Notulen Algemene Ledenvergadering 2011
Datum: vrijdag 4 maart 2011, 19.30 uur. Plaats: Clubhuis

Bij binnenkomst krijgt iedereen taart omdat we deze week 35 jarig bestaan.
Naast de bestuursleden hebben 44 leden de presentielijst getekend.
1. Opening door de voorzitter, René Hondelink, om 19.30 uur:
1 Maart is Nationale Complimentendag. De voorzitter opent de vergadering met deze
mededeling en complimenteert alle vrijwilligers van Cialfo. Mede dankzij de vele
vrijwilligers is de vereniging nog volop in beweging. Al 35 jaar lang. Zoals gewoonlijk is
ook de familie Kwakernaak aanwezig. Zij hebben geen vergadering gemist.
De voorzitter vult de agenda aan met de rondvraag, toe te voegen aan punt 13. De
vergadering stemt in met de agenda.
Saskia Schutte krijgt de gelegenheid om de zg. “kraamvisite” nader toe te lichten. Dit
namens de projectgroep vrijwilligersbeleid. Iedereen heeft inmiddels een ledenkaart
ontvangen. Door de ledenkaart in te vullen krijgt de vereniging inzicht in de wensen en
verwachtingen van de leden. Het vrijwilligersbeleid is ook in het clubblad gemeld.
Vrijwilligers zijn steeds nodig. Vacatures zijn in de kraam aangegeven. De ledenkaart
geeft ook de mogelijkheid aan te geven of je bereid bent vrijwilligerstaken te verrichten.
2. Uitreiking van de baanprestatiebekers
Het bestuurslid sportzaken, Robert van der Hulst, geeft aan wie de beste resultaten op
de baan, omgezet in punten, hebben behaald. Het overzicht is in het volgende clubblad
en op de website van de vereniging te vinden. De voorzitter feliciteert de aanwezige
sporters en reikt hen de wisselbeker uit. Een groepsfoto’s sluit deze ceremonie af.
De volledige lijst is al bijlage bij dit verslag gevoegd.

3. Huldiging van de jubilarissen
10 Jubilarissen zijn 25 jaar lid en worden gehuldigd te weten: Rikie SmallegoorKoetsier, Anke van der Wal-Rol, Ans Frijns-Osinga, Mimie Koetsier, Aggie van der
Schilde, Steven Hofenk, Fred van Gasteren. Helaas moesten Peter Broekhuis, Betsie
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Nijkamp-Tiemens en Lex Hafterkamp zich afmelden. Zij krijgen de attentie persoonlijk
thuisbezorgd. Een groepsfoto wordt genomen.

Na een korte pauze, waarin de jongste leden vertrekken en de vacaturemarkt bezocht
wordt, wordt de vergadering voortgezet.
4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 18 juni 2010 (bijgaand).
De voorzitter vraagt per pagina of er opmerking over de tekst en/of naar aanleiding van
de tekst. Gevraagd wordt naar de plaquette. Het bestuurslid vrijwilligersbeleid, Frank
Mensink, antwoordt dat deze inderdaad zoek is sinds de herinrichting van de kantine.
Zonodig zal een nieuwe worden gemaakt.

5. Ingekomen berichten en stukken.
De secretaris, John Steentjes, meldt de volgende afmeldingen ontvangen te hebben:
Renske Terpstra, Jaap Kooiman, Natasza Siedych, Christel Baack, Ria Baack, Barend
Bosman en Henk Liefers. Verder is een bericht van de familie Lokhorst ontvangen
waarin zij hun waardering voor de vereniging en hun bewondering voor de trainers
uitten.

