Uitnodiging
Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te
houden op 4 maart in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

De agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is een kort pauze waarin de mogelijkheid om de Cialfo-vacaturemarkt te bezoeken.
Informatie over het vrijwilligersbeleid en mooie klussen om op in te schrijven!
4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 18 juni 2010 (bijgaand).
5. Ingekomen berichten en stukken.
6. Voortgang beleidsplan 2010-2015.
7. Jaarverslag 2010 van de secretaris.
8. Jaarverslagen commissies.
9. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en lasten
en van begroting 2011. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
10. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
11. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Volgens het rooster van
aftreden het bestuurslid sportzaken en de penningmeester. De bestuursleden Robert
van der Hulst (sportzaken) en Jan Baack (penningmeester) zijn herkiesbaar.
12. Voordracht voor bestuur beheer baan. Namens het oude bestuur is voorgedragen
Henk van Vemde, namens het Cialfobestuur neemt de penningmeester, nu Jan
Baack, deel aan het nieuwe bestuur. Tenslotte stelt Steven Hofenk zich, namens de
leden van Cialfo, kandidaat. De wijze van kandidaatstelling is besloten in de ALV van
juni 2010.
13. Sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.
Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor
een bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo).
We zien je graag op 4 maart!
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Notulen 2e Algemene Ledenvergadering 2010
Datum: vrijdag 18 juni 2010, 19.30 uur. Plaats: Clubhuis

1. Opening door René Hondelink (voorzitter), 19.35 uur:
Het tussentijds raadplegen van de leden acht het bestuur noodzakelijk vanwege het gewicht
van de onderwerpen die op de agenda staan: het beleidsplan, de verhouding met START, en
de buitenschoolse opvang KOM.
Secretaris telt de aanwezige stemmen> Het zijn er 17 bij aanvang van de vergadering. Later
verschijnen nog een achttal leden.
Aanwezige bestuursleden: René Hondelink (voorz.), Jan Baack (penningm.), Frank Mensink
(vrijwilligersbeleid), Robert van der Hulst (sportbeleid) en John Steentjes (secr.).
De presentielijst wordt 25 keer getekend.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van Jaap Kooiman, René Broerse, Jan en Marteke
Witsenboer, Renske Terpstra, Henk Liefers, Fred en Anke van de Wal, Gerhard Stegeman,
Peter Berends, Willie de Graaf, Marian Koolhaas en Leontien Mensink

2. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 maart j.l. :
Er worden geen opmerkingen gemaakt en het verslag wordt vastgesteld.
3. Het beleidsplan AV Cialfo 2010-2015 met als werktitel: ‘Oog voor leden, ouders en kader’:
In dit beleidsplan wordt de visie uitgewerkt in beleidsvoornemens. Deze worden per
onderwerp besproken. Een organogram wordt voorgesteld. Tenslotte wordt de leden gevraagd
in te stemmen met de verdere uitwerking en uitvoering.
Frank Mensink houdt een presentatie over het beleidsplan waarin wordt gemeld:
Het oude bestuur heeft het beleidsplan na voorwerk door een commissie doorgeschoven naar
het nieuwe bestuur. Ook ouders van jeugdleden zijn getracht te betrekken in de enquête,
maar dit heeft niet veel reacties opgeleverd. Het algemene beeld is een goede en sportieve
vereniging, maar wat kan nog beter? En wat verwacht men steeds meer van verenigingen?
De maatschappij appelleert op de club om in te spelen op ontwikkelingen binnen en buiten de
vereniging.
Samengevat: van sport als doel naar sport als middel.
Over de ambities en doelen wordt de aanwezige leden gevraagd te reageren. Na een
schorsing en korte bezinning door het bestuur kan het plan, eventueel aangevuld, worden
vastgesteld.
M.b.t. de „ inleiding‟ worden geen opmerkingen gemaakt. Over de „visie‟ eveneens geen
opmerkingen. Datzelfde geldt voor het „vrijwilligersbeleid‟ en het „sportbeleid‟.
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Vraag: Bij „PR en communicatie‟ wordt de vraag gesteld of er een splitsing gemaakt is tussen
dit onderwerp en het onderwerp „samenwerking‟. Antwoord: het eerste is vooral intern gericht,
komt vanuit de vereniging, het tweede komt meer van buiten. Het zijn vooral maatschappelijke
ontwikkelingen waarop wordt ingespeeld. Beide onderwerpen sluiten elkaar niet uit.
Vraag: Hoe communiceer je wat er maatschappelijk speelt. Antwoord: „Communicatie‟ is
uitvoerende deel, maatschappelijke ontwikkeling is beleidsvormende deel.

Vraag: Hoe regel je dat de verschillende commissies geen eilandjes worden?
Is rouleren in deelname in commissies een mogelijkheid?
Reactie: de praktijk zal uitwijzen of mensen wisselen, niet weg moeten. Mensen die meedoen
willen afgeronde taken, overzichtelijk, ook in de tijdsduur afgesproken. Anderzijds, meldt een
lid, moet het niet zo zijn dat mensen levenslang ergens inzitten.

Vraag: Met betrekking tot de sponsoring komt de vraag aan de orde of je sponsoringgelden
wel of niet structureel deel moet laten uitmaken van de begroting. Beargumenteerd wordt om
dit wel te doen omdat anders de basisvoorzieningen alleen maar uit contributies betaald
worden en dat leidt automatisch tot verhoging van de contributie. Om uitgaven ook structureel
te verantwoorden is het goed een verhouding tussen wat betaald wordt uit vaste inkomsten en
wat uit sponsorgelden, mogelijk is de verhouding 70% – 30%. Het bestuur zal dit nader
overdenken.
Opgemerkt wordt dat budgetteren prima is. Dan is het ook goed om aan te geven wat de
doelstellingen van de kantine zouden moeten zijn.
Het onderwerp „samenwerking‟ komt nogmaals aan de orde.
Vraag: Moet je dat niet helderder verwoorden: wat is maatschappelijke betrokkenheid? Denk
erover na, is de suggestie, en dat zal het bestuur doen.

