
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 12 januari 2016 
 
Aanwezig: 48 
Afwezig:  (Met kennisgeving) Arjan Elferink, Iemkje Zwart, Rita te Stroete, Wouter den Does, 

Guus Stuiver, Judith de Heer, Denise Hovenkamp. 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
 
Alle aanwezigen worden welkom geheten door onze voorzitter, Savio Broekhuijsen. 
Hij stelt alle bestuursleden voor. 
 
De notulen van de vorige ALV, dinsdag 16 juni 2015 worden vastgesteld. 
Willem v/d Woude: De stichting Loopsport Norg wil zich wederom kandidaat stellen om het NK Cross 
(veldloop) te organiseren in de toekomst. Of AAC’61 samen met hun dit wil organiseren? Daar heeft 
AAC’61 zeker belangstelling voor. 
 
MEDEDELINGEN: 
 

● De avond wedstrijden, baan en mila waren een succes. Wij gaan hier in 2016 zeker mee door. 
● Ook de clubdag was een groot succes. 
● De clubkleding is nu te koop bij Run2Day. 
● We vinden het geweldig dat Willem v/d Woude ook aanwezig is. 
● De Baggelhuizercross was met 28 canicrossers, 57 basisschooljeugd en 118 overige jeugd en 

volwassen heel erg geslaagd. 
● De vogelvoeractie heeft bijna € 600 opgeleverd. Savio bedankt Hans Pettinga (van Hastala 

Media). Hij heeft het afgelopen jaar voor AAC’61 diverse flyers, foto’s en filmpjes gemaakt. 
Als er nog leden zijn die ideeën hebben voor een soortgelijke actie dan zijn die van harte 
welkom! Graag melden bij het bestuur. Wij moedigen dit erg aan. 

● Alle vrijwilligers van de schoolatletiek heel erg bedankt! 
● Vorige week (1e week van januari 2016) is er lood gestolen langs het terras. Er is aangifte 

gedaan bij de politie en ‘gelukkig’ valt dit onder de verzekering. 
● Savio heeft onze 3 ereleden gebeld. Rieks Kuper heeft zijn voor zijn lidmaatschap bedankt 

omdat hij niemand meer kent bij AAC’61. Gini Seidel vond het ontzettend leuk om gebeld te 
worden. Ze kwam niet op de ALV omdat ze wat grieperig was. Maar komt graag weer eens 
kijken. Freek Franken is wel aanwezig, samen met Annie. Bedankt voor jullie komst. 

● Zondag 17 januari ’16 organiseert de Marathongroep AAC’61 de Bosmarathon. Op zondag 3 april 
vind de10vanAssen plaats. 

● AAC’61 gaat in samenwerking met Run2Day 8 clinics geven voor de Asser Stadsloop en de 
TT-run. Binnenkort volgt er meer info.  

● AAC’61 doet ook dit jaar weer mee aan de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. Wij zoeken nog een 
vrijwilliger die dit samen met Thea wil uitwerken. 
Marriët Bruins: Wat zien de jeugdleden terug van de opbrengst? Dit is deels gebruikt voor de 
clubdag, maar ook Savio vindt wel dat jeugd er meer van mag terugzien. 
Mevrouw Bakker: Ook volwassenen kunnen meehelpen. Thea antwoordt dat het eigenlijk alleen 
bedoeld is voor jeugd. De Jeugdsponsoractie. Maar indien ze wil aansluiten; welkom! 

● Wij zoeken nog een trimloop coördinator.  
 

AFSCHEID TRAINERS 
Carolien van der Dam heeft (tijdelijk) afscheid genomen vanwege een lange reis. 
Wij verwelkomen enkele nieuwe trainers: Babs van Essen, Eelje Dijk, Marc van der Valk. En voor de 
baanjeugd Arjan Elferink, Owen Smit en Jorien Wassenburg. Welkom!! 
 
 
 
AFSCHEID BESTUURSLID 
Henk-Jan Philips neemt na 2 jaar afscheid als bestuurslid en voorzitter Technische Commissie. Hij 
krijgt een schoentje en een bos bloemen. Hij blijft zich wel actief inzetten voor baanwedstrijden. 
Sipko Biemolt wordt voorgedragen als bestuurslid én voorzitter Technische Commissie. Er zijn geen 
tegenkandidaten en middels stemming is hij aangesteld. 
 
