
Algemene Leden Vergadering 22 november 2022
Concept v1

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 november 2022

Aanwezig: Leden, inclusief bestuur (30 leden meldden zich via de website, 14 noteerden
hun naam tijdens de vergadering, mogelijk misten we er nog een paar. M.a.w.
een mooie opkomst!

Afwezig gemeld: Hein en Margreet Habes, Babs van Essen; Petra Slomp en  Marieke de Jong
(kledingcommissie)

Locatie: Clubgebouw AAC’61

Jildert Visser opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
Jaap Franken notuleert.

Mededelingen/Nieuwsberichten:

● Frame Runners zijn naar Denemarken geweest voor de ‘Camp&Cup Frame Running’ drie
van de acht Nederlandse runners zijn lid van AAC’61 (Sophie, Juliëtte en Stein).

● Atleten AAC’61 namen deel aan het EK in München.
● We zijn met een nieuwe tak van sport gestart: Bootcamp. Dit heeft enerzijds effect op

‘ledenbehoud’ en kan ook een reden zijn (worden) dat nieuwe leden zich aanmelden.
● Er was een ‘vriendjes- en vriendinnetjesdag’ op de baan (voor pupillen). Dit is voor

herhaling vatbaar.
● We beschikken sinds kort over Canva -> programma om flyers te maken. Voor non-profit is

de Pro versie gratis. Jornt Visser is de beheerder (jornt.visser@aac61.nl ).
● Vier dames U18 (Ilse Prins, Samarijn Pluijmert, Lotte Slomp en Olivia Carli) werden

Nederlands Kampioen Zweedse estafette.
● Er is een aantal nieuw opgeleide trainers ABAT2 (assistent baanatletiek trainer niveau 2).

Een paar van hen gaan door met BBAT3 (basis baanatletiek trainer niveau 3).
● In oktober organiseerden we de Harry Jan Keizer Memorial. Dit wordt een jaarlijkse

traditie.
● Er zijn BLT3 / BBAT3-cursussen gestart.
● Er zijn twee trimlopen (seizoen 2022-2023 geweest). Grote opkomst ook dankzij Drenthe

College.
● Er was weer Schoolatletiek, vooral basisscholen uit Assen. Een dagdeel 09:00 -12:30. Dit is

voor de groepen 5 t/m 8, soms groep 1 t/m 8. (Grootste groep 350 kinderen!)
Schoolatletiek team bestaat uit 8 personen, nog een paar vrijwilligers nodig.
Afgelopen jaar was de opbrengst €7000,-. Netto €6000,-
Scholen benaderen ons. Willen we meer dan moeten we zelf werven, maar het huidige
team zit vol. Dus is uitbreiding nodig.

● Clubkleding. Passessies tegenwoordig bij AAC’61, bestelde kleding ophalen bij Run2Day.
Er is een ‘tweedehandskleding’ hoekje op het prikbord in het voorportaal bij de
kleedkamers.

● Ledenadministratie is overgezet naar Volta, Website moet nog.
● Gestopte trainers: “Bedankt!”
● Nieuwe trainers: “Succes!”
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Vaststelling notulen ALV dd 17 mei 2022

Acties:
● Onderhoud gebouw is nog niet op orde.
● Om te besparen willen we dat zelf doen.
● Wil je meedoen, meld je aan.
● Op dak is nog ruimte voor ca 30 zonnepanelen (Nu 20)

Opmerkingen:
● Agenda stond niet op Website. De agenda is via een nieuwsbrief twee weken voorafgaand

aan de vergadering naar alle leden persoonlijk gestuurd.
● Decathlon is genoemd als sponsor, dat is niet opgevolgd vanwege gebrek aan menskracht.

De notulen van de ALV van 17 mei mei 2022 worden vastgesteld.

Lopende zaken

Gesprek met Tri4You over samenwerking:
Voorstel: Leden Tri4You mogen bij ons deelnemen tegen gereduceerd tarief; dit voorstel
wordt nu bij Tri4you beoordeeld.

