Notulen Algemene Ledenvergadering 9 juli 2020 (concept)
1. Opening door de voorzitter
Met een videoboodschap opent Thomas Plochg (voorzitter) de vergadering om 19.30 uur
en heet hij allen welkom in het clubhuis. Een bijzondere plek, want maandenlang was het
clubhuis gesloten vanwege de coronamaatregelen. Vanwege verblijf in het buitenland is
Thomas niet fysiek aanwezig. Theo Hendriksen (bestuurslid) zit de vergadering voor.
2. Mededelingen van de secretaris
Namens Paul Wessels (secretaris) deelt Theo Hendriksen mede dat de volgende leden zich
hebben afgemeld: Paul Wessels, Thomas Plochg, Nellie Gloudemans, Albert
Steenstra, Boudewijn ten Haken, Tineke van Erp, John Waardenburg, Hans
Gerritsen, Joop Aalbers, Ronald Martens, Bernard Wouters, Loes van Puijenbroek

3.

Verslag algemene ledenvergadering d.d. 14 december 2019
Henriëtte Stemerdink merkt op dat bij punt 3, 6e sterretje, een fout staat: niet de
kwartaalbetaling, maar de jaarbetaling is goedkoper. Met deze aanpassing wordt het
verslag van de vorige ALV vastgesteld.

4. Financiële verantwoording 2019
●

Jeroen Bach (penningmeester) presenteert de begroting. Hij benoemt een aantal
relevante posten en staat stil bij het resultaat door de jaren heen. De (kantine) inkomsten
zijn stabiel en voorspelbaar, de huurkosten baan zijn ook stabiel. Trainingskosten zijn
gestegen, met name door trainerskleding vervroegd te vervangen. Trainerskosten
(vrijwilligersvergoeding) zijn gedaald, mogelijk omdat er meer trainers afzien van
vergoeding. Bij de jeugd zijn een aantal specialisatie trainers weggevallen.
o Gerard van Schaik merkt op dat het schema voor declaratie van trainers op een
onlogische plek staat op de website. Jeroen vertelt dat er een nieuw ‘all-in-one’
formulier komt, beschikbaar na inloggen.
o Gerard vraagt wat er gebeurt met budget dat over is binnen een commissie.
Jeroen geeft aan dat dit naar de algemene reserve terugvloeit. Volgens Gerard is
er in 2019 geen budget voor de wandelcommissie geweest.
o Jaap de Vries vraagt of AVT steun heeft aangevraagd vanwege de coronacrisis.
Volgens Jeroen hebben we dat niet gedaan omdat het nu niet nodig is. Er zijn
geen extra opzeggingen te zien in de afgelopen corona-tijd en er is geen
financiële schade te melden. Ook zijn er geen verzoeken tot teruggave contributie
geweest. Gerard van Schaik vindt dat een teruggave van de contributie voor 2
maanden netjes zou zijn. Hier denken leden verschillend over. Veel trainers
hebben trainingen in aangepaste vorm opgezet, zodat atleten weinig nadeel
hebben ervaren. Jeroen stelt dat het bestuur aan het eind van 2020 bepaalt of er
nog een regeling komt. Wie nu problemen heeft met de contributie, kan zich
melden en dan wordt een regeling getroffen.
o In het overzicht van het ledenbestand valt op dat er verschillende redenen zijn
waarom leden opzeggen. Opzeggingen komen in alle leeftijden voor. Wat ook

opvalt is de vergrijzing binnen het ledenbestand. Om de groep 30-40 jarigen te
behouden, is de strategie SBBB opgezet: Samen Bewust Buiten Bewegen.
Henriëtte Stemerdink oppert om iets te doen met tieners die de afgelopen tijd
meegingen met hun ouders naar het bos. Zij willen best samen lekker hardlopen
in het bos. Ruud van den Eshof noemt als idee het houden van een open dag voor
belangstellenden. Alle geledingen kunnen zich daar presenteren. Lex Borghans
vult aan dat we te maken hebben met de menukaartgeneratie. Jonge ouders
willen wel weer trainen, dat is ook bij andere sporten te zien.
●

Verslag kascommissie. De kascommissie voor 2019 bestond uit Jan Klomp en Hans
Zuilhof. Namens de kascommissie stelt Jan Klomp dat er geen bijzonderheden zijn
geconstateerd in de jaarrekening 2019.

