Verslag algemene leden vergadering A. V. Triatlon 25 november 2017.
1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen.
De secretaris meldt dat hij twee afmeldingen heeft. Hij is door Ben Hermsen, afwezig
bestuurslid gemachtigd voor de stemmingen.
3. Verslag ALV 20 mei 2017.
Vraag uit de zaal: In het verslag wordt gemeld dat er gekeken zou worden of de vereniging
aangesloten is bij de KWBN. Dat kan belangrijk zijn voor de licentie van de trainers. Het
bestuur zegt toe hiernaar te kijken alsnog te kijken.
4.

Verkiezing bestuurslid Gerrit van Gessel. Dit onderwerp wordt uitgesteld. De
kandidaatstelling was te laat gemeld.
Ilse Jansen Hendrickx vraagt om de website aan te passen zodat daar te zien is wie in het
bestuur zitten en welke taken bestuursleden hebben. Dat zal gebeuren.

5. Begroting en contributie 2018
Penningmeester Jeroen Bach meldt, dat hij deze keer expliciet input van alle commissies
gevraagd heeft. Dat heeft hij gekregen. Die input was van goede kwaliteit en geeft inzicht. Hij
vertelt, dat de verhuur van het clubhuis dit jaar voor onverwachte inkomsten gezorgd heeft.
Jeroen kan concluderen, dat 2017 positief lijkt te worden afgesloten.
Op een vraag uit de zaal wordt bevestigd dat alleen voor sport gerelateerde zaken verhuur
mogelijk is. Ook wordt nog opgemerkt dat er wel vrijwilligers moeten zijn als het clubhuis
verhuurd wordt. Het bestuur antwoordt dat dat inderdaad het geval is en aandacht krijgt.
Jaap de Vries vraagt waarom met minder inkomsten van de kantine is gerekend. Jeroen legt
uit dat de trend hierop wijst. Ook in 2017 zie je dat gedurende het jaar de inkomsten van de
kantine dalen.
Bernard Wouters vraagt of het niet zo is dat het aantal leden daalt. Hij dacht dat de laatste
twee jaar ongeveer 50 leden per jaar zijn afgehaakt. Inderdaad is het ledenaantal gedaald de
laatste jaren. Nu wordt toch met een gelijkblijvend ledenaantal gerekend. Het bestuur wil de
terugloop tegengaan. Er is een team marketingdeskundigen vanuit de vereniging bezig met
een brainstorm. Gekeken wordt wat zijn de sterke punten, waarmee kunnen we ons
profileren. Ilse Jansen Hendriks vraagt of de baanatletiek hierbij ook aan de orde komt. Dat
zal zeker het geval zijn.
Henk van der Linde vraagt of gecontroleerd wordt dat mensen die meelopen wel lid zijn.
Vooral bij de groepen één en twee kan dit spelen. Mensen stromen door vanuit de
trimcursus of de 5 km opbouw en moeten dan wel lid worden. Het bestuur heeft hier
aandacht voor. Er wordt gedacht aan steekproeven. Helemaal waterdicht zal dit niet zijn.

Jeroen legt uit dat de stijging van de trainingskosten en de communicatie kosten niet voor
100% veroorzaakt worden door stijging van kosten. Het is ook het gevolg van een nieuwe
indeling van de uitgavenposten.
Vanuit de zaal komt de vraag wat negatieve inkomsten van evenementen zijn. Jeroen legt uit
dat dit opbrengsten zijn. De bedoeling is tot nu toe dat we geen inkomsten uit evenementen

