 
jubilarissen in 2021 maar konden door de lockdown niet in het zonnetje worden gezet. Bij 
deze alsnog van harte gefeliciteerd. Een bloemetje wordt nageleverd. 

 Annemie Huskes wordt gefeliciteerd met het 40-jarig lidmaatschap en ontvangt een bos 
bloemen. 

 
5. Mededelingen, afmeldingen en ingekomen stukken 

 Na twee keer te zijn afgelast in 2021 is later dan normaal in 2022 (24 april in plaats van begin 
maart) de Berden Voorjaarsloop weer gehouden. Met iets minder deelnemers dan normaal 
toch een sportief en financieel geslaagd Scopias evenement. Tevens is op de zaterdag ervoor 
de eerste Berden Voorjaarswandeltocht gehouden met meer dan honderd deelnemers. De 
leerpunten zullen het evenement volgend jaar verder volwassen maken. 
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 Samen met de gemeente Venlo gaan we binnen Scopias een ‘Veilig Sport Klimaat’ 
implementeren. 

 Het contributiereglement in geval van blessures is aangepast. Zie website bij Contributie. 
 We zullen in het najaar 2022 wederom een ALV houden met o.a. begroting en investeringen 

2023 en de beleidsvoornemens 2023 
 Afmeldingen: Henk ten Have, Jan Bouten, Karina Ramakers, René Ramakers, Ron 

Castermans, Wilma van den Berg, Lilian van Beers, Noël van Beers, Jo Peeters, Frans Peeters, 
Ed Peeters, Marjan Peeters, Corné Jacobs, Denice Jacobs, Hans Brunken, Saskia Helmink, Roy 
Janssen, Hubertine Jacobs, Bente Jacobs, Mette Jacobs 

 
6. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 6 oktober 
2021 

 Carel van Nisselroy geeft aan dat de telling van de paragrafen niet klopt (nr 2 ontbreekt). 
Verder zijn bij punt 9 (Samenwerking Scopias-Venloop) de in de vergadering genoemde 
alternatieven voor een samenwerking met VRT niet vermeld. 

 Carel van Nisselroy vraagt zich af of Jan Jansen nog in het Bestuur zit voor MiLa.  Dit is niet 
het geval. Jan heeft zich teruggetrokken, omdat door het niet doorgaan van het Scopias-VRT 
initiatief vertegenwoordiging hiervan in het Bestuur niet van toepassing was. 

 Notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd.  
 
7. Jaarverslag 2021 Scopias Atletiek 

 Het jaarverslag is door Carel van Nisselroy gestructureerd. Het krijgen van de inhoud vanuit 
de verschillende delen van de vereniging ging niet van een leien dakje. Carel zal volgend jaar 
de regie strakker voeren. 

 In het verslag staat dat het ledenaantal is teruggelopen. Dit heeft drie oorzaken: in de corona 
periode zijn bijna geen nieuwe pupillen ingestroomd, zijn junioren en loopatleten gestopt en 
hebben we een grote groep vrijwilligers uit ons administratiesysteem gehaald, die niet meer 
actief zijn. Al met al zal het Bestuur een ledenwervingscampagne gaan initiëren. 

 Er worden nog enkele opmerkingen gemaakt, die door Carel worden verwerkt, zodat we de 
definitieve versie kunnen archiveren. 

 Het jaarverslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ledenvergadering. 
 
8. Balans per 31 december 2021 en Staat van baten en lasten over 2021  

 De penningmeester licht de cijfers toe. Net zoals 2020 is door ‘corona’ het jaar 2021 
financieel positiever uitgevallen door incidentele meevallers. 

 Naar aanleiding van de lage kantine inkomsten wordt gevraagd waarom de kantine niet vaker 
open is. Dit heeft voornamelijk te maken met te weinig vrijwilligers. 

 Er wordt gevraagd waar de opbrengsten van de clubactie zijn geboekt. Dit wordt in 2022 
opgenomen. 

 De balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met toelichting 
wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 
9. Kascommissie  

 De kascommissie 2021, bestaande uit Will de Wolf en Guus Ummenthun, heeft de financiën 
kritisch bekeken en in orde gevonden. De kascommissie adviseert om voorzieningen op te 
nemen in de begroting.  

 De penningmeester wordt met applaus decharge verleend (2021). 
 Carel van Nisselroy en Will de Wolf vormen de Kascommissie 2022. 
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10. Stand van zaken investering van de opslaglocatie 
 De huidige opslaglocaties voldoen niet meer. Onder leiding van architect Theo Verheijen 

wordt met inbreng van twee leden, te weten Corné Jacobs en Lei Hendriks, een programma 
van eisen opgesteld voor 4 tijdelijke containers cq. hallen te realiseren in 2023. 

 Voor de langere termijn vormen zich initiatieven voor een multi-functionele, multi-sport 
indoor accommodatie. De gebruikers zijn sportverenigingen zoals Scopias, Delta, VVV Venlo. 
Verder Scholengemeenschappen, etc… Fontys Hogescholen Venlo (bedrijfskunde) en 
Eindhoven (Sportkunde) willen een stevige bijdrage leveren voor het opzetten van een zeer 
ruim haalbaarheidsonderzoek. Daarnaast is er al steun vanuit de politiek in Venlo, Huis van 
de Sport Limburg, KNAU en zal dit verder worden verbreed. 
 