6. Beleidsplan 2010-2015
De voorzitter behandelt de voortgang. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat er
sprake dient te zijn van een voorzitter beheercommissie clubhuis en daaronder vallen
de kantinecommissie, de schoonmaakcommissie en de commissie inrichting.
7. Jaarverslag 2010 van de secretaris
De secretaris licht een aantal punten uit het verslag.
- Het beleid gericht op de maatschappelijke betrokkenheid is nog volgend en kan
actiever.
- Er is nu geen sprake meer van verhuur aan de kinderopvang en zo zitten we weer in
een eigen, inmiddels heringerichte ruimte.
- Tenslotte wordt aangegeven dat de vereniging zich op vele plekken
vertegenwoordigd is geweest.
Uit de vergadering komen enkele reacties:
- Sportprestaties zijn niet genoemd in het verslag. Ook niet in clubblad. Dat komt de
volgende keer in het clubblad. En staan ook op de website.
- Enkele leden merken op dat het jammer is dat KOM er niet meer is vanwege de
inkomsten en de aanloop van jeugdleden (zie ook een opmerking in de rondvraag).
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8. Jaarverslagen commissies
N.a.v. de verslagen volgen enkele aanvullingen:
- Sportprestaties: er zijn 34 nieuwe persoonlijk record behaald en 11 nieuwe
clubrecords. Zie ook het volgende clubblad en de website.
- Er wordt een start gemaakt met zg. slechtweeraccommodatie. Jan Witsenboer bereidt
de vergunningaanvraag voor. Met trainers wordt de inrichting besproken. Er zijn al
enkele voorzieningen, zoals benodigde snoeiwerk, getroffen.
- De hoofdredacteur van het clubblad, Fred van Gasteren, vult t.b.v. het clubblad en de
website aan: bij andere verenigingen zie je dynamischer gebruik van de website.
Daardoor neemt de actuele nieuwswaarde toe. Ook zie je bij voorbeeld een
jeugdhoek waarin de jeugd ook reacties kan plaatsen. Op nieuwsbrieven vanuit de
trainers kunnen leden zich abonneren. Doelgroepen kunnen sneller bereikt worden.
Een voorbeeld op de website wordt aan de vergadering getoond.
Een digitaal centraal adressenbestand wordt mogelijk. Dat zit nu nog verspreid bij
de trainers. Het vraagt wel aandacht voor spam en het verwijderen van ongewenste
uitingen. Het nut van inloggen wordt onderzocht. De bedoeling is het bovenstaande
geleidelijk in te voeren.
- De ledenkaart is op de website in te vullen. Er zijn een paar velden waarin alleen
cijfers hoeven te worden ingevuld.
- Het is een ontwikkelproces. De clubbladredactie, de webmaster en/of de secretaris
ontvangen graag suggesties en reacties.
- Het clubblad verandert qua karakter. Het wordt meer beschouwend en minder
actueel.
- Gevraagd wordt naar het financiële plaatje. Het bestaande clubblad blijft aanwezig en
advertenties blijven ook op de websiteversie van het clubblad.
9. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en
lasten en van begroting 2011.
De stukken zijn in de pauze uitgedeeld.
De penningmeester, Jan Baack, licht de cijfers toe.
Enkele vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt:
- Had de bestemmingsreserve voor de baan, eigenlijk de huur, al overgedragen
moeten zijn? Nee, eerst dient de baan klaar te zijn. We starten dan weer op nul
euro. Het nieuwe bestuur van de beheersstichting verricht alle administratieve
handelingen.
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- Op een vraag licht Jan Witsenboer de plannen voor de loods toe. De loods komt in
het verlengde van de Knip. Voorkant bevat deuren met ramen. Eerst een betonnen
vloer en laag stenen, muren en daken van sandwichplaten met isolatie. Globale
prijsopgaves blijven vooralsnog binnen begrootte bedrag. Nu eerst
vergunningaanvraag. Er komt nog een presentatie in het clubblad en op de
website.
- Kan de loods niet groter dan 7 x 15 meter. De geplande grootte wordt al als riant
ervaren.
- Is er zekerheid over verhuur baan aan scholen? Ja, dat is ingeroosterd en kan ook
niet anders door gemis van de sporthal.
- De renteopbrengsten dalen mee bij het dalen van het kapitaal.
- Graag aandacht voor een verhoging van de trainersopleidingskosten.
- Dit jaar is er weer een juniorenkamp. Dat drukt hoger op de begroting.
- Hoe zit het met de verantwoording van de financiën van de beheerstichting? De
penningmeester van START, Hennie Strunk, licht toe. Er is nog voldoende op de
bank om de laatste termijn te betalen. Na de voltooiing van de baan is het geld op.
Dat is geheel volgens plan. Er wordt dan jaarlijks weer gespaard door afdracht aan
de beheersstichting.
Vanaf vandaag treedt het nieuwe bestuur van de beheerstichting aan en kunnen de
afspraken worden uitgevoerd. Dat is geheel volgens de gemaakte afspraken.

10. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie
Namens de commissie, die mede bestaat uit André Jonker, doet Mar Kwakernaak
verslag. De jaarrekening biedt een getrouw en inzichtelijk beeld. Met de complimenten
aan de penningmeester overhandigt zij het getekende verslag.
Op grond van de verklaring wordt de vergadering gevraagd de penningmeester te
dechargeren.
Een nieuwe kascontrolecommissie wordt ingesteld: Jan Witsenboer treedt toe en
Dennis Pieterson wordt reservelid.

