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Notulen   Algemene   Ledenvergadering   dinsdag   26   mei   2020  
Aanwezig : 18   leden,   inclusief   bestuur   
Afwezig   gemeld: Mar�jn   Langen  
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.  
 
Mededelingen:   

1. Er   moet   gekeken   worden   naar   de   AVG   /   privacyverklaring.   Er   is   iemand   nodig   die   hier  
aandacht   aan   gaat   besteden.  

2. De   ledenadministra�e   en   het   daarbij   behorende   Sportlink   zal   worden   overgenomen  
door   Peter   Clobus   met   ondersteuning   van   Hein   Habes.  

 
Notulen   ALV   d.d.   19   november   2019 :   vastgesteld   op   enkele   opmerkingen   na:  
Zijn   alle   openstaande   vragen   beantwoord   die   in   de   notulen   stonden   opgemerkt?   (Folkert)  
Openstaande   vragen;   
* Wie   is   de   opvolger   van   Eric   Groot?   Dat   is   Emiel   Muskieta.   Hij   is   trainerscoördinator  
voor   zowel   pupillen   als   junioren.   Hij   is   geen   trainer.  
* Wat   is   het   budget   voor   het   krachthonk?   Er   is   budget   vrijgemaakt   €5000,-   Een   goede  
invulling   moet   nog   steeds   volgen.   
* Onderhoud   van   de   baan   in   2023.   Dit   is   aan   de   gemeente.   Jildert   vraagt   afstemming  
met   de   gemeente.   Als   club   willen   we   graag   vinger   aan   de   pols   houden.  
 
 
Jaarverslag   van   het   bestuur:  
 
Het   jaarverslag   2019   is   voor   iedereen   te   lezen   op   de   site.  
 
Verslag   van   de   penningmeester:  
Resultatenrekening   2019   roept   wat   vragen/discussie   op.   Investeringen   zijn   niet   voor   iedereen  
voldoende   terug   te   zien.   Er   worden   verschillende   manieren   besproken   hoe   er   een   duidelijk  
beeld   kan   ontstaan.   Babs   van   Essen   en   Marcel   Kiers   vullen   Hein   aan.   Zij   zijn   betrokken   als  
kascommissie   en   geven   aan   dat   alle   cijfers   kloppen.  
De   kascommissie   vult   verder   aan:   Zij   hebben   een   aantal   controles   uitgevoerd   en   samen   met  
Hein   de   boekhouding   bekeken.   Alles   klopt.   De   jaarrekening   gee�   een   goed   beeld   van   de  
financiële   situa�e   waarin   AAC   ‘61   zich   bevindt.  
Er   worden   een   aantal   verbeterpunten   aangereikt   die   terugkeren   van   vorig   jaar:   

● De   kas   van   de   kan�ne   is   kwetsbaar   (weinig   controle   op);  
● De   ledenadministra�e   en   incasso   ligt   bij   1   persoon;  
● Er   is   geen   onderhoudsplan.   Waardoor   er   onvoldoende   zicht   komt   op   kosten   lange  

termijn.  
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De   vergadering   stemt   akkoord   met   de   jaarrekening,   vaststelling   balans   en   ongewijzigde  
contribu�e.   Bij   de   contribu�e   wordt   opgemerkt   dat   deze   mogelijk   een   volgende   keer  
verhoogd   moet   worden.  
Hein   Habes   wordt   bedankt   voor   zijn   jaren   als   penningmeester   en   is   thuis   verrast   met  
bloemen   en   een   schoentje!  
 
Bestuur:  
Marcel   Kiers   stelt   zich   voor   als   nieuw   bestuurslid.   Hij   zal   de   func�e   van   penningmeester   op  
zich   nemen.   De   ALV   gaat   akkoord   met   zijn   benoeming.  
 
Er   zijn   meerdere   vacatures   voor   zowel   bestuur   als   commissies.  
 
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.  
 
Huishoudelijk   Reglement:   
In   ar�kel   1,   lid   2   wordt   de   vertrouwenscontactpersoon   genoemd:    Ongewenst   gedrag   kan   een  
ieder   melden   bij   de   vertrouwenscontactpersoon   van   de   vereniging   (contactgegevens   staan   op  
de   website).    Op   de   webpagina    h�ps://www.aac61.nl/vertrouwenscontactpersoon    staan   de  
contactgegevens   van   onze   vertrouwenscontactpersoon:   dat   is   momenteel   Jaap   Franken.  
 
Corona:  
Er   zijn   veel   nieuwe   regels   die   regelma�g   wijzigen.   Het   bestuur   zal   de   website   up-to-date  
houden.   Er   is   een   verwijzing   te   vinden   naar   het   Drents   Protocol   en   noodverordening.   Hierin  
staan   alle   regels   en   richtlijnen   benoemd.   
Bas   v.d.   Kant   vraagt   of   we   als   vereniging   financiële   ondersteuning   hebben   aangevraagd  
vanwege   inkomstenderving.   Dat   hebben   we   gedaan   en   ook   al   toegekend   gekregen.   
 
Teamy:  
Mede   door   Corona   (maar   al   eerder   geïntroduceerd)   wordt   er   gebruik   gemaakt   van   de   App  
Teamy.   Hierin   kunnen   trainers   makkelijk   inzien   wie   er   aanwezig   en   afwezig   zijn.   Alle   leden  
dienen   hier   zoveel   mogelijk   gebruik   van   te   maken.  
 
Ac�viteiten:  
Er   is   nog   veel   onduidelijkheid   over   de   komende   ac�viteiten   (schoolatle�ek,   Trimlopen,  
BaggelhuizerCross,   etc).   Ook   hiervoor   geldt   dat   er   zo   snel   mogelijk   updates   gegeven   worden.  
 
Rondvraag:  
Barry   de   Bosvos   is   als   nieuwe   masco�e   steeds   vaker   in   beeld.   
 
Slui�ng:  
Jildert   sluit   de   vergadering.   
De   dechargeverlening   aan   de   penningmeester   over   het   financiële   jaar   2019   en   aanstelling  
van   Marcel   Kiers   als   nieuwe   penningmeester   is   een   mail   gestuurd   aan   de   aangemelde   leden;  
daar   is   geen   bezwaar   op   gekomen,   waarmee   het   definief   is   vastgesteld.  
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