Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2015
Aanwezig volgens de getekende ledenlijst: 34 leden.
Afmeldingen: Jos Elshout, Derk-Jan Elshout, Pleun van Dinter, Anton Verhoeven, Sandra van den
Udenhout, Patricia Treffers, Corine Jonkers en Wim Schreuders
1
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 2014:
Het jaar 2014 was voor ACW’66 in een aantal opzichten een opvallend jaar geweest. Het begon vorig
jaar tijdens deze zelfde ledenvergadering waarin het besluit werd genomen dat de club haar
clubtenue moest wijzigen. Helaas gaat zo’n proces niet altijd zo snel en soepel als iedereen wenst,
maar het resultaat was uiteindelijk voor het eerst tijdens de clubkampioenschappen te bewonderen.
Ruud heeft zich daar knap voor ingezet.
De club heeft rondom het clubgebouw ook een aardige facelift gehad. Het meest in het oogspringend
is de Zitdijk. Daarnaast kunnen we voortaan gebruiken maken van een prachtige nieuwe
parkeerplaats, een fraaie entree, is de ruimte voor het clubgebouw breder betegeld, is er tientallen
meters aan kabel gelegd en als kers op de taart is er ook een kabel geschoten naar de binnenkant van
de baan zodat, met name de ET, daar gebruik van kan maken. Al met al een flinke verbetering
waarvoor ik met name Antoine en de materiaalcommissie nogmaals ontzettend wil bedanken voor
hun inzet.
Het digitale smoelwerk van ACW’66 is in 2014 ook op de schop gegaan. Kijk maar eens op
www.acw66.nl. Vorig jaar mei is de nieuwe site, na grondige voorbereidingen van Eddy en Nawal, live
gegaan. Het is een hele verbetering en dan zijn we nog niet eens klaar. De website is dynamisch en
kan naar de wensen en ideeën van ons allemaal worden ingericht en aangepast. Onlangs heeft Eddy
nog een “Ik wil lid worden”-knop toegevoegd, waarmee geïnteresseerden binnen enkele klikken naar
de juiste groep binnen onze club verwezen worden. Ik nodig iedereen uit om naar deze nieuwe
functionaliteit te kijken. En mocht je op- of aanmerkingen hebben, dan kan je die altijd bij Eddy kwijt.
Tot slot is er, dankzij Jessica, weer nieuw leven geblazen in onze Facebook pagina. Langzaam neemt
het aantal likes toe. Mocht je een nieuwtje hebben, meldt het dan gerust bij Jessica via
(facebook@acw66.nl) en zij zorgt er voor dat het op de Facebook pagina komt.
En zo zijn er weer enkele goede stappen voorwaarts gezet. Het bestuur is in het afgelopen jaar
overigens niet gewijzigd. Het bestuur is in het afgelopen jaar echter wel op zoek geweest naar
aanvullingen. Helaas zonder succes, maar daarover later meer.
Financieel gezien is 2014 een zwaarder jaar geweest dan dat we gewend zijn geweest in de afgelopen
jaren. Het resultaat over het boekjaar is echter goed te verklaren. De positie zal straks door onze
penningmeester behandeld worden bij agendapunt 7.
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Behandeling en vaststellen notulen van de ALV op 12 maart 2014
Opmerking: er is een verzoek om paginanummers te vermelden in de notulen. De notulen worden
ongewijzigd vastgesteld.
3
Behandeling en vaststellen van de jaarverslagen van
- Sintelpraatje
Opmerking: de mening van Derk-Jan is duidelijk, maar daar heeft hij recht op. Uiteindelijk heeft de
ledenvergadering het laatste woord over of we (beperkt) doorgaan met het Sintelpraatje of niet. Het
bestuur wil voorlopig op de huidige koers doorgaan. Er zal de komende tijd wel getest gaan worden
met digitale nieuwsbrieven.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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- 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.
- Secretariaat van bestuur:
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Wedstrijd Organisatie en Technische Commissie (W.O.T.C.):
Opmerking: bij trainers staat dat Truus Joosten actief is vanaf 1989 maar dit moet 1987 zijn. Het
jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
- Oud Papier Actie (OPA):
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Schoon en fris actie (SFA)
Er zijn geen vragen over het verslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Ledenadministratie:
Er zijn 15 leden minder dan vorig jaar. Het zijn er nu 325 en we willen de jeugdgroepen en Nordic
Walking meer promoten
Opmerking: er wordt gevraagd of de we ex leden willen benaderen om de reden van vertrek te
achterhalen
Antwoord: we hebben een exit formulier maar dat is veel te uitgebreid. We zullen nieuw kort
formulier opmaken en de ex leden gaan bellen. Echter alleen als dit toegevoegde waarde blijkt te
hebben.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Beleidsplan 2014-2019
Na de vorige ALV is het beleidsplan op de website gepubliceerd en konden de leden zich informeren
en eventuele opmerkingen kenbaar maken. Het bestuur heeft geen opmerkingen gehad en trok
daaruit de conclusie dat het beleidsplan vastgesteld kon worden. En dat hebben we eind vorig jaar
dan ook gedaan. We zijn er ook direct mee aan de slag gegaan:
- Communicatieplan is onder handen bij Eddy
- Bestemmingsreserves is gevormd
- Vrijwilligerscoördinator is aangesteld in de persoon van Antoine. Hij is op dit moment bezig
het vrijwilligersbeleid op te stellen (concept klaar).
- In 2014 zijn gedragsregels in de vorm van “De regels van het spel” opgesteld.
- Tot slot de etikettering van de loopgroepen. Hierbij moet de identiteit van onze loopgroepen
duidelijker naar voren komen, zowel voor bestaande als voor nieuwe leden. De “Ik wil lid
worden”- knop op de website is hier een uitvloeisel van.
5
50 jarig bestaan
Volgend jaar bestaat de club 50 jaar. Enkele jaren geleden is er al een commissie opgestaan om een
eerste aanzet voor dit feestjaar te geven. Een deel van die commissie is op dit moment in ruste en zal
in de loop van dit jaar uit haar winterslaap komen om de feestelijkheden te gaan vieren. Een ander
deel van de commissie, de commissie jubileumboek, is al enkele jaren druk bezig met het verzamelen
van data, verhalen, foto’s, krantenknipsels, notulen en clubbladen. Machiel Voorzee geeft vervolgens
een korte presentatie over het te vieren jubileum en vraagt vrijwilligers om hieraan mee te werken.

