Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden
op 1 maart 2013 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 hierna een kort pauze.
4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 2 maart 2012 (bijgaand).
5. Ingekomen berichten en stukken.
6. Jaarverslag 2012 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.
7. Jaarverslagen commissies.
8. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en lasten en van
begroting 2013. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
9. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
10. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Volgens dit rooster treedt af de
voorzitter René Hondelink. Hij stelt zich niet herverkiesbaar. Het bestuur draagt Marjan de
Gruijter voor als nieuwe voorzitter.
11. Rondvraag en 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). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende
ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).
We zien je graag op 1 maart!
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
Datum: vrijdag 2 maart 2012, 19.30 uur. Plaats: Clubhuis
Naast de bestuursleden hebben 45 leden de presentielijst getekend.
1.

Opening door de voorzitter, René Hondelink om 19.35 uur.

De voorzitter geeft aan dat in aansluiting op het jaar van het vrijwilligerswerk dit jaar de ogen in
Europa gericht zijn op het actief ouder worden én de solidariteit tussen de generaties. Een belangrijk
doel hierbij is het verbeteren van gezondheid van ouderen. Want ouderen die actief zijn, blijven langer
gezond. En actief zijn betekent niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk actief zijn. Wat mooi is het
als je als oudere deze ervaring kunt doorgeven aan de jongere generatie en wat mooi zou het zijn als
je het actief ouder worden kunt koppelen aan het vrijwilligerswerk, vooral in Cialfo. Binnen onze
vereniging zijn de resultaten hoopgevend, maar er moet het komende jaar nog veel werk verzet
worden. Zo moeten in de komende periode de piketpalen geslagen worden voor het NK Masters in
2013 en moet de natweeraccommodatie verdere vorm krijgen. Het beleidsplan geeft de richting aan.
Daarna worden door de voorzitter de oudste leden genoemd: op 29 februari werd Leo Kwakernaak 80
jaar, Philip Hoogenraad is inmiddels 79 jaar. Wie zou er winnen er als die twee nog eens op de baan
lopen?
Er zijn twee aanvullingen op de agenda: er is een agendapunt 8a ingelast met het afscheid van Aggie
van de Schilde. T.a.v. de bestuursverkiezing valt te melden dat er geen nieuwe kandidaten door de
leden zijn voorgedragen. Het bestuur stelt nu Fred van Gasteren kandidaat.
2.

Uitreiking van de baanprestatiebekers.

Robert van der Hulst, bestuurslid voor sportzaken, geeft aan wie per categorie in punten de beste
resultaten hebben behaald. Hij reikt de bekers en diploma’s uit aan de aanwezige winnaars. Daarna
gaat de groep op de foto. Foto en overzicht zijn op de website te vinden en verschijnen eveneens in
het volgende clubblad.
3.

Huldiging van de jubilarissen.

5 jubilarissen zijn nu 25 jaar lid: Hein te Pas, Ely Bagerman, Gerrit van Zuuk, Richard Knippenberg en
Vincent Smit . Allen zijn aanwezig. Een voor een worden de leden naar voren geroepen en de
voorzitter deelt de Cialfo glazen uit. Ook hier wordt de ceremonie met een groepsfoto afgesloten.
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet. De financiële stukken kunnen in de pauze bij de
penningmeester opgehaald worden.
4.

Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 4 maart 2011.

Er volgt een behandeling per pagina. Er worden geen opmerkingen gemaakt en het verslag wordt
goedgekeurd. De secretaris wordt voor het verslag bedankt.
5.

Ingekomen berichten en stukken.

De secretaris, John Steentjes, geeft aan dat van de volgende leden afmeldingen zijn ontvangen: Jorno
Pannekoek, Sacha Popping, Jannie Strunk, René Broerse, Steven Hofenk, Hans Versteeg, Trix van
Beek, Willy de Graaf, Dennis Pieterson, die zich ook afmeldt als reservelid voor de
kascontrolecommissie), Saskia Schutte, Leontien Mensink en Marian Koolhaas. Verder zijn voor de
vergadering geen relevante berichten ontvangen.
6.

