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Notulen Algemene Ledenvergadering ASV dd 190416
Aanwezig:

18 leden + 5 bestuursleden

1. Opening en vaststellen agenda:
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom. Hij geeft een kleine
terugblik op het afgelopen jaar waarin ASV een nieuw bestuur kreeg en de privatisering en
vernieuwing van de baan eindelijk concrete vormen hebben aangenomen.
Kleine wijziging in volgorde agendapunten: Vernieuwing van de atletiekaccommodatie wordt
naar voren gehaald. Verslag kascommissie kan daardoor later besproken worden als beide
kascommissieleden aanwezig zijn.
Vaststellen contributie wordt toegevoegd aan de agenda. Agendapunten zijn vastgesteld.
2. Notulen vorige vergadering dd 130515:
- Vraag: kunnen de notulen voorafgaand aan de vergadering op de site gezet worden,
hierdoor kunnen deze van tevoren doorgelezen worden. Ja, dat kan.
- Wisseling kascontrole commissie: vanwege opzeggen lidmaatschap van door vergadering
benoemd kascommissielid Diana Luijerink ontstond een ‘vacature’ welke door het
bestuur is opgelost door Walter vd Gevel te vragen zitting te nemen in de kascommissie.
- Climmy Drostenborg, tijdens de vorige ALV aangetreden als bestuurslid, heeft vanwege
opzeggen lidmaatschap het bestuur weer verlaten.
- Kleine aanvulling op de notulen: wens voor een jurytrap wordt ingewilligd.
Notulen zijn goed gekeurd en vastgesteld. Jacqueline Stoteler wordt bedankt voor het schrijven
van deze notulen.
3. Jaarverslag 2015 (ter inzage op de vergadering):
‒ Extra woord van aandacht voor Gerard Willekes die wekelijks alle uitslagen van onze
leden bijhoudt en via onze site openbaar maakt. Dank daarvoor!
‒ Dank ook aan alle vrijwilligers die op een aantal zaterdagen hun handen uit de mouwen
hebben gestoken bij voorbereidingen voor de nieuwbouw.
‒ Geen op- of aanmerkingen.
4. Vernieuwing van de atletiekaccommodatie::
- Dennis geeft namens SABE uitleg over de huidige stand van zaken mbt de
privatisering/vorderingen vernieuwing baan.
- Rompbaan + alle technische nummers worden vernieuwd.
- Privatisering: alles binnen de witte goot en buiten de rompbaan behoort SABE.
Rompbaan valt ook onder de privatisering, echter onderhoud wordt gedaan door de
gemeente.
- Er komt een Outdoor-fitness op de plek van de huidige fietsenstalling tbv
krachtraining/hersteltraining. De krachtruimte boven het materiaalhok wordt uitgebreid
met dakkapellen.
 Vraag: is de Outdoor-fitness openbaar toegankelijk? Zit achter het hek. Kan
wellicht, incidenteel, ook gebruikt worden door andere verenigingen.
 Vraag: wordt het gebruik door anderen gestimuleerd? Nog nader te bepalen.
Zonder begeleiding ter plekke wellicht niet verstandig. Wordt vervolgd.
 SABE is verantwoordelijk voor onderhoud Outdoor-fitness. Bij structureel gebruik
door anderen huurkosten verrekenen.
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Dakkapellen worden gerealiseerd door SABE, onderdeel van de
subsidieaanvraag. Factuur wordt doorberekend aan ASV.
Gebouw blijft onder beheer ASV. Buitengebeuren valt onder beheer
SABE. Klein materiaal technische nummers staat op begroting ASV.
Eind april 2016 tweede keuring door gecertificeerde instantie. 1e week van mei wordt het
asfalt gestort, waarna het middenterrein geëgaliseerd wordt. Vanaf 9 mei zal er een start
gemaakt worden met het vervangen van de rompbaan.
 Vraag: is er gevaar door het plaatsen van de kooi onder de hoogspanningskabels?
Nee, is na overleg bepaald dat dit geen problemen oplevert voor de veiligheid.
Kogelstoten kan niet op ons terrein, dat zou wel gevaar op kunnen leveren.
Zouden we dit in de toekomst willen aanbieden, moeten we hier een andere
oplossing voor zoeken.
Voortgang werkzaamheden worden via mail, site en Facebook met de leden
gecommuniceerd.
Infrastructuur rondom het gebouw: er komt een nieuwe opgang aan de zijkant van het
gebouw, welke door zal lopen tot aan het gras. Aan de voorkant van het gebouw komt
een groter terras. Oude toegang zal enkel nog gebruikt worden door beheer en
onderhoud.
Om meer duurzaamheid te bereiken zullen de muren van het gebouw geïsoleerd
worden. Op termijn zal dan ook de buitenkant gesausd worden.

