Verslag Algemene Ledenvergadering 19 maart 2018
Aanwezig: 29 leden tot de pauze, na de pauze 27 leden.
Afwezig met afbericht: Elzo Regeling, Henk Vos, Mariëtte Zon, Jack van Brederode, Jan de
Boer, Jan Wolfrat, Flip Valk en Jos Foole.

1 Opening en vaststellen van de agenda.

De vergadering start door een technisch mankement een kwartier later dan aangegeven.
Kim presenteert om 20.15 het Jaarverslag van de jeugd. Hierover zijn geen vragen gesteld.
Om 20.30 uur neemt Fons het over van Kim en opent de vergadering officieel. De agenda
wordt vastgesteld. Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor Bob Huisman. Bob was erelid,
trainer en atleet en is bestuurder geweest bij AV Zaanland. Bob is op 4 oktober 2017
overleden.
Paul de Jong geeft aan dat hij het een gemiste kans vindt dat het Bestuur niet heeft
gesproken tijdens de crematie.
Fons legt uit hoe dit gekomen is. Wij hebben via de krant vernomen dat Bob was
overleden. Wij hebben direct een advertentie, bloemen en een vermelding op de website
verzorgd. Wij zijn ervan uit gegaan dat er meer directe relaties binnen de club persoonlijk
een kaart hadden ontvangen en initiatieven zouden tonen. Voor de uitvaart hoorden wij
dat er veel sprekers waren en het leek ons dan ook dat er ook een Zaanlander tussen zou
zitten. Dit was niet het geval. Achteraf gezien hadden wij vooraf moeten inventariseren of
er ook sprekers vanuit de vereniging zouden komen. In het rouwprotocol is dit punt
opgenomen.

2 Vaststellen verslagen

De verslagen van de ALV van 13 maart 2017, de EALV van 27 november 2017 en de EALV
van 11 december 2017 worden goedgekeurd.
Opmerking van Wim v.d. Poel: De nieuwe statuten staan nog niet op de website.
Antwoord: De statuten zijn recent pas door de notaris gepasseerd maar worden nu z.s.m.
naar het webteam gestuurd.

3 Jaarverslagen 2017
De jaarverslagen worden gepresenteerd. De inhoud hiervan is te lezen in de bijlage van
de agenda van deze ALV onder de kop “jaarverslagen”.
Opmerkingen:
Jaaroverzicht Bestuur.
Vraag: Wat is het doel van een regionaal Voorzittersoverleg?
Antwoord: Dit levert naast netwerken vooral afstemming op.
Jaaroverzicht Meerkampgroep:
Vraag van Nico Blok: Wanneer komt er weer een meerkamp bij Zaanland?

Antwoord door Marc de Vries: Het is wel nodig. Het heeft geen meerwaarde voor de
atleten van Marc. Tijdgebrek is ook een rede. Het staat wel in de planning. Het streven is
2019.
Jaaroverzicht Midden Lange Afstand groep:
Opmerking Kim Vos: De baanregels zijn met de allerkleinsten soms moeilijk te hanteren.
Graag weer een keer rond de tafel met de trainers om hierover van gedachten te wisselen.
Overigens zijn het niet alleen de pupillen die de baanregels niet altijd in acht nemen.
Opmerking Marc de Vries: De zomer komt eraan, denk eraan als je het middenveld met
een jeugdgroep gebruikt dat er ook weer met speren gegooid gaat worden.
Opmerking José Doorson: Niet plassen tegen de bomen, aub.
Opmerking Marc de Vries. Marc maakt zich zorgen over de damescompetitie van 2019.
Graag promoten!

4 Jaarrekening 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de balans.
Belangrijkste punten hieruit zijn:
• Exploitatietekort van €16.271.
• Opbrengsten zijn 7000,- hoger
• Gas, water en elektriciteit zijn lager (Led verlichting en afstelling
• Huisvesting hoger (inbraak & erfpacht)
• Kosten Baanatletiek en Dam tot Dam lager
• Vrijwilligersvergoedingen zijn hoger
Het resultaat is beter dan 2016
Ter verduidelijking: Post €12.764 Stichting Sportpark Zaanland is niet uitsluitend voor
het onderhoud bestemd:
-€8.553,- is bijdrage baanhuur van Zaanland
-€4.231,- is bestemd voor onderhoud
Ter info: Het Zaanlands Lyceum betaalt:
-€5.112 ,- voor baanhuur
-€4.231 ten behoeve van onderhoud
De totale baanhuur bedraagt derhalve €13.645,Opmerking: Het verlies van €17.160,- ziet er op papier wat zorgelijk uit.
Antwoord: De gehanteerde afschrijvingen in termijnen van 10 jaar hebben invloed op de
resultaten, waardoor het lastig is in te zien hoe de club er werkelijk voor staat. Dit is
voornamelijk boekhoudkundig, door af te schrijven heb je het bedrag niet minder in kas.

