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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING AAC’61 op 7 JANUARI 2013 

 
Afwezig met kennisgeving Henk Meijering. Henk Doorten en Nellie van der Made komen later. 

Aanwezig ongeveer 60 leden. 

 

De vergadering wordt om 19.30 uur door Harry Tupan geopend. Tot onze vreugde zijn er ook 

jeugdleden aanwezig. Mede vanwege de uitreiking van de clubbekers. 

 

Vaststelling notulen ALV van 10 juli 2012 
Deze worden goedgekeurd. 

 

Mededelingen 

- Harry Tupan vertelt over de succesvolle Duatlon. De organisatie staat echter zeer 

wankel vanwege het terugtrekken van de voorzitter, Henk Walters. Als er geen 

vervanger komt, zal deze in oktober 2013 niet meer plaatsvinden. 

- De nieuwe Baggelhuizercross, met medewerking van Loopgroep Marsdijk, was ook 

succesvol.  

- De organisatie van Dé 50 van Assen staat ook wankel. Hier worden ook nieuwe mensen 

voor gezocht, die het leuk vinden om een wedstrijd te organiseren. 
- Vacatures zijn er voor: Starter – trimloop coördinator – redactie sprinter. 

Opmerking Iemkje Zwart: 
Is het een idee om de leden te blijven informeren middels een bestuursmail? Zo 

gebeurt het ook bij andere verenigingen.  

Opmerking Egbert Eising:  
Hoort geluiden dat er mensen zijn die toch het clubblad willen overnemen. 

Antwoord Annelies Appelhof: 

Ze heeft de redactie op zich genomen omdat niemand anders dit deed. Vanwege 

teveel andere werkzaamheden binnen AAC’61 kan ze dit er niet meer bijdoen. 

Er is geprobeerd om een redactie te vormen, maar dit is helaas niet gelukt. 

- Henk Kalf is de nieuwe trainer voor een woensdagavondgroep. Bijzonder detail is dat 

hij elke week door wind en weer van Groningen op fiets komt! 

- Er is een nieuwe opslagcontainer geplaatst voor opslag van materiaal van AssenRuns. 

- Het beleidsplan is in zoverre klaar, dat het goedgekeurd moet worden door het 

bestuur. Daarna zal het gepubliceerd worden op de website en een papieren versie zal  

op de balie liggen. Leden kunnen hierop reageren. 

 

Opmerking Egbert Eising: 

Of de notulen van de ALV gepubliceerd kunnen op de website. En dat de aankondiging van deze 

ALV te laat op de website geplaatst is. 

Antwoord Annelies Appelhof: 
Er zijn problemen geweest met de website, waardoor dit gebeurd is.  

 
Opmerking Fokko Bosker: 
Hij neemt de volgende ledenvergadering een geluidsinstallatie mee, zodat iedereen beter te 

verstaan is. 
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Mededelingen Technische Commissie 
Herman Langen vertelt over TC zaken. Wat doet de TC en waar is de TC verantwoordelijk voor. 

De TC zorgt voor het  organiseren van baanwedstrijden  (oa de succesvolle NK teams in mei 

2012) en is verantwoordelijk voor onze trainers en verzorgt baan materiaal . 

Verder is het erg noodzakelijk dat de huidige TC aangevuld worden met nieuwe commissieleden 

om de doelen voor 2013 te realiseren. De TC secretaris Annie Kamstra (niet aanwezig) heeft 

haar functie ook opgezegd. 

Er zijn 2 nieuwe jeugdtrainers aangetrokken. Wybe Wildenbeest en Leonie Nijstadt. Leonie zou 

eerst voor de pupillen komen, maar bij de D-junioren was een vacature gekomen omdat Marijke 

Vreugdenhil vertrokken is.  

Ook krijgt AAC’61 een waterwals. Dit is nodig, omdat er na het aanleggen van een nieuwe toplaag 

op de baan, na regenval er water blijft staan. 

Opmerking Ginus Geuzinge: 
Zijn de data bekend voor de baanwedstrijden? En welke wedstrijden? 

Antwoord Herman Langen: 
Op 29 januari is er een kalendervergadering van Noord Nederland. Daarin worden de wedstrijden 

besproken. Zodra de data bekend is, worden ze gepubliceerd. 

 

Uitreiking bokalen 2012 
De Herman Smit bokaal is op wens van de familie teruggestuurd. Hierbij een oproep voor de 

leden om een nieuwe beker in het leven te roepen. 

Onze dank gaat uit naar Henk-Jan Philips, die de pupillen PR competitie bijgehouden en 

uitgerekend heeft. 