Voorgestelde naamsverandering:
Atletiek- en Loopsportvereniging AAC’61
Kenmerken: Atletiek blijft voorop staan (voor met name jeugd)

Aansluiting bij ouderen die veelal hardlopers zijn (een atletiekvereniging wordt soms
gezien als ‘je moet wel heel goed zijn’)

Opzeggen NTB lidmaatschap; huidige triatleten blijven welkom

Nieuwe statuten nodig (maar dat moet toch al i.v.m. nieuwe wetgeving)

Logo blijft gelijk
Tenue blijft gelijk

Deze najaars-ALV 2022:
ALV stemt in met voorgenomen besluit.

Te nemen acties na deze beslissing:
Statuten wijzigen in concept.
Concept voorleggen aan Atletiekunie ter goedkeuring.
ALV beleggen en statuten voorleggen ter goedkeuring.
NTB opzeggen.
Website en Social Media aanpassen.
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Wie helpt?
Adriaan heeft hulp toegezegd bij de aanpassing van de statuten statuten.

Vraag: Als je de naam verandert en je gaat toch met Tri4You in de toekomst?
Dat zal de komende jaren duidelijk moeten worden.

De Veilige Kleedkamer
Marieke licht de pilot waar we aan mee doen toe.
Het doel is kleedkamers veiliger te maken voor lhbti+-jongeren.
Als een sportclub veilig is, levert dit een vignet op.
Pilot: waar moet een vignet aan voldoen?
Belangrijk dat wij als vereniging uitdragen dat we voor iedereen openstaan.
Het lijkt dat wij geen grote stappen hoeven te maken om aan de criteria te voldoen.
We kunnen een goed voorbeeld zijn voor andere verenigingen, m.n. voetbal.

We hopen jullie begin volgend jaar te kunnen vertellen wat dit voor ons gaat betekenen.
Bespreekbaar maken: Hoe gaan we met elkaar om en hoe maken we dát zichtbaar.

Marieke stelt voor om de financiële bijdrage van Sport Drenthe te gebruiken om de
kleedkamers fysiek veiliger te maken.

Financiën

Aan de hand van een aantal sheets licht Marcel de financiële positie van de vereniging toe en laat
zien wat dit voor gevolgen heeft voor de hoogte van de contributie.

Prognose 2022 - Opvallende zaken:

Twee Corona-jaren gehad met overheidssteun, nu ‘normaal’ jaar.
Vorige ALV aangekondigd: houdt rekening met een tekort.

Nu pijnlijk duidelijk:
Veel zaken zijn duurder geworden.
Er zijn minder inkomsten.

Maar: een aantal noodzakelijke investeringen hebben we wel gedaan

Tekort op de begroting over 2022

We hebben een buffer, maar dit moet niet jaren gaan duren
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Prognose 2022 - Kostenstijging t.o.v. 2018 en 2019 (€)

2019 2018

Baan- en zaalhuur + 1.000 + 2.500

Verzekering + 400 + 900

WOZ + 500 + 1.800

Prognose 2022 - Minder inkomsten (€) :

AFP overgenomen, weg als sponsor - 1.000
Univé wil niet meer sponsor zijn -    600
In totaal sponsoring t.o.v. 2018 - 2.000
DC roosterwijziging, niet meer op de baan -    700
Minder deelname aan evenementen - 2.000
Verhuur race|result, Dwingelderveldloop afgelast -    900

Prognose 2022 - Aantal voorinvesteringen (€)

Wel geïnvesteerd in BBAT 3 voor 4 trainers 2.600
Meubilair buiten 800
race|result Bibs voor verhuur ingekocht 1.300
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Aandachtspunten Begroting 2023

Behouden begroten.

Contributieverhoging is noodzakelijk, maar daarnaast ook niet afwijkend gezien kosten nu
en verloop contributie in de tijd. We lopen niet uit de pas met andere clubs en de
algehele inflatie.

Sponsoring / PR moet echt nieuw leven worden ingeblazen.
Het zou mooi zijn als we een sponsorcommissie konden vormen.

