Algemene Leden Vergadering 15 november 2016

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING AAC ’61 op 15 november 2016
Aanwezig ongeveer 50 leden
De vergadering wordt even na half 8 door de voorzitter, Savio Broekhuijsen geopend.
Het verslag van de vorige ALV (28 juni 2016) wordt vastgesteld en goedgekeurd.

Mededelingen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De clubdag van 24 september was erg gezellig. Ook de bbq na afloop vond men erg
leuk.
Kinderdagverblijf Pinokkio maakt op de dinsdag en donderdag gebruik van onze
kantine tussen de middag. Hier krijgen we een vergoeding voor.
AFP Fysio geeft een tweetal clinics voor onze trainers over blessurepreventie en
blessurebehandeling in de loopsport. Deze clinics zijn alleen bedoeld voor trainers,
misschien later voor andere belangstellenden.
Run2Day heeft een aantal loopclinics op onze atletiekbaan gegeven. In vervolg hierop
zal er een nieuwe loopgroep starten voor beginnende lopers uit de clinics. Wij gaan
ze 3 maanden een training bieden tegen een gereduceerd tarief. De deelnemers
worden (nog) geen lid van AAC ’61.
Er zijn het afgelopen jaar verschillende zaken aangeschaft, o.a. een TV en een iPad.
Deze iPad kan gebruikt worden voor opnames van technieken tijdens de training.
Savio bedankt alle vrijwilligers heel hartelijk voor hun inzet tijdens onze verschillende
wedstrijden.
AAC ’61 heeft ook 2 boeken aangeschaft, van A tot Zevenkamp van Bert Vreeswijk.
Deze boeken kan iedereen lezen. Ze blijven in het bezit van de vereniging.
AAC ’61 doet mee met de JUMBO actie ‘sparen voor je vereniging’. In de kantine
staat een bakje waar je de punten in kunt leveren.
Er komt weer een hoodie actie met je eigen naam vanaf 22 november.
Achter het inschrijfformulier komt een toevoeging over foto beleid en privacy,
opgesteld door Ludy Timmer.

Afscheid trainers
We nemen afscheid van Ewold de Maar (fietstrainer triathlon, niet aanwezig), Tineke Ploeg
en Marriët Bruins. Zij zijn wel aanwezig en krijgen een bos bloemen.
Nieuwe trainers
Wij verwelkomen Jornt Visser, Matthijs Spijker, Jan-Marc Nieuwenkamp en Sanne Scheltens
als nieuwe trainers. Ook zijn er twee stagiaires gekomen.
Afscheid bestuursleden
Wij nemen afscheid van de voorzitter Technische Commissie Sipko Biemold (niet aanwezig).
En wij nemen afscheid van onze voorzitter, Savio Broekhuijsen. Hij krijgt bloemen en een
(bokaal) schoentje.

Verslag ALV dinsdag 15 november 2016.docx

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

pag. 1/3

Algemene Leden Vergadering 15 november 2016

Er is één kandidaat voor voorzitter, nl. Jildert E. Visser. Hij vertelt kort iets over hemzelf en
na stemming wordt hij aangesteld.
Uitreiking bokalen
De volgende bokalen worden uitgereikt:
PR competitie C-pupil Eva-Sofie Elferink
PR competitie B-pupil Denzel Nieuwenkamp
PR competitie A-pupil Jelmer Rensing
PR competitie Beker Algeheel winnaar Denzel Nieuwenkamp
Pupillen Wissel Beker Michelle Timmer
Deze beker staat voor clubliefde/inzet/aanwezigheid/gedrag
Prestatiebeker junior-D Britt Weerman
Britt krijgt via een filmpje de persoonlijke felicitaties van Europees Kampioen Meerkamp
Anouk Vetter
Prestatiebeker junior-C Sanne Niestijl
Olympusbeker Julie Nieuwenhuizen
Deze beker is voor de D-junior en staat voor clubliefde/inzet/aanwezigheid/gedrag
Sjouk Tel beker Bart van der Heijden
Deze beker is voor de A/B junior, Senior of Master en staat voor
clubliefde/inzet/aanwezigheid/gedrag
Cor Visser Bokaal Competitieploeg meisjes junior D
Deze beker staat voor de best presterende competitieploeg. Hij wordt uitgereikt aan
Christel de Bruin, Denise Zanferrari, Maaike Scholing, Marloes Benedictus, Floor Dijkstra,
Rozemarie Fokkema, Britt Weerman, Michelle Hazelhof, Elin Slagt en Rosalie Warringa.
Deze ploeg heeft landelijk de 8e plaats gehaald.
Jelle Kooistra bokaal Iemkje Zwart
Deze beker staat voor clubliefde/inzet/aanwezigheid/gedrag
Loopgroep Bokaal Eddy Hedeman
Deze beker staat voor clubliefde/inzet/aanwezigheid/gedrag
Triatlon Prestatie Beker Geert Kranenborg (niet aanwezig)
Deze beker staat voor de best presterende triatleet
Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Financiën
Penningmeester Hein Habes presenteert de begroting 2017 en licht deze toe. Voor details
kan contact met hem opgenomen worden.
De schoolatletiek loopt goed. 22 Scholen hebben gebruik gemaakt van onze accommodatie.
De begroting 2017 wordt goedgekeurd. Hein gaat nog in op een opmerking van de
kascommissie over pinbetalingen. Dit is voor onze vereniging niet haalbaar. De pinactie zou
uiteindelijk duurder zijn dan de opbrengst. Er komt geen contributie verhoging.
Energie werkgroep
Frits Steenhuisen vertelt over de energie plannen. Met Ginus Geuzinge en Hein Habes werkt
Frits in de energie-commissie die zich buigt over energiebesparingen.
De twintig jaar oude ketel moet vervangen worden. Ook de onrendabele boiler is aan
vervanging toe. In aansluiting daarop komen er nieuwe douchekoppen en een slimme
thermostaat.
De diepvrieskisten en koelers worden afgevoerd en in plaats daarvan komt er een nieuwe
energiezuinige koel/diepvriescombinatie voor terug.
Alle TL-buizen zijn vervangen door LED-buizen en in de wc’s zijn bewegingsmelders
geplaatst.
Voor de baan-/veldverlichting zijn er 2 opties voor verbetering:
a. Het handhaven van de huidige verlichting en plaatsen van zonnepanelen of
b. De verlichting vervangen door LED-lampen en geen zonnepanelen.
De commissie is nog in onderhandeling met de gemeente over subsidies.

Drones
Freddie Kalsbeek vraagt het bestuur na te denken over het gebruik hiervan. Er zijn al
wettelijke regels ten aanzien van het gebruik van drones.
Totdat er beleid hierover gemaakt is, staat AAC ’61 géén gebruik van drones toe bij
evenementen georganiseerd door AAC ’61.
Rondvraag
Willem v.d. Woude

Of ALLE TRAINERS de spullen willen opruimen die tijdens de
training gebruikt worden

Savio Broekhuijsen bedankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering
om 21.45 uur.
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