VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 2 JULI 2013
Aanwezig:
Afwezig:
Tijd:

40 leden
(MK) Familie de Heer, Ingrid Radhakishun, Ingrid Molensky,
Egbert Eising, Martin Veenhuizen.
19.30 – 21.30 uur

Alle aanwezigen worden welkom geheten door onze voorzitter, Harry Tupan.
Thea Hendrikse, secretaris, stelt zich weer beschikbaar voor een volgende periode. Middels
applaus wordt dit aangenomen.
Jannes Gelling, penningmeester, is aftredend en een nieuwe kandidaat, Leo Muusers zal middels
briefjes kiesbaar zijn (pauze).
Simon Smidt, bestuurslid facilitair en Pieter van Woensel, algemeen bestuurslid zijn niet
herkiesbaar en hier komen geen vervangers voor.
-

-

Het sleutelplan is ingevoerd en de nieuwe sleutels zijn uitgegeven.
Het krachthonk is prachtig opgeknapt en er hangt een mooie foto, geschonken door Jaap
Kuin.
De jeugdsponsoractie van de POIESZ heeft € 841,-- opgeleverd.
Ilonka zal geen coördinator meer zijn van de trimlopen. We zoeken een vervanger.
Er zijn 3 nieuwe junioren trainsters aangetrokken. Tineke Ploeg, Denise Hovenkamp en
Marriët Bruins.
Onze materiaalman, Freddy Harmsen stopt in september. Ginus Geuzinge volgt hem op.
Hij zal ook de coördinatie van het gebouw op zich nemen.
De jeugdtriatleten (19) hebben bedankt als lid vanwege het afscheid van trainer Martin
Veenhuizen. Ondanks dat we dit zeer betreuren, bedanken Martin (niet aanwezig) voor
zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze vereniging.
De NK C/D meerkamp in september kan helaas niet plaatsvinden vanwege het WK
touwtrekken. Ondanks de schadevergoeding betreuren wij dit zeer.
Het junior 4 mijl team heeft zich losgekoppeld van het 4 mijl team en gaat zich nu verder
binnen onze vereniging ontwikkelen.

De notulen van 7-1-2013 worden vastgesteld met een paar opmerkingen:
Jelle Kooistra:
Is er ook iets gedaan met de opmerking van Iemkje Zwart? Om de leden te informeren middels
een bestuursmail?
Dit is wel besproken, maar niet ten uitvoer gebracht.
Jelle Kooistra:
Hij wil graag iets betekenen voor een digitale clubblad maar wil wel een taakomschrijving van de
werkzaamheden. Zoals deze nu beschreven staat (2 à 3 regels) vindt hij te weinig. Hij wil weten
wat het bestuur verwacht.
Harry, Annelies en Jelle zullen een afspraak hierover maken.
René Dhoré:
Wat is er gedaan met de jubel/klaagmuur punten van de vorige ALV?
Harry vertelt dat dit behandeld is en dat er een jeugdkamp kan plaatsvinden voor pupillen en
junioren.

Jannes Gelling, penningmeester, geeft een toelichting over de jaarrekening 2012. Het vormen van
een onderhoudsvoorziening of -reserve zal voor de jaarrekening 2013 weer op de agenda staan.
Mede door onze participatie van vrijwilligers aan AssenRuns is er een positief resultaat.
Pieter van Woensel:
Komt op een ander bedrag uit voor schoolatletiek.
Antwoord: De inkomsten zijn gesplitst over 2 posten en dit bedrag is exclusief kantine
opbrengst.
Wybe Wildenbeest:
Hoe kunnen we deze positieve financiële tendens vasthouden?
Antwoord: We blijven hier heel alert op en de uitgaven zullen goed in de gaten gehouden blijven
worden. Er is ook weer wat ruimte voor kleine uitgaven,
Nellie van der Made:
Wat kunnen wij eraan doen dat we financieel gezond blijven?
Antwoord: Middels het organiseren van wedstrijden en het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan
(komt later aan de orde). Ook zien we toekomst in de schoolatletiek voor het aantrekken van
nieuwe leden.
Henk-Jan Philips en Harriët Hulst (niet aanwezig) vormen de kascommissie. Ze verlenen hierbij
decharge, maar uiten wel hun bezorgdheid over de ledendaling en de afname van sponsoren.
Voordat we aan de pauze toe zijn, neemt René Dhoré het woord om 2 atleten in het zonnetje te
zetten die meegedaan hebben aan het NK junioren A/B in Eindhoven afgelopen weekend.
Nick Smidt is 3e geworden bij de 400 m horen junior-B.
Mathijs Damsteegt is 3e geworden bij het speerwerpen, 3e bij het discuswerpen en 2e bij het
kogelstoten, junior-A.
Ook de dames hebben hun PR’s aangescherpt.
PAUZE
Leo Muusers wordt met 26 stemmen voor en 1 blanco gekozen als penningsmeester.
Het filmpje van de KNSB “Back to Basic” van Berend Rubingh wordt bekeken.
http://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w
Ook voor de leden die niet aanwezig konden zijn bij deze vergadering is dit filmpje erg
interessant.
Vervolgens wordt afscheid genomen van 3 bestuursleden. Jannes Gelling, Simon Smidt en Pieter
van Woensel.
Ook nemen we afscheid van Wybe Wildenbeest, Els Smidt en Jelle Kooistra.
Het beleidsplan welke samen met SportDrenthe en enkele leden gemaakt is, wordt aangenomen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Rondvraag

René Dhoré:
Hoeveel nieuwe leden levert de schoolatletiek op? Wordt er bijv. ook geflyerd?
Antwoord:
Hier is weleens onderzoek naar gedaan maar er is geen duidelijke uitkomst en er zijn flyers.
Er komen ongeveer jaarlijks 8000 kinderen.
René Dhoré: Is het een idee middels eigen atleten informatie te laten geven aan deze kinderen
of dat er trainers aanwezig kunnen zijn?
Antwoord:
Dit is een heel goed idee en kan uitgevoerd worden.
Emy Harmsen:
Heeft het bestuur ook een eigen mailadres?
Antwoord:
Nee, maar je kunt mailtjes sturen naar info@aac61.nl
Henk Doorten:
Heeft een plan om de trimlopen te verplaatsen naar de zondag. Hij refereert aan de onlangs
gehouden Balloërveldloop waar veel deelname was. Hij wil samen met Nellie van der Made dit gaan
coördineren voor het volgend seizoen.
Antwoord:
Dit is een erg goed plan en Herman Langen zal bij de atletiekunie vragen of de data aangepast
kan worden.
Henk Doorten:
Heeft zelfs nog ideeën voor een trimloop 4 daagse zoals in Meppel.
Nellie van der Made:
Of de 8 van Assen verplaatst kan worden naar een hardloopnacht van Assen?
Wybe Wildenbeest:
Is Herman Langen het enige TC lid?
Antwoord: Ja. Maar hij is bezig met een opvolger (Henk-Jan Philips) en er zijn mensen benaderd
voor andere functies.
De technische commissie is verantwoordelijk om de trainingen en trainers te verzorgen. Ook
materiaal en planning valt hieronder.
Harry Tupan bedankt allen voor hun aanwezigheid en aanvullingen en sluit rond 21.30 uur de
vergadering.

