
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DINSDAG 14 JANUARI 2013 
Aanwezig:  41 (na de pauze 26) 
Afwezig:   (Met kennisgeving) Erno van der Voet, Daan Schalk, Henk Kalf, Rita te Stroete,  
  Annelies Appelhof 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 

 
Alle aanwezigen worden welkom geheten door onze voorzitter, Harry Tupan. 
 
De notulen van 2 juli 2013 worden goedgekeurd. Opmerking: 
Martijn Langen: Meldt nav de jubel- en klaagmuur in een vorige ALV, dat er een juniorenkamp 
geweest is. Dit was erg geslaagd. 
 
MEDEDELINGEN: 
 

- AAC’61 is in december gestart met een beginners loopgroep. Trainster is Anouk Everts. 
Zij is momenteel in Curaçao en daarom heeft Marrijtje Molenhuis de training tijdelijk 
overgenomen. 

- AAC’61 is voornemens om in het voorjaar een trainerscursus Looptrainer 3 te 
organiseren. Er zijn wel 5 leden die hier interesse voor hebben.  

- De onderste wedstrijdaccommodatie is verrot en zal afgevoerd worden. De bovenste zal 
dan fungeren als onderkomen voor wedstrijden. Dit zal nog enige tijd op zich laten 
wachten. 

- Willem van der Woude is de nieuwe trainingscoördinator voor de wegatletiek, inclusief 
MILA.  

- Kitty Jansen is de nieuwe ledenadministratrice.  
- De zoon van onze wandeltrainer, Jan de Jong is in december verongelukt. Drie 

bestuursleden zijn naar de herdenking geweest. Wij wensen Jan heel veel sterkte. 
- We nemen afscheid van onze materiaalman, Freddy Harmsen, met een bloemetje en een 

schoentje. We bedanken hem heel erg voor zijn inzet gedurende vele jaren.  
Ginus Geuzinge(ziek) neemt zijn werkzaamheden over. 
 

VACATURES 
 

- Iemand die het wedstrijdsecretariaat voor de junioren B, C en D over wil nemen 
- Een kantinebeheerder 
- Coördinator schoolatletiek 
- Mensen die Dé 50 van Assen willen organiseren 
- Bestuurslid PR/Sponsoring 
- Iemand voor de kascommissie 

 
Er nemen 3 trainers afscheid. Brian Kamstra, Daan Schalk en Henk Kalf. Alledrie zijn ze niet 
aanwezig. 
 
NIEUWE TRAINERS 
 

- Anouk Everts. Zij traint de nieuw opgestarte beginnersgroep. 
- Marrijtje Molenhuis. Zij traint de junioren D en neemt tijdelijk de beginnersgroep van 

Anouk over. 
- Roelina Enting. Zij traint de pupillen. 
- Wildrik Hoeksema heeft de training van Henk Kalf overgenomen. 
- Klaas Bronsema maakt nu deel uit van de zondagmorgen trainersgroep. 

 



AFTREDENDE BESTUURSLEDEN 
 

- Annelies Appelhof (afwezig). Tevens heeft ze afscheid genomen van AssenRuns. Wel 
blijft ze in de organisatie van de Lanting10van Assen.  

 
Harry legt uit wat AssenRuns voor AAC’61 betekend. 
 

- Herman Langen. Na meer dan 20 jaar lid van de Technische Commissie en de laatste 3 
jaren TC voorzitter, neemt hij afscheid.  Zijn opvolger wordt Henk-Jan Philips.  Hij zal 
tevens deel uit maken van het bestuur. Herman blijft wel adviseur en zal dit jaar de 
baanwedstrijden nog organiseren. In de komende kalenderoverleg zal hij aangeven dat hij 
ook van zijn functie als voorzitter kalenderoverleg afscheid zal nemen. 
Middels een bloemetje en een schoentje bedanken we Herman heel erg voor zijn 
jarenlange betrokkenheid en inzet. 
 

