VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 28 juni 2016
Aanwezig:
Afwezig:
Tijd:

16
(Met kennisgeving) Peter Selles, Iemkje Zwart, Marriët Bruins
19.30 – 21.00 uur

Alle aanwezigen worden welkom geheten door onze voorzitter, Savio Broekhuijsen. Vanwege
persoonlijke omstandigheden is er te laat publiciteit gegeven aan deze vergadering. Omdat er geen
belangrijke beslissingen genomen worden laten we de vergadering doorgaan.
En omdat de opkomst laag is, is de normale opstelling veranderd in een vergaderopstelling.
Folkert: Of bij de volgende ALV agenda het punt Kascommissie apart geagendeerd kan worden.
Sipko: De trainingsgroep van Martin Luinge en Leonie Nijstadt (meisjes D) zijn aanwezig. Ze hebben de
8e plaats in de landelijke competitie finale gehaald en dat is een geweldige prestatie. Gefeliciteerd
dames én trainers!
De notulen van de vorige ALV, dinsdag 12 januari 2016 worden vastgesteld.
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De jeugdsponsoractie van de Poiesz heeft € 986,-- opgeleverd. Hier is nieuw materiaal voor
aangeschaft en is de competitieploeg voorzien van nieuwe t-shirts ook in samenwerking met
Run2Day.
Egbert Eising wordt bedankt met een fles wijn voor de algemene schoonmaak en het geven van
een schrobmachine.
De Run2Day clinics olv Raimond van der Boom waren succesvol. Er waren 36 deelnemers waarvan
er 4 lid geworden zijn van AAC’61.
We hebben afscheid genomen van Dina de Jong als jarenlange vrijwilliger. Ook bedanken we
hierbij alle schoolsport vrijwilligers voor hun inzet.
De 10vanAssen, met een nieuwe organisatie, was dit jaar succesvol.
De MILA avondwedstrijd voor juni is helaas afgelast. Dit komt mede door de volle
wedstrijdkalender. De wedstrijd van 26 augustus gaat wel door.
AAC’61 gaat ‘racerunners’ de kans bieden om te trainen onder begeleiding van Harry Jan Keizer
van de Molengaard. De racerunners worden lid van de vereniging.
De accommodatie wordt de laatste tijd vaak verhuurd. Dit levert ook meer inkomsten op.
Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat er niet alleen op de baan getraind mag worden,
maar in de trainingsgroepen die er zijn. Ook is het gebruik van het krachthonk alleen
toegestaan onder leiding van de trainers. Ook mogen de sleutels niet uitgeleend worden. Het
sleutelcontract is hierin duidelijk, maar wordt helaas niet altijd nageleefd.
Alle trainers moeten lid worden van AAC’61, anders is men niet verzekerd.
Hein, Frits, Savio en Ginus zijn bezig met een duurzaamheidsplan. Er wordt oa gedacht aan
zonnepanelen, boiler en ledverlichting.

Savio merkt nog op dat er veel tijd door het bestuur en vrijwilligers gestoken wordt in de vereniging en
dat we dit langzamerhand terug gaan zien in enthousiasme van de leden.
TECHNISCHE COMMISSIE (Sipko Biemold)
Hij bedankt enkele vrijwilligers voor hun inzet, die hij nog kent vanuit z’n AAC’61 verleden. Willem van
der Woude wordt bedankt voor zijn coördinatorschap voor de loopgroepen.
De baancoördinator heeft afscheid genomen en Martin Luinge neemt deze functie op zich.
Er wordt binnenkort gestart met een pilot voor opnames tijdens de training met een I-pad.

