VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 1 JULI 2014
Aanwezig:
Afwezig:

Tijd:

21 (teleurstellende opkomst)
(Met kennisgeving) Henk en Marieke Doorten, Nellie van der Made, Iemkje Zwart,
Jelle Kooistra, Denise Hovenkamp, Anouk Everts, Janet Folkers, Klaas Bronsema,
Freek en Annie Franken, Herman Langen, Harriët Hulst, Henri Ploeg, Folkert Tienkamp.
19.30 – 20.45 uur

Alle aanwezigen worden welkom geheten door onze voorzitter, Harry Tupan.
De notulen van de vorige vergadering van 14 januari 2014 worden goedgekeurd. Er zijn geen
opmerkingen.

MEDEDELINGEN:
- De meisjes junioren B presteren goed in de landelijke competitie. Ze staan 6e en zijn daarmee
finalist. Deze vindt plaats in Leiden op 21 september.
Mathijs Damsteegt presteert ook erg goed op de werponderdelen. Onlangs heeft hij de
Martinibokaal gewonnen met discus werpen en kogelstoten.
Tom Hendrikse, junior B, is in februari Nederlands kampioen indoor op de 1500 m geworden.
- Henk-Jan Philips is officieel bestuurslid, gekozen tijdens de vorige ALV middels handopsteking.
Dit is conform de regels.
- Harry vertelt over Jenny Luitjens. Officieel zal zij per 1 januari 2015 ontslagen worden maar
Harry zal er alles aan doen om haar te behouden.
- De wandelgroep ‘Vrijheid Blijheid’ van Jelle Kooistra op de maandagmiddag is ondergebracht bij
AAC’61. Enkele trainers (Willem, Iemkje, Egbert, Jan en Jelle) gaan een pool vormen om deze
groep te trainen.
- Dé 50 van Assen gaat toch door op zondag 6 juli. Het wordt georganiseerd door Joeri de
Coninck en Lydia Doorenbos. AAC’61 stelt de baan en accommodatie beschikbaar en de kantine
opbrengsten zijn voor ons.
Deze wedstrijd valt niet onder de AssenRuns loopjes. Harry heeft er vertrouwen in dat
AssenRuns een vervolg krijgt.
- De schoolatletiek coördinatie is (tijdelijk) opgepakt door Annie Franken. Wij willen onze
waardering uitspreken naar alle schoolatletiek vrijwilligers.
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Deze functies zouden ook met z’n tweeën opgepakt kunnen worden. Opgave kan bij de secretaris,
Thea Hendrikse.

VOORTGANG BEGROTING 2014
Leo Muusers deelt de begroting op A4 tjes uit en licht deze toe. Voor een gedetailleerd overzicht kan
contact opgenomen worden met de penningmeester.
Over het algemeen kan vermeld worden dat er een verlies is van een kleine € 10.000.
Tineke Ploeg: Waar ligt het aan dat we verlies draaien?
Leo Muusers: Het ligt niet specifiek aan de uitgaven, maar er is te weinig inkomen.

Er zijn minder kantine opbrengsten geweest door minder wedstrijden. De Lanting10vanAssen heeft ook
verlies gedraaid dit jaar. Tevens zijn het aantal scholen die hun schoolsportdag op de atletiekbaan
houden vermindert.
Marriët Bruins: Misschien is het een tip om folders uit te delen tijdens deze dagen. Deze folders zijn
er wel, maar bevat niet alle informatie. Tevens zou atletiek meer gepromoot moeten worden op de
scholen en met name voor kinderen die na hun zwemdiploma een sport zoeken.
Leo vertelt verder dat de vrijwilligers vergoeding voor trainers beter en anders kan. Samen met de
technische commissie zullen de veranderingen uitgewerkt worden.
Verder is er een post opgenomen voor opleiding loop- en baantrainers. Hier valt ook de herhalings
reanimatiecursus onder.
Ook is er een post ‘onderhoud’ opgenomen. Ginus Geuzinge heeft iemand gevonden die in augustus kleine
onderhoudswerkzaamheden wil verrichten aan het wedstrijdsecretariaat.
Egbert Eising: Gemeenten gaan steeds meer geld vragen van sportverenigingen voor huur ed.
Harry Tupan: De baan is van de gemeente en deze wordt door hun onderhouden. De accommodatie is
van AAC’61. Hier zijn goede afspraken over gemaakt.