UITREIKING BOKALEN 
 

- Winnaar PR competitie C-pupillen    Mike Berends 
- Winnaar PR competitie A-pupillen    Lilian van Klinken 
- Overall winnaar PR competitie     Lilian van Klinken 
- Pupillen wissel beker      Floor Dijkstra 
- Prestatie beker D-junior     Wouter Does 
- Prestatie beker C-junior     Judith de Heer 
- Olympus wissel beker      Victor Dilling 
- Sjouk Tel wissel beker      Astrid Jonkers 
- Triatlon prestatie wissel beker    Robert Beute 

 
 

     PAUZE 
 
 
CONTRIBUTIE VERHOGING 
 
Leo Muusers geeft een toelichting over de begroting. De inkomsten en uitgaven zijn niet in balans 
vandaar dat er vorig jaar een negatief saldo is. Gevolg is dat AAC’61 de contributie met € 1,-- per 
maand per lid gaat verhogen. 
Tevens wordt de Grote Clubactie bijdrage hierin verwerkt. Dit, omdat we geen vrijwilliger(s) 
kunnen vinden die dit wil oppakken, zoals dit wel bij andere verenigingen gebeurd. 
Marrijtje Molenhuis: Hoe kan AAC’61 een dalende ledenaantal hebben? 
Harry: Vanwege de opzeggingen van triatlon jeugdleden en de populaire wijk loopgroepen. De 
landelijke atletiekverenigingen tonen wel een ledenstijging, maar niet bij AAC’61. Dit is zorgelijk. 
Annie Franken: Betalen vrijwilligers naast de KNAU afdracht ook € 35,--? Volgens Leo niet. 
Annie zal dit nakijken. Nadien bevestigd Annie het vermoeden van de penningmeester. 
Harry stelt hierbij vast dat er een contributie verhoging komt van € 12,-- /jaar per lid, oftewel  
€ 1,-- per maand. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOELICHTING SPORTDRENTHE 
 
Anne Prins van Sport Drenthe is afwezig. Daarom legt Harry  de toelichting voor die Anne Prins 
adviseert met betrekking tot vrijwilligers. De bedoeling is dat naast geldcontributie ook een 
urencontributie komt. 
 

- De leden moeten goed geïnformeerd worden wat er zoal bij de vereniging gedaan dient te 
worden. 

- De leden moeten weten wat ze van de vereniging mogen verwachten, maar ook wat de 
vereniging van hen verwacht. 

- Het betalen van de contributie is iedereen gewend, maar daarmee houd je geen 
vereniging draaiende. 

- De vereniging is van de leden en dus moeten ze ook met elkaar daarvoor ‘zorgen’. 
- Als een bestuur tegen het probleem aanloopt van te weinig vrijwilligers of te geringe 

betrokkenheid dan moet men aan de bel trekken. 
- Leden moeten tijdens de ALV geïnformeerd worden over de feiten. 
- Leden kunnen kiezen uit 2 scenario’s, ofwel vrijblijvend en te pas en te onpas benaderd 

worden of het gaan verplicht stellen van vrijwilligerswerk. 
- Noem het verplicht stellen eerder het betalen contributie in tijd. 
- Aan de voorkant is er veel werk nodig om van ieder lid te inventariseren wat ieders 

talenten zijn. 
- Leden moeten aan kunnen geven waar ze voor ingezet kunnen worden. 
- Bepaal samen hoeveel uur elk lid aan contributie moet betalen. 
- Stel 4 uur per seizoen. Een seizoen is 40 weken. Dan praat je over 6 minuten per week. 
- Het voordeel is dat iedereen voorafgaand aan het seizoen weet wanneer hij/zij ingezet 

wordt voor de vereniging. 
- Sanctioneringsbeleid is ook noodzakelijk. De vrijblijvendheid moet eraf. Voetbal werkt 

met een gele kaart = waarschuwing. Een rode kaart = 1 wedstrijd niet meedoen. Een 
zwarte kaart = royement. 

- Laat leden vanaf 16 jaar het zelf doen, jonger dan 16 jaar dan één van de ouders. 
- Natuurlijk zijn er andere manieren te bedenken, maar het gaat erom dat men inziet dat 

het draaiende houden van een vrijwilligersvereniging een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is. 
 

Alle aanwezige leden gaan akkoord met het verplicht stellen van vrijwilligerswerk. 
 
Roel Kwint: Bij andere verenigingen kun je vrijwilligerswerk afkopen. 
Harry: Dit willen we bij AAC’61 niet omdat leden die niet veel geld te besteden hebben dit niet 
zouden kunnen afkopen. 
Marrijtje Molenhuis: Verplicht vrijwilligerswerk voor ouders van jeugd werkt vaak averechts. 
Harry: Gelijke monniken, gelijke kappen. 
Nellie van der Made: Je doet als vrijwilliger wat je leuk vindt binnen de vereniging. Anders werkt 
het niet.  
Jan de Jong: Verplicht vrijwilligerswerk zou opgenomen moeten worden in de statuten.  
 