Voortgang beleidsplan 2010-2015.

De voorzitter geeft in grote lijnen de voortgang van het beleidsplan aan:




De commissie leden-/vrijwilligersbeleid is getransformeerd van een projectgroep naar een vaste
commissiebezetting.
Nieuwe impuls aan de Clubdag door samentrekking van Clubkampioenschappen en
vrijwilligersdag was groot succes. Wordt vervolgd.
In het licht van de bezetting van structurele functies heeft het bestuur deze week samen met
commissieleden een voorlichting bijgewoond over de functie van verenigingsmanager. De vooren nadelen van zo’n functie, waaronder de financiering, zullen geprojecteerd gaan worden op
onze vereniging. Onderzocht wordt of dit een positieve impuls aan de vereniging kan geven.
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7.

De bezetting van de diverse trainersfuncties heeft de nodige wisselingen ondergaan. De
bezettingsgraad bij de jeugdtrainers blijft een belangrijk punt van aandacht. De inzet van de jonge
assistent-jeugdtrainers is onontbeerlijk geworden en wordt door een ieder als zeer waardevol
beschouwd. Hebben echter op hun beurt ook leiding nodig. Petje af voor diegenen die nu actief
zijn.
De accommodatiecommissie heeft zoals in het beleidsplan staat aangegeven een formele
bezetting gekregen. In de komende periode zal de kantinecommissie ondergebracht gaan worden
in de clubhuiscommissie.
De Beheerscommissie Accommodatie is van start gegaan in de nieuwe samenstelling met een
nieuwe taakstelling en wordt er gewerkt aan een goed renovatieplan.
De jeugdcommissie is weer naar een volle bezetting gegroeid. Een 5 tal jeugdleden hebben zich
bereid verklaard om ook in de commissie zitting te nemen. De commissie draait nu weer op volle
toeren en is gezien de activiteiten en de reacties daarop van de deelnemende kinderen, erg
succesvol.
De commissie interne en externe communicatie heeft in het afgelopen jaar laten zien wat
communicatie inhoudt. Nieuwe wegen zijn ingeslagen als we kijken naar de website. Steeds vaker
ontvangen we externe berichten over deze kwaliteitsverbetering. Met grote toernooien voor de
boeg zal onze website een steeds grotere rol gaan spelen in de communicatie.
Jaarverslag 2011 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.

De secretaris geeft in aanvulling op het jaarverslag aan dat we er als bestuur op gericht blijven dat
veel werk in commissies wordt gedaan. Dat is ook conform het meerjarenbeleidsplan van de
vereniging. Er zijn echter ook nog vele acties nodig geweest vanuit het bestuur zelf. De genummerde
actielijst van het bestuur komt op 168 acties uit. Op hoofdlijnen is steeds verslag is steeds gedaan in
het clubblad.
8.

Jaarverslagen commissies.









De voorzitter behandelt achtereenvolgens de jaarverslagen van de commissies en leest het
bijbehorende bestuursadvies aan de vergadering voor. De reacties uit de ALV zijn al volgt:
Vrijwilligerscommssie: de vergadering gaat akkoord.
Ledenadministratie: de vergadering gaat akkoord.
In het jaarverslag van de sportcommissie ontbreekt een lijstje met opvallende sportprestaties.
Robert geeft aanvulling. Er zijn maar liefst 62 clubrecords verbeterd. Hiervoor hebben 23 atleten
zich ingespannen.
Bijzondere prestaties zijn geleverd door: Wim de Weerdt. Hij veroverde op het EK zilver op de
halve marathon in Thionville in Frankrijk. Hij behaalde goud op het NK halve marathon in Breda
en zilver op het NK cross in Tilburg. Dit allemaal in de cat. M 55. Joni van Loon liet weer zien dat
hij een alleskunner is op atletiekgebied. Hij behaalde op het officieuze WK op de 20-kamp een
e
mooie 5 plaats. Willemijn van Laar pakte een bronzen plak op het NK op het onderdeel 400 m
horden.
De prestaties worden opgenomen in de eregalerij op de wand in de kantine te hangen.
De ALV gaat akkoord met het verslag en de plannen.
WOC: de voorzitter van de WOC geeft aan het niet eens te zijn met de suggestie de
inschrijfgelden te verhogen, ziet ook graag voor het geluid een eigen installatie. Dat geldt ook voor
de printer/kopieerder. Toegezegd wordt hierover met de WOC in gesprek te gaan.
Sponsorcommissie: de vergadering gaat akkoord.
Oliebollen: de vergadering gaat akkoord.
Accommodatiecommissie: reactie uit de ALV is dat er kei en keihard aan de accommodatie
gewerkt wordt. de vergadering gaat akkoord.
Kantinecommissie: deze gaat op in de clubhuiscommissie: de vergadering gaat akkoord.
Beheer accommodatie: de vergadering gaat akkoord.
Jeugdcommissie: de vergadering gaat akkoord.
Commissie interne en externe communicatie: de vergadering gaat akkoord.
Website: de vergadering gaat akkoord.

