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Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 1 juni 2021
Aanwezig: leden, inclusief bestuur
Afwezig gemeld:
Locatie: Google Meet i.v.m. Corona maatregelen.

Jildert Visser opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het bestuur heeft
toch besloten een ALV door te laten gaan via de digitale kanalen. Hopelijk voor de laatste
keer digitaal.

Agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.

Regels i.v.m. digitale vorm van de ALV, bij stemmen:
Digitaal aanwezige leden hebben een stem. We gaan uit van direct aangegeven stemming en
om voorbereid te zijn op evt. verbindingsproblemen: via info@aac61.nl kan men t/m 5 juni
23.59 uur reageren. Niet aanwezigen hebben geen stem.

Corona maatregelen staan bijgewerkt op de website. Graag in de gaten houden.

Peter Strijbosch notuleert.

Notulen ALV d.d. 24 november 2020: vastgesteld.

Mededelingen:
Jildert neemt de activiteiten van de afgelopen periode door. Er is helaas veel niet
doorgegaan. Terugblik naar het afgelopen jaar is terug te vinden in de presentatie.
Activiteiten/trainingen mogen weer doorgaan. Er zijn weinig maatregelen meer die onze
trainingen in de weg staan. Qua wedstrijden is er nog veel onduidelijk.

Folkert neemt even het woord over de training. Babs en Ymke zijn gestopt. Marc heeft
minder tijd, Peter S. heeft zich aangemeld om training te geven.

Hein geeft aan dat Egbert Eising ziek is en geen training geeft. Willem geeft aan dat Egbert
wel op maandagmiddag blijft wandelen (trainer).

Verslag van de penningmeester:
Marcel presenteert de resultatenrekening 2020. Er is veel anders dan voorheen vanwege de
Corona beperkingen. Inkomsten vanuit kantine en trainers zijn lager. Kosten voor huisvesting
en accomodaties zijn doorgegaan. Wedstrijdkosten zijn er vrijwel niet geweest. Baanhuur is
door de gemeente Assen voor een groot deel kwijtgescholden. Huur van de zaal is wel
doorgegaan (ook toen we er niet waren/rekening lijkt iets lager).
Aanschaf wedstrijd middelen is iets hoger dan begroot voor oefenmaterialen. Afschrijving is
gewoon standaard doorberekend.
Al met al kunnen we als vereniging tevreden zijn over het afgelopen jaar (gezien alle
beperkingen).
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Balans 2020 is doorgenomen. Geen bijzonderheden.

Kascommissie: Brenda en Folkert hebben een verslag geschreven. Er mist een
overdrachtsdocument van penningmeester oud naar penningmeester nieuw. Deze is wel
aanwezig. Niet alle facturen leken aanwezig maar uiteindelijk bleek het te kloppen.
Er staat een voorziening op de balans. Maar voor welke voorziening is niet duidelijk.
Wederom wordt genoemd dat een meerjarenplan ontbreekt.

Hiermee wordt decharge verleend aan de penningmeester. Folkert vraagt of er tijdig een
kascommissie benoemd kan worden voor volgend jaar. Babs geeft aan het ook nog wel eens
te doen. Jildert stelt voor eerst even te kijken of er nieuwe mensen zijn. Jildert doet een
oproep aan de leden. Afwachten wat dit oplevert. Moet wel in de gaten gehouden worden
(actiepunt bestuur). Ronald Bousema wil eventueel wel (in afwachting van…)

Contributieverhoging wordt niet doorgevoerd.

Mededelingen:
Annie Franken stopt na 45 jaar betrokkenheid. Ze heeft bloemen ontvangen en heeft Jildert
gebeld en de groeten gedaan.

Ingrid Molensky en Hannah van Hilten hebben jarenlang de schoonmaak gecoördineerd. Ook
zij zijn gestopt. Ze hebben ook bloemen ontvangen. Er is hiermee een vacature ontstaan.

Marc van der Valk stopt als website beheerder. Er is vraag naar een vervanger.

