Verslag Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019
Aanwezig: 32 leden.
Afwezig met afbericht: Ruud Koning, Jan Wolfrat, Mariëtte Zon, Jeroen Brendeke, Bas Thijssen.

1 Opening en vaststellen van de agenda
Fons opent om 19.45 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. De
agenda wordt vastgesteld.

2 Vaststellen verslagen
De verslagen van de ALV van 19 maart 2018, de EALV van 26 november 2018 worden tekstueel
en op inhoud goedgekeurd.

3 Benoeming en ontslag bestuursleden (secretaris treedt af en stelt zich
herkiesbaar)
Alle 32 aanwezige leden stemmen in met de herbenoeming van de secretaris. Fons geeft aan dat
we volgend jaar een aftredende penningmeester hebben, die zich niet herkiesbaar stelt. Bij
interesse graag aanmelden bij de voorzitter. Ken je iemand anders die hiervoor geschikt kan zijn,
geef het door.

4 Jaarverslagen 2018
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:
Onder het kopje Extern staat het volgende: Op 17 januari en op 21 februari heeft het bestuur
overleg gehad over een aanvraag Sportimpuls (bij ZonMw) Deze aanvraag is gehonoreerd en heeft
geleid tot het project “Poelenburg in beweging.” Kim Vos geeft aan dat er meerdere trainers
hebben aangegeven iets te willen betekenen binnen dit project.

Opmerkingen Ledenbestand:
Opgemerkt wordt dat er dit jaar een groep pupillen is doorgeschoven naar de junioren. Deze
blijven nu meer hangen, lijkt het. Kim bevestigt dit.

Opmerkingen selectie Specialisatie en Meerkamp:
Rik Taam heeft ervoor gekozen om te gaan trainen op Papendal. Dit snapt Marc. Rik staat
genoteerd in de top 20 aller tijden en heeft zich gekwalificeerd voor het EK 2019.

Opmerkingen Technische Commissie en overig:
De TC buigt zich over het beleid en de praktische zaken. Wim v.d. Poel geeft aan dat de
werkgroep Back to Basics enigszins slapende raakt. Hij hoopt dat deze slapend blijft, dan doet de
TC het goed.

Opmerkingen verslag Commissie Wegatletiek:
De Zaanlandcross moet nog toegevoegd worden aan de lijst met evenementen.
Bij de Sultanaloop is dit jaar de langste afstand (16 km) eruit gehaald. Dit i.v.m. een tekort aan
vrijwilligers. Verkade heeft aangegeven volgend jaar geen sponsor meer te willen zijn. Binnenkort
gaat Henk Vos met Run-X rond de tafel over eventuele sponsoring. De Zaankanterloop had i.v.m.
wegwerkzaamheden een ander parcours. Dit parcours is naar tevredenheid ontvangen.
Vrijwilligers zijn bij loopjes meer dan welkom. Er zijn vrijwilligers nodig voor het parcours,
inschrijvingen, regelen van vergunning en het bezetten van de kantine.

Opmerkingen jaarverslag Websiteteam:
Verzoek van het websiteteam: graag verslagen van wedstrijden en relevante prestatie aanleveren.

5 Jaaroverzicht 2018 Jeugd, door Kim Vos
Nieuw ingevoerd zijn de prestatiekaarten. Tijdens de woensdagavond competitie worden de
prestaties bijgehouden door Merit Ruijs. Op de prestatiekaarten staan de persoonlijke resultaten
genoteerd. Deze kaarten worden uitgereikt tijdens de disco-avond in januari. Verder geeft Kim aan
dat er een aantal junioren trainer zijn geworden en een niveau 2 opleiding hebben gevolgd. Ook
Kim geeft aan dat er dringend behoefte is aan trainers en juryleden. Verder wil zij zich samen met
de TC buigen over het behoud van junioren.

6 Jaarrekening 2018
De penningmeester geeft een toelichting op de balans. Belangrijkste punten hieruit zijn:
•

Exploitatietekort van €10.579. Dit is echter bijna €5.700 beter dan in 2017 en bijna €6.600
beter dan begroot.