Over de organisatie worden verschillende vragen gesteld:
Vragen: Hoe lopen de lijntjes (door)? Waarom staat bestuur niet boven?
Reactie bestuur: ALV is het hoogste orgaan! Commissies hebben grote mate van
zelfstandigheid. Zij maken plan en geven benodigd budget aan. Er is aanspreekpunt in het
bestuur. Alleen bij ledencommissie en sportcommissie is bestuurslid leidinggevend.
Verder stelt bestuur zich faciliterend op!
Vanuit de leden wordt gereageerd met de opmerking dat dit beter is dan een bestuur dat alle
taken naar zich toe haalt en steeds groter wordt. Je ziet dat vaak bij verenigingen.
Vanuit het bestuur: Het organogram is dus geen „baasstructuur‟, het geeft aan dat er groepen
zijn die zich met een onderdeel bezig houden, je moet het meer als netwerken zien. Hier moet
het bestuur ook leren.
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Het betekent vertrouwen op ondersteunende commissies, kijken of het goed gaat. Zo mogelijk
volledige verantwoordelijkheid in de commissies binnen gestelde kaders.
Wel verantwoordt het bestuur jaarlijks deze werkwijze.
De vergadering suggereert te spreken van organisatiestructuur ipv organogram.

N.a.v. de sterkte-zwakte analyse komen vragen en opmerkingen:
Opmerking: Communicatie kan niet zomaar digitaal.
Reactie: is in de PR en communicatiegroep over gesproken. Het is juist de bedoeling uit te
zoeken wat wel en niet wenselijk is, wat daarbij belemmeringen zijn en dan met een passend
voorstel te komen.

Vraag: Voorbereidende beleidsgroep krijgt complimenten. Maar waar legt bestuur de prioriteit?
Nu zijn er veel algemene uitgangspunten.
Antwoord: het vrijwilligersbeleid is eerste aandachtspunt, want zonder dat kun je ook niet veel
met de andere uitgangspunten. Het resultaat is niet te verwachten op korte termijn. Het vraagt
nog meer inzet om dit te realiseren, maar de voorgestelde werkwijze krijgt nu al aandacht in
de verschillende commissies. Het idee, hoe te willen werken, moet ook nog meer naar buiten
gebracht worden. Kost tijd.

Vraag: wat wordt bedoeld met exitinterview?
Antwoord: het gaat om het benaderen van vertrekken leden en hen te vragen hoe zij aankijken
tegen de vereniging en daarvan te leren.
Vraag: bij bedreiging staat „twee trainers voor één groep‟. Hoezo bedreiging?
Antwoord: bedoeld wordt dat er inspanning nodig is om het samen goed te laten verlopen, bij
voorbeeld door goede afstemming in het trainingsplan.

SCHORSING EN PAUZE
Het bestuur geeft aan dat de gemaakte opmerkingen geen wijzigingen in het beleidsplan
nodig maken. De opmerkingen betreffen het samenwerken en maatschappelijke invloeden,
het gevaar van eilandvorming in commissies, de structurele en additionele financiering, het
organogram (beter: organisatiemodel), het meer naar buiten brengen van wat we doen. Ze
kunnen als aanscherpingen worden gezien en zullen in de uitvoering meegenomen worden.

De vergadering stemt unaniem vóór het beleidsplan.

4. Het beheer van de accommodatie
In het afgelopen jaar is een mogelijke fusie met START en/of opheffing van START
besproken.
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Het bestuur kiest echter op grond van verkregen adviezen vóór het voortbestaan van START
in een gewijzigde vorm. Tijdens de vergadering wordt dit standpunt toegelicht. De leden wordt
instemming gevraagd.
De secretaris geeft een uiteenzetting over de verschillende mogelijkheden, noemt het advies
van de commissie van goede diensten en het advies van de atletiekunie.
De voorzitter deelt de vergadering het standpunt mee van het bestuur van CIALFO.
-

Het bestuur kiest op grond van de adviezen vóór het voortbestaan van START.

-

Een aanpassing van de doelstelling gericht op het in stand houden van de baan is
eenvoudig uit te voeren. Het gaat om het groot onderhoud en het sparen voor de
toekomstige vervanging.

-

Het nieuwe START-bestuur bestaat uit drie leden: één op voordracht van het oude
START-bestuur, één op voordracht uit de ledenvergadering, en één op voordracht van het
CIALFO-bestuur, zijnde de penningmeester van CIALFO.

-

In het jaarverslag van Cialfo wordt verslag gedaan van de activiteiten van START.

-

START is formeel gevraagd in te stemmen met de nodige aanpassingen in hst statuut. Via
de voorzitter van START is instemming gegeven.

Resultaat van dit alles is het volgende: De slagvaardigheid van START, en daarmee een
snelle besluitvorming over baankwesties, blijft behouden. De continuïteit van de baan staat
altijd voorop door het uitvoeren van groot onderhoud en het sparen voor vervanging. Daar
heeft de vereniging alleen maar profijt van, sterker: het is de grondslag voor het voortbestaan
van een atletiekvereniging.
Het door START voorgenomen aftreden van het bestuur markeert de statutenwijziging. De
nieuwe bestuurssamenstelling en afspraken garanderen voldoende transparantie voor alle
betrokkenen.

Na deze uiteenzetting reageren verschillende leden.
Vraag: START kan toch nog weer statuten wijzigen?
Antwoord: formeel kan dat maar is niet te verwachten, immers twee bestuursleden zijn de
onze, één uit bestuur en één uit de leden.

Opmerking: er komt een heldere verantwoording. Verslaglegging in het jaarlijkse verslag van
de vereniging.

Vraag: is het niet wenselijk de stichting nu ook een andere naam te geven?
Antwoord: dat kan.

Vraag: Wat is verschil in risico?
Antwoord: de stichting maakt investeringsplan voor onderhoud en vervanging, dat is de enige
doelstelling, beheert de gelden. Kan niemand aankomen. Bij verenigingsbeheer kan dat een
probleem zijn.
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Vraag: Hoe komt de stichting aan zijn geld? Mede door sponsorbeleid?
Antwoord: de vereniging betaalt huur. Sponsorbeleid valt onder de vereniging, niet de
stichting.

Vraag: Welke financiële consequenties m.b.t. de belasting heeft dat huur betalen?
Antwoord: geen.

Vraag: Heeft het in stand houden van de stichting nog consequenties, financieel en m.b.t. de
belasting?
Antwoord: bestuur denkt van niet, op grond van advies, maar wil nog wel een gesprek met
adviseur en vraagsteller(s) organiseren om inzichten te delen.

Er worden amendementen voorgesteld:
1. Maak de financiële consequenties van het doorgaan met de stichting inzichtelijk. Een
negatieve uitkomst is alsnog van invloed op de uitvoering van het voorstel.
2. Houdt na 3 jaar een evaluatie over hoe de samenwerking tussen CIALFO en de stichting
werkt. Optie van de fusie blijft daarbij op tafel.
3. Kies een nieuwe naam.

