Algemene Leden Vergadering 21 mei 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 21 mei 2019
Aanwezig:
27 leden, inclusief bestuur
Afwezig gemeld: Willem vd Woude, Babs van Essen, Wieger Benedictus, Egbert Eising,
Ronald Bousema
Locatie:
Kantine AAC’61
Jildert Visser opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Peter Strijbosch notuleert.
Mededelingen:
Willem van der Woude stopt als trainer.
Erik Groot blijft tot de zomer 2019 trainerscoördinator baanatletiek.
Jan de Jong is ziek. Onduidelijk hoe dit er verder uit komt te zien. We wensen hem
beterschap!
Gonda Meertens is jury coördinator.
Vanaf 13 mei is het krachthonk gesloten om veiligheid en hygiënische redenen. Aan het eind
van de vergadering zal dit nader besproken worden.
Notulen ALV d.d. 22 november 2018: vastgesteld op enkele opmerkingen na:
Er is geen duidelijkheid over een budget voor het krachthonk.
Er is geen overleg tussen Technische Commissie en trainers. Mogelijk verliezen we daarmee
talent.
Jaarverslag van het bestuur:
Er moet gekeken worden naar de AVG / privacyverklaring. Er is iemand nodig die hier
aandacht aan gaat besteden.
Sportlink biedt een verbeterde aanmeldprocedure. Er blijft echter nog veel administratief
werk over. Er lijkt behoefte te zijn aan ondersteuning van de huidige ledenadministratie en
een verdere doorontwikkeling van Sportlink. Jonathan Engberts biedt ondersteuning aan.
Dank daarvoor!
De website heeft een redactie nodig. Aanleveren van nieuws is gewenst.
In het jaarverslag 2018 staat verder omschreven dat er RaceRunners zijn aangeschaft en dat
de gemeente middels wethouder Janna Booij een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie.
Jeugdkamp 2018 was een groot succes. Daaropvolgend is er inmiddels een Jeugdcommissie
opgericht.
Verslag van de penningmeester:
Er zijn geen vragen. Hein licht een aantal investeringen nader toe.
Paul Berends en Babs van Essen zijn de kascommissie. Zij hebben een aantal controles
uitgevoerd en samen met Hein de boekhouding bekeken. Alles klopt. De jaarrekening geeft
een goed beeld van de financiële situatie waarin AAC ‘61 zich bevindt.
Er worden een aantal verbeterpunten aangereikt: De kas van de kantine is kwetsbaar (weinig
controle op), de ledenadministratie en een onderhoudsplan. Groot onderhoudsplan ligt bij
de gemeente. Staat gepland voor 2023 en valt daarmee samen met een aantal nieuwe eisen
voor onderdelen voor de accommodatie van baanatletiek.
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De vergadering stemt akkoord met de jaarrekening, vaststelling balans en ongewijzigde
contributie.
Bestuur:
Peter Strijbosch stelt zich voor als nieuw bestuurslid. Hij zal in eerste instantie als
penningmeester plaats nemen in het bestuur. De ALV gaat akkoord met zijn benoeming.
Hein Habes stopt als penningmeester. Er is per direct een vacature.
Er zijn meerdere vacatures voor zowel bestuur als commissies.
Jeugdcommissie:
Owen presenteert de nieuwe jeugdcommissie waar, naast hemzelf, ook Jim Dhoré, Charlotte
Eefting, Délonn Emmens en Hessel Haan in plaatsnemen. De commissie wil eens per twee
maanden een activiteit organiseren. Er heeft al een clubavond, paasspelen en een
jeugdkamp plaatsgevonden. De Jeugdcommissie is ook gevraagd om de organisatie van de
Clubdag (28 september) zoveel mogelijk op zich te nemen. Agenda van activiteiten zal
worden opgemaakt zodat er afstemming plaats kan vinden.
race | results:
Mark van der Valk presenteert een tijdregistratie systeem genaamd “race | results”. Het is
vooral bestemd voor de langere afstanden. De voor- en nadelen worden genoemd. De
kosten zullen binnen 2 á 3 jaar zijn terugverdiend als het systeem ook verhuurd kan worden.
Er zijn ongeveer 4 vrijwilligers voor nodig die het systeem kunnen bedienen en als assistent
mee kunnen bij verhuur. Een besluit over de aanschaf volgt later. Kosten zijn ongeveer EUR
6500,-.
Huishoudelijk Reglement:
Willem Huizing presenteert het vernieuwde huishoudelijk reglement en legt uit waarom
deze er is. Opmerkingen van leden zijn verwerkt.
Krachthonk:
Er is onvrede over het krachthonk. Het bestuur heeft besloten het krachthonk te sluiten. Een
aantal leden zijn hier verbaasd over. Het bestuur geeft aan meerdere keren hebben
aangegeven dat er schoonmaak, reparatie en beheer nodig is.
Leonie en Martijn zullen met een voorstel komen.
Rondvraag:
Vraag is of de kleedkamers netjes achtergelaten kunnen worden.
Sluiting:
Jildert sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.
Deze notulen zijn vastgesteld op de ALV van 19 november 2019 met de volgende
opmerkingen:
● Adriaan heeft opmerkingen. Is er een opvolger voor Erik? Voorzitter: Nog niet.
● Budget voor krachthonk? In overleg met AFP.
● Overleg tussen trainers heeft niet het gevolg dat er leden verdwijnen.
● Stand van zaken AVG? Er is nog geen update.
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● Onderhoud baan 2023; is dat bekend en wat zijn de gevolgen? Niet bekend.
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