KASCOMMISSIE
De commissie heeft veel vertrouwen in de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van zowel Jenny
Luitjens als Leo Muusers voor een betrouwbare en gedegen financiële administratie. Zij spreken
hiervoor hun dank uit.
Hierbij verleent de kascommissie decharge aan de penningmeester.
Eén van de aanbevelingen is dat er een verenigingsprofiel gekozen moet worden. – Een
prestatievereniging met zogenaamd ‘vlaggenschip’ of breedtesport. Het vlaggenschip is vaak een
negatieve business case; geeft veel bestuurlijke reuring en kampt met hoge mutatie van matrozen die
hun succes elders beproeven. Breedtesport biedt meer stabiliteit en continuïteit.

VRIJWILLIGERSBELEID
De 2 leden, waaruit deze commissie bestond hebben te kennen gegeven dit niet te continueren. Dit is
een zorgelijke ontwikkeling.
Wij willen benadrukken dat ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. En dat een positieve inbreng erg
gewaardeerd wordt.
Wij staan ook open voor het organiseren van wedstrijden maar het ontbreekt vaak aan organiserende
‘handjes’.
Het feit ligt er, dat er nu niemand is die bijhoudt wie én hoeveel uren leden maken.

AFSCHEID TRAINERS/VRIJWILLIGERS
We nemen afscheid van Henk Doorten, Nellie van der Made, Anouk Everts, Janet Folkers, Annelies
Appelhof, Marieke Doorten. Allen zijn afwezig.
We willen hun heel erg bedanken voor hun inzet.

TC INFORMATIE
Henk-Jan Philips vertelt over de nieuwe samenstelling van de Technische Commissie.
Sinds 1 januari is deze voltallig. De commissie bestaat uit Willem van der Woude, Erno van der Voet,
Anita Wassenburg, Wieger Benedictus, Erik van Klinken en Ginus Geuzinge.
Judith de Heer: Kunnen er meer baanwedstrijden bij AAC’61 georganiseerd worden?
Henk-Jan Philips: Dit jaar niet meer, maar hij zal het meenemen in het kalenderoverleg 2015.
De clubkampioenschappen zal gehouden worden op 4 oktober met aansluitend een BBQ. Suggesties voor
een programma kunnen gestuurd worden naar Henk-Jan.

Er zijn ideeën om ipv een normale trainingsavond, een paar keer een wedstrijdje te organiseren voor
leden. Om te wennen aan het wedstrijdidee.
RONDVRAAG:
Marriët Bruins: Is het een idee om de vacatures middels een briefje mee te geven aan de kinderen?
Dit is al eens eerder gedaan maar leverde niets op. De vacatures staan ook op de website.
Henk-Jan Philips : De bedoeling is om medio september een ouderavond te organiseren waarin oa
positief coaching aan de orde zal komen. Wij hopen daardoor op meer betrokkenheid van de ouders.
Adriaan Kesting: Hoe worden de leden geïnformeerd over vrijwilligerswerk?
Judith de Heer: Wij staan niet in de mailinglijst van het vrijwilligerswerk, waardoor wij niet weten wat
voor werk er is.
Tineke Ploeg: Hoe dit allemaal handen en voeten gegeven gaat worden is nog wazig.
Harry Tupan: Wij zijn ons hiervan bewust en dit is een zorgpunt.
Harry Tupan bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 20.45 uur.