Bij de stemming over het voorstel om door te gaan met de stichting worden de volgende
stemmen geteld: ja: 17, nee: 6, onthouding: De voorzitter stelt vast dat het geamendeerde voorstel hiermee is aangenomen!

5. Het gebruik van de accommodatie
Er zijn meerdere gebruikers. Met de Stichting Kinderopvang (KOM) is een
gebruikersovereenkomst aangegaan die 1 sept. a.s. afloopt. Het bestuur heeft de
overeenkomst opgezegd en wil deze in gewijzigde vorm voortzetten. Het bestuur vindt dit
noodzakelijk om zo goed mogelijk de sportbeoefening door eigen leden te ondersteunen. Met
de verschillende andere gebruikers worden eveneens afspraken vastgelegd.
De gebruikersovereenkomst met KOM en de praktijk liepen, gezien de reacties van leden, niet
meer synchroon. Nieuwe afstemming is noodzakelijk, betreffende het medegebruik van de
verschillende binnen-en buitenruimten, de tijden waarop gebruik wordt gemaakt van de
accommodatie en de financiële vergoedingen. Inmiddels is ook aangegeven dat de
bestuurskamer niet gebruikt kan worden.
Op 24 juni zullen de penningmeester en de voorzitter een gesprek hebben met KOM om
nieuwe afspraken te maken.

Vragen/opmerkingen:
Vraag: wie onderhoud de speeltuin?
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Antwoord: wordt in overleg meegenomen.

Vraag: Voldoen de speeltoestellen aan wettelijke eisen? Toestellen eigendom van KOM? Wie
is aansprakelijk als er een pupil afvalt?
Antwoord: eigendom ligt bij KOM en we gaan ervan uit dat die voldoen aan eisen, maar zullen
dit betrekken in overleg.

Opmerking: Er zijn ook voordelen, buiten ziet het er beter uit. We hebben nog geen last van
werkwijzen KOM. Ze ruimen alles op. Kosten vloerbedekking moet je wellicht samen iets aan
doen. Maatschappelijk belang is er ook. Maatschappij is veranderd m.b.t. opvoeding van
kinderen. Kinderen in de naschoolse opvang gaan na maaltijd door naar de atletiekvereniging.

Voorstel bestuur: gebruik ruimtes kenbaar maken aan leden in map in kantine.
Ook gebruik anderen, zoals RSG, schaatsploegen, etc., goed regelen en inzichtelijk maken.

Het bestuur gaat door op de ingezette weg en neemt de vragen/opmerkingen mee.

6. Onthulling plaquette.
De vereniging dankt haar oude baansponsors middels een plaquette. Deze zal nu onthuld
worden.
De voorzitter meldt daarbij het volgende: er is ongenoegen gemeld over oude en nieuwe actie.
De baanmetercommissie hadden we moeten betrekken. We hebben als bestuur dat niet
beseft.

Vraag: er zijn mensen die er niet op willen staan. Hoe daarmee te handelen?
Antwoord: Als iemand zijn naam er niet op wil dan horen we dat graag van die persoon. We
zullen dan die naam eraf halen.

Onder applaus vindt de onthulling plaats.

7. Rondvragen/mededelingen.
Steven Hofenk meldt n.a.v. de keuring van de baan worden twee aanlopen nog opnieuw
uitgevoerd. Dan volgt definitieve keuring.

Sabrina Bol meldt n.a.v. Nijmegen atletiek: pas op met verhuur aan meerdere gebruikers.
Eigen gebruik kan dan makkelijk in het gedrang komen.
Antwoord: wij hebben altijd eerste gebruiksrecht. Dat ligt vast.

De voorzitter dankt de vergadering voor aandacht en inbreng en sluit de vergadering.
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Jaarverslag CIALFO 2010
1. Voortgang beleidsplan
We zijn vorig jaar gestart met de uitvoering van het beleidsplan „Oog voor leden, ouders en kader‟. Het
plan is op 18 juni door de algemene ledenvergadering bekrachtigd.
Wat hebben we tot nu toe kunnen doen? We lopen het na aan de hand van de vele ambitieuze
plannen:

Algemeen beleid
Plan: Alle commissies en werkgroepen maken jaarplannen en geven daar uitvoering aan. Het bestuur
is op afroep beschikbaar en is zonodig aanspreekpunt. In het kader van deze aanpak zal in de
komende jaren ook gewerkt worden aan het budgetteren van de commissies en werkgroepen.
Realisatie: Als het allemaal lukt, presenteren de meeste commissies/werkgroepen naast het verslag
een jaarplan voor 2011 en wordt in de begroting een post gereserveerd voor de uitvoering van de
activiteiten. De algemene ledenvergadering stelt uiteindelijk de verenigingsbegroting vast.

Vrijwilligersbeleid
Verantwoordelijk bestuurslid: Frank Mensink
Plan: Er wordt een vrijwilligerscommissie van drie tot vijf personen gevormd. Een methodisch
vrijwilligersbeleid wordt ontwikkeld en toegepast. Een zg. „ledenkaart‟ biedt inzicht in alle leden. De
taken en functies, qua omvang en tijdsduur, worden ook in kaart gebracht.
Realisatie: Vanaf september 2010 is een werkgroep vrijwilligersbeleid bestaande uit 6 personen, te
weten Aggie van der Schilde, Saskia Schutte, Henk Zevenhuizen, Gerrit Tenkink, Jan Willem Dijkstra
en Frank Mensink actief bezig met het vrijwilligersbeleid.
Er is een vrijwilligersbeleidsplan geformuleerd waarvan de volgende doelstellingen volgens plan zijn
gerealiseerd, te weten: formering van de voorlopige commissie, realisatie van een nieuwe
informatiebrochure voor nieuwe leden, ontwikkeling van een ledenkaart + databank, procedure voor
inventarisatie van ledengegevens is vastgesteld en is in uitvoering, taak- en functieomschrijvingen zijn
gereed.

