Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 6 maart 2013
Aanwezig volgens de getekende ledenlijst: 21 leden.
Afmeldingen: P.Span; A.Stadwijk, R. Mulders, M. Blijenberg, P. Hendrix
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Opening en mededelingen.
De voorzitter opent om 20:10 de vergadering. De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
De voorzitter geeft een korte terugblik over het jaar 2012. Het jaar 2012 was voor ACW’66
een relatief rustig jaar, waarin, volgens het bestuur, weer enkele goed stappen voorwaarts zijn
gezet. Helaas zagen we onze samenstelling, door het vertrek van Hans als bestuurslid maar
bovenal voorzitter, slinken van 4 naar 3 leden. Hierdoor heeft ondergetekende in de gedaante
van vice-voorzitter de noodzakelijke taken van de voorzitter waar genomen. Een situatie waar
we later de vergadering nog op terug komen.
Andere “vertrekkers” in het afgelopen jaar waren Kees van Tuijl, die medio 2012 zijn taken
als hoofdtrainer van de basisgroep aan de wilgen hing en Yves Vos die op de valreep van het
vorige jaar stopte als assistent-trainer bij de oudere junioren. Gelukkig zijn de beide heren nog
niet verloren gegaan voor onze club, zo heb ik Kees 2 weken geleden nog zien aanschuiven
bij de eerste commissievergadering waarin hij zijn basisgroep vertegenwoordigde. Verder
blijft hij bij deze groep betrokken met zijn raad en daad en loopt hij zelf nog steeds mee. Yves
heeft, na enkele snuffelstages, besloten om vanaf 1 januari zitting te nemen in de WOTC.
Heren, bedankt voor jullie tomeloze inzet bij het trainersgilde en succes in jullie nieuwe
rollen.
Wat heeft ons nog meer beziggehouden in 2012? Allereerst de baan weer wedstrijdwaardig
maken, maar ook de plannen van de gemeente met betrekking tot het ons omringende gebied.
Hier zullen we bij punt 4 van de vergadering op terug komen. Ook is er in 2012 een start
gemaakt met denken over en het in concept schrijven van het beleidsplan 2013-2017, hier
komen we bij punt 5 nog over te spreken. Tot slot is er in 2012 een aanzet gegeven voor het
invoeren van periodieke commissievergaderingen (3 keer per jaar), waarin vrijwilligers uit
diverse geledingen van onze club zitting nemen om het wel en wee binnen onze vereniging te
bespreken. Het voordeel hiervan: korte lijnen waardoor informatie met de juiste mensen
gedeeld en besproken kan worden en er gezamenlijk over een aanpak gesproken kan worden.
Zoals ik eerder al memoreerde heeft deze eerste zitting 2 weken geleden plaatsgevonden en
die vergadering heb ik met een zeer goed gevoel verlaten.
Als ik mijn voorgangers mag quoten: “Al met al een vereniging waarin de leden, mede door
de vele goede trainers, trainsters, vrijwilligers en actieve leden, met zichtbaar genoegen hun
favoriete sport kunnen beoefenen..
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Behandeling en vaststellen notulen van de ALV op 29 februari 2012
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen van Algemene Ledenvergadering van
vorig jaar. De notulen worden derhalve ongewijzigd vastgesteld.
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Behandeling en vaststellen van de jaarverslagen van
- Sintelpraatje
Vraag: Wil het bestuur het papier sintelpraatje echt laten verdwijnen?
Antwoord: Nee, maar we willen wel een reductie van het aantal. Het bestuur streeft naar een
reductie van 25% in 2013.We leven in een moderne tijd waarin steeds meer mensen behoefte
hebben aan digitale informatie. De gelden die we besparen willen we stoppen in het
vernieuwen van de website.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

