
Algemene Leden Vergadering 17 mei 2022
vastgesteld 22 november 2022

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 17 mei 2022

Aanwezig: Leden, inclusief bestuur
Afwezig gemeld: Bas van der Kant, Agda Kok, Hein Habes
Locatie: Clubgebouw AAC’61

Jildert Visser opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
Ramon Slomp notuleert.

Notulen ALV d.d. 23 november 2021:
De notulen van de ALV van 23 november 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.
Folkert vraagt of de actiepunten zijn uitgevoerd. Vraag is of er wat met de containers wordt
gedaan. Hier is op dit moment nog geen definitieve oplossing voor. Actiepunt blijft staan.

Jaarverslag:
Er wordt nog even aangehaald dat ons twee prominente leden ons zijn ontvallen.
Daarnaast wordt Annie Franken benoemd met haar 45 jarig vrijwilligerschap.
Nieuwe trainers worden welkom geheten en vertrekkende trainers worden bedankt.

Verslag van de penningmeester:
Marcel geeft een toelichting op de prognose van de resultatenrekening over 2021. Mooie
opsteker is een subsidie van €10.000 euro voor Frame Runners, aangevraagd door Harry Jan
Keizer. Er is geïnvesteerd in opleidingen en materiaal. Zorgenkindje blijft onze sponsoren. Die
blijven uit en grote sponsoren gaan niet verder. Bijzonderheid in de resultaten is het volledig
afschrijven van diverse posten. Er is groot onderhoud voor het clubgebouw nodig. Hier moet een
reservering voor gemaakt worden. Voorstel is om bij najaars ALV voorstel voor onderhoud te
presenteren. Folkert doet aanvulling om bouwkundig ingenieur in te huren om onderbouwd plan
te doen. Elke doet verzoek om toegankelijkheid ook mee te nemen.

Balans wordt doorgenomen en Marcel doet voorstel om komend jaar ook voorraad goederen van
de balans te halen.

Jaarverslag Kascommissie
Ronald doet verslag namens de kascommissie. Vele checks zijn gedaan, geen bijzonderheden
gevonden. Overstap naar nieuw boekhoudpakket is geconstateerd en goed bevonden. Het was
voor het bestuur onduidelijk hoe het verliep bij trainerswissels. Hierdoor stonden sommige
trainers verkeerd vermeld. Stijgende energieprijzen is onder de aandacht gebracht. Post
onderhoud/gebouw was wat aan de hoge kant. Advies was om dit te splitsen.

ALV wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen. Akkoord bevonden
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Vaststelling contributie
Voorstel is geen contributieverhoging door te voeren.

Statuten
I.v.m. nieuwe wet is het noodzakelijk statuten aan te passen. Ook is het onvoldoende aanbieden
van triathlon, dit ook uit de naam van de vereniging te halen. Voorstel is om naam aan te vullen
met ‘loopsport’ daar in vermeld. Verzoek om vrijwilliger om hierover mee te denken.

Bedanken bestuursleden en benoemen nieuwe bestuursleden
Peter Strijbosch stopt als bestuurslid, maar gaat verder als trainer.
Ramon Stopt als bestuurslid bij de vereniging.

Jaap Franken stelt zich voor als beoogd bestuurslid. Jaap stelt zichzelf voor aan de ALV.
Jaap wordt aangemeld als secretaris a.i.

Bob Mijwaard stelt zich voor als beoogd bestuurslid. Bob stelt zichzelf voor aan de ALV.

ALV mag zich uitspreken. Er zijn geen bezwaren. Aanstelling van Jaap en Bob is aangenomen.

Jaap Franken neemt hiermee afscheid als vertrouwenscontactpersoon. Hierop heeft Marieke van
der Wal zich aangemeld. Marieke wil de rol als vertrouwenscontactpersoon op zich nemen.
Marieke stelt zichzelf kort voor. Marieke wil er meer bekendheid aan geven.

Vacatures:
Diverse vacatures blijven open staan.

Commissies:
Kleding commissie - o.a. als actie paskleding in clubkleuren besteld.

Activiteiten
Verschillende activiteiten worden benoemd. Voor elke activiteit zijn vrijwilligers noodzakelijk.
Frank van Strien vraagt of het mogelijk is om meer promotie voor de club te doen tijdens de
schoolatletiek. Voorstel om een flyer te maken om mee te geven tijdens/na een
schoolatletiekdag.

Groot Onderhoud
Gemeente wil in 2023 groot onderhoud van onze baan. Er is een wensenlijst aan de gemeente
gegeven wat er eventueel meegenomen kan worden bij dit onderhoud. Ook de Atletiekunie
wordt hierin betrokken.

Rondvraag
Frank van Strien vraagt of er een sponsorcommissie is. Idee is om hier ook jeugd bij te betrekken.
Martijn oppert het idee om in te spelen op Olympic Moves. Hiermee meer aandacht te trekken
naar de vereniging.

Sluiting:
Jildert sluit de vergadering. Er is een borrel om met elkaar in gesprek te raken.
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