5. Financieel jaarverslag 2015 + begroting 2016 (inzage ter vergadering):
- Willem Brons heeft de werkzaamheden als ‘betaalmeester’op zich genomen vanwege
het ontbreken van een penningmeester. Samen met Club Vooruit heeft hij de financiële
zaken van het afgelopen jaar afgehandeld. Club Vooruit zal stoppen; door het wegvallen
van financiële ondersteuning vanuit de Rabobank kunnen zij hun diensten niet langer
aanbieden.
- In het afgelopen jaar is voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat de kosten en baten zijn
mbt de Eiberrun. Hierop is een eigen begroting gemaakt voor 2016. Prioriteit:
betalingsdiscipline en innen sponsorgelden.
- Energiekosten: afgelopen jaren een grote naheffing gekregen. Voor 2015 is er sprake van
reële kosten. Er is een Ecotax over meerdere (afgelopen) jaren toegekend. In begroting
moeten energiekosten nog wel bijgesteld worden na reële bedragen.
- Begroting 2016 is afgestemd met penningmeester SABE vanwege overheveling
verschillende kostenposten.
- De kaderkosten: kosten die gemaakt worden om trainers/ass trainers op cursus te laten
gaan. Voor het komende jaar zijn er meerdere cursisten aangemeld, kosten opgenomen
in de begroting. Er is sprake van een terugbetaalconstructie bij vertrek binnen 3 jaar.
- Opknappen van de kantine; nu symbolisch bedrag. Voor komende jaren weer een reële
post op de begroting maken.
- Opbrengsten sponsorborden: voor vereniging. Er volgt nog verdere afstemming met
SABE over verdere opbrengsten.
- Resultaat wordt bijgesteld na opmerkingen ut de vergadering. Begroting is sluitend.
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6. Verslag kascommissie:
- Kascommissie bestaat uit Inus Westhoff en Walter vd Gevel. De laatste
is door het bestuur gevraagd zitting te nemen in de commissie
vanwege het wegvallen van het door de vergadering aangesteld
commissielid Diana Luijerink.
- De kascommissie heeft verslag gedaan van de kascontrole welke op te
vragen is bij de secretaris.
- Enkele algemene aandachtspunten/aanbevelingen:
 Op financieel overzicht ook begroting van vorig boekjaar vermelden.
 Voorkeur om 2e penningmeester vanuit bestuur aan te stellen om mee te laten
kijken. Wordt ook landelijk aanbevolen.
 Facturen coderen voor deze naar Club Vooruitgaan.
 Goede afspraken opstellen over financiële verantwoording van SABE aan ASV.
 Waarborgen kascommissie: aanstellen van reservelid.
7. Goedkeuring ALV van Jaarverslag2015 , het financieel Jaarverslag 2015 en de begroting 2016:
- De ALV geeft goedkeuring aan het Jaarverslag 2015 , het financieel Jaarverslag 2015 en
de begroting 2016.
- Het bestuur richt een extra woord van dank aan Willem Brons die het afgelopen jaar de
taak van ‘betaalmeester’ op zich heeft willen nemen, ondanks het feit dat hij vorig jaar
bestuurslid af was. Wij danken hem voor zijn inzet met een dinerbon en een bos
bloemen.
8. Voorstel tot verlenen decharge bestuur voor gevoerd beleid en de financiële cijfers over 2015:
‒ De ALV verleent het bestuur decharge voor gevoerd beleid en de financiële cijfers over
2015.
9. Benoeming nieuwe kascommissie:
- Inus Westhoff is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet.
- Nieuwe kascommissie: Walter vd Gevel en Paulien Boverhof.
- Reservelid: Berend Kers
10. Bestuursverkiezing:
‒ Het bestuur stelt Eddie Grotenhuis voor als kandidaat bestuurslid. Dit voorstel wordt
door de ALV aangenomen. Eddie stelt zichzelf voor aan de vergadering.
11. Vaststellen contributie:
‒ Contributie 2016 wordt niet verhoogd.
‒ Voorstel bestuur:
 nieuw in te voeren: niet lopend lid: lid met activiteiten en verantwoordelijkheden
binnen de club, maar niet (meer) actief lopend binnen de vereniging. Dit lid hoeft
geen verenigingscontributie te betalen, bondscontributie (om
verzekeringstechnische redenen noodzakelijk) wordt door ASV betaald. Dit lid
heeft stemrecht op de vergadering. Noodzaak bondscontributie vanwege
verzekering wordt door de vergadering betwijfeld. Zal door het bestuur verder
opgepakt worden.
 Nieuw in te voeren: steunend lid: niet actief lid binnen de vereniging,
mogelijkheid tot structurele financiële bijdrage aan vereniging. Dit lid heeft
stemrecht op de vergadering.
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‒

De ALV gaat akkoord met het voorstel. Noot: Juryleden dienen wel lid
te zijn van de vereniging!

12. Vacatures bestuur:
‒ Het bestuur is drukdoende invulling te geven aan de nog openstaande
vacature van de penningmeester en de vulling van de verschillende commissies. Het vinden
van een penningmeester heeft daarbij prioriteit. Hierbij wordt aan verschillende opties en
constructies gedacht. (enkele namen worden genoemd)
‒ Club Vooruit stopt. Het bestuur zoekt naar een oplossing om hun diensten elders of op een
andere manier vorm te kunnen geven.
‒ Optie: Club WebWare of administratiekantoor middels sponsoring.
‒ Enquête gebruiken om mogelijke kandidaten functies te vinden.
13. Verslag commissies:
‒ In februari 2016 heeft er weer een coördinatorenoverleg plaats gevonden. Daarbij kwamen
verschillende onderwerpen aan de orde:
 Communicatie (verloopt niet goed)
 Commissies die bij lange na niet compleet zijn, vacatures op de site.
 Wat kan beter; blik op de toekomst
 Eiberrun (29 mei 2016)
 Nieuwbouw (vorderingen)
 Schoonmaak (tekort aan vrijwilligers)
 Koffiedrinken door ouders jeugd zonder vergoeding: hoe gaan we hiermee om?
Bestuur pakt dit op.
14. Rondvraag:
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
15. Sluiting:
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar komst, een speciaal woord van dank aan Herma
Doornweerd voor het verzorgen van de catering en sluit de vergadering.

April 2016
Leonie van Rijn
Secretaris ASV
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