5 Benoeming en ontslag bestuursleden (voorzitter aftredend en
herbenoembaar)

Alle 29 aanwezige leden zijn voor herbenoeming van de voorzitter. Fons geeft aan nog
drie jaar beschikbaar te zijn. Hij geeft de suggestie om nu al te kijken of er geschikte
kandidaten zijn voor het voorzitterschap.

6 Verslag kascommissie en beneming nieuwe kascommssie.
Samenstelling kascommissie was:
• 1e lid: A. v.d. Pal.
• 2e lid: A. van Diepen.
• 3e lid: B. Thijssen.
André krijgt het woord en geeft aan dat alles klopt en dat alles er prima uit ziet. André
treedt af. Arjan wordt voorzitter en woordvoerder.
Samenstelling kascommissie wordt:
• 1e lid: A. van Diepen.
• 2e lid: B. Thijssen.
• 3e lid: W. v.d. Poel.
In de nieuwe statuten staat dat er ook 1 plaatsvervangend lid benoemd moet worden.
L. Tuboly meldt zich hiervoor aan.

7 Decharge bestuur
De leden verlenen unaniem het bestuur decharge.

8 Pauze
9 Mededelingen vanuit het Bestuur
• Er zijn plannen voor een Jeu de Boules baan.
Opmerking: Is er een mogelijkheid om de kogelbak uit te breiden?
Antwoord: De afwatering is waarschijnlijk niet toereikend hiervoor. We gaan de optie wel
bekijken.
Wim van der Poel hoopt dat de financiering hiervoor niet door de leden wordt gedaan.
• Buitentoestel voor (speelse) krachttrainingen.
We hebben via een actie van de Lidl een bedrag van € 1000,- gewonnen. Dit geld willen
gebruiken om een deel van een buitentoestel te bekostigen. Dit toestel kan gebruikt
worden bij een warming-up, voor krachttrainingen maar kan ook als speeltoestel
fungeren voor de jeugd tijdens bijv. competitiewedstrijden.
• Vervanging wedstrijdsecretariaat.
Hierover zijn nog geen mededelingen. Dit wordt opgepakt als Jan de Boer terug is.
• Voorstel benoeming Lid van Verdienste.
Ruud Koning wordt voorgedragen als Lid van Verdienste. Alle leden stemmen unaniem in
met dit voorstel.

10 Presentatie contributie & vaststelling begroting 2018
De penningmeester presenteert de contributie. Deze is al eerder vastgesteld tijdens de
Extra Algemene Ledenvergadering van november 2017.
Vraag Wim v.d. Poel over afschrijving en investering materialen atletiek. Er wordt wel een
bedrag afgeschreven, echter in 2017 zijn geen investeringen gedaan. Wim heeft een
wensenlijstje wat betreft aanschaf materialen. Is hier budget voor?
Antwoord: Verzoeken kunnen worden ingediend bij het bestuur.

Vraag Wim v.d. Poel over “Reis en verblijfkosten Trainers toplopers: Zit hier een limiet
aan?
Antwoord: Deze kosten worden uit verschillende bronnen betaald, nl. door de AU, maar
ook door trainers zelf. Voor een NK kunnen kosten gedeclareerd worden door trainers en
atleten. Zolang de begroting het toelaat hoeft er niet met een limiet gewerkt te worden.
Besloten wordt dat er in de toekomst een post “aanschaf materialen” wordt opgenomen
binnen de begroting. Astrid neemt dit mee.

