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Algemene Leden Vergadering dinsdag 7 november 2017
Aanwezig: zie presentielijst
Voorzitter Jildert Visser opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
Mededelingen:
We staan even stil bij het overlijden van oud AAC’61 lid, Wiebe Hagedoorn. Hij is 68 jaar
geworden.
AAC’61 heeft zich samen met stichting loopsport Norg aangemeld voor kandidaat NK cross
2019. De atletiekunie heeft voor een andere atletiekvereniging gekozen; nl Emmeloord. Wij
waren het niet eens met de motivatie afwijzing. Ook vond alles plaats in de zomerperiode
waardoor velen op vakantie waren.
We hebben een nieuw podium, gemaakt door TSH opleidingen.
Er zijn nieuwe borden langs de baan gekomen en de belettering op het gebouw is
vernieuwd.
AAC’61 is rookvrij. Er zijn borden opgehangen waarop dit vermeld wordt.
AAC’61 heeft deze zomer meegedaan aan de AH sportactie. Hier zijn ongeveer 20
aanmeldingen voor geweest.
De C-Interland wedstrijd op 2 september was mede dankzij veel van onze vrijwilligers een
mooi evenement.
De racerunners kunnen uitgebreid worden met extra fietsen. Dit is prachtig maar het stallen
van de fietsen is lastig. Er komt misschien een extra container van de 1000 euro donatie van
ING.
De AAC’61 dames senioren team zijn gepromoveerd van de 3e naar de 2e divisie!
Gefeliciteerd.
Zeven AAC’61-ers van de marathongroep hebben de Jungfrau Marathon in Zwitserland
gelopen. Als er leden zijn die gezamenlijk ook een leuke wedstrijd gaan lopen, is het leuk om
een klein verslag en wat foto’s te sturen naar info@aac61.nl
Harold Scholing vertelt over de nieuwe clubkleding. Men was niet tevreden over de kwaliteit
van de vorige clubkleding en daarom is een kleding commissie gevormd en een andere
leverancier gevonden. Leden kunnen kleding bestellen via de webshop van Forte
Sportswear. Het passen gebeurt bij Fietsen & Koffie, waar ook kleding besteld kan worden.
Clubkleding is verplicht bij competitie wedstrijden op de baan. AAC’61 heeft tot maart 2018
dispensatie bij de Atletiekunie aangevraagd en gekregen als overgang naar de nieuwe
clubkleding. Er is 10 euro korting op SINGLETS, T-SHIRTS en TOPJES tot 1 juli 2018 (directe
afwikkeling via Forte).

De trainersjassen zijn uitgedeeld aan trainers en vrijwilligers van de schoolatletiek. Ze zijn in
bruikleen en bedoeld als herkenbaarheid en reclame voor onze vereniging. Er zijn kleinere
maten besteld.
De schoolatletiek is een grote bron van inkomsten voor onze vereniging. Afgelopen seizoen
hebben 21 scholen gebruik gemaakt van de schoolatletiek. Alle vrijwilligers bedanken wij
heel hartelijk voor hun inzet.
Peter Selles vertelt over de loop- trimgroepen. Het bestuur vind dat de functie van een
voorzitter TC te groot is en heeft daarom de functie opgesplitst. Peter heeft de wegatletiek
(loop- en trimgroepen) in zijn portefeuille gekregen. Hij heeft een vergadering uitgezet om
samen met de wegtrainers de criteria voor de verschillende groepen te bespreken. Er is

