Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2014
Aanwezig volgens de getekende ledenlijst: 33 leden.
Afmeldingen: G. Heida, Y. Vos
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Opening en mededelingen.
De voorzitter opent om 20:15 de vergadering. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft
een korte terugblik over het jaar 2013:
Het jaar 2013 was voor ACW’66 weer een jaar zonder grote pieken of dalen, waarin, volgens het
bestuur, weer enkele goede stappen voorwaarts zijn gezet. Het bestuur groeide in samenstelling,
door de komst van Roelant, wiens toetreding tot het bestuur in deze ALV nog bekrachtigd dient te
worden, van 3 naar 4 leden. Daar is op dit moment niets van te zien omdat wereldreiziger Antoine
sinds oktober een sabbatical heeft ingelast. Zijn secretariële werkzaamheden worden sinds
september waargenomen door Roelant. Antoine zal bij zijn terugkeer in het najaar zich gaan richten
op de coördinatie van de vrijwilligers. Tot slot ontbreekt natuurlijk nog de officiële invulling van de
voorzittersrol. Ik ben immers slechts de vice-voorzitter. Hier komen we later deze vergadering nog op
terug.
De grootste aderlating van het afgelopen jaar was het vertrek van Sandra van Eck als trainster van de
D-junioren. Begonnen als assistent. Ik was zelf nog maar junior. Sandra heeft dit jarenlang samen
met Annet Olijve gedaan. Annet blijft gelukkig doorgaan. Afscheid genomen in zomers weer met een
frietje, een ijsje, en een bloemetje en een kleinigheidje namens de vereniging. Sandra bedankt voor
je inzet in de afgelopen jaren en we hopen je hier nog vaak te zien in een andere hoedanigheid.
Wat heeft ons nog meer beziggehouden in 2013? Allereerst de afronding van het wedstrijdwaardig
maken van de baan, 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 2013 samen met de
WOTC gesproken over het beleidsplan, hier komen we bij punt 5 nog over te spreken. Tot slot zijn we
in 2013 begonnen met het organiseren 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. Het bestuur is zeer tevreden met de uitkomsten van deze vergaderingen.
Financieel gezien gaat het onze vereniging nog altijd voor de wind. De positie zal straks door onze
penningmeester behandeld worden bij agendapunt 7.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op zijn of haar manier heeft ingezet voor
ACW’66 en ik spreek hierbij de hoop uit dat we ook op jullie steun kunnen rekenen voor 2014.
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Behandeling en vaststellen notulen van de ALV op 6 maart 2013
Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen van Algemene Ledenvergadering van vorig jaar.
De notulen worden derhalve ongewijzigd vastgesteld.
3
Behandeling en vaststellen van de jaarverslagen van
- 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.

- Sintelpraatje
Opmerking: is in 2014 nog niet op de website verschenen. Ook de mailaankondiging werkt nog niet.
Dit heeft grotendeels te maken met de overdracht van de Webmaster activiteiten. Loop 2014 zal de
nieuwe website gereed zijn en kan dit ingeregeld worden.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Schoon en fris actie (SFA)
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.
- Materiaal commissie
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.
- 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.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4
Accommodatiezaken
- Sportpromenade
In mei zal de sporthal opgeleverd worden en vervolgens zal men starten met de sportpromenade
met zitdijk.
Vraag: hoe zit het met de verbouwing van het clubhuis hockey, de doorgang is momenteel echt
slecht te noemen en wie is verantwoordelijk
Antwoord:
De Gemeente en Ruud zullen contact opnemen
Vraag: Kan er een ambulance komen in tijd van nood?
Antwoord: idem
Vraag: wordt de baan afsluitbaar voor bv scooters
Antwoord: idem
5
Beleidsplan 2012-2017
Het staat vast en de vervolgstappen zijn: introduceren aan de leden en na goedkeuring plaatsen op
de website.
6 50 jarig bestaan/clubtenue
50 jarig bestaan: Voorjaar 2015 is het boek concreet en wordt er door de commissie veder invulling
aan deze dag gegeven.
Clubtenue: enkele (aanwezige) jeugdleden hebben aan Eddy verzocht of er een nieuw clubtenue
kan/mag worden aangeschaft. Er was al voor de ALV een ontwerp gemaakt en dit is in de vergadering
nogmaals gepresenteerd. In de statuten staat niets vermeld over het wijzigen van een tenue. Het
nieuwe tenue is met stemmen aangenomen. Dit zal bij de Atletiek Unie moeten worden
doorgegeven.
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Behandeling en vaststellen van het financieel jaarverslag 2013

Het financieel jaarverslag over 2013 wordt uitgereikt en wordt door de penningmeester toegelicht.
De kascommissie meldt dat zij geen onregelmatigheden heeft kunnen constateren. De subsidie zal
lager uitkomen omdat dit alleen geldt voor leden uit Waalwijk en niet voor leden uit andere
gemeenten. De penningmeester wordt door de vergadering gedechargeerd voor de gevoerde
administratie in 2013. De termijn van Yves Vos bij de kascommissie loopt af en hij wordt opgevolgd
door Ruud van Ravenstein. Samen met Hans van Mook zal hij de kascontrole uitvoeren.
8 Financiële plannen 2014: voorstel
Voorstel: Het voorstel voor contributieverhoging wordt aangenomen en zal ingaan vanaf 01-04-2014.
De vergadering gaat akkoord met het financiële voorstel.
9 Behandeling en vaststellen van de begroting 2014
De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting, die is opgenomen in het financieel
jaarverslag 2013:
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld door de vergadering.
10 Bestuur en commissiezaken
algemeen beleid en/of bijzondere voorzieningen:
Aftredend als secretaris: Antoine Span. Blijft wel Bestuurslid
Toetredend als secretaris: Roelant Oort
De benoeming van de nieuwe secretaris is door de ALV aangenomen.
De belactie om vrijwilligers te werven is grotendeels uitgevoerd en er zijn de nodige
resultaten geboekt.
11 Rondvraag en sluiting
Vraag: kan er een mailing naar alle leden worden gestuurd om bijvoorbeeld de ALV aan te kondigen
Antwoord: goed idee en wordt meegenomen met de komst van de nieuwe website
Vraag: kunnen de afmeldingformulieren ook per mail worden gestuurd
Antwoord: idem
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun komst en inbreng.
Roelant Oort
secretaris

