Verslag Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016.
Aanwezig: 28 leden (zie presentielijst)
Afwezig met afbericht: Jill Holterman, Jan Fris en Jantine Volmer
Notulen: Wilma Jonker
1. Opening en vaststellen agenda
Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van één van de atleten na de eerste training van
“Start to run”. Complimenten en bewondering voor degene die hebben geholpen bij de
reanimatie en opvang. AV Zaanland is gebeld door radio, Atletiek Unie, Lycurgus en de
krant. Er wordt door de leden een compliment aan het bestuur gegeven voor de goede
nazorg. (toespraak en 1 minuut stilte)
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor Fred Schuitemaker. Hij overleed vorig jaar 15
april en is 20 jaar actief lid geweest van AV Zaanland.
2. Vaststellen verslagen.
Algemene Ledenvergadering 9 maart 2015
Nav. punt 9, fietspad Overtuinen. In de notulen staat dat het in 2015 gerealiseerd wordt.
Dit is echter nu in 2016 nog niet gerealiseerd en het is bij ons niet bekend wanneer dit
gaat gebeuren. De aansluiting op de Vincent van Goghweg wordt al wel in de huidige
werkzaamheden meegenomen.
Nav. de rondvraag, punt van André. Louis is uitgenodigd voor een gesprek en dit is goed
afgehandeld.
Nav. de rondvraag, ingekomen vraag van Jill Holterman. Welk standpunt neemt het
bestuur in w.b. het dragen van clubtenues? De leden gaven in de vergadering van 9
maart 2015 aan dat zij willen dat leden in het clubtenue meedoen aan NK wedstrijden.
Dit punt wordt naar aanleiding van de ingekomen vraag wederom aan de vergadering
voorgelegd. Er werd vanuit de leden gesteld dat als je dit verplicht stelt je dit ook moet
controleren. Hierbij lopen wij de kans dat atleten opzeggen als ze ook met sponsor
verplichtingen te maken hebben. We leggen de vraag hierop opnieuw voor aan de leden.
De vergadering besluit dat het vanuit de vereniging op prijs gesteld wordt als het
clubtenue gedragen wordt. Ook ziet de vereniging graag dat zij op welke manier dan ook
uiten dat ze lid zijn van AV Zaanland.
Extra Algemene Leden vergadering 30 november 2015
Tekstueel: bij rondvraag en sluiting. Joke de Kort moet zijn Joke Bijvoet.
3. Benoeming en ontslag bestuursleden.
Er is een kandidaat voor de vacature secretaris. Wilma Jonker stelt zich kort voor en
wordt na stemming unaniem gekozen tot secretaris.
4. Jaarverslag 2015
Fons geeft een korte samenvatting van de verschillende onderdelen van het verslag:
•

Intern overleg:
o 6x DB overleg (vaak met gast)
o 9 maart en 30 november: ledenvergadering

•

o diverse ad-hoc overleggen
Extern overleg:
o 4/2, 12/8 en 13/10 overleg COA
o 2/4 Zaandijk Rugby
o 16/10 Voorzittersoverleg (Atletiekunie)
o diverse overleggen bevrijdingsloop
o 10/8 Netwerkbijeenkomst Sport (Gemeente)

• Ledenaantal
In totaal zijn er 741 leden, waarmee we ten opzichten van vorig jaar 2,1% zijn gedaald.
Meerkamp en specialisatie
o NK indoor:
o Sofie Klumper 1e
o Rik Taam 3e
o NK meerkamp:
o Sofie en Rik 2e
o NK:
o Sofie en Rick 3e
o NK (C-spelen):
o Revenilio Bommel 1e
o PR’s:
o Bo Westrik 1.57 hoog
o Sofie 5551 punten
o Rick 7000 punten
Helaas is het voorlopig het laatste jaar dat we een seniorencompetitieploeg konden
samenstellen.
•

•

Midden-lange afstandsgroep
o Richard Douma 3x Nederlandse ploeg
o Femke vd Pal Studentenkampioen 3 km indoor
o Cora Sistermans en Femke 1e Runnersworld crossklassement
o Diverse PR’s
o Femke 38.24 (10km)
o Sietse 40.03 (10km)
o Mick Onrust 2m55,6 (1km)

•

Wegatletiek
o 15 loopevenementen:
o 3x Jagersplasloop (stabiel op ongeveer 100 deelnemers)
o 6e Runnersworld/Zaanlandcross
o 7e AVZ/Sultanaloop (333)
o 4x Schoolmeester
o Zaankanterloop
o Zaanse Schansloop (650)
o 4x Vijfhoekparklopen (met sponsorloop Serious Request)