Tineke Ploeg en Marriët Bruins hebben afscheid genomen als trainsters. We willen hun graag in de
winterALV bedanken. Ze zullen dan opnieuw uitgenodigd worden.
Er is een probleem met vertrekkende C-junioren. Hiervoor wordt naar een oplossing gezocht.
Net als Savio meldt hij dat er door enkelingen individueel gebruik gemaakt wordt van de baan. Dit
vinden wij niet gewenst. Een ieder wordt verzocht hun hierop aan te spreken en hun door te verwijzen
naar de (mila) loopgroepen. Wij willen een veilige vereniging zijn en daarom mag er alleen onder
toezicht van een trainer in het krachthonk getraind worden.
De VOG voor trainers en bestuurders zal binnenkort gestart worden.
Verder vraagt hij zich af, hoe we ons kunnen onderscheiden van de wijkloopgroepen. Hij is bezig met
Harold en AFP fysio om dit te onderzoeken en de lopers meer naar AAC’61 te halen.
Harold: Is verbaasd over de vele aanvragen de laatste tijd voor het gebruik van de baan. Alle aanvragen
lopen via het bestuur.
FINANCIËN (Hein Habes)
Hij deelt de papieren jaarrekening uit aan de aanwezigen.
Hij vindt dat de geldstroom bij AAC’61 gestructureerd loopt en geleidelijk. Hij doet alle handelingen
thuis ipv het boekhoudprogramma bij de vereniging.
De energiekosten zouden nog verder omlaag kunnen middels het duurzaamheidsonderzoek waar enkele
leden mee bezig zijn.
Ook is de schoolatletiek een grote inkomstenbron voor ons.
Willem: Hij merkt op dat er zichtbaar een ander beleid gevoerd wordt. Er zijn investeringen geweest
(geluidinstallatie) is dat is positief.
Harold: Wij willen dat de betalende leden ook iets terugzien voor hun lidmaatschap.
Savio: Er zijn magnetische naambordjes gemaakt voor de vrienden van AAC’61. Dit zou onthuld worden
maar Peter is met vakantie dus schuiven we het door naar de winterALV.
Kascommissie (Folkert Tienkamp, Paul Berends)
Op 2 juni 2016 zijn de jaarstukken behorende bij de financiële jaarrekening 2015 van de atletiek- en
triatlonvereniging AAC ’61 gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Paul Berends en Folkert
Tienkamp.
De Balans en de Verlies en Winst rekening zijn beoordeeld. De saldi van de bankrekeningen komen
overeen met de cijfers in de jaarrekening. Ook is de afloop van de overlopende activa en passiva – wat
moet er nog betaald worden en wat moet er nog ontvangen worden – gecontroleerd.
De balansposten sloten in eerste instantie niet aan. Dit is later door de penningmeester hersteld. Had
te maken met overname van het werk en het verschil in interpretatie van posten tussen de beide
penningmeesters.
Een aantal facturen zijn beoordeeld op juistheid en is er gekeken of AAC ’61 voldoet aan de eisen m.bt.
de vrijwilligersvergoedingen voor de trainers. AAC ’61 voldoet aan de eisen.
We hebben geconstateerd dat de jaarrekening 2015 (na correctie) een getrouw beeld geeft van de
financiële situatie van AAC ’61 en stellen dan ook voor om de penningmeester/ het bestuur decharge
te verlenen.
De risico’s zoals die vorig jaar zijn geconstateerd zijn nog steeds aanwezig:
* geen controle op volledigheid en juistheid kantine opbrengsten
* er is 1 persoon die de ledenadministratie doet en tegelijkertijd ook de incasso (er is dus geen
controle op volledigheid en juistheid)
* de voorziening voor groot onderhoud is nu wel verhoogd maar er is geen meer jaren onderhoudsplan
(zodat je ongeveer kunt bepalen wanneer er iets vervangen moet worden en of je hiervoor voldoende
spaart als vereniging).
Paul Berends
Folkert Tienkamp
De kascommissie verleent hierbij décharge aan de penningmeester.

Sipko: Is het een idee om digitaal te betalen? Naast contante betaling?
Willem: Er zou een controlelijst moeten komen met leden om te controleren of elk lid contributie
betaald.
SPONSORCOMMISSIE (Harold Scholing)
Er zijn 4 jeugdleden gekomen die samen een ‘bonnenboekje’ opgezet hebben. Dit zou in juli
gepresenteerd worden, maar het is iets verlaat.
AFP Fysio gaat binnenkort een cursus geven voor trainers over blessure preventie.
Er zijn t-shirts aangeschaft ism Run2Day gemaakt door Forte voor de competitieploegen.
Er zullen binnenkort 4 sponsorborden komen.
Ook komen er voor alle trainers trainerjassen gesponsord door Ewold de Maar.
Er zijn ongeveer 55 hoody’s besteld. In oktober zal nog een sessie komen.
Eventueel nieuwe sponsoren kunnen zich melden bij Harold.
RONDVRAAG
Willem: Of alle trainers het gebruikte materiaal willen opruimen na een training. Er blijft vaak
materiaal achter op het veld.
Wieger: Wanneer is de 1e vergadering voor de clubdag? In augustus. Er zal dan duidelijker aangegeven
worden welke onderdelen er zijn.
Leonie: Of er in samenwerking met de andere noordelijke atletiekverenigingen een regionale prijs kan
komen voor de noordelijke competitieploegen. De kosten zou verdeeld worden over de verschillende
verenigingen. Thea zal Leonie uitnodigen voor het volgende voorzittersoverleg in november waarbij alle
noordelijke verenigingen aanwezig zijn.
Of de kantine gezelliger gemaakt kan worden. Er komt een brainstormsessie met enkele jeugdleden.
Of er een avond/middag georganiseerd kan worden waar samen naar de olympische spelen gekeken kan
worden. Dit is akkoord.
Savio Broekhuijsen bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 21.00
uur.

