Atletiekvereniging Haarlem
Notulen van de Algemene Ledenvergadering,
22 maart 2018
1. Opening
Dick Bais heet iedereen welkom; met een speciaal welkom aan de ere-leden René Ruis en
Ruud Wielart. Dit is de eerste keer dat de algemene vergadering in de kantine wordt
gehouden. De opkomst is goed, zo rond de 40 leden.
2. Ingekomen stukken en voorstellen
De volgende stukken zijn ontvangen:
•

het Financieel jaarverslag 2017 van AV Haarlem

•

het Financieel jaarverslag 2017 van het krachtcentrum van AV Haarlem

•

Het jaarverslag van de Jeugdcommissie

•

Het jaarverslag van de Technische Commissie

3. Mededelingen
Afgemeld: Peter Pijnaker, Elly Dudock, Ad Appel, Karel-Jan Schouten, Baltien de Wit en Rob
de Wit.
Marijke dankt iedereen voor de prima samenwerking van afgelopen jaar, met name rondom
wedstrijden en jeugdevenementen.
Peter Pijnaker is afgelopen maand door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste
vanwege zijn werk als secretaris gedurende een periode van 13 jaar als bestuurslid.
Daarnaast is hij beheerder van het krachtcentrum.
4. Mutaties bestuur
John Komen is herkiesbaar als bestuurslid en penningmeester. De vergadering stemt in met
de herbenoeming.
Peter Pijnaker is niet meer herkiesbaar als bestuurslid en legt daarmee zijn
verantwoordelijkheden als secretaris neer. Peter blijft wel nog veel andere activiteiten
uitvoeren voor het krachtcentrum.

5. Uitreiking prestatiebekers (en bloemen)
Beker

Atleet

Prestatie

CD Junioren – jongens

Erick Könst

Hoog: 1.55 meter

CD Junioren – meisjes

Babs Koeman

Meerkamp: 3330 punten

PH prestatiebeker

Albertine Vermeer

400 mh: 1.06,26

Prestatiebeker Dames

Kristen Niedrach

800 m: 2.15.04

Prestatiebeker Heren

Jurgen Wielart

800 m: 1.48.08

AB Junioren – jongens

Roeland Heitköning

100 m: 11.63

AB Junioren – meisjes

Iris Komen

Speer: 30.87 meter

Beker voor inzet &
enthousiasme

ET team

Ontwikkeling & opleiding
volwaardig ET-team en vlekkeloze
registraties tijdens
baanwedstrijden

Hil van der Mey beker

Elly Dudock

10 jaar kantinebestuur vanuit onze
vereniging I.s.m. Holland in de
kantinestichting

Kreigsmanbeker

Kledingcommissie

Project nieuwe clubkleding
succesvol gerealiseerd

6. Uitreiking onderscheidingen aan jubilerende leden
Ad Appel is 25 jaar lid, maar kon helaas niet aanwezig zijn.

7. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2017
De notulen zijn goedgekeurd.
8. Goedkeuren van de jaarverslagen over 2017:
•

Secretaris

Het jaarverslag van de secretaris is akkoord.
Dick stipt de daling aan van het ledenaantal bij de CD junioren. Ook staat hij stil bij het
overlijden van Evert van Ravensberg.
Een nieuwe ‘Evert van Ravensberg award’ wordt onthuld welke jaarlijks worden uitgereikt.
Dit jaar is er voor gekozen om deze bij de Lionsloop aan Babs Koeman uit te reiken.

•

Financieel jaarverslag 2017

John licht het verslag toe. Ter vergelijking met voorgaande jaren is het ﬁnanciële jaarverslag
vereenvoudigd. Het krachtcentrum is op de balans van de club opgenomen, en het resultaat
in de winst en verliesrekening van de club. De balans van het krachtcentrum is verplaatst
naar de bijlagen.
Het verslag toont een negatief saldo op winst en verliesrekening. Dit is te wijten aan hoge
investeringen m.b.t. Elektronische Tijdwaarneming en clubkleding. Ook hogere winstpremies
voor atleten en kosten voor evenementen hebben een negatief eﬀect op het resultaat.
De huurinkomsten van het krachtcentrum laten een positieve ontwikkeling zien t.o.v. 2016
vanwege extra CIOS inkomsten.
Op de balans nemen de reserves met EUR 5,000 af vanwege genoemde investeringen en
kosten.
Het verslag van de penningmeester wordt akkoord bevonden door de vergadering.