11. Versterking van het kader van de vereniging 
 Een van de uitdagingen momenteel is het versterken van ons kader. Teams van leden uit alle 

geledingen zullen de verantwoordelijkheid moeten nemen om op deze deeltakken de 
vereniging toekomstbestendig te organiseren. Het Bestuur zal hieraan leiding geven. 

 Voorbeelden van versterking van het kader in de afgelopen perioden zijn: 
o Website en sociale mediacommissie, nieuwe webmaster (Finn) 
o Ondersteuning projecten (Peter) 
o De klusgroep  
o Getoonde interesse voor bestuursfunctie (Ger), als vertegenwoordiger loopgroepen 
o De verwerking van de jaarverslagen van alle disciplines in één lay-out (Carel) 
o De dynamiek van de leden bij wedstrijden 
o Nieuwe jury leden 
o De steeds sterkere ondersteuning vanuit de sportafdeling van de gemeente. 
o Ondersteuning vanuit Fontys, die eraan zit te komen richting nieuwbouwprojecten. 
o Sponsorcommissie die langzamerhand gestalte krijgt.  
o Vrijwilligers voor ondersteuning van evenementen zoals Berden Voorjaarsloop, etc 
o Etc. 

 
12. Verkiezing Bestuursleden 

 Conform de Statuten draagt het Bestuur twee nieuwe leden voor: Maurice Ambaum als 
voorzitter en Marcel Jacobs als bestuurslid 

 De kandidaten lichten hun drijfveer en hun ideeën voor Scopias kort toe. 
 De ledenvergadering stemt in met de benoeming. Het Bestuur zal in overleg de 

bestuurstaken verdelen en dit publiek maken. Hierbij merken we nog op een bestuurslid te 
zoeken voor de loopatletiek. Ger Ticheler helpt mee om dit te kunnen invullen. 
 

13. Rondvraag. 
 Mart Lemmen wordt nog gefeliciteerd voor het verkrijgen van de koninklijke onderscheiding. 
 Carel van Nisselroy vraagt of er al wordt gewerkt aan de invulling van een nieuw op te richten 

MiLa team en is van mening dat er nu gezocht moet worden naar een nieuwe MiLa trainer. 
Antw: Op dit moment is er geringe interesse in de CD-groep voor de midden lange afstand. 
Tevens zouden volgend jaar enkele leden van het Venlo Running Team (VRT) zich bij Scopias 
kunnen melden als daar een selectie gaat plaatsvinden. Op zijn vroegst kan er dus in 2023 
sprake zijn van specifieke MiLa training. Afgesproken is dat Carel wordt uitgenodigd voor een 
BAC-vergadering om over dit onderwerp te praten. 
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 Carel van Nisselroy stelt deze vraag ook in het kader van hoe de samenwerking met VRT 
loopt.  
Antw: VRT heeft aangegeven nog niet toe te zijn aan gesprekken met Scopias. De contacten 
worden wel warm gehouden.  

 Michel Grijseels vraagt zich af of met de komst van het VRT MiLa team op dinsdag en 
donderdag de baan niet te vol wordt, met het risico op ongelukken.  
Op verzoek van Scopias is het VRT verhuisd van de maandag en woensdag, omdat vooral op 
woensdag het te gevaarlijk was door de hoge snelheid van de lopers op de baan en de 
aanwezige pupillen. We zullen de trainers vragen erop toe te zien dat het baangebruik 
zodanig wordt ingericht, dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is. 

 Guus Ummenthun vraagt zich af waarom er zo weinig (lopers) leden aanwezig zijn.  
Antw: We zullen voor de volgende ALV acte de présence geven voor of na trainingen om het 
commitment bij de vereniging te vergroten. Een van de manieren hoe een lid dat kan dit kan 
doen, is door actieve inbreng in de ledenvergadering. 

 Ton Räkert vraagt of het helpt voor de opkomst om de ALV te streamen, zodat de afstand om 
de vergadering bij te wonen wordt verkleind.  
Antw: In de corona tijd hebben we een ‘Teams’ ALV gehouden wat op zich goed werkte, 
maar meer discipline van de deelnemers vergt om het ordentelijk te houden. We denken na 
of een live / online ALV een optie is en hoe het dan technisch mogelijk is om een goede 
interactie te krijgen. Alleen dan kan het voordelig zijn. 

 
14. Sluiting. 

 De aanwezige leden krijgen dank voor hun grote betrokkenheid en actieve inbreng. 
 
 
Bijlage: Termijnen van de gekozen bestuursleden 
Maurice Ambaum – Voorzitter       – 2022-2026 
Wim van Ulft – Penningmeester      – 2020-2024 
Roel van der Velden – Bestuurslid     – 2020-2024  
Sef Maas – Bestuurslid        – 2021-2025  
Jan Jansen – Bestuurslid      – 2021-2025 (?) 
Joop Pouls – Bestuurslid      – 2018-2022 
Marcel Jacobs - Bestuurslid      – 2022-2026 
 
24 juni 2022 
Joop Pouls  