Sportbeleid
Verantwoordelijk bestuurslid: Robert van der Hulst
Plan: Maak een bestuurslid verantwoordelijk voor het totale sportbeleid, waardoor samenhang
ontstaat in het sportaanbod, „bundel‟ trainers per doelgroep/activiteit. Laat per cluster een kwalitatief
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en kwantitatief beleid formuleren en schep randvoorwaarden waaronder de commissie/werkgroepen
kunnen werken (bevoegdheden, budget, jaarplan).
Inventariseer gediplomeerdheid/licenties van huidige trainers, stel in samenspraak met commissies en
trainers de behoefte aan cursussen en bijscholing vast en ontwikkel POP‟s (persoonlijke opleidingsplannen). Let daarbij op de nieuwe opleidingsstructuur van de KNAU en ontwikkel per cluster een
kwaliteitstoetsing.
Realisatie: Er is een verantwoordelijk bestuurslid „sportbeleid‟ aangesteld. Voor de verschillende
„sporttakken‟ zijn coördinatoren aangesteld. Bestuurslid en coördinatoren vormen samen de
„sportcommissie‟, dit zijn nu: Robert van der Hulst (vz), Henk Zevenhuizen (coördinator loopgroepen),
Tilly Jacobs (coördinator junioren), Marian Koolhaas (coördinator pupillen) en een coördinator overige
activiteiten (vacant).

PR en communicatie
Verantwoordelijk bestuurslid: John Steentjes
Plan: in de eerst komende ALV krijgt de commissie na de goedkeuring van het beleidsplan een
werkbudget toegekend. De commissie ontwikkelt een planmatige aanpak voor zowel interne als
externe PR.
Taken van het webbeheer en van de redactiecommissie worden vastgesteld en ingevuld. Binnen 2
jaar is er een tevredenheidonderzoek samengesteld en voor het eerst uitgevoerd.
Binnen de commissie is een vast persoon aangesteld voor de contacten met de pers.
Realisatie: Er zijn 2 bijeenkomsten geweest met een PR-commissie i.o. De leden van deze commissie
zijn in de fase van het ontwikkelen van een beleidsplan PR. De samenstelling van de PR-commissie is
nog niet definitief.

Sponsoring
Verantwoordelijk bestuurslid: Jan Baack
Plan: De nieuw te vormen commissie bestaat uit drie personen en formuleert een visie op sponsoring;
doelen en budgetten passen daarbij.
Realisatie: Er zijn 3 personen bereid gevonden om een sponsorcommissie te vormen: Jan Baack, Jos
Koedijk en Steven Hofenk. De eerste werkzaamheden bestaan uit het formuleren van een visie op
sponsoring en het formuleren van een beleid. Daarnaast zijn sponsoractiviteiten uitgevoerd.

Accommodatiecommissie
Verantwoordelijk bestuurslid: René Hondelink
Plan: De accommodatiecommissie bestaat uit een coördinator en de „voorzitters‟ van de werkgroepen
zoals kantinecommissie, klussengroep, materiaalbeheer, baanbeheer. Definieer taken en
bevoegdheden van de accommodatiecommissie en van de werkgroepen. Bepaal budgetten en
gewenste (haalbare) opbrengsten, bij voorbeeld van de kantine. De voorzitter van het bestuur is
contactpersoon voor de accommodatiecommissie.
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Realisatie: Er is een accommodatiecommissie geformeerd bestaande uit 5 personen. Volgens het
beleidsplan bestaat de commissie uit de vertegenwoordigers van de „onderliggende‟
werkgroepen/commissies, te weten: Jan Witsenboer (acc. com.), Henk van Vemde (klussengroep),
Fred van der Wal (materialencommissie), René Hondelink (tijdelijk voor beheer clubhuis), Steven
Hofenk (beoogd bestuurslid Start). Voor 2011 is een jaarplan vastgesteld van uit te voeren activiteiten
en het daarbij behorende budget.

Tot zover de plannen en de gerealiseerde uitvoering. We zijn er natuurlijk trots op dat al veel
gerealiseerd is door onze leden. Maar er is ook nog veel te doen in het komende jaar.
Het bestuur, februari 2011.

2. Secretariaatsverslag
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft het beleidsplan in juni aan de leden voorgelegd. Met de uitvoering van het
beleidsplan is een begin gemaakt. Voorwaardelijk voor uitvoering van het beleid is de aanwezigheid
van voldoende vrijwilligers. Verschillende commissies zijn zoals aangegeven in de verslagen gestart.
Het gevaar dat commissies als eilandjes functioneren heeft zich naar de mening van het bestuur nog
niet voorgedaan. Het bestuur heeft zich afgelopen jaar initiërend en kaderend opgesteld. Dat betekent
het aanreiken van beleidsmatige kaders voor de afgesproken beleidsterreinen (zie onder punt 1 van
dit verslag). Er is veel bereikt, zoals gelezen kon worden in de tekst over de voortgang van het
beleidsplan. Dat we daar trots op zijn hebben we al gemeld. Maar nog niet alles is klaar en dat hoeft
ook niet. Maar voortgang, en die is er, willen we steeds zien en bevorderen.
In de laatste ALV werd middels vragen van leden een aantal zaken belicht. Als vervolg daarop melden
dat nog niet inzichtelijk is gemaakt wie er gebruik maken van de kantine en het terrein (zie de laatste
ALV). Dat is wel terug te vinden op de website, de agenda, maar dient ook nog aangegeven te worden
in de kantine zelf. Het exitinterview, een belangrijke bron van informatie, is er nog niet.
We hebben dus nog uitdagingen.
Ook de maatschappelijke betrokkenheid was in de laatste ALV een aandachtspunt. We hebben ons
tot nu toe volgend opgesteld en raakten zo betrokken in succesvolle initiatieven rondom de Kenya
sponsorloop (met C1000 als belangrijke sponsor), de oriëntatieloop (verbreding sportdeelname), het
Dutch tennis (ouderen sporten), samenwerking KNAU-Wandelbond (samenwerking bonden maakt
Nordic Walking toegankelijker) en de toekomst van de PWA-hal (toekomstig gebruik). Ook de
kinderopvang KOM hebben we in het verleden als een maatschappelijk aantrekkelijke activiteit gezien
door die binnen te laten in ons clubgebouw. Veel van de activiteiten kennen we al langer en hebben al
een traditie. Zoals de schoolsport. Recent is er een ontwikkeling rondom de „brede school‟. Ook hier
dient zich iets aan dat onze sympathie heeft. Oude of nieuwe activiteit, het heeft steeds onze
aandacht.
Voor de beheersactiviteiten, ook besproken in de laatste ALV, verwijzen we naar het verslag over
beheer en gebruik van de accommodatie.
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ALV’s
Afgelopen jaar zijn er twee algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Het verslag van de
vergadering van 12 maart is in juni goedgekeurd. Toen trad het nieuwe bestuur aan. Het verslag van
de vergadering van 18 juni is nu aan de orde. Centraal stonden het beleidsplan en het beheer van de
accommodatie.