De bokalen worden dit jaar uitgereikt aan: 

 

 Sanne Niestijl      winnaar PR competitie 2012 A-pupil 

 Marloes Benedictus     winnaar PR competitie 2012 B-pupil 

 Lieke Niestijl      winnaar PR competitie 2012 C-pupil 

 Sanne Niestijl      Overall winnaar PR competitie 

 Marloes Benedictus     Pupillen wisselbeker 

 Jorinde van Klinken     Prestatiebeker D-junior 

 Tom Hendrikse      Prestatiebeker C-junior 

 Niek Pettinga      Olympus wisselbeker 

 Wybe Wildenbeest     Sjouk Tel wisselbeker 

 Meisjes junioren C     Cor Visser wisselbeker 

 Mathijs Damsteegt     Baan wisselbeker 

 Uli Franke      Triatlon prestatiewisselbeker 

 

 

     PAUZE 

Aan de wand is een jubel- en klaag papier opgehangen waarin men een positieve (jubel) opmerking 

over AAC’61 kan schrijven en een negatieve (klaag) opmerking kan schrijven. Het bestuur zal hier 

in de volgende ALV op terug komen. 

De punten staan aan het einde van dit verslag. 
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Voorlopig cijfers 2012 
Jannes Gelling laat middels een PP presentatie onze financiële situatie zien. We zien een groei in 

de cijfers mede dankzij weinig investeringen in 2012. Ook de bijdrage vanuit AssenRuns voor 

onze vrijwilligers draagt mee aan de groei. 

Opmerking René Dhoré: 
Hoeveel leden zijn er op het ogenblik?  

Antwoord Els Noord: Ongeveer 350 waarvan ongeveer 65 werkend lid (betalen geen contributie) 

Harry Tupan: Benadrukt nog te kijken waar we financieel vandaan komen. Dit was niet best. 

Gelukkig is het nu stukken beter, middels enkele maatregelen doorgevoerd door het bestuur én 

de bijdrage van de vrijwilligers vanuit AssenRuns.  

Ook worden oplossingen van leden om bij te dragen om onze financiële positie nog sterker te 

maken op prijs gesteld. 

Egbert Eising:  Applaus voor het bestuur! 

 

Begroting 2013 
De cijfers worden wederom gepresenteerd. Jannes Gelling vertelt, dat er dit jaar misschien wat 

ruimte komt voor nieuwe investeringen. 

Opmerking Henk Doorten: AssenRuns stond voor 3 jaar. Hoe gaat het straks verder financieel? 

Missen we straks inkomsten? 

Antwoord Annelies Appelhof: Het is nog niet zeker dat AssenRuns geen subsidie van de 

gemeente meer krijgt na 3 jaar. 

 

Werkzaamheden bestuur 
- In september hebben we te maken gehad met een inbraak. Gelukkig is er niks 

gestolen maar er is wel veel vernield. Mede dankzij een goede verzekering bij Univé is  

de afwikkeling van deze nare inbraak goed afgehandeld. 

- Deze zomer hebben we nogal wat klachten gekregen over onze gebrekkige 

geluidsinstallatie. Afhankelijk waar de wind wegkwam uit Baggelhuizen of het 

Westerpark. Klachten worden serieus genomen en Thea Hendrikse zal ze schriftelijk 

beantwoorden. 

- AAC’61 doet dit jaar weer mee aan de jeugdsponsoractie van de Poiesz. Vorig jaar 

heeft ons dit € 915,-- opgeleverd. 

 

Sleutelplan 
Peter Selles heeft samen met Jan Prins en Ginus Geuzinge een commissie gevormd dat een nieuw 

sleutelplan opgezet heeft. Dit moest er komen omdat er veel te veel sleutels in omloop zijn en 

het bestuur inmiddels het overzicht kwijt is wie sleutels heeft. 

Peter legt middels een PP presentatie het nieuwe sleutelplan uit. 

Bij de uitgifte van de nieuwe sleutels zal iedereen die sleutels krijgt een contractje moeten 

ondertekenen waarin oa staat dat bij verlies/diefstal zal men zelf de sleutelkosten moeten 

betalen (€ 26,--).  

In het bestuur is besloten welk bestuurslid verantwoordelijk is voor welke functies. 

Bij wijzigingen in functies zal het verantwoordelijke bestuurslid zorg dragen voor de inname of 

uitgifte van de sleutel.  

Herman Langen  : Trainers 

Simon Smidt    : Kantine medewerkers 

Annelies Appelhof  : Vrijwilligers 

Peter Selles   : Bestuur/Mat. Beheer/onderhoud e.d. 
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• Aanvraag sleutels geschiedt via verantwoordelijk bestuurslid  
• Aanvraag sleutels voor individuele atleten geschiedt altijd via de trainer. 
• Alle mutaties worden centraal bij de sleutelplanbeheerder  ingediend, en hij/zij zal 

zorgen voor de juiste afwikkeling.  
 