- Materiaal commissie
Wat niet in het verslag is vermeld is dat Derk-Jan via zijn werkgever Bosch een aantal nieuwe
geluidshoorns gesponseerd heeft gekregen. De oude zijn door hem samen met de materiaal
commissie vervangen door de nieuwe.
Er is veel lof over de gevelklok, het bestuur geeft aan dat we daarvoor het klokkenfonds
moeten bedanken, die hebben de gelden bijeen gespaard.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Ledenadministratie:
Vraag: Waarom duurt het zo lang dat men de AU pas krijgt.
Antwoord: Geen idee, het vermoeden bestaat dat men maar een paar keer per jaar de passen
laat aanmaken om kosten te besparen.
Antoine Span geeft nog een toelichting op de tabel, en spreekt daarbij zijn zorg uit dat het
aantal leden dalende is, maar ook dat van de 320 leden er maar 280 betalende leden zijn. Iets
waarvoor we onze ogen niet moeten sluiten.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Schoon en fris actie (SFA)
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Secretariaat van bestuur:
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Wedstrijd Organisatie en Technische Commissie (W.O.T.C.):
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Jeugdcommissie:
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Oud Papier Actie (OPA):
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Accommodatiezaken
- Sportpromenade
Antoine Span geeft een korte toelichting, en beantwoordt wat vragen. Er is nog veel
onduidelijkheid en weinig zekerheid. Zodra zaken wat definitiever zijn zal er een info avond
worden gepland.
- Keuring baan
De baan is in november 2011 op wedstrijdniveau volledig afgekeurd door de AU. Maar de
grootste aandachtspunten o.a. de belijning van de baan, het onkruid aan de zijde van de
Coubertinelaan, de vlonders onder de hoogspringmatten, en de hoogspringmat bij de aanloop
van het speerwerpen zijn opgelost. Op 21 maart dit jaar zal de herkeuring plaats vinden, en
we verwachten dat de baan dan goed gekeurd zal worden.
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Beleidsplan 2012-2017
Er wordt wat gediscussieerd over het plan. Een aantal opmerkingen wordt geplaatst:
- (Antoine Span) Er moet een goede structuur loopgroepen komen
- (Eddy Stadwijk) We moeten groeien naar > 500 leden

-

(Derk-Jan) we moeten wellicht wat meer bedrijfsmatig denken, waar is iets te halen,
waar is behoefte aan.
Vraag: Anton Verhoeven, wat is er terecht gekomen van het vorige plan?
Antwoord: Erwin, het vorige beleidsplan kende geen echte acties en was erg vrijblijvend.
Afgesproken wordt dat het plan zal worden rondgemaild.
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Pauze

7 Behandeling en vaststellen van het financieel jaarverslag 2012
Het financieel jaarverslag over 2012 wordt uitgereikt en wordt door de penningmeester
toegelicht.
De kascommissie meldt dat zij geen onregelmatigheden heeft kunnen constateren. De
penningmeester wordt door de vergadering gedechargeerd voor de gevoerde administratie in
2012. De termijn van Piet Span bij de kascommissie loopt af en hij wordt opgevolgd door
Hans Mook. Hij zal Yves Vos volgend jaar vergezellen bij de kascontrole.
8 Financiële plannen 2013: 1 voorstel
Voorstel I: Het voorstel voor contributieverhoging wordt aangenomen en zal ingaan vanaf 0104-2013.
De vergadering gaat akkoord met het financiële voorstel.
9 Behandeling en vaststellen van de begroting 2013
De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting, die is opgenomen in het financieel
jaarverslag 2012:
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld door de vergadering.
10 Bestuur en commissiezaken
De voorzitter geeft aan dat Hans Mook aftreedt uit het bestuur en niet herkiesbaar is. Hij
wordt bedankt voor zijn inzet in voor de functies die hij vervulde, WOC-lid, juco,
voorzitter WOC, wedstrijdsecretaris, assistent-trainer, scheidsrechter, organisator
Special Olympics, bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter.
Er is hiermee een vacature voor het bestuur gekomen, er zijn echter geen kandidaat
bestuursleden. Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij een van de bestuursleden.
11 Rondvraag en sluiting
Geen vragen voor de rondvraag!!!!!
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun komst en inbreng.
Antoine Span
Waalwijk 06-03-2013

