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Notulen   Algemene   Ledenvergadering   dinsdag   24   november   2020   
Aanwezig :   23   leden,   inclusief   bestuur   
Afwezig   gemeld:   
Loca�e : Google   Meet   i.v.m.   Corona   maatregelen.   

  
Jildert   Visser   opent   deze   bijzondere   “Corona”   vergadering   en   heet   iedereen   van   harte   
welkom.   Het   bestuur   hee�   toch   besloten   een   ALV   door   te   laten   gaan   via   de   digitale   kanalen.   
Mocht   er   vandaag   gestemd   worden   over   besluitvorming   dan   zal   dit   aan   de   aanwezigen   via   de   
mail   worden   gevraagd.   Men   hee�   dan   een   dag   de   �jd   om   te   reageren.   Niet   aanwezigen   
hebben   geen   stem.   

  
Peter   Strijbosch   notuleert.   

  
  
  

Notulen   ALV   d.d.   26   mei   2020 :   vastgesteld   op   enkele   opmerkingen   na:   
* Er   is   een   vraag   over   het   baanonderhoud.   Wanneer   vindt   deze   plaats?   (Bert   Meijer).   
Jildert   en   Marcel   geven   aan   dat   de   baan   is   goedgekeurd   tot   2022.   Wanneer   het   onderhoud   is   
blij�   onbekend.   Marcel   is   in   contact   met   de   gemeente.   

  
  

Mededelingen:     
1. Herman   Langen   treedt   af   als   bestuurslid   en   wordt   bedankt   voor   zijn   inzet.   
2. Plan   rondom   Krachthonk:   Er   zijn   wat   materialen   aangeboden   die   goed   bruikbaar   zijn   

voor   het   krachthonk.   Mar�jn   Langen   coördineert   dit.   
3. Emiel   Muskita   zorgt   dat   alle   trainers   bijgeschoold   worden.     

  
  

Jeugdcommissie:   
Hee�   geen   inbreng   dit   keer   en   is   niet   aanwezig.   Jildert   zal   vragen   of   ze   de   volgende   keer   
aanwezig   kunnen   zijn   en   een   ac�viteitenplan   kunnen   maken.  

  
Kledingcommissie:   
Zijn   erg   ac�ef   en   bieden   meerdere   keren   per   jaar   mogelijkheden   aan   om   kleding   te   bestellen.   
Er   wordt   goed   gebruik   van   gemaakt.   

  
Triathloncommissie:   
Er   is   zo   nu   en   dan   vraag   naar   onze   triathlon-tak.   Er   wordt   nu   bijna   geen   gebruik   van   gemaakt.   
Toch   is   er   zo   nu   en   dan   de   wens   van   een   triatleet.   Marcel   Kiers   wil   in   een   volgend   ALV   graag   
een   plan   presenteren   en   zoekt   naar   deelnemers.   

  
Verslag   van   de   penningmeester:   
Marcel   presenteert   het   financiële   overzicht.   Hier   zijn   geen   vragen   over.   
Vraag   rondom   Clubac�e.   Hoeveel   is   de   opbrengst?   Ramon   Slomp   gaat   hier   antwoordt   op   
geven.   
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Begro�ng   2021   wordt   gepresenteerd   maar   laat   een   paar   vraagstukken   zien.   Er   is   door   corona   
veel   onduidelijk   en   onzeker.   Vooral   op   gebied   van   inkomsten.   
Grote   uitgaven   (horden,   krachthonk,   trainersgilde   bijscholen)   zi�en   er   toch   aan   te   komen.   
Voorstel   is   dan   ook   om   de   contribu�e   te   verhogen.   Dit   is   jaren   niet   gebeurd   terwijl   lasten   wel   
s�jgen.   In   vergelijking   met   andere   clubs   zijn   we   geen   dure   vereniging.     
Voorstel   om   de   contribu�e   met   3   euro   per   kwartaal   te   verhogen.   Dan   nog   is   er   sprake   van   
een   pessimis�sche   begro�ng.   Alle   eventuele   compensa�es   en   regelingen   zijn   niet   
meegenomen.   Een   compensa�e   van   het   rijk   is   niet   meegenomen.   Ook   eventuele   vrijstelling   
van   baanhuur   niet.     
Vragen   omtrent   inkomsten   schoolatle�ek,   kan�ne   inkomsten   en   sponsoren   worden   gesteld.   
Er   worden   wat   vragen   gesteld   over   manieren   om   inkomen   te   vergroten.   

  
ALV   wordt   gevraagd   om   te   stemmen   voor   de   contribu�everhoging   van   3   euro   per   kwartaal.   
De   ALV   keurt   het   voorstel   van   het   bestuur   goed.   

  
Rondvraag:   
Kunnen   we   binnenkort   weer   iets   verwachten   binnen   de   maatregelen   om   te   trainen?   Vraag   is   
om   met   een   plan   te   komen.   Folkert   wordt   gevraagd   om   te   onderzoeken   wat   de   
mogelijkheden   zijn.   Er   zijn   voorbeelden   dat   het   kan.   

  
Tevens   diverse   vragen   rondom   evenementen.   Het   blij�   onduidelijk   i.v.m.   de   corona.   

  
Vragen   of   er   nieuwe   trainers   zijn.   Zijn   er   namen   bekend?   Er   zijn   baantrainers   bijgekomen.   Bij   
de   pupillen   zijn   dit   atleten   die   doorstromen.   
Er   stoppen   ook   trainers.   Waaronder   Babs.   

  
Vraag   of   er   een   minimaal   aantal   leden   moeten   zijn   om   tot   stemming   te   komen.   Dit   staat   niet   
in   de   statuten.   

  
Zijn   er   extra   afzeggingen   van   atleten   ivm   Corona.   Dit   is   niet   in   beeld.   

  
Harry   Jan   gee�   nog   een   kort   verslag   van   zijn   vorderingen   en   plannen   als   Race   Runner.   

  
  

Slui�ng:   
Jildert   sluit   de   vergadering.     
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