
 

 
Notulen Algemene Leden Vergadering 8 maart 2017 
 
Aanwezigen volgens getekende lijst, 43 leden 

Afmeldingen: Roelant Oort, Gina de Graaf, Piet Span, Sjaak pols, Simone Buckmann, Julian Buck-

mann, Jesse Buckmann, Maaike Verkerk, Maaike London. 

 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 20:15 de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
De voorzitter bedankt iedereen hierbij die zich het afgelopen jaar op zijn of haar manier heeft in-
gezet voor ACW’66 en spreekt hierbij de hoop uit dat we ook voor 2017 op de steun van allen 
kunnen rekenen. 
 
2. Behandeling en vaststellen notulen van de ledenvergadering op 16 maart 2016 
Er zijn geen opmerkingen,  de notulen word ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Behandeling en vaststellen van de jaarverslagen van 

 het secretariaat van het bestuur 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 de Wedstrijd Organisatie Technische Commissie (W.O.T.C.) 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Sintelpraatje/ nieuwsbrief 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 De schoon en fris actie 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 oud papier actie 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 materiaal commissie  
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 jeugd commissie  
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 de ledenadministratie 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Facebook 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Website 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 PR en sponsoring commissie 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Beleidsplan 2014-2019 
 

5. Renovatie clubgebouw/ baan 
De renovatie van het clubgebouw wordt voorlopig in de koelkast gezet. Dit omdat de club het zelf 
moet financieren. Er is hier op het moment geen geld voor. 
 
Antoine Span geeft uitleg over de  renovatie van de baan. De baan zal dit jaar in juni, juli en augustus  
gerenoveerd worden. Asfalt op de rondbaan is afgekeurd. Budget is € 500.00. In elk geval zullen deel-
plannen 1 en 2 doorgaan, Perceel 1: de rondbaan, het hoogspring segment (plus extra stuk), ver-
springbakken, polsstokhoog aanloop, kogelbak en verplaatsen discuskooi.  Perceel 2: kogelbak met be-
tonstrook als gemeenschappelijke bak. 



 

 
 
 
 
 
 
Voor de pauze 
Derk-Jan Elshout wordt als lid van verdienste benoemd, als dank voor zijn inzet als redacteur van het  
Sintelpraatje en daarnaast nog tal andere activiteiten. 
Erwin van der Lee wordt benoemd als lid van verdienste, als dank voor zijn inzet de afgelopen jaren 
binnen het bestuur. 

  
 
 

6. Behandeling en vaststellen van de financiële jaarstukken over 2016 
Het financieel jaarverslag over 2016 wordt door de penningmeester uitgereikt en toegelicht. De 

kascommissie meldt dat boekjaar 2016 is afgesloten met een verlies. Na wat steekproeven en 

wat vragen hebben zij geen onregelmatigheden geconstateerd. Voor Annemiek van Ommeren 

loopthaar termijn bij de kascommissie af en zij wordt opgevolgd door Roberto Dreesen. Samen 

met Derk-Jan Elshout zullen zij de kascontrole uitvoeren. 

Er wordt gevraagd hoe het komt dat we verlies hebben gedraaid. Dit heeft te maken met het 

aantal leden dat ACW’66 heeft. 

7. Bestuur- en commissiezaken: algemeen beleid en/of bijzondere voorzieningen:  

 Aftredend: Erwin van der Lee, Ruud van Raak en Antoine span. 

 Aantreden:  Harald van Engelen, Kevin Joosten,  De meerderheid van de leden heeft het  
aantreden van Harald van Engelen en Kevin Joosten goed gekeurd. 

 Herkiesbaar:  Roelant Oort, de meerderheid van de leden heeft Roelant Oort herkozen. 
 

8. Financiële plannen 2017: ET en Contributie 
Er wordt toestemming aan de leden gevraagd om een ET aan te schaffen met nog 3 andere 
clubs. De leden stemmen hier mee in. 
penningmeester stelt voor om contributie te verhogen, Dit voorstel wordt door de leden  
aangenomen. 
 

9. Behandeling en vaststellen van de begroting 2017 
penningmeester  geeft een toelichting bij de begroting.  
 

10. Rondvraag en sluiting 
Nieuwe voorzitter licht het een en ander nog toe, over het nieuwe jaar en brengt nieuwe 
ideeën voor het komend jaar voor het nieuwe bestuur. 
 
Anton: vraag waarom is er geen jaarverslag van het jubileum feest.  
Antwoord: hier is niet over nagedacht. Er waren 2 voorzitters voor het jubileum, dit komt ook door 
het vervroegd verlaten van de 2 voorzitters. 
 

 
 


