Algemene Leden Vergadering 29 mei 2018

Algemene Leden Vergadering dinsdag 29 mei 2018
Aanwezig: 22 leden
Voorzitter Jildert Visser opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
MEDEDELINGEN:
Het blijkt dat weinig leden de uitnodiging van de ALV per mail gekregen hebben. Dit zal
uitgezocht worden.
Enkele zaken uit 2017
C-Interland. Was een groot succes. Alles is afgehandeld.
De trainersjassen zijn een succes geworden. Er is een lijst bijgehouden wie een jas heeft.
Herman Langen is bestuurslid baanwedstrijden geworden. Hij zal zich ook met de
baanatletiek bezig gaan houden.
Er is nieuwe clubkleding gekomen. Hier is iedereen tevreden over. Het zou mooi zijn als de
loop- en trimleden ook in clubkleding zouden lopen.
De Baggelhuizercross was een groot succes.
Investeringen uit 2017
Er is een nieuwe cv-ketel gekomen en nieuwe douche faciliteiten.
Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd.
Er zijn AAC’61 jassen aangeschaft voor trainers en vrijwilligers.
Er is baanmateriaal aangeschaft.
Er is nieuw keukenmateriaal aangeschaft.
Er zijn nieuwe portofoons aangeschaft.
De kopieermachine is vervangen door een andere goedkopere kopieermachine.
Er is nieuwe belettering gekomen op het gebouw.
VERSLAG VORIGE ALV
De notulen van de vorige ALV, dinsdag 14 november 2017 worden vastgesteld en
goedgekeurd.
VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Penningmeester Hein Habes licht de jaarrekening 2017 toe en de balans 2017.
Dankzij de zonnepanelen en de aanschaf van de nieuwe cv-ketel is het verbruik van het gas
en afgenomen en voor elektra zelfs nog meer.
VERSLAG KASCOMMISSIE
Op 22 mei 2018 zijn de jaarstukken behorende bij de financiële jaarrekening 2017 van de
atletiek- en triatlonvereniging AAC ’61 gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit
Paul Berends en Folkert Tienkamp.
De Balans en de Verlies en Winstrekening zijn beoordeeld. De saldi van de bankrekeningen
komen overeen met de cijfers in de jaarrekening. Er is geconstateerd dat de penningmeester
op de Balans geen gebruik maakt van transitorische posten. De nog te ontvangen en nog te
betalen posten zijn dus niet verantwoord in de jaarrekening 2017. Dit heeft invloed op het
resultaat.
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Een aantal facturen zijn beoordeeld op juistheid en is er gekeken naar de investeringen. De
investeringen zijn via de resultatenrekening zichtbaar gemaakt. Evenals vorig jaar adviseert
de kascommissie om dit via de Balans te doen omdat er een vertekend beeld ontstaat m.b.t.
het resultaat.
De jaarrekening 2017 geeft wel een goed beeld van de financiële situatie van AAC ’61 en we
stellen de ledenvergadering dan ook voor om de penningmeester/ het bestuur decharge te
verlenen.
Kritische noot:
De risico’s zoals die de afgelopen drie 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)
* er is geen meerjarig onderhoudsplan (zodat je ongeveer kunt bepalen wanneer er iets
vervangen moet worden en of je hiervoor voldoende spaart als vereniging).
Paul Berends
Folkert Tienkamp
Babs van Essen zal lid worden van de kascommissie. Folkert wil ook aanblijven mits er iets
gedaan wordt aan bovenstaande punten. Er zal een overleg plaatsvinden met 3
bestuursleden.
Is het een idee om in een schriftje te noteren hoeveel koffie/thee er geturfd wordt? De
euro’s kunnen in een dichte enveloppe in de bestuurskamer gelegd worden.
Ook moet er een plan komen t.a.v. nieuwe investeringen. Actie voor de volgende ALV.
Een rapport over de staat van de accommodatie ligt er.
Idee om de stalen hordes te vervangen door lichtere aluminium?
VASTSTELLING CONTRIBUTIES
De contributies blijven hetzelfde.
Het bestuur vraagt de leden akkoord te geven over de volgende wijziging.
Er zal een korting gegeven worden van 50% op de verenigingscontributie voor leden die
elders wonen en ingeschreven staan bij een andere atletiekvereniging dan AAC’61 maar die
bij AAC’61 willen blijven trainen. Ze trainen dan mee in een reguliere groep.
Dit moet aangepast worden op het aanmeldingsformulier. De aanwezige leden gaan
akkoord.
VASTSTELLING BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
De leden geven akkoord.
AFSCHEID TRAINERS
We nemen afscheid van de volgende trainers:
Lianne Faber, Jornt Visser en Matthijs Spijker.
WELKOM NIEUWE TRAINERS
We verwelkomen de nieuwe trainers:
Elly Enting, Ronald Bousema en Soraya Braker voor de pupillen.
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AAN- en UITTREDEN BESTUURSLEDEN
Bestuurslid
Functie
Aanstelling
Jildert Visser
voorzitter
15 nov 2016
Thea Hendrikse
secretaris
14 nov 2017
Hein Habes
penningmeester
15 jun 2015
Harold Scholing
PR
14 nov 2017
Peter Selles
triathlon/lopen
14 nov 2017
Herman Langen
baanwedstrijden
14 nov 2017
● Herkiesbaar voor volgende periode:
● Hein Habes; Hein heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven als
penningmeester.
● De leden van de ALV gaan akkoord
● Peter Selles, algemeen bestuurslid, Triathlon/lopen;
● Peter heeft aangegeven circa eind 2018 te willen bedanken als bestuurslid;
● Thea Hendrikse, secretaris
● Thea heeft aangegeven te willen bedanken eind 2018 als bestuurslid.