11 Presentatie nieuw verenigingspakket “All United”
In mei 2018 gaat de wet invoering Wet Bescherming Persoonsgegevens in.
Voordelen van een Verenigingspakket is:
• Meerdere personen kunnen in het pakket werken (met verschillende rollen).
• Communicatie Atletiekunie vervalt.
• Wedstrijdlicentie zijn makkelijke en sneller te regelen.
• Voorkomt verlies van data.
• Directe communicatie met leden.
• Korting op administratiekosten Atletiekunie (€2,- op €7,50).
Het doel van het verenigingspakket is administreren en communiceren.
• Ledenbeheer
ü Inschrijven en modificaties.
ü Rapportages.
ü Koppeling atletiekunie.
• Financiële administratie.
ü Facturatie en inning.
ü Boekhoudkundig, rapportages.
• Communicatie
ü Website, ClubApp.
ü Mailing, berichtgeving.
• Organisatie
ü Evenementen, reserveringen en agenda’s.
ü Beheer van documentatie, materialen en vrijwilligers.
Opmerkingen:
Als we een website via All United hebben kunnen leden zelf gegevens aanpassen.
Vraag: Blijft het ook mogelijk om schriftelijk in te schrijven?
Antwoord: Is niet de bedoeling, voor die enkele gevallen waarvoor dat een probleem is
zal best een oplossing te vinden zijn.
Vraag: Verenigingspakket kost de vereniging €1200,- per jaar, is dit geen probleem?
Antwoord: Nee dit is geen probleem. Hier was ook gedeeltelijk de contributieverhoging
voor bedoeld.
Vraag: Krijgt de ledenadministrateur het moeilijker, is het meer werk?
Antwoord: Dat is nu nog moeilijk te zeggen.
Eric Fris geeft aan dat het zijn laatste jaar is als ledenadministrateur. We moeten op zoek
naar iemand anders.

12 Voortgang Back to Basics, door Wim van der Poel
Het hele verhaal is terug te vinden op de site onder de vergaderstukken van de “Agenda
Algemene Ledenvergadering 19 maart 2018”.
Vraag Louis Dam: Is er een trainerscoördinator in beeld?
Antwoord: Op papier is Jan Bakker is de trainerscoördinator. Er komt een groepje trainers
(jeugd, 18.30 uur groep, Dam tot dam groep, start to Run) bijeen. Zij gaan brainstormen
over de taken van een trainerscoördinator.
Opmerking Jan Bakker: Wie is “eigenaar” van Back to Basics? Hoe kan het dat er dingen
gerealiseerd zijn zonder dat iemand de “eigenaar” is.
Wim legt een voorstel over een nieuwe organisatiestructuur uit. In zijn voorstel wordt
aan het Dagelijks Bestuur een bestuurslid prestatie-atletiek en een bestuurslid recreatieatletiek toegevoegd.
Opmerking Paul de Jong: In de nieuwe opzet zijn meer commissies. Nu is het al moeilijk
om voor al die commissies mensen te vinden.
Vraag van Jan Bakker is hoeveel personen extra zijn er nodig.
Antwoord Wim: Hij denkt van niet.
Fons geeft aan dat we wel goed moeten kijken naar de organisatie structuur. Het is zeker
nodig, maar het moet wel passen. Fons geeft aan dat we voorzichtig moeten zijn met een
scheiding maken tussen wedstrijd en recreatieatletiek.
Wim vraagt of er een groepje mensen met hem wil kijken naar het voorstel wat betreft de
nieuwe organisatiestructuur.
Hiervoor geven de volgende personen zich op: Marc Scheijde, Marc de Vries, Rogier
Plaatzer.
Dit kan in samenspraak met de werkgroep Back to Basics en een afvaardiging van het
bestuur.

13 Rondvraag
Vraag Lats Tuboly: Wat wordt er gedaan met duurzaamheid? Ideeën: zonnepanelen,
fonteintje bij de steeplechase baan om water te drinken, kachel in de zomer uit?
Antwoord: goede ideeën, zonnepanelen is al onderzocht. Er is teveel schaduw van de hoge
bomen, dus niet rendabel.
Opmerking Marc de Vries: De Led verlichting is nog niet optimaal afgesteld. Binnenveld is
te donker.
Opmerking Marc de Vries: Lycurgus krijgt een indoorhal. De oplevering is september
2018. Kan Zaanland hier evt. ook gebruik van maken.
Antwoord: Ja dat kan, maar op dit moment is nog niet alles duidelijk. Zaanland krijgt wel
uitnodigingen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