Wederom was er loopklassement voor leden waar veel belangstelling voor is.
Vrijwilligers (tijdschrijver, voorfietser) zijn zo als gebruikelijk meer dan welkom
•

Jeugd coördinator
o Maandelijkse vergadering pupillen trainers
o Nieuwsbrief
o Contact brede school
o Wedstrijdtenue
o Paastraining, filmavond, watertraining
o Clubkampioenschappen
o Racerunners
o Scholentoernooi
o Back to basics
o Hoodies
o Clinics Dam tot Damloop

• Start to run / Dam tot Dam
Start to run: had in maart 60 deelnemers, en in september waren er dit keer 30
deelnemers.
Voor het Dam tot Dam arrangement (23 weken) kon men weer inschrijven via
inschrijven.nl. Het is het standaard pakket, wederom met feestelijke afsluiting in de
Fabriek.
Voor beide geldt een terugloop van deelnemers. Dat is overigens een landelijke trend.
• Nordic Walking
Hebben 3 nieuwe deelnemers en namen deel aan de standaard loopevenementen.
•

Communicatie
o Team actualiseert website en beheert Twitteraccount
o Content aangeleverd door bestuur, trainers en leden
o Mailaccounts en aliassen voor communicatie
Doelen voor 2016:
o Content actualiseren
o Persberichten uitsturen over wedstrijden en bijzondere prestaties.

Aanvulling: Kloppen de gegevens op de website? Dit is een actiepunt voor de trainers.
•

Werkgroep back to basics
o Pleidooi baanwedstrijd atletiek
o Presentatie op EALV en Regio overleg Kennemerland
o Interviews trainers en prominenten
o Eindconclusie met aanbevelingen

5. Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester geeft een toelichting op de balans.

De inkomsten van de Dam tot Damloop zijn €17.000,- minder, maar door het lagere
aantal deelnemers hieraan zijn er ook minder kosten gemaakt. Ook zijn er minder
kosten gemaakt door de zwangerschap van Kim.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
De nieuwe kascommissie bestond dit jaar uit René Bouwmeester, Elzo Regeling en
Andre v.d. Pal. De kascommissie is akkoord gegaan met de verslaglegging. De
kascommissie adviseert de leden de jaarrekening 2015 goed te keuren.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Elzo Regeling, Andre v.d. Pal en Arjan van Diepen.
7. Décharge bestuur
De leden verlenen unaniem het bestuur décharge.
8. Pauze
9. Mededelingen vanuit het bestuur
Groot onderhoud baan
De planning voor groot onderhoud was 2017.
Echter, omdat de baan afgekeurd is, heeft Jan de Boer bij de gemeente gelobbyd om het
groot onderhoud te vervroegen en dit jaar al te laten plaatsvinden. De onderlaag en het
beton gaat eruit. De baan is 12 weken niet beschikbaar. Het verzoek is om dit tijdens de
zomervakantie te laten uitvoeren. We zijn voor planning echter afhankelijk van externe
partijen. Er wordt gemeld dat degene die afhankelijk zijn van de baan bij elkaar moeten
komen. Wat zijn de wensen? En alternatieven. In het Veldpark staan nu tenten.
10. Presentatie contributie en vaststellen begroting 2016
De contributie voor 2016 is op de Extra Ledenvergadering van 30 november al
besproken en vastgesteld. De bedragen zijn te vinden op de website.
11. Meerjarenbegroting 2016-2020
De penningmeester geeft uitleg over de meerjarenbegroting.
We gaan dit jaar minder startnummers voor de Dam tot Damloop aanschaffen. Jan
Bakker denkt dat nu de terugloop fors is dat er dan nog teveel nummers zijn. Het idee
wordt geopperd om de inschrijftermijn te verkorten. Nu wachten mensen lang met
inschrijven om zo een goedkoper startnummer te kunnen krijgen. Startnummers raken
we overigens wel altijd kwijt.
De meerjarenbegroting wordt goedgekeurd.
12. Aanbevelingen back to basics
Geschiedenis:
• Notitie door “liefhebbers”.
• Interviews trainers en prominenten
• Conclusie en aanbevelingen naar het bestuur.
• Verwacht van het bestuur groen licht en plan van aanpak.

