Algemene Leden Vergadering 13 juni 2017

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING AAC ’61 op 13 juni 2017
Aanwezig ongeveer 27 leden
De vergadering wordt om ca. half 8 door de voorzitter, Jildert Visser, geopend.

Mededelingen
•
•
•
•

De voorzitter staat allereerst stil bij het overlijden van Freek Franken, oud-voorzitter
en erelid van AAC ’61, op 29 november 2016.
Vanuit het bestuur is Thea Hendriks afwezig, zij wordt vervangen door Anita
Wassenburg (notulen).
Clubkleding: de eerste bestelronde is geweest. Er komen 2 paspoppen met kleding in
de kantine. Bij Fietsen & Koffie zal een voorraad van diverse artikelen aangehouden
worden.
Het bestuur heeft met betrekking tot de pupillen als (nieuw) beleid dat pupillen niet
deelnemen aan de Mila-trainingen, dit gelet op hun lichamelijke ontwikkeling en in
overeenstemming met het beleid van de Atletiekunie. Hierover hebben gesprekken
plaatsgevonden met enkele ouders van pupillen.

Vrijwilligersinzet 2016
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar voor (onder andere)
de volgende activiteiten:
• Wedstrijd organisatie
• Trimloop
• Schoolatletiek
• Gebouw, schoonmaak en materiaalbeheer
• Bestuur & TC & Ledenadministratie
• Commissies
• Juryleden
• AAC ’61 loop evenementen
• Clubdag
• Kantine
• EHBO
• Sponsoring
We nemen afscheid van Mathijs Ticheloven als coördinator kantinezaken en bedanken hem
voor zijn inzet. Mathijs krijgt een bos bloemen.

Jaarverantwoording
•
•
•

Het verslag van de vorige ALV (15 november 2016) wordt vastgesteld en
goedgekeurd.
Het jaarverslag van het bestuur wordt toegelicht.
Paul Berends brengt verslag uit van de kascommissie (bestaande uit Folkert
Tienkamp en Paul Berends). Aansluitend licht Hein het jaarverslag van de
penningmeester toe. Over de opmerking in het verslag van de kascommissie dat er
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•

geen controle op de volledigheid en juistheid van de kantineopbrengsten is merkt
Harold op, dat al eerder geconstateerd is, dat een pinautomaat niet uit kan. Hij
vraagt of er nog andere oplossingen zijn. Ben Vroom vraagt of er signalen zijn, dat de
inkomsten en uitgaven niet met elkaar overeenkomen. Volgens Paul zijn dergelijke
signalen er niet. Uit het verslag van Hein blijkt ook, dat er een stijging in het
ledenaantal is geweest, hetgeen ook meer inkomsten betekent. Martijn Langen
merkt op, dat misschien een grotere stijging bereikt kan worden, als AAC ’61 zich proactiever opstelt naar scholen. Egbert stelt, dat daar dan wel mensen voor nodig zijn.
- De penningmeester/het bestuur wordt decharge verleend.
- De balans, jaarrekening en contributie (ongewijzigd) worden vastgesteld.
Naast de jaarlijkse kosten is er geïnvesteerd in materiaal en allerlei voorzieningen
zoals de geluidsinstallatie. Hiervoor was een bedrag gereserveerd maar dat is niet
gebruikt en het jaar wordt met een kleine positieve bijdrage aan de reserve
afgesloten.
Benoeming bestuursleden/commissieleden: Het bestuur stelt voor Ben Vroom te
benoemen als nieuwe voorzitter TC en bestuurslid. Ben stelt zich hierop voor. Hij
noemt als belangrijke aandachtspunten voor de komende periode:
- trainers en coördinatoren, waarbij de voorzitter TC faciliterend is en spreekbuis
van/naar het bestuur;
- wedstrijden baanatletiek, waarvoor het aantal vrijwilligers uitgebreid moet worden.
Er moet daarom ook weer een jurycursus aangeboden worden;
- baanploeg;
- organisatie van (grote) wedstrijden.
De alv stemt in met benoeming van Ben.

Pauze
Na de pauze geeft Leonie een korte impressie (met foto’s) van het bezoek van de CDjunioren aan de FBK-games in Hengelo. De junioren (en trainers) waren erg
enthousiast, dus misschien volgende keer weer?