COMMISSIELEDEN
Het huishoudelijke reglement is verouderd. Willem Huizing gaat dit aanpassen. Wij
verwachten voor de volgende ALV dat dit af is.
Floor-Reneé Masselink is de nieuwe vrijwilligerscoördinator. Zij zal zich voorstellen in de
nieuwsbrief.
Algemene zaken
Er wordt voorgesteld om ouders van jeugdleden jurycursussen aan te bieden. Dit is een goed
idee maar in de praktijk blijven er weinig ouders over die daadwerkelijk een cursus willen
volgen.
Er zijn een aantal trainers die een baantrainerscursus willen volgen zodat de pupillen- en
juniorentrainers dezelfde techniek kunnen geven.
Adriaan Kesting heeft toegang tot de atletiekunie bibliotheek en zal kijken of er
documentatie over is.
Zijn er nog vrijwilligers die de jaarlijkse club dag willen organiseren? Er is een draaiboek en
de taken zouden verdeeld kunnen worden onder de pupillen- en juniorentrainers. Marloes
Benedictus zal het draaiboek naar Herman Langen sturen.
Er komt een juniorenkamp in het najaar.
Ingrid Molensky heeft bedankt als vertrouwenspersoon. Als dank krijgt ze een bos bloemen.
Jaap Franken volgt haar op.
Freddie Kalsbeek vertelt over de tunnelloop. Deze gaat niet door wegens te weinig steun van
de gemeente Assen.
De acties ‘Sparen voor je sportvereniging’ van de Jumbo en de jeugdsponsoractie Poiesz
hebben resp. € 560 en € 1139,-- opgeleverd. De Jumbo actie kan uitsluitend besteed worden
aan materiaal.
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De RaceRunners zijn erg tevreden over het trainen bij AAC’61. Er is een subsidie gekomen
van het NSGK en Foppe fonds en er zijn 2 containers geplaatst voor extra opslag. Deze zijn
gegeven door een lid. Ze moeten nog blauwgeverfd worden.
De loop- en trimgroepen vergrijzen. Bestuurslid Peter Selles is bezig met een aantal leden
om meer inzicht hierin te verkrijgen.
Belangrijkste aandachtpunten na overleg met alle looptrainers.
● Instellen van toploopgroep om noordelijke toplopers naar AAC'61 te trekken
● Geven van clinics in aanloop naar grote loopevenementen
● Beginnersgroep
Conclusie: Het is erg moeilijk om op basis van kwaliteit lopers vanuit de buurtloopgroepen
naar AAC'61 te krijgen.
Alternatieven aanbieden:
● Bootcamp
● Survival
Folkert stelt voor meer reclame te maken.
AAC’61 is onlangs aangesloten bij Sportlink. Een ledenadministratie pakket aanbevolen door
de atletiekunie. De (nieuwe) website zal hier ook onder gaan vallen. Aanmelden kan dan
digitaal behalve voor jeugdleden t/m 16 jaar. Hier blijft een zogenaamde ‘natte’
handtekening voor nodig.
Voor Sportlink kunnen bevoegdheden rollen toegekend worden. Enkele trainers zullen ook
een rol krijgen. Hein en Jildert gaan eerst op cursus.
De buitenkant van de accommodatie is onlangs geschilderd.
Samen met een aantal andere sportverenigingen in Assen zal AAC’61 ledverlichting krijgen in
het najaar. Er is een gezamenlijke aanbesteding geweest waardoor dit voor AAC’61 circa
€ 3500 zal kosten.
De privacyverklaring van AAC’61 in het kader van de Europese AVG-wetgeving staat
gepubliceerd op de website.
Het is een idee om een akkoordverklaring voor jeugdleden onder de 16 jaar via de trainers te
laten lopen.
BAANWEDSTRIJDEN AGENDA
●
●
●
●
●
●

21 maart werpdriekamp
25 maart openingswedstrijd pupillen
22 april 2e divisie senioren competitie
19 mei cd-junioren competitie
7 juli pupillen medaille wedstrijd
26 september werpdriekamp

SCHOOLATLETIEK AGENDA
●

Woensdag 16 mei - het Sterrenschip
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Woensdag 23 mei - De Scharmhof
Woensdag 6 juni – Emmaschool
Woensdag 13 juni - De Borg
Vrijdag 15 juni - Het Krijt
Woensdag 20 juni - De Cirkel
Vrijdag 22 juni - Het Octaaf
Maandag 9 juli - Penta (DNC)
Donderdag 12 juli - Salland (Vincent van Gogh)
Vrijdag 13 juli - De Parel

Rita te Stroete licht de agenda toe.
GEPLANDE ACTIVITEITEN
● 3 jun 2018:
● 23 jun 2018:
● 7 jul 2018:
● 15 sep 2018:
● ?
● 6 okt 2018:
● 18 nov 2018:
●

13 okt 2018:

9e Asserstadsloop
TT-run
3e pupillen medaillewedstrijd
4mijl van Assen
Club dag
Kloostervesterun
Baggelhuizercross
ste

1 Trimloop seizoen 2018/2019
10 nov, 8 dec, 12 jan, 9 feb, 9 mrt

RONDVRAAG
Folkert Tienkamp vraagt of de zondagmorgengroep officieel gezien wordt? Het bestuur zal
overleggen.
Ginus Geuzinge wil graag een algemene grote schoonmaak met een aantal vrijwilligers.
Willem vd Woude vertelt dat Folkert Tienkamp geslaagd is voor zijn LT 3 diploma. Van harte
gefeliciteerd.
Ginus Geuzinge meldt dat Joop Kuik op 12 juni 90 jaar wordt. Ze willen hem in het zonnetje
zetten en vraagt of er een bestuurslid aanwezig kan zijn.

Jildert bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.45 uur.
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