NIEUWE WEBSITE 
Ramon Slomp heeft een nieuwe website gemaakt. Hij vertelt hierover. Er is een mogelijkheid dat 
trainers zelf de agenda vullen. Ook korte verslagen van wedstrijden kunnen geplaatst worden. Als men 



foto’s heeft op social media, dan worden deze middels de hashtag #AAC61  rechtstreeks geplaatst op 
de website. Hetzelfde geldt voor het doorgeven van uitslagen. 
We zoeken nog een web redacteur die de website vult met allerlei updates. Wie lijkt dit leuk?  
 
Marriët Bruins: Dat we voorzichtig moeten zijn met het plaatsen van foto’s op facebook/website ivm 
privacy. Vooral met eigen AAC’61 feestjes. Tegen foto’s genomen tijdens loop- of baanwedstrijden 
kunnen we weinig doen. We zijn bezig om hiervoor een publicatiecode te ontwikkelen.  
Savio bedankt Ramon heel hartelijk voor het véle werk wat hij hiervoor gedaan heeft en hij krijgt 
namens het bestuur en leden een tegoedbon voor Run2Day. 
 
UITREIKING BOKALEN 
Wieger Benedictus en Lianne Faber geven de bekers uit aan de pupillen. 
Celine Dijkstra krijgt de Pupillenbeker. 
Eline Slagt krijgt de PR Competitie beker A-pupillen 
Mike Berends krijgt de PR Competitie beker B-pupillen 
Thomas Berends krijgt 2 bekers: de PR Competitie beker C-pupillen én Overall beker 
 
Leonie Nijstadt D-junioren. 
Denise Zanferrari (op krukken vanwege een spierverrekking) krijgt de Junioren-D prestatiebeker. 
 
Marriët Bruins en Tineke Ploeg C-junioren. 
Kes Brinkman krijgt de Junioren-C prestatiebeker 
Frank van Strien  krijgt de Olympus Wissel Beker 
De jongens Junioren-C krijgen de Cor Visser Wissel Beker 
 
De Sjouk Tel wisselbeker wordt dit jaar toegekend aan Judith de Heer (afwezig) 
 
Peter Selles reikt de Triatlon Prestatie Beker dit jaar uit aan Marike Bremmer 
 
Middels mooie woorden reikt Jan de Jong  de Jelle Kooistra Beker uit aan Freddy Harmsen.  
 
FINANCIËN 
Hein Habes (penningmeester) licht de presentatie over de financiën toe. 2015 laat een positief saldo 
zien. Dit komt met name door kostenbeheersing. Ook zijn er nog enkele uitstaande rekeningen. 
Wel krijgen we dit jaar krijgen een verhoging van 6% voor de baanhuur van de gemeente Assen.  
Ook gaan we investeren in een nieuwe geluidsinstallatie, tijdwaarneming, verwarmingsketel, 
kopieermachine/printer en het clubhuis. 
Wij willen graag dat ons clubhuis meer gebruikt gaat worden. Als er nog ideeën zijn om het clubhuis op 
te leuken of iets dergelijks dan kun je dat doorgeven. 
 
Adriaan Kesting: Is er nagedacht over baanlichtenbesparing? Ja, de kosten hiervan vallen mee ten 
opzichte van de totale energiekosten. 
Martijn Langen: Als wij zulke investeringen gaan doen, is dan al onze reserve op? Nee, een gedeelte 
ervan wel.  
Harold Scholing: Reserve is goed maar moet wel minimaal zijn. Wij vinden dat geld wat opgebracht 
wordt door de huidige leden ook besteed moet worden aan deze leden. 
Martijn Langen: Is er ook gekeken naar andere verenigingen hoe zij de financiën hebben?  
Henk-Jan Philips: Het is moeilijk te vergelijken; de baanhuur, accommodatie en ledenaantal zijn overal 
anders. 
Marriët Bruins: Zij heeft al meerdere malen aangegeven dat er nieuwe speren moeten komen, maar tot 
nu toe is er niks gekocht. Het bestuur neemt dit mee voor de volgende bestuursvergadering. 
Jan de Jong: Kan er ook geïnvesteerd worden in nieuwe douchekoppen? Ginus neemt dit mee. 
 
Hein gaat verder met het toelichten van het financiële plaatje. Bij het totaaloverzicht van leden zien 
we een lichte stijging bij de pupillen. De rest van de categorieën blijft ongeveer gelijk.  
Kitty Jansen verzorgt de ledenadministratie. Wij bedanken haar hiervoor, want met ongeveer 200 
mutaties per jaar heeft ze hier veel werk aan. Applaus. 
Jan de Jong: Het is noodzakelijk te blijven luisteren en investeren in onze jeugd. Ook om junioren te 
blijven houden. 
Freek Franken: Het is erg belangrijk dat met het installeren van een nieuwe geluidsinstallatie er een 
deskundige installateur bij komt. 
Er komt een proef opstelling van geluid bij de Boscross Marathon van zondag 17 januari. 