halen maar deze neutraal afronden. Als het iets oplevert zijn dat negatieve kosten. In de
toekomst wordt het misschien anders als we veel inkomsten willen genereren uit
evenementen.
De Beheercommissie heeft kritisch gekeken naar uitgaven. Dat geldt in het bijzonder de
schoonmaakkosten. Hierop is flink bezuinigd. Peter Wiertz vraagt of de schoonmaakkosten
ook meegenomen worden bij de verhuur. Dat is het geval. Er wordt gerekend met een extra
schoonmaakkosten
Cees van Tilburg merkt op dat aflossing, onderdeel van het onderwerp aflossing/afschrijving
eigenlijk geen kosten zijn. Boekhoudkundig is dat neutraal. Jeroen beaamt dit.
Jeroen legt verder uit, dat de kosten van bijvoorbeeld de triatlon commissie en de
wandelsportcommissie grotendeels ondergebracht zijn onder de algemene noemer
trainingskosten. Daarom lijken de budgetten van de commissies kleiner dan ze zijn.
Eddy van der Meer ziet, dat voor de jeugdcommissie slechts € 1000,- opleidingskosten zijn
opgenomen. Dat kan niet kloppen. Dit jaar wordt al € 4000 uitgegeven, en de € 1000 op de
begroting is dan niet genoeg. Sander Bisschop, bestuurslid jeugd ziet dit ook. Dit moet nog
nagekeken worden.
Cees van Tilburg vraagt wat verstaan wordt onder nieuwe initiatieven. Daarvoor is € 2000
begroot. Dat is bijvoorbeeld een clinic trail running, Boot Camp of andere initiatieven. Als er
initiatieven zijn moet daar ruimte voor zijn. Zijn er geen initiatieven dan wordt het bedrag
aan de reserves toegevoegd.
Cees vraagt ook hoe het zit met de baanhuurkosten na 2018. Jeroen en Thomas antwoorden
dat dat de huur voor de accommodatie Birkhoven € 7000 op jaarbasis zal zijn. De helft komt
voor onze rekening. Voor 2018 is slechts voor het laatste kwartaal met deze kosten gerekend.
Het kan dus zijn, dat in 2019 hogere kosten voor baanhuur moeten worden begroot. Aan de
andere kant is er ook meer ruimte voor nieuwe jeugdleden door de nieuwe accommodatie.
Hopelijk maken de inkomsten daardoor de extra kosten goed.
Sander Teeuwissen vraagt of een triatlon clinic in de aanloop naar de Keistad triatlon onder
het potje nieuwe initiatieven kan vallen. Het antwoord daarop is dat dat zou kunnen. Dat
moet dan goed gemotiveerd worden aangevraagd en zal worden beoordeeld
Vervolgens komt het onderwerp contributieverhoging aan de orde. Jeroen wil naar een
sluitende begroting. Dat is ook goed voor mogelijke externe financiering. Wellicht moeten we
bijvoorbeeld investeren in verlichting bij de nieuwe accommodatie Birkhoven. Bij een
gezonde financiële situatie is financiering eerder en goedkoper mogelijk. Hij stelt daarom
voor de contributie met € 10 op jaarbasis te verhogen.
Bernard Wouters merkt nog op, dat voor externe financiering niet zozeer gekeken moet
worden naar eisen die banken stellen. Wij zijn aangewezen op het waarborgfonds sport en
de gemeente. Dat is juist beaamt Jeroen. Maar toch is het belangrijk dat we financieel
gezond zijn.
Thomas Plochg merkt nog op, dat onze contributie vergeleken met andere clubs in de regio
erg laag is. Ook na de verhoging zijn we zeker niet de duurste.
De begroting en de contributie verhoging worden in stemming gebracht en met algemene
stemmen aangenomen.

6. Statutenwijziging.
De secretaris merkt op dat het vereiste aantal leden niet aanwezig is. Voor een
statutenwijziging zou driekwart van de leden aanwezig moeten zijn. Er moet dus een nieuwe
ALV worden gehouden om deze wijziging aan te nemen. Dat zal binnen vier weken na
vandaag gebeuren. Dat zal waarschijnlijk 12 december 21.15 uur worden.
De secretaris merkt op, dat de beoogde wijziging nodig is omdat tegenwoordig anders
opgeroepen wordt voor ALV’s dan de statuten voorschrijven. Dat gaat nu via de site en de
nieuwsbrief. Verder is het zo dat de statuten voorschrijven dat de begroting voor 1 juli wordt
behandeld. Het bestuur doet dat liever in het najaar, omdat er dan meer inzicht in de
ontwikkelingen in het lopende jaar is. Dat wordt in de nieuwe statuten aangepast.
Er wordt opgemerkt, dat voor het oproepen van vergaderingen misschien gekeken kan
worden naar de app en mail groepen die de verschillende trainingsgroepen hebben. Dat is
een idee, maar dat zal de trainers wellicht te zwaar belasten.
Het is nu wel mogelijk om alle leden te bereiken via de mail, maar dat kan de secretaris
alleen met tussenkomst van de webredactie.
7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ongeveer 12.30 uur en bedankt de aanwezige leden
voor hun inbreng.