Begin februari zal de uitgifte plaatsvinden. 

Opmerking Zwiertje Mollema:  
Of het niet verstandiger is om van te voren een borg te laten betalen voor de sleutels. 

Antwoord Peter Selles: Dit is besproken in het bestuur. Wij vinden het met name naar 

vrijwilligers toe niet sympathiek om borg te vragen.  

Opmerking Marc van der Valk: Bij verlies/diefstal van de sleutel, kan deze nagemaakt worden? 

Antwoord Peter Selles: Deze sleutels worden genummerd zodat wij precies weten wie de sleutel 

in zijn/haar bezit heeft. Deze sleutels zijn niet na te maken. 

Opmerking Emy Harmsen: Dit is een goed plan. Maar stel dat iemand als vrijwilligerswerk 

tijdelijk werkzaamheden moet verrichten voor onze vereniging, hoe gaat dit dan? 

Antwoord Peter Selles: Er kan altijd een tijdelijke sleutel gevraagd worden bij de 

contactpersoon vrijwilligers: Annelies Appelhof. 

 

AssenRuns 
Annelies Appelhof vraagt of er nog mensen zijn die niet bekend zijn met AssenRuns. Een paar 

vingers gaan omhoog. Daarom legt Annelies uit wat AssenRuns inhoud. 

Daarna vertelt ze dat er een overall klassement komt in 2013. Voor AssenRuns is ook veel 

vrijwilligershulp vanuit onze vereniging nodig. En de wens in om meer jeugd in beweging te 

krijgen. In 2013 gaan alle inschrijvingen via www.assenruns.nl  

Opmerking Egbert Eising: In het vrijwilligersfoldertje die bij het feest is uitgedeeld staat dat 

de Baggelhuizercross 2013 op dezelfde datum plaatsvindt als de cross in Norg.  

Antwoord Herman Langen: De data van alle wedstrijden wordt door hem doorgegeven aan de 

atletiekunie. Deze 2 crossen vinden een week na elkaar plaats. Alles terug te vinden op Dutch 

Runners Guide. 

Annelies vertelt verder dat er 2x per jaar AssenRuns clinics plaatsvinden op de zondagmorgen 

van 9.30 – 11.30 uur. 

Opmerking Egbert Eising: Leden die op zondagmorgen trainen en die na de training met elkaar 

een kopje koffie willen drinken in het clubhuis, vinden dat ze niet vriendelijk bejegend worden 

door de organisatoren van deze clinics. 

Antwoord Harry Tupan: We hebben hier begrip voor, maar deze clinics zijn goed voor onze 

inkomsten. 

Ginus Geuzinge: Misschien kunnen er afspraken gemaakt worden over de tijden. Na 10.00 uur 

kunnen er leden komen voor koffie. En kunnen de deelnemers gaan trainen. 

Henk Doorten: Merkt op, dat hij een geweldig idee heeft! Als het krachthonk ontruimt en 

schoongemaakt wordt, kan daar een koffiecorner van gemaakt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assenruns.nl/
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Topteam AAC’61 
Simon Smidt vertelt over zijn idee om een topteam op te richten binnen AAC’61. De aanleiding 

was de presentatie van Eddy Kiemel tijdens de zomerALV en de opmerkingen van enkele ouders 

van atleten. 

Middels een PP presentatie legt Simon uit dat het bestuur achter het idee staat en dat het idee 

ook opgenomen is in het nieuwe beleidsplan. Er is een nieuw logo ontworpen door Drukse (lid 

AAC’61). Het doel is om samen met René Dhoré de nationale en later de internationale top te 

bereiken. Dit is een heel traject, maar het is belangrijk voor onze vereniging dat er meegedaan 

wordt aan de atletiekcompetitie. 

Ook is het de bedoeling om hiermee AAC’61 op de kaart te zetten en de leden atletiek te laten 

promoten op de scholen. We hopen hiermee nieuwe pupillen aan te trekken. 

Dit jaar heeft onze vereniging een heren team ingeschreven voor de 3e divisie. 

Leuk om te melden is, dat bij de indoor wedstrijden in Apeldoorn afgelopen weekend (5 januari 

2013) AAC’61  met 23 inschrijvingen in de toptien stond (9e plaats, 121 verenigingen).  

Opmerking Henk Doorten: Is dit team bedoeld voor alleen baanatleten? 
Antwoord Simon Smidt: Dit topteam is bedoeld voor baan- weg en triatleten. 

Opmerking Zwiertje Mollema: Of er ook een werptrainer komt voor Mathijs Damsteegt (zoon). 