Clubblad
Het clubblad is door verschillende bestuursleden voorzien van teksten, meestal beschouwend en
richtinggevend door de voorzitter en verslagleggend door de secretaris. Het vrijwilligersbeleid wordt
regelmatig in verschillende vormen door het bestuurlid vrijwilligerbeleid onder de aandacht gebracht.
Nagedacht is en wordt over de berichtgeving in andere vormen zoals de website. Die is al voor een
deel aangepast. Met de redactie van de clubkrant, en andere enthousiaste leden die bijdragen, wordt
overlegd hoe de PR intern en extern vorm kan krijgen.

Algemeen
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in vele overleggen. Zonder compleet te willen zijn zien we
de volgende:
Voorzitter: voorzittersoverleg regio IJsseldelta, voorzittersoverleg Atletiekunie, overleggen verhuur
baan/kantine, contacten met de gemeente i.h.k.v. organisatie nationale wedstrijden en gemeentelijke
evenementen
Secretaris: recepties, verder op afroep waar nodig.
Penningmeester: sponsorcontacten, overleggen verhuur baan/kantine, waaronder wederzijds huur
baan/zaal met RSG, gemeentelijk overleg over bezuinigingen, aanvragen sportstimulering.
Lid sportbeleid: katholieke Sportfederatie over opleidingen, regio-overleg IJsseldelta over planning van
sportwedstrijden
Lid vrijwilligersbeleid: oriënteringsvereniging (OLV Minor), beheersoverleg sporthallen.
De secretaris verzorgt verder de inkomende en uitgaande post. Dat gebeurt nog weinig schriftelijk. De
verenigingsadressen via @avcialfo werken over het algemeen goed. Een enkel keer blijft iets hangen
en dat wordt dan weer opgelost door de webmaster. Sinds vorig jaar is het archief digitaal. Daar was
het vorig bestuur al mee begonnen en dit wordt voortgezet. Verslagen en actielijsten zijn daarin
opgenomen.

3. Verslag commissie leden-/vrijwilligersbeleid
Na de goedkeuring van het Beleidsplan in de ALV van juni is als opstap naar een
vrijwilligerscommissie een werkgroep in het leven geroepen die zich tot taak heeft gesteld het
voorwerk te doen voor de realisatie van het vrijwilligersbeleid en de vorming van een
vrijwilligerscommissie.
Deze werkgroep/projectgroep bestaat uit: Agnes van de Schilde, Saskia Schutte, Jan Willem Dijkstra,
Gerrit Tenkink, Henk Zevenhuizen, Frank Mensink.
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De werkgroep is in 2010/2011 3x bijeen geweest en heeft een begin gemaakt met de uitvoering van
het vrijwilligersbeleid conform het beleidsplan.
Per 1/3/2011 zijn de volgende doelstellingen van het beleidsplan gerealiseerd:
-

formering van de voorlopige werkgroep/projectgroep

-

realisatie van een nieuwe informatiebrochure voor nieuwe leden

-

ontwikkeling van een ledenkaart + databank

-

procedure voor inventarisatie van ledengegevens is vastgesteld en in uitvoering

-

taak- en functieomschrijvingen zijn gereed

Bij de realisatie van deze doelen is gebruikgemaakt van artikelen in het clubblad (4x) en in het Veluws
Nieuws.
Eind februari/begin maart is aan alle leden de nieuwe Informatiebrochure toegestuurd, vergezeld van
een begeleidend schrijven en een in te vullen ledenkaart. Deze ledenkaart kan ook middels de
website worden gedownload en ingevuld.

Aangezien vrijwilligersbeleid nauw samenhangt met betrokkenheid van leden bij de vereniging zullen
er ook activiteiten ontwikkeld worden die die binding moeten bevorderen. Het organiseren van clinics
is daar een voorbeeld van en zal medio 2011 worden gerealiseerd.

Plannen vrijwilligerscommissie 2011
Voor 2011 zullen de volgende activiteiten m.b.t. het vrijwilligersbeleid worden uitgevoerd:
-

verspreiden en innemen van de ledenkaart onder alle leden

-

opslaan van alle gegevens in een „ledenbestand‟

-

opstellen van een overzicht van taken en functies binnen de vereniging

-

realiseren van de match tussen „taakaanbod‟ van de leden en taak-/functievacatures in de
vereniging

-

starten van intakeprocedure voor nieuwe leden

-

realiseren van exitinterviews

-

formeren van een permanente vrijwilligerscommissie

-

„permanente vacaturebank‟, ingebruikstelling tijdens ALV

-

starten met de organisatie van clinics en informatieavonden

-

realisatie vrijwilligersavond

4. Verslag ledenadministratie
Ledenstand per:

1-1-2010

407

1-1-2011

395

Mutaties uitgevoerd in 2010
Aanmeldingen

56

Afmeldingen

68

Saldo

12-
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De ledenstand per Atletiek Unie categorie is per 31-12-2010 als volgt opgebouwd:
Omschrijving

Aantal

Geen KNAU
Geen KNAU-Junior

31
1

Geen wedstrijd atleet of recreant

13

Junior A

5

Junior B

8

Junior C

8

Junior D

19

Master
Mini pupil

37
9

Pupil A

22

Pupil B

11

Pupil C

16

Recreant
Recreant Junior

148
2

Senior

20

Wandelaar

45

Totaal
Totaal (31-12-2010)

395
395 Leden

Sportieve groeten, Jan Lubbinge Ledenadministratie@avcialfo.nl;

5. Verslag sportcommissie
In 2010 kon Cialfo weer gewoon gebruik maken van de atletiekbaan. Daarom hebben we weer een
aantal wedstrijden kunnen organiseren. Zie voor meer informatie daarover het verslag van het WOC.
Voor de trainingen betekende dit het einde van het improviseren voor de trainers en het „gewone‟
trainingsschema kon worden opgepakt.
Helaas brandde met kerst 2009 de Willem Alexander hal af, waardoor voor onze indoorwedstrijd en
het Dutch Tennis naar een vervangende locatie moest worden gezocht. Die locatie is gevonden in de
Wieken in Vaassen.
Trainerswisselingen
Het jaar 2010 stond wat betreft trainers een beetje in het teken van afscheid nemen en improviseren.
In de zomer van 2010 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal trainers, en in het najaar
vielen een drietal trainers door ziekte uit. Gelukkig zijn er door de extra inzet van de andere trainers
geen trainingen uitgevallen. Die trainers verdienen daarvoor grote hulde!
Ons trainersbestand is op dit moment vrij jong. Dat heeft voordelen en nadelen. Eén van de nadelen is
dat sommige trainers op zaterdag een bijbaantje hebben, waardoor ze niet altijd beschikbaar zijn voor
de begeleiding bij wedstrijden. We hebben dat opgelost door wat extra hulp van ouders en andere
jeugdleden.