Fons geeft aan dat het bestuur overal aan heeft meegewerkt. Echter, groen licht moet
niet door het bestuur worden gegeven, maar door de leden. Ook het plan van aanpak
door het bestuur te laten schrijven is teveel gevraagd. Het plan wordt echter zeer
gewaardeerd door het bestuur.
Back to basic notities:
Vrees: verdwijnen baanatletiek onderdelen.
Conclusies:
• Prestatiegerichtheid stimuleren
• Meer trainersmaatwerk
• Intakegesprek nieuwe leden
• Aandacht behoud jeugdleden
• Meerdere officiële baanwedstrijden
Opmerkingen vanuit de vergadering over prestatiegerichtheid stimuleren:
Er wordt niet voldoende gestimuleerd om met wedstrijden mee te doen. Er is een tekort
aan trainers. Junioren hadden vorig jaar 5 teams, nu 2.
Jeugdcommissie heeft nu een pupillencompetitie georganiseerd op 16 april a.s. Er
worden junioren gevraagd om te helpen.
Er zouden meer trainingen georganiseerd moeten worden (aansluitend op trainingen)
Ook wordt voorgesteld proefwedstrijden te houden op bijv. zondag.
Opmerkingen vanuit de vergadering over meer trainersmaatwerk:
Opleiden van trainers niveau2 en 3 (wordt nu al gestimuleerd)
Maatwerk, dus meer kleinere groepjes (maar verhoogt wel de behoefte aan trainers)
Er zijn nu al vrijdagavond trainingen voor de liefhebbers.
Opmerkingen vanuit de vergadering over intakegesprek nieuwe leden:
Voor ouders moet het inzichtelijk worden wat ze kunnen doen.
Het intake gesprek kan voor individuelen zijn. Het lid en de vereniging spreekt
verwachtingen uit.
Intake gesprek niet alleen voor de jeugd, ook voor volwassenen.
Het is handig om meer van het kind en de ouders te weten te komen.
Er kan ook een intake formulier komen.
Opmerkingen vanuit de vergadering over aandacht behoud jeugdleden:
Meerdere officiële baanwedstrijden.
30 maart is er een oudertraining voor ouders van pupillen en junioren. Voorstel is ook
mee te doen aan een selectie van onderdelen. Dan is het niet een hele dag. Het valt op
dat voor veel ouders een hele dag te lang is om te helpen en mee te gaan.
Na de junioren is er veel uitstroom.
Bij de pupillen loopt het steeds beter, bij de C en D junioren nog niet helemaal.
René Bouwmeester geeft aan dat we een vereniging zijn. We moeten het samen doen.
Jan Bakker geeft aan dat het niet morgen allemaal klaar moet zijn. Het is een
meerjarenplan.

Resultaten:
• Positief (soms sceptisch over realisatie)
• Prestatiegerichtheid wordt onderschreven (voorwaarde: opleiding trainer,
wedstrijdhouding)
• Kleinere groepen (maar tekort trainers)
• Intakegesprekken geen eenduidig beeld
• Wedstrijden organiseren en deelnemen
• Betere ondersteuning trainers
Conclusie
Baan en wedstrijdatletiek dient prominente plaats te krijgen
• Versterking/vergroting trainerscorps
• Opleiding kader (jury, wedstrijdsecretariaat)
• Ploegen voor competitie
• Kleinere trainingsgroepen
• Organisatie wedstrijden
Opmerking die door de vergadering wordt bevestigd:
Baan en wedstrijdatletiek dient weer de prominente plaats te krijgen, die zij bij de
oprichting zo mooi gekregen heeft.
Verbeterplan
• Maatregelen verbeteren training en competitie mogelijkheden jeugd (versterking
en vergroten trainerscorps)
• Verbetering trainers, trainingen en kader (hier wordt hard aan gewerkt)
• Mogelijkheid training en competitie senioren (bij de jeugd beginnen met
opbouwen)
• Vereist inzet trainingscoördinator, jurycommissie en jeugdcoördinator en
technische commissie.
Het plan wordt gedragen door het bestuur, maar leden moeten goedkeuring geven.
De leden gaan akkoord met de gepresenteerde conclusies en verbeterplan en geven aan
dat het bestuur moet vragen of de 5 namen die onder het plan staan het plan willen
dragen.
13. Rondvraag en Sluiting:
Bas Thijssen: René Bouwmeester heeft een goed punt, we zijn een vereniging en moeten
het samen doen.
Joke Bijvoet: Jammer dat het afscheidsfeestje van de Dam tot Dam lopers in de Fabriek
is en niet in de kantine van AV Zaanland.
Emma-Joy van Dorp: Wedstrijd van de Zaanland cross is €9,- voor 4 km. Kunnen
Zaanland atleten reductie krijgen? Henk Vos geeft als antwoord dat dit voor de cross
lopen waar deze deel van uitmaakt een afgesproken tarief is. Er wordt gekeken of voor
eigen leden een uitzondering gemaakt kan worden.
Kim Vos bedankt de leden voor de opkomst.
Zebbi bedankt Marc de Vries voor de complimenten naar de pupillentrainers.