Lopende zaken en ingekomen stukken
•
•
•

LED-verlichting: De gemeente Assen is met de sportverenigingen in gesprek over LEDverlichting. De bedoeling is dat op de bestaande palen nieuwe lampen komen.
Het krachthonk heeft een facelift nodig. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Wie wil
helpen graag aanmelden bij het bestuur.
Verenigingsbijdrage aan clubkleding: Folkert Tienkamp heeft de suggestie gedaan
een deel van het overschot op de balans als bijdrage in de clubkleding te gebruiken.
Hierover wordt van gedachten gewisseld. Een mogelijkheid is om de kleding aan te
schaffen voor de vereniging en ter beschikking te stellen voor de competitie. Paul
stelt voor om ook voor begeleiders een jas o.i.d. aan te schaffen voor de
herkenbaarheid. Lianne bepleit voor de jongere kinderen een systeem om kleding
door te kunnen verkopen of ruilen. Hierbij wordt Facebook genoemd als een mogelijk
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•
•

•
•
•

middel. Wildrik Hoeksema stelt voor om ook parasols en paraplu’s met ons logo aan
te schaffen.
NB: Als besloten wordt tot een bijdrage in de clubkleding zullen ook de leden die nu
al clubkleding besteld hebben gecompenseerd worden.
Nieuwe vrijwilligers: er wordt een oproep gedaan om mogelijke belangstellenden
eens mee te nemen naar activiteiten.
Herinrichting clubhuis/kantine: de bedoeling is de kantine aantrekkelijker te maken,
met als doel mensen vast te houden na trainingen en wedstrijden. Leonie Nijstadt
vindt dat de atleten daarbij betrokken moeten worden. Babs van Essen stelt voor een
enquête te houden. Leonie en Lianne Faber zullen dit oppakken. Hein Habes meldt
nog dat kinderdagverblijf een tevreden gebruiker is. Pinokkio maakt door de week
gebruik van de kantine voor de tussenschoolse opvang.
Website/facebook/nieuwsbrief: het bestuur zoekt mensen die zich hiermee bezig
willen houden.
Verklaring omtrent Gedrag (VOG): er zijn inmiddels veel verklaringen aangevraagd.
Peter Selles heeft de organisatie daarvan op zich genomen.
NK Cross 2019: AAC’61 en de Stichting Loopsport Norg willen deze cross graag samen
organiseren en hebben zich hiervoor aangemeld. De Atletiekunie beslist in het najaar.

RaceRunners
•
•

Dit betreft een nieuwe categorie binnen AAC’61. Het is een opkomende sport. De
kleding wordt gesponsord door Forte. Recent is een wedstrijd in Lelystad gehouden.
De fietsen staan op dit moment in de ruimte beneden. Ze nemen veel ruimte in.
Ginus Geuzinge stelt voor om te kijken of een zeecontainer een oplossing is. Ook
komt de vraag op hoe het met de verzekering zit.

Nieuw beleid
•

Het bestuur stelt voor om een algeheel rookverbod voor het gebouw en het terrein
van AAC’61 vast te stellen.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
• Naar aanleiding van de presentatie op de vorige ALV heeft het bestuur een nieuw
beleid ten aanzien van drones. Het vliegen met een drone mag na schriftelijke
toestemming van de wedstrijdleiding en moet voldoen aan de wettelijke regels.
De Atletiekunie is geïnteresseerd in het beleid.

Clubdag
De clubdag wordt dit jaar gehouden op 30 september 2017! Wieger vertelt dat het
programma er in grote lijnen uit zal zien als vorig jaar. De wielerbaan zal niet meer
worden gehuurd in verband met de verhoudingsgewijs hoge kosten.
Leonie stelt voor om ook ouder/kind onderdelen te organiseren.

Rondvraag
•

Egbert stelt voor meer bekendheid te geven aan Vrienden van AAC ’61. Ook wordt
gevraagd het bord met Vrienden van AAC ’61 weer een plekje te geven.
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•

•
•
•
•

Herman Langen vertelt dat hij werkend lid is en aanwezig is om de TC een warm hart
toe te dragen. Hij maakt zich zorgen over het dreigend tekort aan vrijwilligers Naar
zijn idee gaat er veel energie en aandacht in de loopevenementen zitten. De
baanatletiek is echter de basis van de atletiekvereniging. Hij biedt aan om mee te
denken over een nieuwe invulling.
Ben zegt dat het hem goed lijkt om met een zo breed mogelijke groep te praten over
genoemde punten.
Harold meldt dat deze punten ook de zorg van het bestuur hebben. De laatste
periode was lastig omdat er geen voorzitter van de TC was. Hij spreekt ook zijn
waardering uit voor Henk Jan en Wieger, die de afgelopen periode veel werk verricht
hebben.
Egbert merkt op, dat de verlichting op de baan vaak aan is terwijl er geen of weinig
mensen zijn. Hein zegt dat de ledverlichting straks makkelijk aan en uit kan.
Ginus spreekt zijn dank uit voor de inzet van een aantal jeugdleden bij de laatste
wedstrijden.
Wieger meldt dat op 1 juli a.s. een pupillenwedstrijd op de baan wordt gehouden.
Leonie vraagt of de kantine tijdens het WK atletiek opengesteld kan worden.

Jildert bedankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om ca. 21.30 uur de
vergadering.
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