Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2016

Aanwezig volgens de getekende ledenlijst: 35 leden.
Afmeldingen: Martin Delsman, Jeroen van Alphen, Truus Joosten, Julian en Jesse Buckmann, Annie
Stadwijk, Maaike Verkerk, Robert Hagen, Ron en Erik Beumer en Riet Mulders

1
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent om 20:15 de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Aanpassing punt 10 i.v.m. vertrek van Hein Beeks (contactpersoon tussen bestuur en WOTC)
De voorzitter bedankt iedereen hierbij die zich het afgelopen jaar op zijn of haar manier heeft ingezet
voor ACW’66 en spreekt hierbij de hoop uit dat we ook op iedereen zijn steun kunnen rekenen voor
2016.

2
Behandeling en vaststellen notulen van de ALV op 11 maart 2015
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3
Behandeling en vaststellen van de jaarverslagen van
- Sintelpraatje
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Materiaal commissie
Vraag Machiel: Waarom worden er kogelslinger materialen aangeschaft terwijl dit onderdeel niet
toegestaan is op de baan? Er wordt bevestigd dat kogelslingeren niet toegestaan is op onze baan (dit
vanwege veiligheidsmaatregelen). Het onderdeel kogelslingeren staat echter wel gepland voor de 3e
competitiewedstrijd in 2016. Eddy wil daarvoor gaan oefenen op een rustig moment bij het Lido.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
-Jeugdcommissie:
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Secretariaat van bestuur:
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Wedstrijd Organisatie en Technische Commissie (W.O.T.C.): .
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Oud Papier Actie (OPA):
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Schoon en fris actie (SFA)
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
- Ledenadministratie:
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4
Sintelpraatje
Derk-Jan stopt dit jaar met het verzorgen van de redactie van het Sintelpraatje. We hebben als
vereniging nu twee opties:
1. We vinden/zoeken een opvolger voor Derk-Jan en we gaan verder zoals het was.
2. We nemen het besluit om onze leden voortaan alleen nog maar langs digitale weg
(website/Facebook en voornamelijk nieuwsbrief) te informeren.
Opmerkingen punt 2: het is de toekomst, het is goedkoper, er zijn minder vrijwilligers nodig en
mogelijkheden om de nieuwsbrief meer frequent te laten verschijnen.
Gerard wil dan wel graag een oplossing voor alle info die in het Sintelpraatje stond zoals
trainingstijden, contributie en een inschrijfformulier. Dit blijkt voor een groot deel ook in het
infoboekje te zitten. Het bestuur zal voor een inlegvel zorgen met de actuele trainingstijden. Met een
overtuigende meerderheid wordt besloten om te stoppen met het Sintelpraatje. Het laatste
Sintelpraatje zal na het jubileum verschijnen.