Sanne Scheltes, Rosalie Westerveld en Frank van Strien melden zich.
Hoe kunnen we richting bedrijven op een andere manier iets aanbieden, zodat we meer
sponsoring hebben.

Hulde aan de vrijwilligers die nu de club overeind houden!

Vragen/reacties:
● Is het een idee om Bootcamp ook voor volwassenen op te zetten?
● Als je nu niet reserveert voor onderhoud, moet je dan straks niet meer investeren

dan nu nodig zou zijn?
Is er een bouwkundige onder ons die zou kunnen adviseren?
Christian Westerveen wil helpen door een begroting op te stellen.

● Kun je mensen vragen om eenmalig iets bij te dragen?
● Kan iemand informeren over duurzaamheid?
● Organiseren sponsorloop?
● Heeft Sport Drenthe mogelijkheden voor subsidiëring?
● Subsidies voor verduurzaming?
● Kantine open tijdens trainingen?
● Wat betekent de baan reparatie voor het mislopen van huuropbrengst van de

baan?

Aandachtspunten Begroting 2023 - contributieverhoging (in € per kwartaal)

Huidig Na aanpassing

Pupil 38,00 41,50

Junior / neo-senior 44,00 48,00

Senior/master 52,00 57,00

Trimlid 41,50 45,50

Fitness-walking 28,00 31,00
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Kosten (€)

Begroting 2022 Prognose 2022 Begroting 2023

Trainers 21.000 19.500 20.000

Accommodatie /
Kantine

12.000 13.500 13.000

Wedstrijden /
Activiteiten

6.000 6.500 6.500

Huur banen en zalen 25.000 25.000 25.000

Algemene Kosten 3.000 4.000 3.000

Bondskosten 11.000 12.000 12.000

Opleidingen 2.000 4.000 1.000

Materialen 2.000 100 0

Onvoorzien 1.000 300 500

Afschrijvingen 4.800 150 0

Totaal 87.800 85.050 81.000
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Baten (€) inclusief verhoging contributie

Begroting 2022 Prognose 2022 Begroting 2023

Contributie 55.000 57.000 63.000

Subsidies en
donaties

5.000 1.000 1.000

Sponsoren 1.100 1.500 1.000

Activiteiten en
verhuur baan

18.000 15.000 16.000

Diversen inclusief
kantine

3.500 2.000 2.000

Resultaat -/- 5.200 -/- 8.550 +  2.000

Totaal 87.800 76.500 83.000

ALV besluit over voorstel begroting 2023 en aangepaste contributies:

ALV stemt in met contributieverhoging en de begroting 2023.

Bestuursleden

Vacatures
● Bestuurslid Marketing en Communicatie is nog vacature
● Secretaris van bestuur is Jaap Franken ad interim

Aftredend bestuursleden:
Deze ALV

● Jildert Visser (voorzitter) treedt af (einde 2e termijn); bij de ALV is geen opvolger.
Jildert blijft aan tot er een opvolger is.

Voorjaars ALV 2023:
Termijn van drie jaar van Marcel Kiers (penningmeester) is bij voorjaar 2023
Marcel wil graag contact met iemand die dit over wil gaan nemen
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Voorjaars ALV 2025:
Jaap Franken (secretaris a.i.) en Bob Mijwaard (algemeen bestuurslid) einde 3 jaar termijn

Activiteiten
Baggelhuizercross 27 november, aanmelden kan nog.

Bokalen en Wisselbekers

Loopgroepen Bokaal
(4 nominaties) gaat naar: → Loopgroep 1.

Junioren Baanatletiek
Sjouk Tel: Lotte Slomp
Olympus: Maren Bouwmeester
Prestatie baan: Anna-Romee van der Spoel
MiLa junioren: Thomas Berends

Pupillen Beker
Carolien v/d Dam: Voor de hele groep

Rondvraag

Wat je op de website wilt publiceren kan naar een apart e-mailadres: webredactie@aac61.nl

Sluiting:
Jildert sluit de vergadering.

Onder het genot van een drankje praten we nog na.
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