Het voorstel is aangenomen met de aanwezige leden. 
De toelichting die Harry gegeven zal op de website geplaatst worden. 
 
 
 
 
 
 



VOORLOPIGE CIJFERS EN BEGROTING 2014 
Leo Muusers deelt de begroting op A4 tjes uit en licht deze toe. 
Herman Langen: Baanhuur zou in mindering moeten worden gebracht aan de gemeente wanneer 
derden de baan huren. AAC’61 is hoofdgebruiker van de baan, niet alleen gebruiker. 
Wij verhuren ook niet de baan, maar vragen wel een vergoeding voor het gebruik van onze 
accommodatie (kleedkamers en kantine) en materiaal. 
Harry: Na maart (gemeenteraadsverkiezingen) zal hij een afspraak maken met de wethouder 
sport over een financiële bijdrage voor atletiek in Assen. 
Wat AAC’’61 aan baanhuur betaald is gemiddeld ten opzichte van andere atletiekverenigingen. 
Misschien kan er gekeken worden naar gebruik in uren. 
De gemeente Assen heeft wel toegezegd dat alle kosten buiten de accommodatie om voor haar 
rekening zijn. 
Egbert Eising: Als derden op de baan trainen, mogen eigen leden daar geen last van hebben. 
Harry: Jenny houdt een strakke planning bij op het planbord in de bestuurskamer. 
 
RONDVRAAG 
Henk Doorten: Wil een opmerking plaatsen over het idee uit de vorige ALV dat Nellie en hij de 
trimlopen zouden willen gaan organiseren een zondag.  
Naar aanleiding van de lange mail met voorwaarden, die ze van het bestuur hebben ontvangen, 
zagen ze hiervan af. 
Nellie van der Made: Wij waren enthousiast en positief. Wij hebben al vele wedstrijden 
georganiseerd in het verleden (Dé 50 van Assen, de Balloërveldcross, Even-een-straatje-om) en 
voelden ons erg ongelukkig met het ‘protocol’ . Daarom wilden wij het niet meer organiseren. 
Jan de Jong: Waarom is dit niet eerder besproken? 
Harry: De beslissing van Henk en Nellie was definitief en daarom zijn de dingen niet 
rechtgetrokken. 
Nellie van der Made: Op donderdag 13 februari as. komt sportarts Mirjam Steunebrink bij 
AAC’61 met een spreekbeurt over trainingsmethodiek. 
Egbert Eising: Is er hulp nodig met het wedstrijdsecretariaat? 
Freddy Harmsen: Eén keet is te weinig voor de 6 personen die er tijdens wedstrijden in werken. 
Harry: We hebben verschillende pogingen ondernomen voor een andere oplossing. 
Leo Muusers: Een alternatief zou zijn de sportbus van de gemeente of een werkkeet (wellicht 
gratis te gebruiken in het weekend). 
Harry: De TC zal hier op terug komen. 
Carolien van der Dam: Het verspringbalkje ontbreekt. 
En of er iets gedaan kan worden aan de website. Dit zou een visitekaartje moeten zijn voor een 
vereniging. 
Harry: Wijzigingen kunnen nu doorgegeven worden aan Thea Hendrikse.  
Graag zouden we willen zien dat men zelf met oplossingen zouden komen als men iets signaleert. 
Annie Franken: Of er alle een nieuwe coördinator schoolatletiek is. 
Harry: Nee, niet voor dit seizoen. Misschien in september. 
Annie Franken: Ik zal de groep bij elkaar roepen en samen een oplossing zoeken. 
Iemkje Zwart: Er is in het verleden een cursus reanimatie + AED geweest bij AAC’61. Nu moet je 
dit jaarlijks bijhouden anders verliest het zijn waarde. Zou dit opgelost kunnen worden? 
Harry: Dit zal meegenomen worden in de TC. 
Henk-Jan Philips: Wil graag een oplossing voor wild parkeren voor het AAC’61 hek. 
Harry: Er komt een parkeerverbodsbord van de gemeente. 
Freek Franken: Of er dan ook een gehandicapten parkeerplaats kan komen. 
 
 
Harry Tupan bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering rond 22.00 
uur. 
 



 
 

 
 
 