5
Beleidsplan 2014-2018
In 2014 is het beleidsplan vastgesteld. Gezocht naar een vaste coördinator en zelfs gevonden, maar
helaas heeft dit geen doorgang gevonden. De voorzitter vraagt of er interesse is. Geen reactie onder
de leden.
Kijkende naar de actiepunten waaraan in het afgelopen jaar gewerkt is:
2014:
• Omschrijven taken, functies en communicatielijnen
• activeren jeugdraad
• Aanstellen vrijwilligerscoördinator
• Kaders vaststellen regels van het spel
• Vormgeven informatiepakket voor potentiële leden en sponsoren
2015:
• Mogelijkheden bredere inzet accommodatie onderzoeken  Crossfitloods
• Uitwerken technische visie en trainingsopbouw  Beleidsplan trainers
• Opstellen sponsorplan  sponsorcommissie
• Werven betalende leden  Ledenaantal groeit in de laatste kwartalen: positieve energie.
• Werven leden in bepaalde categorieën  Competitieploeg senioren. Immigranten met een status.
Maar ook programma’s voor vluchtelingen.
Aantal belangrijke zaken in 2016 die relatief veel tijd van het bestuur vragen. Daarom prioriteiten
2016 als volgt:
- Initiatieven blijven nemen om leden te werven
- Aanpassingen clubgebouw en baan.
- Vieren 50-jarig bestaan.
Opmerkingen Lotte: meer scholen benaderen om de baan meer te gebruiken. Het probleem is, dat er
moeilijk vrijwilligers te vinden zijn op werkdagen.
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6 50 jarig bestaan
Jubileum: commissie gevormd in voorgaande jaren. De stand van zaken:
- Boek: Vergevorderd stadium diverse hoofdstukken zijn klaar. Aan vormgeving wordt
gewerkt.
- Centrumevenement: Verspringen voor junioren, senioren en evt. het publiek
- Feestcommissie: One moment to shine!
24 september: reünie en clubkampioenschappen, trim-manifestatie, tentoonstelling,
Barbecue/Buffet en feestavond. De organisatie loopt in volle gang.
- Sponsorcommissie: Deze commissie heeft contacten met verschillende bedrijven. Het betreft
sponsoring ook voor langere termijn. Ze zijn al in een vergevorderd stadium. Er is nog steeds
een dringende vraag naar vrijwilligers.
Commissie heeft aangegeven graag wat meer ruggensteun vanuit de vereniging te willen voelen.
Bestuur stelt voor om maximaal € 7.500 beschikbaar te stellen voor het jubileum. Dit zal geheel uit
eigen middelen komen; er wordt geen verzoek ingediend bij de vrienden van ACW’66. De voorzitter
legt het voor aan de aanwezige leden. De meningen zijn verdeeld. Zeker omdat we al 3 jaar een
negatieve balans hebben. Voordat we stemmen wil de vergadering eerst de jaarcijfers 2015 en de
begroting 2016 zien, om zo eerst een goed beeld van de financiële situatie van de club te kunnen
vormen.
Intermezzo voor de pauze
Er wordt afscheid genomen van Ans Stolwijk die jaren de ledenadministratie heeft gedaan. Ze heeft
haar werkzaamheden vorig jaar aan Simone Buckmann overgedragen. Ook wordt er van Jos Elshout
afscheidgenomen als trainer/coach van de zaterdag Nordic Walking groep. Inge Beumer neemt zijn
taken over. Beide vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet al die jaren.
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Behandeling en vaststellen van de financiële jaarstukken over 2015
- verslag kascommissie en benoeming nieuw lid
Het financieel jaarverslag 2015 wordt door de penningmeester uitgereikt en toegelicht.
De kascommissie meldt dat boekjaar 2015 is afgesloten met een klein verlies. Na wat steekproeven
en wat vragen hebben zij geen onregelmatigheden geconstateerd.
De termijn van Ruud van Ravenstein bij de kascommissie loopt af en hij wordt opgevolgd door
Derk-Jan Elshout. Samen met Annemiek van Ommeren zal hij de kascontrole uitvoeren.
Er wordt gevraagd waarom er weer met verlies wordt afgesloten. Dit komt met name door de
huurverhogingen en het teruglopen van het aantal betalende leden. We willen volgend jaar niet
alleen financieel beter presteren door te stoppen met het Sintelpraatje. Belangrijkste speerpunt is
het werven van nieuwe leden.
Terugkomend op het stemmen m.b.t. voorstel om € 7500 uit eigen middelen beschikbaar te stellen
voor het Jubileum wordt dit met grote meerderheid aangenomen.
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Financiële plannen 2016: voorstel
De penningmeester stelt voor om de contributie en inschrijfgeld voor dit jaar (ingaande 1-4-2016) te
verhogen met 3%. Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen.
Wedstrijdlicentie: voorstel om alle leden tot 35 jaar met uitzondering van DGF NW, Speedy’s en Gatleten een wedstrijdlicentie verplicht te stellen. Het voorstel wordt aangenomen met meerderheid
van de stemmen.
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Verbouwingsplannen: Jeroen van Alphen heeft een architect beschikbaar gevonden om eens kritisch
naar ons clubgebouw te kijken. Een brede trap aan de voorkant, die in verbinding komt te staan met
de eerste verdieping en het (uit te breiden) terras. Een modernisering van keuken en kantine. De
kleedkamers beneden wat groter. Kosten bedragen max. € 80.000. Antoine heeft gesproken met
vertegenwoordigers van de gemeente, zij steunen het plan, maar er is geen geld beschikbaar.
Opmerkingen vanuit de vergadering: er moet rekening gehouden worden met een huurverhoging als
het gebouw in een andere categorie gaat vallen (van secretariaat naar kantine). Ook moet worden
uitgezocht of de architect van destijds rechten zou hebben van de bouw.
Baanrenovatie: Antoine heeft hierover met gemeente gesproken. De baan is goedgekeurd tot januari
2018. In de zomer van 2017 wordt de baan gerenoveerd. Een comité moet worden aangesteld om de
plannen uit te werken. Piet Span stelt zich beschikbaar en zoekt nog assistentie. Peter Monsieurs wil
als adviseur ondersteunen.

9 Behandeling en vaststellen van de begroting 2016
De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting, die is opgenomen in het financieel
jaarverslag 2015. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld door de vergadering.

10 Bestuur en commissiezaken
Het bestuur is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. De voorzittersfunctie is nog steeds
vacant.

11 Rondvraag en sluiting
Vraag Maaike: worden alle foto’s zonder toestemming op Facebook geplaatst? Is hier een beleid
voor gemaakt b.v. de Atletiekunie (AU)?
Antwoord: Wanneer men foto’s aanbiedt aan (ACW) Facebook wordt dit gewoon uitgevoerd en is dit
moeilijk te ondervangen en deze verantwoording ligt ook niet bij de plaatser ervan. Erwin checkt of
er iets geregeld is bij de AU.
Voorstel: melden op de site dat er foto’s geplaatst kunnen worden en als er bezwaren zijn dit aan te
geven.
Vraag Gerard: er wordt geconstateerd dat het EHBO assortiment (rugzak) niet toereikend is. De wens
is of er een uitgebreidere koffer kan worden aangeschaft.
Antwoord: de WOTC (Dorine)zal dit bij het Rode Kruis checken

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun komst en inbreng en
wenst alle leden een gezond, fijn en sportief 2016 toe. Tevens biedt hij een drankje aan alle leden om
nog even in informele sfeer met elkaar te kunnen napraten.

Roelant Oort
secretaris
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