2

6
Bekrachtigen diverse stukken zoals gepresenteerd op de website
Op de website staan diverse regelingen m.b.t. contributies en vergoedingen van kosten. Deze
regelingen zijn op de website geplaatst zodat iedereen daarvan kennis kan nemen en ook weet waar
hij of zij aan toe is, als er sprake is van een langdurige blessure of als er reiskosten voor een
competitiewedstrijd gemaakt worden. Nu blijkt het in de praktijk voor te komen dat leden
onvoldoende op de hoogte zijn (of willen zijn) van deze regelingen en vervolgens hun eigen
interpretatie van de situatie als de waarheid beschouwen. We hebben deze regelingen als club
afgesproken, dus het kan niet de bedoeling zijn dat daar uitzonderingen op gemaakt worden.
Daarom willen we deze regelingen nogmaals onder de aandacht brengen en door de
ledenvergadering laten bekrachtigen. Er kan geen excuus meer zijn.
De voorzitter neemt de verschillende regelingen, zoals deze op de website gepresenteerd zijn, één
voor één door. De ledenvergadering geeft aan dat deze regelingen wat hen betreft voor iedereen
gelden.

7
Behandeling en vaststellen van de financiële jaarstukken over 2014
- verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
Het financieel jaarverslag over 2014 wordt uitgereikt en wordt door de penningmeester toegelicht.
De kascommissie meldt dat boekjaar 2014 is afgesloten met een klein verlies (1187,00 euro). Dit
komt o.a. doordat het ledental iets is terug gelopen. Ook hebben de aanpassingen, een goot onder
de baan door voor de ET en wat aanpassingen aan de zitdijk ACW wat geld gekost. Na wat
steekproeven en wat vragen hebben zij geen onregelmatigheden geconstateerd.
Ruud van raak wordt gecomplimenteerd voor zijn transparante manier waarop de financiën worden
bijgehouden en gepresenteerd.
Men heeft echter wel een advies: er bestaat een spaarrekening waarop een klein bedrag staat van
755,00 euro. Naar hun mening kan deze opgeheven worden en worden opgenomen in de ander
spaarrekening.
De termijn van Hans Mook bij de kascommissie loopt af en hij wordt opgevolgd door Annemiek van
Ommeren. Samen met Ruud van Ravenstein zal zij de kascontrole uitvoeren.
8
Financiële plannen 2015: voorstel
Voorstel: Het voorstel voor contributieverhoging wordt aangenomen en zal ingaan vanaf 01-04-2015.
De vergadering gaat akkoord met het financiële voorstel.
9 Behandeling en vaststellen van de begroting 2015
De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting, die is opgenomen in het financieel
jaarverslag 2014:
Vraag:Waarom was ACW bij de Albert Heijn clubactie niet vertegenwoordigd?
Antwoord:Het bestuur was te laat op de hoogte van deze actie waardoor we ons niet meer hebben
kunnen aanmelden. Als leden van een dergelijke actie op de hoogte raken, dan kunnen ze ons altijd
inseinen.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld door de vergadering.
10 Bestuur en commissiezaken
algemeen beleid en/of bijzondere voorzieningen: Aftredend en herkiesbaar:Antoine Span, Erwin van
der Lee en Ruud van Raak. Er zijn geen andere kandidaten. De herbenoeming van deze 3 heren is
door de ALV aangenomen.
Vraag: is de in bestuursfunctie geïnteresseerde vader vaneen van de pupillen al benaderd?
Antwoord: ja er is een mail verstuurd maar nog geen reactie terug

11 Rondvraag en sluiting
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Vraag: kunnen we met meer activiteiten de juryleden motiveren en nieuwe juryleden werven
Antwoord: de juryleden officieel opleiden via de Atletiek Unie en cursussen geven via ACW
Vraag:Is de baan gekeurd en wedstrijd geschikt?
Antwoord: ja de baan is gekeurd maar ongeschikt bevonden op een paar punten. De
veiligheidsaspecten moeten meteen worden opgepakt in overleg met de Gemeente. De wedstrijden
kunnen wel plaatsvinden.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun komst en inbreng en
wenst alle leden een gezond, fijn en sportief 2015 toe.
Roelant Oort
secretaris
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