
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 13 januari 2015 
 
Aanwezig:  60 
Afwezig:   (Met kennisgeving) Marcel Ticheloven, Jan de Jong, Robert Beute, Marcel Kloet, 
  Marcel Vos, Raimond van der Boom, Emy Harmsen, Iemkje Zwart, Clarine de Leve, 
  René Dhoré. 
Tijd:  19.30 – 21.15 uur 

 
Alle aanwezigen worden welkom geheten door onze voorzitter, Harry Tupan. 
De notulen van de vorige vergadering van 1 juli 2014 worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 
 
MEDEDELINGEN: 

- Adriaan Kesting is de nieuwe trainer voor de M&M groep en de MILA jeugd. 
- Lianne Faber (pupillen) en Nikki van Schaik (D-junioren) zijn ook als nieuwe trainsters 

aangesteld. 
- We willen Annie Franken heel hartelijk bedanken voor haar coördinatie afgelopen jaar voor de 

schoolatletiek. Rita te Stroete neemt dit nu over. Daar zijn we erg blij mee. 
- Ramon Slomp (ouder van een pupil) is bezig met het opzetten van een nieuwe website 
- AAC’61 heeft meegedaan aan de Univé sponsoractie. Het exacte sponsorbedrag volgt nog.  
- AAC’61 doet dit jaar weer mee aan de jeugdsponsoractie van de Poiesz. 
- De Baggelhuizercross was erg succesvol afgelopen november. Vooral het onderdeel canicross 

(hardlopen met je hond) was bijzonder. 
- Alle vrijwilligers hebben een banketstaaf aangeboden gekregen van Echte Bakker Pots als dank 

voor hun inzet het afgelopen jaar. 
- We hebben afscheid moeten nemen van Jenny Luitjens. Dit betreuren wij ten zeerste. Zij 

heeft 15 jaar voor onze vereniging gewerkt via Werkplein Baanzicht. 
- Het bestuur heeft besloten dat alle trainers/bestuur een Verklaring van Goed Gedrag moeten 

kunnen overleggen. Wij zijn bezig dat dit gratis aangevraagd kan worden. 
- De meisjes junioren-B zijn genomineerd als sportploeg van 2014. 

 
AFSCHEID TRAINERS 
 
Erno van der Voet neemt afscheid van Marrijtje Molenhuis (trainster junioren-D) en Roelina Enting 
(pupillen trainster). Marcel Ticheloven (Mila) en Dick Bastiaannet (Mila) zijn niet aanwezig. 
 
Wij willen deze trainers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
UITREIKING BOKALEN 
 
Harry Tupan leest de mail voor van wandeltrainer Jan de Jong. Jan kan zelf niet aanwezig zijn. Er 
wordt een nieuwe beker uitgereikt, de Jelle Kooistra Bokaal. Een bokaal die staat voor sportieve 
prestaties met een ludieke inslag. 
Jelle Kooistra had een eigen wandelschool met de naam Vrijheid Blijheid. Deze leden heeft hij 
ondergebracht bij AAC’61 omdat hij wil stoppen als trainer. Ook is Jelle al jaren lid van AAC ’61 en 
heeft ook daar zeker een verdienstelijke bijdrage geleverd. Na overleg met het bestuur zijn de leden 
van de wandelschool onder gebracht bij AAC ’61. Zo is er nu een maandagmiddag groep en een 
zondagochtend groep. Het bestuur hoopt dat daarmee fitness walking een extra stimulans krijgt om 
verder te groeien. 
Joop Kuik krijgt de 1e  Jelle Kooistra Bokaal. Hij wandelt nog steeds mee en vanwege zijn hoge 
leeftijd is dat al een prestatie. 
Raimond van der Boom (afwezig) heeft de Triathlon Prestatie Beker gewonnen vanwege zijn mooie 
prestaties in de duathlon sport. 
Denise Hovenkamp reikt de Olympus Wisselbokaal uit aan Marith Bergkamp. 



Zij reikt ook de Sjouk Tel Bokaal uit aan Noa Dhoré. 
De Cor Visser Bokaal gaat dit jaar naar de dames seniorenploeg (Tineke Ploeg, Roelina Enting, Leonie 
Nijstadt, Judith de Heer, Nikki van Schaik, Marrijtje Molenhuis, Marije Hut, Carolien van der Dam, 
Kim Roerig en Marriët Bruins) 
Marriët Bruins reikt de Prestatiebeker junioren-C uit aan Roy Tieben. 
Leonie Nijstadt en Nikki van Schaik reiken de Prestatiebeker junioren-D uit aan Amber Slomp. 
Carolien van der Dam reikt de volgende bokalen uit: 
Mike Berends ontvangt de bokaal PR competitie 2014 Pupillen-C 
Lotte Slomp ontvangt de bokaal PR competitie 2014 Pupillen-B 
Rozemarie Fokkema ontvangt de bokaal PR competitie 2014 Pupillen-C 
Rozemarie krijgt ook de beker PR competitie 2014 algehele winnaar. 
 
Wij feliciteren iedereen met hun bokalen.  
 