Opmerking Nellie van der Made: Tijdens de presentatie van de vorige ALV heeft Eddy Kiemel 

duidelijk aangegeven dat een vereniging voor breedte- óf topsport moet kiezen. Het moet toch 

niet kunnen dat er voor 1 kind een topteam opgericht wordt. 

Opmerking Hennie Langen: Wanneer een kind topsport bedrijft, is het noodzakelijk dat ouders 

hier overal mee naar toe gaan en achter hun kind staan. 

Antwoord Annelies Appelhof:  Er is een vacature voor  werptrainer. 

Henk Doorten: We moeten kijken naar de behoeftes en kwaliteiten bij andere verenigingen en 

dat proberen te clusteren. 

René Dhoré: In Stadskanaal zijn sterke hoogspringers. Hij zou graag sprint – horden atleten 

trainen. 

Herman Langen: Het zou mooi zijn om alle atleten in Noord Nederland te clusteren met goede 

trainers bij verschillende verenigingen.  

Esther de Heer: Wat de selectie criteria? Vooral op de vrijdagavond is dit onduidelijk. 

René Dhoré: Deze criteria heeft een paar jaar geleden gestaan in de papieren sprinter. 

Erno van der Voet: Ook de ontwikkelbaarheid van de atleet moet een criteria zijn. 

Er volgt een applaus voor Simon Smidt voor zijn idee en uitleg! 

 

Rondvraag 

Nellie van der Made: 
Ze geeft aan dat ze de trainingscoordinator (weg) niet kent. Wat kan ze van hem verwachten? 

Antwoord Herman Langen: 
Hij zal contact opnemen met Fokke Hoeksema. 

Egbert Eising: 
Of de personen die de nieuwsbrieven rondsturen hun krachten niet kunnen bundelen voor de 

digitale sprinter. 

Antwoord Annelies Appelhof: 
Hier is al overleg over geweest, echter zonder resultaat. Zij heeft met het vervallen van de 

papieren sprinter, de redactie overgenomen voor een digitale sprinter. Aangezien ze vele 

werkzaamheden heeft, kan ze de redactie er niet meer bij doen. Ook is dit geen bestuursfunctie. 

Als er een lid is die dit van haar over wil nemen is hij/zij van harte welkom. 
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Egbert Eising: 
Op 19 december heeft de woensdagmorgen trimgroep de accommodatie schoongemaakt. Op 20 

december is er een feestje gegeven en was het niet meer te zien dat er schoongemaakt was. Dit 

is niet netjes. 

Antwoord Simon Smidt: 
Dit is inderdaad heel vervelend. Het is wel de afspraak dat na gebruik van het clubhuis alles 

netjes achter gelaten moet worden. 

Opmerking Henk Doorten: 
De deurhanger is dit jaar al voor de 3e keer kapot. Dit is toe te wijzen aan de jeugd. 

Emy Harmsen: 
Kan er een toelichting geven worden met het versturen van de loten voor de Grote Clubactie? 

Antwoord Annelies Appelhof: 
Op het inschrijfformulier staat dat er jaarlijks een lot afgeschreven wordt. 

Emy Harmsen: Met name voor leden die al langer lid zijn is dit vaak een verrassing. Misschien kan 

er een briefje mee gestuurd worden. 

René Dhoré: 
Vindt dat het plan van Simon Smidt zo spoedig mogelijk in werking moet worden gezet. Hij wil 

hier graag zijn hulp aanbieden. 

Simon Smidt: 
Hij feliciteert Harry Tupan met het ontvangen van de zilveren legpenning van de gemeente 

Assen, die hij die middag heeft ontvangen! 

APPLAUS! 

 

Harry Tupan sluit de ledenvergadering om 21.30 uur en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid! 

 

Klaagmuur 
 We zouden heel graag weer een kamp willen 
 Clubdag 
 Meer wedstrijden voor de B’s en C’s op onze baan 
 Aandacht voor atleten en trainers vanuit bestuur (baanatletiek) 
 Meer aandacht nieuwe leden 
 Meer vrijwilligers 
 Clubrecords voor D/C junioren 
 Meer trainers 
 Warme douche koud he 
 Website up to date (categorieën, trainers info, kloppende informative) + virusvrij 
 Regeling voor de kantine tijdens pupillentraining +d’s. Kantine gesloten ( Ook winter, 

ouders wachten en willen graag Koffie J 
 Geld is belangrijk voor de club (Voortbestaan), maar mag niet ten koste gaan van de 

gezelligheid (voor/na de training) van de eigen leden 
 
Jubelmuur 

 Leuke club 
 Goede trainers 
 Aantrekken van grote wedstrijden=promo 
 Aandacht voor de baanatletiek in elk geval de plannen 
 Clubhuis in 2012 opgeknapt tijdens NL doet 
 Altijd koffietijd/plek 
 Wedstrijdsecretariaat pupillen 

  


