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Aanwezig: 11 leden + 5 bestuursleden.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. De
opkomst is zeer laag. Door wisseling van het secretariaat is de uitnodiging met agenda voor
deze ALV niet bij alle leden goed kenbaar gemaakt.
Toegevoegd agendapunt: Verslag SABE.
2. Notulen vorige vergadering dd20160419
- Vraag is om gezamenlijk evenementen te organiseren met alle verenigingen op het
Bijenkamp. Gebruik maken van elkaars accommodatie “Sportpark Bijenkamp”. Ook zou
gezamenlijke inkoop, onderhoud complex een optie kunnen zijn. ASV en SABE hebben
een 3 maandelijks overleg met de Bijenkamp en dit zou bespreekbaar kunnen zijn.
- Er wordt een fout opgemerkt in het jaarverslag. Dit wordt aangepast en op de website
gezet.
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. Leonie van Rijn wordt bedankt voor het schrijven van
deze notulen.
3. Jaarverslag 2016 (ter inzage op de vergadering)
- Ledenaantal is een iets teruggelopen met voorgaand jaar.
- Nog steeds kunnen we vrijwilligers gebruiken voor diverse taken. Overwogen wordt om
een belangstellingsenquête te houden onder de leden waarin zij kunnen aangeven
waarbij zij eventueel willen helpen.
- Geen op of aanmerkingen.
4. Verslag SABE (door Bob Doornweerd)
- Bob geeft een korte toelichting waar SABE zich afgelopen jaar mee bezig heeft
gehouden:
- Nieuwe statuten en bestuurssamenstelling zijn vastgelegd bij de notaris.
- De werkzaamheden aan de vernieuwde atletiekbaan en accommodatie zijn bijna
afgerond.
- Reesink verricht de groen/tuin werkzaamheden rondom de accommodatie.
- SABE kan inkopen met belastingvoordeel 6% in plaats van 21%. Materialen die nodig zijn
voor ASV worden ingekocht door SABE.
SABE heeft tijdens de sportverkiezing 2016 de vrijwilligersprijs in ontvangst mogen nemen.
Complimenten van Ton aan SABE voor alles wat afgelopen jaar is gebeurd.
5. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017 (ter vergadering)
- Ton heeft de werkzaamheden als betaalmeester op zich genomen vanwege het
ontbreken van een penningmeester.
- Er is geïnvesteerd in kaderkosten. 5 Trainers hebben BAT3 cursus gevolgd en zijn
geslaagd. Voorwaarde is dat zij komende 3 jaar trainingen blijven verzorgen bij ASV.
- Grote uitgave was de kleding voor trainers. Dit is niet jaarlijks. Wanneer een trainer stopt
moet de kleding ingeleverd worden.
- Baanhuur moet nu betaald worden aan SABE. Daar staat wel tegenover dat er voor
onderhoud geen onkosten zijn voor ASV.
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Aanschaf van materiaal is jaarlijks nodig, dit kan met belastingvoordeel
via SABE besteld worden.

6. Verslag kascommissie
- De kascommissie bestaat uit Walter van de Gevel en Paulien Boverhof
(reserve is Berend Kers).
- De kascommissie heeft verslag gedaan van de kascontrole welke op te vragen is bij de
secretaris.
- Enkele algemene aandachtspunten/aanbevelingen:
• Uitgaven en begrotingen beter zichtbaar maken.
• Voorkeur voor een 2e penningmeester (4 ogen principe, om mee te laten kijken)
- De kascommissie laat weten dat er afgelopen jaar hard is gewerkt, complimenten.
7. Goedkeuring ALV van jaarverslag 2016, financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017:
- De ALV geeft goedkeuring aan het jaarverslag van 2016, het financieel verslag 2016 en
de begroting voor 2017.
8. Voorstel tot verlenen van decharge bestuur voor gevoerd beleid en financiële cijfers
over 2016.
- De ALV verleent het bestuur decharge voor gevoerd beleid en de financiële cijfers over
2016.
9. Benoeming nieuwe kascommissie:
- Walter van de Gevel is aftreden en niet herkiesbaar. Het bestuur bedankt hem voor zijn
inzet.
- Nieuwe kascommissie: Paulien Boverhof en Ilse Kistemaker.
Reservelid: Berend Kers
10. Bestuursverkiezing
- Het bestuur stelt Henk Nijhof voor als bestuurslid (a.i. penningmeester) en Francis
Schilderinck als secretaris.
- Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen. Henk en Francis stellen zich voor.
11. Vaststellen contributie
- Voorstel is om de contributie te verhogen met €0,50 cent per maand. Jaarlijks draagt ASV
per volwassen lid €10,- af aan de bond en worden ook inschrijf en administratie kosten
afgedragen aan de KNAU bij nieuwe leden.
- ALV gaat akkoord met de contributieverhoging ingaande per 3e kwartaal.
12. Vacature bestuur
- Het bestuur is nog steeds op zoek naar een penningmeester. Henk Nijhof zal tot er een
kandidaat gevonden is het penningmeester schap op zich nemen.
13. Verslag verschillende commissies
- Het bestuur is bezig om een beleidsplan op te stellen. Er missen coördinatoren voor
verschillen groepen. Voorstel is om een 2e ALV op te zetten en daar te gaan brainstormen
met de leden over de toekomst van ASV.
- Vacature jeugdcoördinator heeft prioriteit. Er moet goede onderlinge communicatie zijn
tussen ouders en ASV
- Team activiteiten: Er is geen draaiboek voor wedstrijden. Eddie gaat zich hier mee
bezighouden.
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Eiberrun: opzet dit jaar is anders. Afstand wordt 7 of 14 km. Start is in
het Openluchttheater. Er is nog wel vraag naar vrijwilligers.
Team facilitair: loopt goed. Elke dinsdag worden. werkzaamheden
uitgevoerd in en om het clubhuis.
Team bestuur en beleid:
• Er is een VCP aangesteld voor ASV te weten Femke Sprick.
• Huis en gedragsregels zullen worden opgesteld. Walter van de Gevel en Willen
Brons willen zich hier aan mee werken.
Sponsorplan:
• Donateursactie Meedoen: werven van donateurs om jeugd van minima te laten
sporten.
• Collecte Oranjefonds: voor de collecte in juni zijn we op zoek naar zo’n 20
collectanten.
• ASV heeft zich aangemeld voor Hart voor de Achterhoek van de Rabobank

14. Rondvraag
- Herma vraagt om een uitgiftelijst van sleutels. Ze moet sleutels bij laten maken maar weet
niet welke personen allemaal in bezit zijn van sleutels.
- Walter van de Gevel vraagt wie hij moet bellen in geval van nood tijdens trainingen. Er
komt een klapper in de kantine met belangrijke telefoonnummers.
- Met het examen zijn er draaihaken zoek geraakt. Graag het verzoek na gebruik van
materialen deze ook weer op te bergen daar waar ze vandaan gehaald zijn.
15. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst, dat we er met zijn allen een mooi jaar van
mogen maken. Dank aan de kascommissie en het nieuwe kascommissielid, Herma voor de
catering. De vergadering wordt bij deze gesloten.

April 2017
Francis Schilderinck
Secretaris ASV

Voorzitter:

Secretaris:

……………………………

…………………………….
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