LUC RENGERS EN ZIJN VADERS SPIKES 
 
Luc Rengers, raadslid van de PvdA in Assen, biedt aan AAC’61 zijn vaders spikes.  Deze zijn gemaakt in 
de oorlog en hebben voor hem een emotionele waarde. De spikes liggen ondertussen in de vitrine kast in 
de kantine.  
      PAUZE 
 
BRANDBRIEF 
Alle leden hebben vorige week een brandbrief gekregen waarin het bestuur aangeeft zich ernstige 
zorgen te maken over de ontwikkeling van onze financiële situatie en het de ontwikkeling van het aantal 
vrijwilligers. 
AAC’61 heeft nog wel een financiële reserve, maar als we op deze manier doorgaan is dit binnen een 
paar jaar op. Mede door AssenRuns zijn de exploitatieresultaten de afgelopen jaren positief geweest 
en hebben daardoor bijgedragen tot de huidige financiële buffer. De baten uit AssenRuns hebben we 
niet zomaar gekregen maar door middel van dienstverlening door onze vrijwilligers aan de AssenRuns 
evenementen verdient. Als we in de toekomst ook weer een AssenRuns bijdrage willen verdienen, zullen 
onze vrijwilligers hun bijdrage moeten leveren. 
Dat het financieel niet goed gaat komt ook door een gebrek aan leden. Via de media (RTV Drenthe, 
DvhN, de Asser Courant) heeft Harry interviews hierover gegeven. 
Naar aanleiding van de brief heeft het bestuur reacties ontvangen. Allemaal positieve maar ook een 
negatieve. Harry benadrukt dat kritiek goed is, maar dat er wel een positieve draai aan gegeven moet 
worden. 
Daarna geeft hij een opsomming van leden die zich aangemeld hebben voor vrijwilligerswerk en voegt 
daaraan toe dat wij hier heel gelukkig mee zijn. De kern van onze vrijwilligers bestaat uit oud-leden en 
deze kunnen wel aangevuld worden met nieuwe. Ook de bestuursleden zijn allemaal onbetaalde 
vrijwilligers. De trainers krijgen een vergoeding maar zijn wel de ruggengraat van de vereniging. 
 
FINANCIËN 
Penningmeester Leo Muusers deelt de concept begroting 2015 en het concept-exploitatieoverzicht 
2014 uit. Voor een gedetailleerd overzicht kan contact opgenomen worden met de penningmeester.  
Hij vertelt erbij dat als er in 2015 geen AssenRuns bijdrage is, er een groot exploitatietekort tot 
gevolg heeft.  
Leo vertelt dat daardoor hij de hand op de knip zal houden wat betreft de kosten en uitgaven. 
 
Ramon Slomp mist een post Sponsoring.  
Leo zegt dat dit klopt. Dit is ondergebracht bij Overige. En er is een vacature voor Sponsoring. 
Ramon zegt dat hij wel interesse heeft voor de vacature. 
Egbert Eising heeft het idee om een club van 100 op te richten. Dit is een vriendenactie waarbij 
iedereen die dat wil € 25 doneert aan AAC’61. Spontaan geven zich een aantal leden op. 



Adolf Hof zegt dat ze ook zoiets hebben gedaan bij de Wielervereniging. Hij zal een opzetje maken 
voor AAC’61. 
Ook merkt hij op dat de accommodatie verhuurt zou kunnen worden aan derden. Dit gebeurt al door 
bijvoorbeeld Aqua’68. Meerdere gebruikers van het complex zijn welkom. 
 
Annie Franken De schoolatletiek heeft in 2014 € 5800,-- aan opbrengsten gegenereerd. (applaus) 
 
AFSCHEID HARRY TUPAN 
Na 4 jaar voorzitter te zijn geweest neemt Harry afscheid. Hij betreurt zijn vertrek maar vindt het 
ook goed dat zijn functie weer verfrist wordt met een nieuwe voorzitter. Er zijn geen kandidaten maar 
hij is wel in gesprek met iemand. 
Leo heeft een CV gemaakt over Harry. Dit draagt hij voor. Daarna krijgt hij bloemen en het 
welverdiende schoentje. We zullen zijn inbreng en het leiden van vergaderingen gaan missen. Harry: 
BEDANKT! 
 
RONDVRAAG 
Emy Harmsen (afwezig) heeft middels een mail 2 punten ingediend. Zij wil graag dat er rekening 
gehouden wordt op zondagmorgen na de training (om 10.00 uur) door de organisatoren van de Drenthe 
Run Clinics, zodat zij kunnen koffie drinken in de kantine. 
Iemkje Zwart (afwezig, maar heeft een reactie gegeven) vertelt dat er wel rekening gehouden wordt 
hiermee. Zij heeft regelmatig overleg met de organisatoren en er wordt zelfs een tafel voor de AAC’61 
leden gereserveerd.  
Emy Harmsen heeft ook gezegd dat als er niks gedaan wordt aan het wedstrijdsecretariaat, dat zij en 
Sisca van der Kolk niet meer meehelpen met de administratie.  Ze begrijpen de financiële situatie van 
AAC’61, maar het is niet veilig om op het dak te werken. 
Ginus Geuzinge is bezig met een aannemer om één keet (onderste) op te knappen. 
 
Marriët Bruins geeft aan dat het trainerscorps bij de junioren dringend uitgebreid moet worden. De 
groepen worden te groot en Denise Hovenkamp gaat straks met zwangerschapsverlof. 
Erno van der Voet vertelt dat hij 5 potentiële kandidaten gevraagd heeft, maar dat dit niet gelukt is. 
Adriaan Kesting vertelt dat dit ook geldt voor de MILA jeugd omdat Dick Bastiaannet ook gestopt is. 
Misschien kan er een oproep komen via Social Media met als voornaamste punten: Passie voor de 
atletieksport, ervaring als oud-atleet. 
 
Harry Tupan bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 21.15 uur. 
 
 
 

 
 
 