•

Opbrengsten zijn €4000,- lager dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door lagere
opbrengsten van de Dam tot Dam, wegatletiek en de kantine. Ook het wegvallen van de
Zaanse Schansloop zorgt voor minder inkomsten.

•

Gas, water en elektriciteit zijn hoger. De penningmeester had verwacht dat de kosten lager
zouden zijn. Er zijn echter trainingsavonden bijgekomen en de energiekosten zijn drastisch
verhoogd.

•

Afschrijfkosten zijn omlaag gegaan. De restwaarde van het gebouw is bereikt in 2018,
waardoor verdere afschrijving niet nodig is.

•

Kosten reis en verblijf trainers is omlaaggegaan

•

Kosten jeugdcoördinator zijn in 2018 hoger omdat zij in 2017 met zwangerschapsverlof is
geweest.

•

Vrijwilligersvergoedingen zijn omlaag gegaan. Bestuurskosten zijn omhoog gegaan door de
rekeningen van het onlineledensysteem AllUnited.

Vragen hierover zijn:
Wim van der Poel: Op de spaarrekening staat €80.000. De ondergrens is €40.000. Wat gebeurt er
met de rest.
Reactie: Er moeten nog wat vrijwilligersvergoedingen over 2018 uitbetaald worden en er gaat een
deel naar het nieuw aangeschafte train/speel toestel.
Paul de Jong: Hoe kan het dat de vrijwilligersvergoedingen omlaag zijn gegaan?
Reactie: Er waren vorig jaar twee trainers minder.
Oscar de Gauw: Hoe moet hij de kantinekas lezen?
Reactie: Dat wat contant in de kas zit.
Wim van der Poel: Blijven de vrijwilligersvergoedingen maximaal €1500?
Reactie: Ja, dat is ons beleid.

7 Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Samenstelling kascommissie was:
•

1e lid: A. van Diepen.

•

2e lid: B. Thijssen

•

3e lid: W. vd Poel

•

Plaatsvervangend: L. Tuboly

Arjan van Diepen krijgt het woord en geeft aan dat de kascommissie de jaarrekening 2018 met
bijbehorende stukken door middel van steekproeven gecontroleerd heeft en eveneens de
jaarrekening heeft besproken met de penningmeester. Zij geven aan dat de stukken een getrouw
beeld geven van de financiële situatie van de vereniging. Arjan treedt af. Bas Thijssen wordt
voorzitter en woordvoerder. Samenstelling van de kascommissie wordt:
•

1e lid: B. Thijssen

•

2e lid: W. vd Poel

•

3e lid: L. Tuboly

We besluiten dat een plaatsvervangend lid voor de kascommissie niet nodig is.

8 Decharge bestuur
Van de 32 aanwezige leden verlenen 31 leden het bestuur decharge. 1 lid onthoudt zich van
stemming

Pauze
9 Mededelingen vanuit het Bestuur
•

Buitentoestel voor (speelse) krachttrainingen: Het eerste deel van het toestel is al binnen, de
rest volgt spoedig. De palen zijn al uitgezet.

•

Vervanging wedstrijdsecretariaat: De bouw trekt aan en het is moeilijk om aan
tweedehands waar te komen. Ook lieten offertes op zich wachten Er is bij twee bedrijven
een offerte aangevraagd (bij WEMA en Keizer UnitBouw). Het plan is om 3 units van 3x6
aan elkaar te plaatsen. 1 unit voorzien van een klein sanitair gedeelte. De begroting valt
hoger uit dan gedacht. Als de begroting niet binnen het budget past moet er over
alternatieven nagedacht worden. De bedoeling is dat het eenvoudige maar doeltreffende
ruimtes worden.

•

Vacatures: Er zijn openstaande vacatures binnen de vereniging. We zijn op zoek naar een
jury coördinator, iemand die het materiaalbeheer op zich wil nemen en een
penningmeester.

Tip van Paul de Jong: De vacatures naar alle leden sturen en de vacatures ook in de kantine op de
tafels neerleggen.