Er is geen wisseling in het bestuur. Er is nog wel een vacature.

Er zijn een paar nieuwe vrijwilligers. Een nieuwe coördinator is hierbij erg belangrijk.

Jeugdcommissie:
Heeft geen inbreng dit keer en is niet aanwezig. Jildert heeft Owen Smidt gevraagd om toch
weer activiteiten op te pakken. Owen zet de commissie weer om tafel.

Wedstrijdcommissie:
Peter Clobus, Marina Speelman, Petra Slomp en Gonda Meertens vormen de commissie.
Ouders zijn actief en de juniorleden hebben geholpen bij het vormgeven van een
pupillenwedstrijd. Er waren 39 pupillen aanwezig en 11 junioren.
Dit smaakt naar meer. De wedstrijden April en Mei zijn geschrapt. Wat er in juni of juli kan is
nog onduidelijk. Er zijn plannen en enthousiasme!
Harry-Jan vraagt of er in de toekomst gekeken kan worden naar deelname voor de
Frame-Runners (nieuwe naam voor Race Runners).
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Teamy: Jildert vraagt nogmaals om deze actief te gebruiken.

Kledingcommissie:
Zijn erg actief en bieden meerdere keren per jaar mogelijkheden aan om kleding te bestellen.
Er wordt goed gebruik van gemaakt. Vanwege Corona is een passessie niet doorgegaan.
Afgelopen week is er wel weer gepast en besteld! Paskleding is veelal niet in de kleuren van
AAC ‘61. Hier wordt voor een volgende keer aan gewerkt. Ook wordt gekeken naar een
Crew-jas/hesje.

Activiteiten: Schoolatletiek lijkt weer wat in de lift. Er wordt al gepland. Trimlopen (2e
zaterdagen van de maanden oktober, november, december, januari, februari, maart) en
Baggelhuizercross (21 november) kunnen waarschijnlijk doorgaan en worden gepland. Er is
voor 12 juni een Frame Running wedstrijd op de baan. Atletiek en looptrainerscursus staat
gepland. Alt4 cursus is niet voor beginnende trainers.

Triathloncommissie:
Er is zo nu en dan vraag naar onze triathlon-tak. Tri4You heeft toenadering gezocht. Deze
vereniging is ooit ontstaan doordat de triathlon atleten zijn vertrokken. Een terugkeer naar
de club wordt onderzocht. Tri4You bestaat uit 30 leden.
AAC’61 kan nu hun rol als triathlonvereniging niet waarmaken.

Harry-Jan wil graag meedenken. Ook in het kader Asser Sport Akkoord.

Baanonderhoud en wensenlijst: Lichtgewicht horden, wedstrijdsecretariaat hok, werpkooi,
passysteem, etc. Verzamelen van wensen is raadzaam.

Rondvraag:

Hein; vraagt of er communicatie kan zijn over de weer gestarte loopgroepen. Dit loopt nu via
Teamy. Niet iedereen ziet dit. Jildert geeft aan dat dit kan.
Harry-Jan geeft aan dat Teamy helpend is als je deze goed gebruikt.
Folkert geeft aan dat hij alle trainers heeft gevraagd of ze weer gaan trainen en hierover
communiceert met hun groep. Dat is niet gebeurd.
Babs; Vraagt nogmaals aandacht voor Egbert. Namens de vereniging laten we een bloemetje
sturen.
Folkert; De marathon van Berlijn heeft alle deelnemers een mail gestuurd. Iedereen moet
even persoonlijk reageren.
Harry-Jan geeft aan dat er een fonds bereid is om frames aan te schaffen voor mensen met
fors overgewicht. De noordelijke verenigingen weten elkaar te vinden. Frame Runners gaan
naar de marathon van Odense. Harry-Jan wil kijken of er in 2023 een internationale wedstrijd
te organiseren is. Mogelijk valt dit met het onderhoud van de baan.

Sluiting:
Jildert sluit de vergadering.
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