Algemene Leden Vergadering 19 nov 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 november 2019
Aanwezig:
27 leden, inclusief bestuur
Afwezig gemeld: Emy en Freddy Harmsen
Loca e:
Kan ne AAC’61

Jildert Visser (voorzi er) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Peter Strijbosch (secretaris) notuleert.
Mededelingen:
● Willem Huizing. HHR is toegelicht in vorige ALV. Staat nu op site.
● Pinnen (ook contactloos) kan vanaf nu in de kan ne met SUMUP.
● Racerunners bij de TT-run; Harry Jan Keizer en Bob Mijwaard zijn van plan een
marathon te gaan doen.
● Willem vd Woude hee afscheid genomen als trainer. Folkert is nieuwe
trainerscoördinator wegatle ek.
● Oproep voor nieuwe trainers hee 2 trainers opgeleverd.
● Een uitje voor kaderleden bij Jeu des Boules vereniging vond men leuk.
● Er is een 400 meter markering (ijkbasis) aangebracht op de Oude Haarweg door de
gemeente; Peter Theeuwissen hee hier zorg voor gedragen.
● Trimlopen zijn weer begonnen; jdregistra esysteem race|result is daarbij ingezet.
● Clubdag was 5 oktober. Volgend jaar wat meer energie insteken. Eerder beginnen met
voorbereiden mogelijk andere opzet.
● Blauw embleem Veilig & Vertrouwd sporten. Over ongewenst gedrag op de
vereniging. Op de site is een formulier te vinden. Jildert gee hier wat uitleg over:
h ps://www.aac61.nl/veiligsporten/
● Google G Suite is geïntroduceerd bij de vereniging. Dit houdt in dat we onbeperkt
aantal e-mailadressen hebben, opslagruimte en de programma’s van Google.
Notulen ALV d.d. 22 november 2018:
Enkele opmerkingen/vragen:
● Adriaan hee opmerkingen. Is er een opvolger voor Erik? Voorzi er: Nog niet.
● Budget voor krachthonk? In overleg met AFP.
● Overleg tussen trainers hee niet het gevolg dat er leden verdwijnen.
● Stand van zaken AVG? Er is nog geen update.
● Onderhoud baan 2023; is dat bekend en wat zijn de gevolgen? Niet bekend.
De notulen worden door de ALV vastgesteld op bovenstaande opmerkingen na.
Bestuur:
● Herman wil stoppen als algemeen bestuurslid. Herman wil een technische commissie
opze en. Herman doet een oproep aan vrijwilligers. Henk Jan meldt zich direct aan.
Emy Harmsen hee al toegezegd. Een betrokken ouder stelt vragen. Zodra de TC staat
treedt Herman af als bestuurslid.
● Hein stopt als penningmeester, maar blij in func e tot er een opvolger is. Hein
wordt bedankt voor deze verlengde inspanning.
● Jildert zijn termijn zit erop als voorzi er (3 jaar). Er hebben zich geen vervangers
gemeld. Jildert stelt zich herkiesbaar. De ALV stemt in.
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● Ramon is voorgedragen door het bestuur als nieuw bestuurslid (Marke ng &
Communica e). Ramon presenteert zichzelf. De ALV stemt in.
Oproep om ouders als jury-lid te laten optreden.
Wisselbokalen:
Herman legt uit waar de bekers voor staan en wie ze krijgt:
● Pupillenbeker: Owen deelt uit aan Ilse Clobus.
● Carolien van Dam bokaal: Owen deelt uit aan Milan Kerstholt
● Olympusbeker: Mar jn & Leonie delen uit aan Jurgen Jansma
● Racerunners beker. 2e keer Harry-Jan Keizer deelt uit aan Stein ter Maat.
● Adriaan deelt uit aan Bri van de Hoven. Mul -talent. Nederlands Kampioen
Wintertriathlon
● De Baanbeker gaat dit jaar naar Nick Smidt. Zilver op 400 meter U23. Deelname WK
in Doha.
● Sjouk Tel beker gaat naar Owen Smidt.
● Team van het Jaar wordt uitgedeeld door Mar jn & Leonie aan Jongens D.
● Loopgroep Bokaal wordt uitgereikt door Folkert. Jannie & Sietske.
Daan en Eva krijgen een paar spikes (ook namens Run2day) vanwege meest present.
Mededelingen:
● Krachthonk zal samen met Mar jn Langen, Ramon, Peter en AFP opgepakt worden.
● Pinnen in kan ne is nu mogelijk (ook contactloos).
● Ledenadministra e; Ki y wil graag stoppen met de ledenadministra e.
Commissies:

Jeugdcommissie, Kledingcommissie, Voorstel om Jury- en trainerscursus. Jildert vraagt of er
belangstelling is. Jury-Coördinator bij betrekken.

Verslag van de penningmeester:
Begro ng 2019:
● Valt iets lager uit. Investeringen Led-verlich ng, Race-result, trainingsmaterialen.
Huur van baan & zalen wordt steeds duurder. We verhuren de baan ook. Levert weer
op.
● Ledenstand loopt iets af. Iets meer controle op ledenbestand.
● ET Baanatle ek vraagt om vernieuwing, horden, containers. Veel grote investeringen
staan op de planning.
● Henk Jan is gevraagd met een voorstel te komen m.b.t. nieuwe ET.
● Kamp, clubdag in de begro ng.
● Er wordt aandacht gevraagd voor transparan e contribu e. Mila-atleten die lid zijn
van een andere club betalen als gast. Racerunners betalen nu 1 tarief (geen
diﬀeren a e).
● Er is 1 lid die oppert om 3% verhoging contribu e door te voeren. Dit is niet nodig
gezien de ﬁnanciële situa e van AAC’61.
● Ki y gaat stoppen met ledenadministra e. We zoeken een nieuwe vrijwilliger.
Jildert vraagt of er bezwaar is tegen de begro ng.
De begro ng 2020 wordt goedgekeurd door de ALV.
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Rondvraag:
● Gemeente gaat wat onderhoud doen aan talud/bestra ng. Onduidelijk wanneer.
● Harry-Jan vraagt overleg / afstemmen rondom wedstrijdorganisa e RaceRunners. Dit
i.o.m. Herman.
Slui ng:
Jildert sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.
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