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Algemene Leden Vergadering donderdag 22 november 2018
Aanwezig:
leden
Afwezig gemeld: Herman Langen, Linda Everts, Babs van Essen, Jelle Kooistra, Elly Enting,
Ingrid Molensky, Emy en Freddy Harmsen, Annie Franken
Voorzitter Jildert Visser opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
MEDEDELINGEN:
1. Floor-Renée Masselink heeft na een korte tijd de rol van vrijwilligerscoördinator
neergelegd.
2. Het bestuur heeft Erik Groot gevraagd om coördinator baanatletiek junioren te
worden en hij heeft ingestemd! Het bestuur is daarmee zeer verheugd, want de
plaats was al langere tijd vacant. Erik brengt veel atletiekervaring mee. We wensen
hem veel succes in deze functie.
3. De clubavond van 10 november is goed bezocht. Marloes Benedictus was
initiatiefneemster en wij willen haar hiervoor erg bedanken!
4. Wij willen volgend jaar de club dag organiseren op 28 september, dan vieren wij het
20-jarig bestaan van de atletiekbaan. Je kunt je opgeven als je mee wilt helpen!
5. Op de nieuwe website staat een overzicht van de uitreiking van de bokalen en
wisselbekers. Wie weet trouwens de betekenis hiervan nog?
6. Op 27 december (3e kerstdag) is er een KIKA-run bij AAC’61.
7. De nieuwe ledverlichting is geïnstalleerd en geeft veel meer licht.
8. Er zijn op 4 september 3 RaceRunners formeel door wethoudster Janna Booij
‘overgedragen’. Het NSGD en Foppe Fonds hebben de inleg verdubbeld. Recent zijn
wederom 3 RaceRunners aangeschaft. De huisvesting is momenteel een
aandachtspunt.
Vaststelling notulen ALV 29 mei 2018
De notulen worden vastgesteld met enkele opmerkingen:
1. De uitnodiging voor de vorige ALV heeft weinig mensen bereikt, hoe is dit beter
geworden? Er is een nieuwsbrief uitgestuurd via Sportlink (mits goed mailadres).
2. Hoe worden de trainersjassen uitgifte bijgehouden? Via een lijst.
3. Als je lid bent van een andere vereniging kun je wel meetrainen bij AAC’61 (in een
bestaande groep), je betaalt dan de helft van de contributie.
Afscheid bestuursleden
Thea Hendrikse (secretaris) Peter Selles (bestuurslid triatlon) en Harold Scholing (bestuurslid
sponsoring nemen afscheid, ze krijgen een bos bloemen en een schoenbokaaltje.
Wieger Benedictus neemt afscheid als jury coördinator en krijgt een bos bloemen.
Kitty Janssen (ledenadministratrice, vertrekt niet) krijgt een bos bloemen en een bon
vanwege haar inzet.
Er zijn nog vacatures:
●
●
●

Secretaris
Algemeen – PR en sponsoring
Algemeen – TC en trainers
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Vrijwilligers
●
Trainerscoördinator baanatletiek pupillen
●
Baanwedstrijdcoördinator
●
Vrijwilligerscoördinator
●
Trimloop coördinator
●
Wegwedstrijden organisatie
●
Website redactie
●
Ledenadministratie (ondersteunende taak)
●
Accommodatie beheer (2e beheerder)

Er wordt een wisselbokaal uitgereikt aan Ate Clobus, de Achterpad MILA-junioren bokaal.
De RaceRunner wisselbokaal gaat naar Bart Rosien.
Punten uit de vorige ALV
●

●

●

Geen controle op volledigheid en juistheid kantine opbrengsten
● Er ligt nu een schrift waarin bijdragen worden vermeld.
● Geen 100% controle; we gaan uit van vertrouwen (bedragen zijn relatief laag).
Er is 1 persoon die de ledenadministratie doet en tegelijkertijd ook de incasso (er is dus geen
controle op volledigheid en juistheid)
● Ledenadministratie is nu in Sportlink; incasso nog niet. Dat is wel gewenst, maar
Sportlink is best wel uitdagend op sommige vlakken.
Er is geen meerjarig onderhoudsplan (zodat je ongeveer kunt bepalen wanneer er iets
vervangen moet worden en of je hiervoor voldoende spaart als vereniging).
● Informatie over materiaal is opgevraagd; gesprek met gemeente gewenst over
vervanging van aantal dure onderdelen (horden, balken).
● Onderhoud aan Clubhuis: op orde; normaal onderhoud kunnen we zo betalen (enkele
kEuro). Renovatie (> enkele 10kEuro is nog niet aan de orde).