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.
Gememoreerd wordt het rooster van aftreden. Vanwege de totale vervanging van het
bestuur is het volgende binnen het bestuur afgesproken (art. 8 lid 5 statuten): voorzitter
is aftredend in 2013, de secretaris in 2012 en de penningmeester in 2011.

4

Het bestuurslid vrijwilligerszaken is aftredend in 2012 en het bestuurslid sportzaken in
2011.
Verkiezing over personen dient volgens de statuten schriftelijk plaats te vinden. Geen
tegenkandidaten, dan worden kandidaten herverkozen. Er zijn geen kandidaten
aangemeld en daarmee is de herverkiezing van beide bestuursleden een feit.
Er volgt een gelukwens aan Jan Baack en Robert van de Hulst.
12. Voordacht van bestuursleden voor het beheer van de 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.
Formeel is consensus bereikt over de kandidaten en vormen zij in de nieuwe stichting
het bestuur. Het bestuur streeft naar een goede samenwerking met de stichting. De
benaming van de stichting, doelstellingen, wijziging in de samenstelling zullen in de
aangepaste statuten van de stichting zichtbaar worden.
De voorzitter dankt de nieuwe leden voor hun bereidheid om in de nieuwe stichting
zitting te nemen.

13. Rondvraag, sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje
wordt aangeboden.
Voor de volgende zaken wordt aandacht gevraagd:
- Is er een mogelijkheid om het ophalen van oud ijzer te organiseren?
- Er is weer een chocoladeactie waarvan de opbrengst voor de vereniging is.
- Allen die meegeholpen hebben, en nog meehelpen, aan de herinrichting van de
kantine: hartelijk dank!
- De laatste afwikkeling van de baanrenovatie: is die tijdig klaar op 1 mei want dan is er
een belangrijke wedstrijd. Toegelicht wordt dat de baan is goedgekeurd, het
middenveld ook, de speersectoren nog niet. Daarna kunnen de KNAU-formaliteiten
afgewikkeld worden. Mogelijk wordt de laatste betalingstermijn nog
uitonderhandeld.
- Gevraagd wordt naar de reden van vertrek KOM. KOM wilde na onderhandelingen
niet voldoen aan vergelijkbare prijzen in de markt.
- Gemeld wordt dat volgens de schoonmaak het clubhuis een optater heeft gehad.
- Wordt de reservering van de gelden voor de baanvervanging op een aparte rekening,
met hoge rente, weggezet?
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- Het bestuurslid sportzaken en de trainers worden gewezen op het bestaan van de
stichting topsporttalent. Dat heeft een ondersteuningsfonds voor potentiële
topsporters!

Onder het genot van een drankje en een hapje is er nog een geanimeerd samenzijn in
de kantine.
Bijlage: baanprestatiebekers
Onderdeel
C pup

Prestatie

Punten

jongens

Jurgen Kok

40m

7,8

351

meisjes

Desi van Emmerik

40 m

7,1

480

jongens

-

-

meisjes

Ella Bartelds

40m

7,2

460

jongens

Rick Stegeman

kogel

6,98

464

meisjes

Liset van der Hulst

kogel

5,90

400

jongens

Jarno Pannekoek

1000m

03:22,3

532

meisjes

Elsbeth Noppers

60m

jongens

Arend Jan Spierenburg

100m

11,6

853

meisjes

Isabelle Spierings

80m

11,1

564

jongens

Jochem Stegeman

hoog

1,70

587

meisjes

Willemijn van Laar

400mH

01:07,8

742

jongens

-

-

meisjes

Sacha Popping

Discus

mannen

Joni van Loon

vrouwen
Masters 35

B pup

A pup

D jun

C jun

B jun

A jun

-

-

8,90

523

-

39,39

724

ver

5,94

698

Sabrina Bol

ver

4,13

457

vrouwen

Saskia Schutte

5000m

19:26,9

473

Masters 40

mannen

Gerard Kroes

1500m

04:54,8

437

Masters 45

mannen

Jan Willem Dijkstra

5000m

19:50,9

356

vrouwen

Anne van Schuppen

5000m

19:57,7

446

Masters 50

mannen

Wim de Weerd

5000m

16:43,5

636

Masters 60

mannen

Rene Hondelink

Hoog

1,46

354

Senioren
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