10 Presentatie contributie & vaststelling begroting 2019
De penningmeester presenteert de contributie. Deze is al eerder vastgesteld tijdens de Extra
Algemene Ledenvergadering van november 2018.
Bij het opstellen van de begroting 2019 is uitgegaan van een contributieverhoging van 2% en een
ledenaantal van 723. Dit is het werkelijke ledenaantal op 5 november 2018.
De belangrijkste aanpassingen t.o.v. vorig jaar zijn:
•

De kosten voor energie zijn ruim €3000 hoger begroot dan in 2018 omdat het
maandbedrag van de Nuon is bijgesteld van €717 naar €832 per maand. De teruggave in
2018 bedroeg €730. De energieprijzen zijn fors verhoogd in 2019.

•

De afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn veel lager begroot, omdat de restwaarde van
€65.000 is bereikt in 2018. De begrote afschrijvingskosten voor 2019 bestaan uit
afschrijving op een nieuw wedstrijdsecretariaat, ervanuit gaande dat het
wedstrijdsecretariaat in september volledig geplaatst is. De aanschaf zal max. €30.000 zijn,
afgeschreven worden in 10 jaar, met een restwaarde van 10%. Wellicht kan er subsidie
worden verkregen op deze investering.

Vraag van Wim vd Poel: Gaan we nog steeds uit van een wedstrijdsecretariaat van €30.000?
Reactie: Ga er maar van uit dat dit bedrag hoger uitvalt. Er kan eventueel subsidie aangevraagd
worden.
Alle aanwezige leden gaan akkoord met het vaststellen van de begroting.

11 Technische Commissie
De Technische Commissie heeft zich tijdens de Extra Algemene Ledenvergadering in november
2018 voorgesteld. Op dit moment heeft de TC het volgende te melden. Er is gestart met een
damescompetitie. Verder zijn zij zich aan het oriënteren op de herindeling van de krachtruimte.
Deze voldoet volgens hen niet altijd. Zij hebben als doel het volgende gesteld. “De krachtruimte is
een ruimte die dient ter ondersteuning van de verschillende atletiek activiteiten binnen AV
Zaanland voor alle leden”. De vraag is wie hierover mee wil denken. Nico Tol en Ron Cadenau
bieden zich hiervoor aan. De vraag is bij het bestuur neergelegd of zij hiermee verder mogen gaan.
In de vergadering wordt gepolst hoe de leden hierover denken. Opmerkingen zijn:
Nico Tol: Alle toestellen worden gebruikt, het zijn prachtige materialen. Moet dit nu weg?
Flip Valk: Het krachthonk is ook nodig als herstel voor blessures.
Kim Vos: Het krachthonk moet voor iedereen bruikbaar zijn. Voor recreanten en voor
wedstrijdatleten.
We concluderen dat het akkoord is dat de TC hier verder mee aan de slag gaat.

12 rondvraag
Vraag van Wim vd Poel: De taak van de jeugdcoördinator is nogal groot. Kan hier een keer naar
gekeken worden?
Reactie: Ja daar kan binnen nu en een paar maanden naar gekeken worden. Kim Vos geeft zelf aan
dat sommige zaken op dit moment niet door anderen worden opgepakt waardoor het op haar
bordje erbij komt.
Vraag van Wim vd Poel: Volgens Wim moet het Huishoudelijk Reglement nog aangepast worden.
Wim biedt zich aan om te helpen hierbij als daar behoefte aan is.
Reactie: Klopt. Dank voor je aanmelding Wim.
Vraag van Paul de Jong: Heeft het bestuur nagedacht over hoe je kunt controleren of iedereen lid
is.
Reactie Kim: Bij de jeugd wordt gewerkt met presentielijsten.
Reactie: Trainers zouden dit bij moeten houden. Bij kleine groepen kan dit, bij de grote 20.00 uur
groepen is dit onmogelijk. Trainers weten vaak de achternamen van atleten niet.
Eric Fris geeft aan dat het alleen te controleren valt als er in het ledenadministratiesysteem
aangegeven wordt bij wie atleten trainen. Bij twijfel een berichtje sturen naar de ledenadministratie
en vragen of een atleet lid is.
Fons dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.20 uur.