Adriaan Kesting: Komt er een tijdwaarneming met chips? Nee, hier willen we eerst onderzoek naar 
doen. De huidige tijdklok is wel aan vervanging toe. 
Jan de Jong: Het is noodzakelijk dat er wifi in het wedstrijdsecretariaat komt. 
Peter Selles gaat samen met Wieger Benedictus en Henk-Jan Philips hier offertes hiervoor aanvragen. 
Egbert Eising: Wat is er verder gebeurd met de ‘Vrienden van AAC’61’?  5 of 6 personen hebben zich 
hiervoor opgegeven en betaald. 
Verder mist Egbert een papieren uitdraai van het financiële plaatje. Dit klopt, bij de volgende ALV 
komen er wellicht papieren overzichten. 
Hein vervolgt zijn toelichting met een verhoging van de contributie van € 1,-- per kwartaal. De 
contributie voor triatleten wordt naar beneden aangepast. De reden voor de verlaging is dat er geen 
kosten voor het zwembad én trainer meer zijn. De triatleten zwemmen gratis bij Aqua’68 en in ruil 
daarvoor gebruiken zij ons clubhuis voor hun vergaderingen. Voor de fietstrainingen wordt geen 
gebruik gemaakt van de accommodatie.  
Egbert Eising: Er had een aparte agendapunt van de verhoging van de contributie moeten zijn. Ja, 
eigenlijk wel. Het bestuur had het onder ‘financiën’ gezet. 
De contributie voor trimleden wordt nog extra verhoogd met 0,50 euro. Dit om in de toekomst het 
verschil tussen loop- en trimleden op te heffen. 
Omdat er geen bezwaar is tegen een contributie verhoging wordt deze aangenomen. 
 
Harold Scholing:  Doet een oproep om de sponsorcommissie uit te breiden. 
Savio Broekhuijsen: De AssenRuns bijdrage is gebaseerd op het aantal AAC’61 vrijwilligers die tijdens 
de TT-run of de Asser Stadsloop meehelpen. Zodra de oproep komt; graag massaal aanmelden om te 
helpen namens AAC’61. Onze dank hiervoor. 
 
TOELICHTING TRAININGSVERGOEDINGEN 
Het bestuur is bezig de trainingsvergoedingen te structureren. De bedoeling is om deze transparante 
en gelijkwaardig te maken. 
Leonie Nijstadt: Hoe zit dat met de vergoedingen i.v.m. vervanging? Dit hoort de trainer zelf te 
regelen en dat hoort vastgelegd te zijn in een trainersovereenkomst. Hier moet ook duidelijk in staan 
wat er van een trainer verwacht wordt. Sipko Biemolt zal zich hier de komende tijd mee bezig houden. 
Hein vult aan dat incidentele afwezigheid gewoon doorbetaald wordt. Langdurige afwezigheid moet wel 
gemeld worden. 
Jan de Jong: Het lijkt hem verstandig dat het bestuur een voorstel maakt en dit de volgende ALV kan 
inbrengen. 
 
 
RONDVRAAG 
 
Adriaan Kesting: Hoe zit het met het regelen van de begeleiding van jonge atleten naar competitie 
wedstrijden en het leveren van juryleden?  De dames jeugdtrainers hebben ouders hiervoor geregeld. 
Adriaan Kesting: Wat is de status van de wedstrijdgroep? Savio antwoordt dat er diverse gesprekken 
geweest zijn, maar dat de voortgang op het ogenblik ergens stagneert. Het bestuur had het idee van 
Adriaan en Olfert wel omarmd. We wachten het vervolg af. 
Marriët Bruins: Is het nu opgelost met het vogelvoer? Ja alles is rond nu. 
Simon Smidt: Zijn de clubrecords up-to-date? Nee en ze staan ook niet op de site. We gaan hier 
achteraan. Wie heeft er nog een overzicht van? Graag mailen naar info@aac61.nl 
Henk-Jan Philips: Hij bedankt Emy Harmsen voor haar inzet en geeft haar zijn bos bloemen. 
Jan de Jong: Hij complimenteert Savio met zijn voorzitterschap. Savio komt herkenbaar naar buiten en 
staat voor iedereen open. 
 
Savio Broekhuijsen bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 21.30 
uur. 
 