13

Opleidingen
In 2010 hebben een aantal trainers de Dag van de Baanatletiek in Papendal bijgewoond. Zij kwamen
daar erg enthousiast van terug en hadden daar kennis gemaakt met een methode voor jeugdatletiek
die ontwikkeld was i.s.m. Nijmegen atletiek. Als vereniging hebben we op advies van deze trainers de
methode aangeschaft. Het gaat hier om een groot aantal compleet uitgewerkte atletiek trainingen voor
pupillen en junioren. De auteur van de methode is in juni bij ons op bezoek geweest om zijn methode
nader toe te lichten. Sinds september wordt door de jeugd trainers met deze methode gewerkt.
Daarnaast heeft Sacha haar diploma PAT3 gehaald. Tijdens de clubkampioenschappen is zij daarvoor
in het zonnetje gezet.
In het voorjaar zijn er herhalingscursussen EHBO geweest waaraan een aantal van onze trainers
hebben deelgenomen.
Net als in eerdere jaren heeft de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie) een aantal clinics
verzorgd. Een van die clinics werd bij Cialfo verzorgd (over Didactiek). Daar zijn een aantal van onze
trainers naar toegeweest. Ook is er een clinic geweest over de „Ouder wordende‟ atleet waar een
aantal van onze trainers aan deel hebben genomen.
Trainers commissie/Sportcommissie
In de afgelopen weken is er een nieuwe trainerscommissie gevormd waarin Marian Koolhaas namens
de pupillen trainers, Tilly Jacobs namens de junioren trainers, Henk Zevenhuizen namens de
loopgroepen en ondergetekende namens het bestuur zich zullen buigen over het trainers en
opleidingen beleid voor de toekomst. Dit naar aanleiding van het beleidsplan waarin de intentie is
vastgelegd meer verantwoordelijkheden in de verschillende groepen in de vereniging onder te
brengen.
Kidsrun/Kenia run
In november van 2010 is er in samenwerking met de C1000 een speciale versie van de Kidsrun
gehouden waarin via een sponsorloop een groot bedrag bij elkaar is gelopen voor een kindertehuis in
Kenia. We hebben het voornemen deze sponsorloop ook dit najaar weer plaats te laten vinden.

6. Verslag wedstrijdorganisatie commissie (WOC)
In het jaar 2010 zijn er door de WOC weer 14 wedstrijden georganiseerd, die alleen te organiseren
zijn met de hulp van vele vrijwilligers.
Deze 15 wedstrijden zijn onderverdeeld in;
1 x Indoor.
4 x Coopertest, 1000m, 5000m.
2 x Wegwedstrijd.
2 x Medaillewedstrijd.
1 x Deltion Baancircuit.
1 x C/D Competitie.
1 x Scholierenatletiek.
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1 x Herfstinstuif.
1 x Clubkampioenschap.
Van deze reeks wedstrijden was vooral de Rabobank 10 EM heel goed bezocht, met vooral veel
deelnemers op de wat kortere afstanden, de 5EM en de 5Km. We hopen dat deze trend zich doorzet
en dat ook meer recreatielopers van onze eigen vereniging hieraan meedoen.
Voor de ½ Marathon hebben we een nieuwe sponsor gevonden nl. PUUR! uit Heerde. Bas bedankt.
De Deltion Baancircuit wedstrijd bij Cialfo is al vele jaren een topper in de reeks van wedstrijden in dit
circuit. Laten wij er met zijn allen voor zorgen, dat dit ook een wedstrijd blijft van hoog nivo in onze
eigen organisatie.
Een tegenvaller in deelname was dit jaar ons eigen Clubkampioenschap. We willen trachten om van
deze wedstrijd weer een echte verenigingsdag te maken, waar atleten/recreanten uit alle
trainingsgroepen meedoen. We zijn momenteel druk bezig om na te gaan hoe we deze wedstrijd in
een ander jasje kunnen gieten. Mochten er onder de lezers van dit stuk mensen zijn die hierover
ideeën hebben dan kunnen ze zich bij het WOC melden. We staan open voor elk idee.
Daarnaast willen wij streven dat de coopertest serie door meer eigen atleten/recreanten bezocht gaat
worden.
Zo te zien hebben wij plannen genoeg, maar we realiseren ons dat de WOC helemaal niets kan
zonder de hulp van leden, ouders van jeugdleden en sympathisanten.
Daarom een vriendelijk verzoek, als u dit jaar gevraagd wordt voor een jurytaak, denk dan even goed
na over bovenstaand. Zeg gerust NEE als je niet kunt, maar plan ook wat tijd in, om te kunnen zeggen
JA ik help.
Nogmaals iedereen bedankt voor de inzet in 2010 en tot ziens bij een wedstrijd in 2011.
WOC, Hennie Strunk.

7. Verslag sponsorcommissie
Algemeen
Eind dit jaar hebben twee leden zich bereid verklaard mee te denken over de werving van sponsoren.
Wij zoeken nu nog enkele leden die de plannen gaan uitvoeren. De sponsormogelijkheden bij Cialfo
bestaan ondermeer uit:
-

fungeren als hoofdsponsor

-

reclameborden rondom de baan, nog veel borden beschikbaar

-

reclameborden(6) sprintbaan, nog twee borden beschikbaar

-

clubbladadvertenties, nog genoeg ruimte beschikbaar

-

meteractie nieuwe baan, lang niet alle meters zijn uitgegeven

-

wedstrijdsponsoring

Nogmaals brengen we de actie van Vemde Travel onder de aandacht van de leden: per geboekte reis
kunt u Cialfo als begunstigde opgeven, Cialfo ontvangt dan € 10.00 per geboekte reis.
Heeft u kandidaat-sponsoren, denkt u dat uw werkgever interesse heeft, laat het ons weten, Cialfo is
er blij mee en wij komen in actie.
Namens de commissie, Jan Baack.
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Oliebollenactie 2010
In november 2010 is een vrijwel nieuwe oliebollencommissie van start gegaan om de voorbereidingen
te treffen voor de oliebollenactie 2010. Onder regie van deze commissie en met behulp van en dankzij
een reeks van vrijwilligers, zowel bij de verkoop als tijdens de bakdag, is de actie een succes
geworden. In totaal zijn er ca 5.200 oliebollen verkocht wat een netto resultaat voor de vereniging
heeft opgeleverd van € 1.543,-. Dat bedrag (op rekening van de penningmeester) willen we graag
aanbieden als bijdrage in de aanschaf van diverse materialen.

