
Punten ALV TeamLorenzM

Ten eerste wil Team LorenzM benadrukken dat we veel waardering hebben voor het werk van het 
bestuur en overige vrijwilligers. Er zijn echter ook wat punten die ons de afgelopen 2 jaar zijn 
opgevallen die we graag anders zouden willen zien. Om deze veranderingen te kunnen realiseren 
doen we een aantal voorstellen.

Communicatie

Veel verenigingen ervaren moeite om een (beginners)wedstrijd te organiseren, voornamelijk omdat 
het bestuur soms lastig via de mail is te bereiken. Dit is ook waarom de spring cup afgelopen jaar 
moest worden afgelast ondanks dat er wel verenigingen waren die dit wilde organiseren. Dit zorgt 
voor veel frustratie bij mensen die zich hebben ingeschreven bij de bond en vervolgens niet mee 
kunnen doen, ook remt het de sport en dat is enorm zonde. Ook is het verkrijgen van bijvoorbeeld 
een factuur na een wedstijd iets dat lastig is en traag gaat. Nogmaals begrijpen we dat het bestuur 
deze taken op vrijwillige basis doet. Echter om de sport harder te laten groeien moeten dergelijke 
zaken beter worden geregeld, daarom zou Team LorenzM de mogelijkheid willen verkennen om ten 
minste 1 van de bestuursleden een halve of een hele werkdag per week te vergoeden zodat er meer 
tijd is voor deze zaken. Dit is een investering in professionalisering. Als dit ertoe leidt dat meer 
mensen lid worden betaald het zich op termijn terug.

Wedstrijd commissie

Om te zorgen dat wedstrijden makkelijker georganiseerd kunnen worden zou een wedstrijd 
commissie in het leven geroepen kunnen worden. Uiteraard blijven de besluiten bij het bestuur, een 
commissie kan echter wel helpen met alle vragen die daarbij komen kijken. Zoals bijvoorbeeld hoe 
het zit met de begroting, wie welke vrijwilligers moet regelen en hoe een wedstrijd er uit ziet.

Laad & vang commissie

Tijdens veel wedstrijden verloopt het laden van de halter erg traag, zeker wanneer je dit vergelijkt 
met internationale wedstrijden. Op de totale duur van een wedstrijd maakt het behoorlijk verschil of 
het 20 seconden duurt om een halter te laden of 45 seconden. Als je een groep van 13 lifters hebt die
elk 9 beurten tillen is het verschil 13*9*25s =49 minuten. Als het een minuut duurt ipv 20 seconden 
dan wordt dit verschil is het zelfs een uur en 20 minuten. Ook wordt het hierdoor voor de kijker 
minder aantrekkelijk. 

Om dit te kunnen verbeteren stellen we voor dat er een laad en vang commissie in het leven wordt 
geroepen dat met een groep vrijwilligers (ideaal gezien tenminste 10 vrijwilligers) zorgt dat op ieder 
NK snelle en kundige laders staan. Ook kan deze commissie een korte handleiding opstellen voor het 
laden en vangen. In dit handboek hoort ook bijvoorbeeld te staan wat te doen als iemand flauwvalt.

Entree NK open

Het NK open wordt tegenwoordig in de prachtige koepelhal georganiseerd en we zijn uiteraard erg 
blij dit te zien. Om de kosten hiervoor wat meer te kunnen dekken zouden we graag zien dat de 



entreekosten 10 euro pp wordt. Eerder toen het NK nog op koningshof werd georganiseerd was dit 
zelfs 20/25 euro en dat hield bezoekers ook niet tegen. 