Commissies
●
Het huishoudelijk regelement is verouderd
●
Willem Huizing is door het bestuur gevraagd hier een update aan te geven
●
De update is in oktober gemaakt; er is nu een concept wat nog bijgeslepen moet worden.
●
De bedoeling is om bij het voorjaars-ALV 2019 het HHR voor te leggen aan de leden.
●
Mensen die dit soort zaken leuk vinden zijn welkom om Willem te assisteren.
●
Afgelopen najaar is er een Jeugdkamp geweest op initiatief van Erik de Groot
●
54 atleten
●
7 trainers
Voor herhaling vatbaar!
Het voorstel is om een jeugdcommissie in te stellen.
Taak: organiseren van (o.a.) jeugdkamp
Leden: met name (oudere) junioren
Supervisie: hoofdtrainer Erik de Groot
De leden gaan hiermee akkoord.
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Financiën
Penningmeester Hein Habes licht de begroting toe.
De RaceRunner container dak is niet goed. Hein heeft overleg met Univé gehad en er moet
ook gekeken worden naar de beveiliging van het gebouw in verband met de opslag van de
RaceRunner fietsen.
Onze energiekosten zijn gedaald vanwege een andere gasmeter en het installeren van
ledverlichting.
Er is geld begroot voor de club dag van 2019 in verband met het 20-jarig bestaan van de
baan.
Verder is er een post begroot voor opleiding van trainers.
Opm. Martijn Langen
Martijn wil een dagdeel lesgeven (eventueel met Leonie en Martin). Hij heeft dit gemeld aan
verschillende trainers maar er komt weinig respons. Overweging om dit verplicht te stellen.
Schoolatletiek blijft een grote inkomstenbron. Ook wordt de accommodatie vaker verhuurd.
Opm. Martijn Langen
Het krachthonk moet opgeknapt worden. Indien er een plan komt kan hierin geïnvesteerd
worden.
Opm. Leo Muusers
Als dit plan uitgesmeerd wordt over een aantal jaren kan het budget omhoog.
Verwachte grote uitgaven en investeringen
●
Ledverlichting baan
●
Aanschaf RaceRunners
●
Aanpassen containers/materiaalhokken t.b.v. containers
●
Aanpassing elektra installatie
●
Beveiligingsaanpassingen accommodatie
●
Feest 20 jaar Oranjewoud baan

Vaststelling contributie
●

De contributies blijven hetzelfde.

Planning 2018
●
24 november Herfstcross in Norg
●
8 december
3e Run2Day Trimloop seizoen 2018/2019
Planning 2019 (baanatletiekwedstrijden volgen nog)
●
12 januari
4e Run2Day Trimloop seizoen 2018/2019
●
13 januari
Indoor Stadskanaal 2019 (www.atletiek.nu)
●
20 januari
Bosmarathon & Minder
●
2 februari
12e Indoor Drachten
●
9 februari
5e Run2Day Trimloop seizoen 2018/2019
●
9 maart
6e Run2Day Trimloop seizoen 2018/2019
●
9 maart
34e Visscher Sport Indoor Gala
●
16 maart
45e Indoor Heerenveen
●
31 maart
FORTE10vanAssen
●
28 september (?) Club dag
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RONDVRAAG
Egbert Eising:
Weet iemand de oorspronkelijke betekenis van de oude wisselbokalen?
Willem van der Woude:
Of de mailtjes in BCC gestuurd kunnen worden.
Folkert Tienkamp:
Kan de maandagavond training vermeld worden op de website. Akkoord en Jildert doet
tevens een oproep of er iemand mee kan helpen de website actueel te houden.
Martin Luinge:
Martin vraagt zich af of AAC’61 talentvolle atleten kan behouden.
Overleg volgt tussen TC en trainers.
Sluiting
Jildert bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.45 uur.
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