Bij de evaluatie van de actie door de commissie zijn er nog enkele verbeterpunten onderkend, die
meegenomen worden voor de volgende actie.
De oliebollencommissie heeft zich verder bereid verklaard om zich gedurende minimaal 3 jaar voor
deze actie in te zetten, dus dat betekent in elk geval voor 2011 en 2012. Daarna zal er een
(grotendeels) nieuwe commissie moeten worden gevormd, die het stokje overneemt. Tijdig overnemen
cq een keer oud en nieuw samen op laten gaan om kennis en ervaring uit te wisselen, is hierbij
wenselijk.
Een uitgebreid draaiboek voor de oliebollenactie is inmiddels beschikbaar.
Met vriendelijke groet, Adri Nederlof, coördinator oliebollenactie.

8. Verslag accommodatiecommissie
Klussengroep
Wat is er in 2010 zoal door de klussers gepresteerd.
Wij waren bijna elke dinsdagmorgen aanwezig en als het nodig was ook op andere dagen.
Wij hielden ons dan vooral bezig met schilderen, het terrein, de baan, de atletiek accommodaties,
opruimen, de houtsingels snoeien, blad ruimen, het gras maaien, het voorbereiden van wedstrijden en
evenementen etc.
Dit jaar is daar ook het beheer en onderhoud van het atletiekmateriaal bijgekomen.
Het plaatsen van vlaggen op het dorp en het weer weghalen en het reinigen van deze vlaggen, de
kerstverlichting controleren, ophangen, elektriciteitskabels aansluiten op de huizen en alles in het
nieuwe jaar weer weghalen en opruimen.
Dit jaar heeft onze groep versterking gekregen van Frank Mensink en Gerrit Durberg.
Als klussers hebben wij een plezierig en zinvol jaar bij CIALFO gehad.
Namens de klussers: Henk van Vemde.

Kantinecommissie
De KC leden in 2010 waren: Benny Bourgonje (o.a. HACCP), Lilian Cassee (kasboek), Mia Leurs
(schoonmaak), Willy de Graaf (bezetting kantinediensten), Gerhard Stegeman
(beheer/inkoop/kasboek).
Op de dinsdag- en donderdagavonden was er één kantinedienst en een aantal ouders van de pupillen
heeft de pupillen na hun trainingen van thee voorzien. Op de andere dagen werden de
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kantinediensten door de groepen zelf verzorgd. En tijdens wedstrijden en andere aktiviteiten werd er
voor kantinebezetting en lunchpakketten voor de jury en parcourswachten gezorgd.
Het bestuur heeft dit jaar nogmaals via het clubblad een oproep gedaan onder de ouders van de
pupillen met de vraag of ze een korte bardienst willen draaien voor het zetten van thee en de afwas
ervan. Helaas reageerden alleen de vier ouders die al hielpen.
Een aantal keren is de kantine verhuurd (evt. met baan) voor een sportieve activiteit.
Willy de Graaf verzorgde het wasgoed.
Louis Berkhoff (die voor de tweede keer ernstig ziek is) verzorgde de handdoekrollen.
De kerstversiering werd ook dit jaar weer o.l.v./door Janny Strunk verzorgd.
We hebben een aantal keren vergaderd. Ook hebben we een tweetal bijeenkomsten georganiseerd
voor de barmedewerk(st)ers. We hebben de HACCP laten passeren en gevraagd of men de website
www.nocnsf.nl/iva wil bekijken en daar de instructies verantwoord alcoholgebruik wil lezen om
vervolgens een korte test met meerkeuzevragen te beantwoorden. Indien men dit goed gedaan heeft,
krijgt men een certificaat, waarmee men alcoholische dranken mag schenken in sportkantines.
Inmiddels heeft een vijftal medewerkers dit met een positief resultaat gedaan. En dit kost niets,
behalve een klein beetje tijd.
De schoonmaakploeg is weer twee keer per maand (op de eerste dinsdag- en derde donderdag van
de maand) in de kantine en keuken aan het werk geweest. Helaas is Geri Faber hiermee gestopt.
Bedankt nogmaals voor je hulp. Hier kunnen we nog hulp bij gebruiken. Behalve dat het heel zinvol is,
is het ook nog eens heel gezellig.
Jaap Kooiman zorgde weer voor de muizenbestrijding.
In de loop van het jaar heeft Gerhard het bijhouden van het kasboek om praktische redenen van Lilian
overgenomen.
Er is ook dit jaar weer ingebroken. Er zijn weer diverse deuren vernield en er zijn diverse kratten met
bier en dozen met AA drink gestolen.
In januari is de nieuwe keuken geplaatst door de firma Grando Keukens uit Epe. In februari is door de
klussenploeg het één en ander aan tegelwerk aangebracht en een aantal werkzaamheden verricht in
de keuken.
De ruimte achter de schuifdeur in de keuken is verder ingericht door de klussenploeg als opslag- en
schoonmaakruimte. Hier is o.a. een stortbak en kraan aangelegd voor het schoonmaken van o.a.
dweilen en kwasten. Tevens zijn een aantal schappen en betegeling rond de stortbak aangebracht.
Tijden de herfstvakantie is BSO KOM uit ons clubhuis vertrokken en naar een andere locatie verhuisd.
Hierdoor werd de kantine wel weer heel erg leeg, waarop het bestuur met de vraag kwam om een
commissie samen te stellen voor de herinrichting van de kantine (evt. ook de gang en het terras). Er is
een oproep gedaan voor ideeën en mede daarmee is deze commissie aan het werk gegaan. Het
streven is om e.e.a. met de jaarvergadering af te hebben.
Voor 2011 zijn er verder niet zoveel wensen, want de herinrichtingcommissie neemt één en ander
mee in haar plannen. Evt. wat aanschaf van keukeninventaris.
Wat betreft het financiële gedeelte zie het jaarverslag van de penningmeester.
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Hierbij willen we iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en we rekenen weer op iedereen voor het
komende jaar.
Namens de kantinecommissie, Gerhard Stegeman.