•

Kascontrole Commissie

Vorige week is de kascommissie bijeen geweest, alle stukken zijn goedgekeurd.
•

Technische Commissie

Niels Ran licht het verslag van de technische commissie toe. Hoofdonderwerp is dat er
voldoende trainers zijn voor alle trainingsgroepen, wat een goede ontwikkeling is. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt door tweewekelijkse hordentraining van Dick Bais, en de wekelijkse
werptrainingen van Rob de Wit.
Qua prestaties wordt de eerste plaats op de NK estafette (4x400 meter) speicaal vermeld,
omdat deze niet was genoemd in de prestatiemonitor.
Het verslag van de Technische Commissie is akkoord.
•

Jeugdcommissie

Marijke Zwaag vat samen wat de jeugdcommissie in 2017 heeft gedaan aan de hand van
een aantal foto’s die zijn genomen tijdens de evenementen. Zoals de spelletjesmiddag,
Sinterklaasfeest en CD kamp.
Dik de Groot deelt de taken en verantwoordelijkheden van de Jeugdcommissie mede; Dik
de Groot is de voorzitter, Mirthe Wiltink de penningmeester, en Robin Flipse is de secretaris.
Voorgesteld wordt om in 2018 2 uitjes per seizoen te organiseren, 1 voor de pupillen en 1
voor de CD junioren. Een pupillenkamp en een CD Junioren kamp.
Kosten worden voor een groot gedeelte gedekt door de opbrengst van de Grote Clubactie.
Het verslag van de jeugdcommissie wordt goedgekeurd.

9. Vaststellen begroting 2018
John Komen licht de begroting toe.
Om de balans tussen baten en lasten beter te laten sluiten wordt voorgesteld om de
contributie licht te laten stijgen met gemiddeld 5% nadat deze 7 jaar lang niet is gewijzigd.
Het ledenaantal loopt ten opzichte van 2017 licht terug. Voor de rest zijn er aan de kant van
de inkomsten geen noemenswaardige veranderingen.
John benadrukt nog dat de rente-inkomsten de laatste jaren gedaald zijn naar bijna nihil, en
ook de kantine-inkomsten lager zijn dan voorgaande jaren. Afgesproken is om eens opnieuw
naar de verdeelsleutel met KAV Holland te kijken.
Aan de kostenkant zullen de kosten voor accommodatie iets hoger uitvallen vanwege een
extra huur voor zaaltrainingen voor de CD Junioren. Ook de tarieven van SRO zullen naar
verwachting stijgen.
De begroting en de contributieverhoging voor 2018 worden akkoord bevonden.

10. Goedkeuring van de contributieverhoging
Om de balans in baten en lasten beter te laten sluiten is er voorgesteld om de contributie
licht te laten stijgen met gemiddeld 5% nadat deze 7 jaar lang niet is gewijzigd. In absolute
euro’s komt dit neer op een gemiddelde stijging van EUR 6,- per lid per jaar.
Er ontstaat discussie over het feit of het zinvol is om achteraf een contributieverhoging goed
te keuren.
Arnout Bosch stelt voor om de penningmeester een mandaat te geven om jaarlijks de
contributie met een maximaal percentage te laten stijgen zodat hiervoor in de toekomst niet
iedere keer toestemming moet worden gevraagd. Echte percentages zijn niet genoemd.
Emiel Out stelt voor om het inﬂatiecijfer CBS met een plafond van 5% aan te houden.
De contributieverhoging is akkoord.

10. De face-lift van het krachthonk
De oostgevel wordt dit jaar geïsoleerd. De zuidgevel moet worden geschilderd of gebeitst.
De binnenkant van het krachthonk dient geschilderd te worden in een fris kleurtje.
Op 7 april 2018 staat een grote schoonmaak en opruimactie gepland. Vrijwilligers worden
gezocht.

11. Het beleidsplan, presentatie van de speerpunten en de vooruitzichten voor het
komend jaar
Dick Bais benadrukt dat er geen beleidsplan is ingebracht. Wel wordt dit geactualiseerd.
Aan het belangrijkste speerpunt; de jeugd, is afgelopen jaar veel aandacht besteed. M.b.t.
voldoende trainers en talentontwikkelingen is ook veel gebeurd. Een nieuw actueel
beleidsplan is in de maak.

13. Rondvraag
Leo van der Veer geeft aan dat een artikel van hem na 3 maanden nog niet is geplaatst. Bij
navraag bij het bestuur kwam als antwoord dat we daar niet aan toe gekomen zijn vanwege
de productie van de jaarstukken.
Er bleek in eerste instantie verwarring over het artikel. Leo doelde op het artikel “het
verlanglijstje van een 100 jarige”. Dit artikel was nog niet geplaatst, omdat het bestuur van
mening was dat dit artikel was geschreven uit naam van de vereniging, terwijl men niet
achter de inhoud van het artikel stond. In dit artikel wordt een fusie voorgesteld met KAV
Holland. Aangezien het bestuur deze fusie niet wenselijk acht , zou plaatsing van het artikel
een verkeerde boodschap zijn.
Voorgesteld is om het artikel toch te plaatsen met de opmerking dat het bestuur niet achter
de volledige inhoud van het artikel staat.

Dik de Groot vraagt zich af wat we kunnen/gaan doen m.b.t. het rookbeleid op het terrein.
Is de SRO hiervoor verantwoordelijk? Gemeente? Of kunnen we hier zelf sturing aan geven.

14. Sluiting
Dick Bais sluit de vergadering.