Asser Atletiek- en Triathlonvereniging A.A.C. ’61, KvK-nummer 40045775

pag. 1/4

Algemene Leden Vergadering 14 november 2017

vergrijzing en er komen te weinig nieuwe leden. Wel is er een wedstrijdgroep opgestart en
zijn er initiatieven voor een groep voor asielzoekers en GGZ cliënten.
VERSLAG VORIGE ALV
De notulen van de vorige ALV, dinsdag 13 juni 2017 worden vastgesteld en goedgekeurd.
AFSCHEID TRAINERS
We nemen afscheid van de volgende trainers:
Klaas Bronsema, Daniël Ticheloven, Carolien van der Dam en Martin Luinge.
Carolien werkt nu op Mallorca en via een filmpje neemt ze afscheid.
Martin Luinge heeft een PowerPoint voorstelling gemaakt en neemt op deze manier
afscheid.
Bedankt Klaas, Daniël, Carolien en Martin!
WELKOM NIEUWE TRAINERS
We verwelkomen de nieuwe trainers:
Erik Groot, Charlotte Eefting, Leeloo Brinkman, Joram Leeuwen als junioren trainers.
En Xander Feijen als pupillen trainer.
AAN- en UITTREDEN BESTUURSLEDEN
Ben Vroom is heeft bedankt als bestuurslid (niet aanwezig).
Thea Hendrikse (secretaris), Peter Selles (triatlon/wegatletiek) en Harold Scholing
(sponsoring) zijn herkiesbaar voor de volgende periode. Zonder opmerkingen worden ze
opnieuw aangesteld.
Herman Langen is kandidaat bestuurslid baanatletiekwedstrijden. Hij is niet aanwezig maar
hij stelt zich voor middels een mail voorgelezen door Jildert. Met applaus wordt Herman
aangesteld.
VACATURES
Wij doen een oproep voor de volgende vrijwilligersfuncties:
Bestuurslid TC trainers
Trainerscoördinator baanatletiek voor de junioren
Vrijwilligerscoördinator
Trimloop coördinator
Wegwedstrijden organisatoren
Website (bijhouden)
Kantine medewerkers
Bovenstaande functies kunnen ook gezamenlijk opgepakt worden.
Je kunt je aanmelden bij de volgende mailadressen: voorzitter@aac61.nl of
haroldensonja@hotmail.nl of info@aac61.nl
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UITREIKING VAN DE BEKERS EN BOKALEN
De Jelle Kooistra Bokaal gaat naar Wildrik Hoeksema en wordt uitgereikt door Willem van
der Woude.
De Loopgroep Bokaal gaat naar Marc van der Valk en wordt ook uitgereikt door Willem.
De Olympusbokaal gaat naar Michelle Hazelhoff (junior)
De Sjouk Telbokaal gaat naar Francis de Heer (junior)
De Cor Visserbokaal gaat naar de dames senioren competitiegroep
De Pupillenbeker gaat naar Rens Vaartjes
De PR competitie pupillen C gaat naar Yara Nieuwenkamp
De PR competitie pupillen B gaat naar Jinte Engberts
De PR competitie pupillen A gaat naar Celine Dijkstra
De PR competitie beker Algeheel winnaar gaat naar Yara Nieuwenkamp
De D prestatiebeker gaat naar Sweder Visser
De C prestatiebeker gaat naar Marre Westerbeek
FINANCIËN
Penningmeester Hein Habes laat de begroting voor 2018 zien en licht deze toe.
Er is een Europese aanbesteding geweest door de gemeente Assen voor LED verlichting en
van AAC’61 wordt een eigen bijdrage van 15% gevraagd. Dit is € 5000,--.
Ook wordt extra geld gereserveerd voor opleiding van trainers.
Er is een klein bedrag gereserveerd voor aanschaf van wedstrijdmiddelen. Dit kan o.a. het
opknappen van het krachthonk zijn maar er heeft zich nog geen vrijwilliger aangemeld die
dit wil doen.
Er wordt een opmerking geplaatst over de startblokken. Deze worden steeds minder van
kwaliteit. Dit komt o.a. ook, doordat de atleten hier niet al te zuinig mee omspringen.
Trainer Adriaan en Ginus gaan samen overleggen hoe dit opgelost kan worden.
De contributie blijft gelijk op één wijziging na. Het bestuur heeft een voorstel voor een
nieuwe categorie: senior recreant tot 23 jaar. Wij willen het tarief gelijk zetten als voor de
junioren. Het betreft ongeveer 10 leden. De leden gaan akkoord.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december ingediend te zijn bij de atletiekunie.
Onze ledenadministratie moet dit dan nog eerder weten om dit door te kunnen geven.
Er wordt nog een vraag gesteld over het af en toe meetrainen op de zaterdag door een
gastlid. Moet hij/zij lid worden of kan er een andere oplossing gevonden worden. Ideeën zijn
van harte welkom.
Er is een groei geweest van ongeveer 40 leden.
Er zijn zonnepanelen gekomen begin 2017 en deze functioneren prima. Ook is er een ander
koffiezetapparaat bijgekomen voor grote groepen.
Ook worden al onze sponsoren bedankt!
Tunnelloop (Freddie Kalsbeek)
Freddie vertelt over de Tunnelloop. Een eenmalig loopevenement i.v.m. de opening van de
Overcingeltunnel. Dit zal ongeveer media april zijn. Planning is dat de Tunnelloop op zondag
9 april 2018 plaatsvindt.
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Misschien zou de pupillenwedstrijd, welke altijd gehouden wordt op de 1e zondag van april
verplaatst moeten worden naar een andere datum i.v.m. de vrijwilligers van beide
evenementen.
Ook kunnen er clinics gegeven worden in aanloop naar de Tunnelloop.
Er wordt een filmpje getoond over het 25 jarig jubileum van AAC’61. De beelden zijn
beschikbaar gesteld door Annie Franken.
RONDVRAAG
Geen vragen
Jildert vraagt nog aandacht voor de vrijwilligersavond op vrijdagavond 12 januari 2017 en
sluit de vergadering om 21.30 uur
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