Materialencommissie
In 2010 is er een begin gemaakt met de splitsing van wedstrijd en trainingsmaterialen.
Waar nodig zijn er materialen aangeschaft.
Ook is er door de dinsdagochtendgroep een startblokkenkar in elkaar gelast.
Nu kunnen bij de training en wedstrijden de startblokken naar de baan worden gerold.
Wanneer er nog wensen zijn voor materialen, dan horen wij dat graag!
De materialencommissie bestaat (bijna) geheel uit gepensioneerden.
Dat houdt in, dat deze mensen meer op vakantie gaan dan anderen.
Wij zoeken aanvulling van jongeren, zodat de wedstrijden door kunnen gaan (materiaal verzorging
etc.)
Lijkt het je wat, meld je dan aan via Frank Mensink, die als coördinator vanuit het Bestuur functioneert.
Namens de materialencommissie, Fred van der Wal (januari 2011).

9. Verslag beheer en gebruik accommodatie
KOM
Na het opzeggen van de huurovereenkomst met KOM, heeft het bestuur overleg gevoerd om met
KOM te komen tor een nieuwe medegebruikersovereenkomst. Bij de onderhandelingen is het bestuur
uit gegaan van een meer marktconform huurtarief en het bestuur heeft daartoe verschillende
inlichtingen ingewonnen. Het bod van KOM was uiteindelijk 2000 euro per jaar, terwijl het bestuur
6.000 euro in gedachten had. Ook over de gewenste contractduur was verschil van mening. Het
bestuur meende zich niet voor meer dan twee jaar te kunnen vastleggen. Weliswaar met opties op
verlenging, maar geen garanties. KOM heeft hierop gereageerd door aan te geven dat het de ruimten
in de herfstvakantie gaat verlaten.
Het bestuur is maatschappelijk betrokken, maar niet tot iedere prijs. Zelfs nog na het aflopen van het
contract heeft het bestuur zich coulant opgesteld. De bestuurskamer kon nog tijdelijk gebruikt worden.

START
De afwikkeling van START nadert de voltooiing. Het oude bestuur heeft ruimte gemaakt voor een
nieuwe samenstelling. Voor de financiële afwikkeling is advies gevraagd aan Wim Schoenmaker. De
naam van de stichting kan nu door het nieuwe bestuur gewijzigd worden. De doelstelling wordt nog
getoetst op de belangrijkste functie nl. het sparen voor de baan en het verzorgen van het groot
onderhoud. Voor een evaluatie is het nog te vroeg. Die volgt, zoals afgesproken met de leden, over
twee jaar.
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Slechtweeraccommodatie
Het uitvoeringsplan van de slechtweeraccommodatie is gereed. De begroting is bij de penningmeester
ingediend. Het betreft een accommodatie met een vloeroppervlakte van 7 m x 15 m, voorzien van
ijzeren spanten met een geïsoleerd dak. De locatie is gepland in het verlengde van de „Knip‟.
Komende zomer kan met de realisatie van de accommodatie worden begonnen.

10.

Verslag jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft in het verslagjaar onvoldoende aandacht van het bestuur gekregen.
Prioritering van de vele activiteiten uit het beleidsplan heeft de jeugdcommissie parten gespeeld. Ook
de bezetting van de commissie was marginaal. Sacha Popping en Steven Geerts hebben de nodige
inspanningen verricht, maar sturing en begeleiding vanuit het bestuur blijven noodzakelijk om tot
resultaat te komen. Komend verslagjaar zal gestuurd worden op meer structuur en zal het overleg
weer worden opgestart.

11.

Verslag redactie / website

Redactie
En voor je het weet is er weer een jaar voorbij. We zijn dan inmiddels ook weer 6 clubbladen verder in
de geschiedenis van Cialfo. Een geschiedenis die in zijn beschrijving voor een belangrijk deel is
vastgelegd in het cluborgaan. Als zodanig zou het fenomeen “clubblad” niet ter discussie kunnen
staan. In die kwaliteit bezien kijkt de redactiecommissie met tevredenheid om. Tal van clubleden
hebben tijd en energie in blad gestoken. Sommigen zijn we al, volstrekt informeel nog, als vaste
correspondent gaan beschouwen. “Wie wil behouden wat goed is blijft streven naar verandering en
verbetering”. Deze slogan stond het afgelopen jaar in één van de clubbladen en we vinden het
passend om die in dit verslag te herhalen. Immers heeft het in talrijke situaties uit het verleden
bewezen dat het meer is dan een gevleugelde uitspraak. Uw redactie vindt dat ook zij in haar werk op
zoek blijft (en moet blijven) naar meer inhoud, elan en creativiteit. Daarvoor is draagvlak in onze club
nodig. En dat wil ook zeggen: een actief draagvlak. Er zijn al teveel verenigingen, ook
atletiekverenigingen, die het niet meer lukt een verschijning van een cluborgaan in stand te houden.
Veelal is het ontbreken van menskracht (lees: vrijwilligersinzet) de oorzaak. Toegegeven, veel actueel
nieuws wordt op een website gepubliceerd. Ook bij Cialfo. Maar dan nog. Wie zijn oor te luister legt
kan met de redactie vaststellen dat men het “eigene” van een clubblad niet wil missen. Samen met
ons actieve bestuur heeft de redactie over veranderingen en aanpassingen nagedacht. In een ander
document, waar het het beleid 2011 en verder betreft, zal er een en ander over worden vermeld.
Fred van Gasteren.
Website
De Cialfo website werd beheerd door Dennis Pieterson en Joost Lubbinge. Zij hebben in het najaar
van 2010 hun werk neergelegd. De werkzaamheden zijn overgenomen door Robert van der Hulst en
Rolf van der Hulst.
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Er zijn geen grootste plannen om de website te gaan veranderen. Wel is er overleg met de redactie
van de clubkrant en anderen binnen Cialfo die verantwoordelijk zijn voor Public Relations. Het is de
bedoeling om tot betere afstemming te komen tussen de verschillende groepen in de vereniging.
Daarnaast is de menu structuur van de website enigszins aangepast, zodat de al aanwezige
informatie beter terug te vinden is.
Het totaal aantal bezoekers van de website bedroeg in 2010 ca 15.000. Gezamenlijk hebben zij zo‟n
30 Gb aan data gedownload (exclusief de foto‟s die op de Picasa website staan). De meeste
bezoekers komen op de dagen kort na een wedstrijd (om de uitslagen op te vragen). Bezoekers
werken met een Windows PC (85%) en met Internet Explorer (75%). De meeste bezoekers hebben
een snelkoppeling (bookmark) of typen www.avcialfo.nl zelf in (85%), de overige bezoekers komen
vanuit een zoekpagina van bv. Google of via een verwijzing van een andere website.
Robert van der Hulst.

20