●

Na het mondelinge verslag van de kascommissie worden de balans en de staat van baten
en lasten 2019 door de ALV vastgesteld, gevolgd door applaus voor de penningmeester.

●

Vaststelling contributie. Dit agendapunt wordt niet op deze ALV behandeld, dit wordt op
een extra ALV in het najaar geagendeerd.

5. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden
Drie bestuursleden zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Eén lid is aftredend en stelt zich
niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om Jeroen Bach, Susan Hagevoort en Thomas Plochg
opnieuw te benoemen en om Christl Foekema te benoemen als bestuurslid in de plaats van
Ben Hermsen. 19 leden stemmen voor herverkiezing, 3 leden onthouden zich van stemming.
Er is nog één vacature, bij voorkeur iemand uit de triatlon-hoek.
Onder dankzegging door Theo Hendriksen neemt Ben Hermsen afscheid van het bestuur.

6. Jaarverslagen bestuur en commissies
●

De WOC organiseert op 2 september een funtriatlon voor jong en oud. Op 27 september
is er geen Heuvelrugestafette, maar een eenmalige estafettetraining (Hexathlon) door het
Eemland. Over de Vlasakkerloop (laatste weekend november) wordt nog een besluit
genomen.

●

Commissie Wandelsporten: Gerard van Schaik vat de activiteiten van 2019 samen.

●

Commissie Hardlopen volwassen: Christl Foekema benoemt de kerntaken van de
commissie in 2019: zorgen voor voldoende trainers die kwalitatief goede trainingen
verzorgen in een samenhangend aanbod.

●

Commissie beheer: de commissie is in 2019 bezig geweest met verduurzaming,
elektronica en recent het watertappunt buiten en een extra entree voor externe huurders.
Peter Hendriksen vraagt hoe we met onderhoud van het clubhuis omgaan wat betreft het
dak, dat toe is aan renovatie. Jeroen Bach meldt dat hier geld voor is gereserveerd.

●

Commissie Vrijwilligers: onder de loopgroepen heeft de commissie praatjes gehouden en
dat heeft tot een aantal matches geleid. De commissie kan nog 1 lid gebruiken.

Er komt een nieuwe commissie: de sponsoringcommissie. Deze is door het bestuur opgezet
met als doel relaties te leggen en contacten aan te halen met organisaties en bedrijven waar
we een (financieel) partnerschap mee kunnen aangaan. Voorgesteld wordt om de bestaande
contacten/sponsors van evenementen daarin mee te nemen.

7. Rondvraag
Lex Borghans: de feestelijke opening van de nieuwe atletiekfaciliteit wordt begin 2021
georganiseerd.
Bart Götte: er is in september een tekort aan trainers voor technische baantrainingen. In
samenwerking met de omliggende verenigingen zijn wellicht oplossingen te vinden, maar dat
kost tijd. Op 5 september is er een inspiratiemiddag voor ouders, hopelijk levert dat
versterking op. Andere ideeën die worden voorgesteld: de vrijwilligerscommissie langs laten
gaan bij de jeugdgroepen of een professionele kracht inhuren.
Erwin Roex vraagt n.a.v. het jaarverslag bestuurszaken 2019 (pag. 6) waaruit de teleurstelling
van de triatloncommissie bestond. Theo Hendriksen geeft aan dat dit kwam door uitblijven
van opvolging, niemand wilde structureel actief zijn in de commissie. Lex Borghans geeft aan
dat er moet worden nagedacht over het vervolg. Wellicht zijn onderdelen apart te
organiseren, zoals zwemmen en mountainbiken. Starten met jeugd-triatlon is pas mogelijk als
de organisatie op orde is. Martha Meijer pleit voor een duidelijk aanspreekpunt, zij kon een
belangstellende triatleet aan niemand koppelen.
Anique van der Meijden vraagt of de bardienst gaat starten als er weer vanaf het clubhuis
gestart gaat worden (per 15 juli). Lex Borghans bevestigt dit en licht de activiteiten van het
coronateam toe.
Tot slot wordt gevraagd of het geluid in de kleedkamers harder kan, op het moment dat er
een praatje is in de kantine. Hier is aandacht voor.
8. Sluiting
Theo Hendriksen sluit de vergadering om 21.05 uur.