9.

Afscheid Agnes van de Schilde













De voorzitter benoemt de jarenlange inzet van Aggie als allround trainster met specialisatie atletiek,
tevens jurylid en scheidsrechter. Ze heeft zich vooral bemoeid met de D-junioren. In de loop van de
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jaren gaf ze training aan bijna alle categorieën, ondersteunde clinics, gaf bostrainingen en op zondag
de familietrainingen.
Voor de jeugd heeft Aggie altijd een warm hart gehad. De kampcommissie, grote clubactie, oliebollen
bakken, ondersteuning van de Jeugdcommissie, trainerscoördinator, de schoolsportdagen--Aggie was
onvermoeibaar.
11 Jaar maakte ze deel uit van het bestuur van onze vereniging.
Ook in de regio en op landelijk niveau, zoals bij het WK gehandicapten in Assen was men blij met haar
inzet als jurylid. Binnen de regio IJsseldelta heeft Aggie de vereniging op een uitstekende wijze
vertegenwoordigd.
Redenen waarom het bestuur heeft besloten de vergadering voor te stellen haar het erelidmaatschap
van Cialfo te verlenen. De vergadering gaat akkoord. De voorzitter reikt haar de oorkonde uit en op
het bord met ereleden zal zij worden toegevoegd.
10. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en lasten en van begroting
2012.

De penningmeester, Jan Baack, geeft een toelichting op de jaarstukken en reageert op enkele vragen:














Kan de reservering voor de slechtweeraccommodatie opgehoogd worden met de winst van de
oliebollenactie, want die was daarvoor bedoeld. Gebeurt alsnog.
Is het niet verstandiger het atletiekmateriaal snel af te afwaarderen? Het staat als een vast post in
de jaarstukken terwijl het feitelijk geen waarde meer heeft. Niet iedereen is het met een volledige
afwaardering eens en het voorstel wordt gedaan in drie jaar af te schrijven. Bestuur neemt
suggesties mee en beraadt zich op passende maatregelen.
Opgemerkt wordt door de penningmeester dat subsidies grotendeels zijn wegbezuinigd. Ook de
bijdrage aan de baan is twijfelachtig. Vandaar een verhoging van de afdracht. Opgemerkt wordt
deze als een reservepost op te nemen en structureel uit te blijven gaan van het oude begrote
bedrag dat door de beheersstichting wordt vastgesteld. Houdt het zuiver is het advies van de
vergadering omdat het hier om twee rechtspersonen gaat.
Gevraagd wordt naar de mogelijke financiering van een geluidsinstallatie. Van bestuurszijde wordt
vermeld dat het niet om het geld gaat maar om het beheer van zo’n installatie. Daarover zal het
bestuur in gesprek gaan met de WOC, zoals eerder toegezegd.
Opgenomen is een reservering voor de verenigingsmanager. Gevraagd wordt naar de aard van
deze functie en of deze een betaalde functie is. Een verenigingsmanager, licht het bestuurslid
vrijwilligerszaken Frank Mensink toe, zorgt dat vereniging beter gaat draaien m.b.t. het
vrijwilligerswerk en ondersteunt de commissies. De functie is inderdaad een betaalde functie. Het
gaat om een HBO-opgeleide in bij voorbeeld vrijetijdsmanagement of ALO (richting bestuur en
management). Al 8-tal verenigingen hebben er eentje. Het aantal uren is zelf te bepalen: 16-20
uur per week, gedurende meerdere jaren, is een goed uitgangspunt. De persoon wordt
aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is formeel werkgever.
Op een vraag naar de te volgen procedure geeft de voorzitter aan dat er nu een eerste oriëntatie
is geweest, deze wordt uitgewerkt, dit in de vereniging besproken en besloten worden middels
een ALV. Het draagvlak onder de leden voor een dergelijke functie blijkt onontbeerlijk.
De vergadering adviseert het bestuur de reservering ‘open’ te houden en deze niet te benoemen
als reservering voor de verenigingsmanager. Dan maakt ieder besluit mogelijk.
De vrijwilligersavond wordt nog apart genoemd, maar dat is nu de clubdag geworden.
Tenslotte roept de penningmeester op de commissie te helpen bij de bordenverkoop en de
verkoop van baanmeters. Acties gaan wat minder, lijkt het. Opbrengsten verhuur zijn ook minder
geworden.
De contributie wordt vastgesteld. Deze was niet gewijzigd anders dan de jaarlijkse verhoging
zoals aangegeven door de Atletiekunie.

11. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.

De voorzitter geeft woordvoerder van de kascontrolecommissie, Mar Kwakernaak, het woord. Zij geeft
aan door steekproeven een controle te hebben uitgevoerd. Alle stukken zijn keurig op orde. Het
voorstel aan de vergadering is dat het bestuur decharge verleend wordt. De vergadering neemt dit
over.
Twee nieuwe leden voor de kascontrole geven zich op: Vincent Smit als direct lid en Adri Nederlof als
reservelid.

4

12. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden.

Volgens het rooster van aftreden het bestuurslid vrijwilligerszaken en de secretaris. De bestuursleden
Frank Mensink en John Steentjes stelden zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Cor van Emmerik
en Fred van Gasteren voor als kandidaat bestuursleden.
In de eerste bestuursvergadering zullen de portefeuilles besproken worden en opnieuw worden
toebedeeld.
13. Rondvraag en sluiting door de voorzitter.

Henk van Vemde maakt van de gelegenheid gebruik om een verklaring namens Steven Hofenk,
voorzitter van de beheersstichting, voor te lezen. Daarin wordt vermeld dat de stichting een
bruidsschat meekreeg van 5.000 euro. Alle planningen voor toekomstige werkzaamheden liggen op
schema. Afgesproken is wat de beheersstichting uitvoert en wat door de vereniging gedaan wordt. Dat
zal periodiek herijkt worden.
Mar Kwakernaak maakt van de gelegenheid gebruik een oud en bijzonder net uitgevoerd plakboek
aan te bieden aan de vereniging. Het boek bevat belangrijke delen uit de geschiedenis van de atletiek.
Het kwam in haar bezit en zij vindt dat eht thuishoort in de vereniging. Gesuggereerd werd delen
hieruit via de website van Cialfo te publiceren.
Na de sluiting is er een drankje aangeboden door Leo Kwakernaak, dit ter gelegenheid van zijn
tachtigste verjaardag.
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Jaarverslag 2012
1. Secretariaatsverslag
Robert van der Hulst

Terugblik 2012
Tijdens de ledenvergadering van vorig jaar is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. We hebben
afscheid genomen van John Steentjes (secretaris) en Frank Mensink (vrijwilligerszaken). Als nieuwe
bestuursleden zijn aangetreden Fred van Gasteren en Cor van Emmerik.
Binnen het nieuwe bestuur hebben Fred en Cor de volgende portefeuilles gekregen: Sportzaken(Fred)
en Vrijwilligerszaken(Cor). Robert heeft de portefeuille van de vertrekkend secretaris overgenomen.
Het beleid van de afgelopen jaren , gebaseerd op ons beleidsplan “Oog voor leden, ouders en kader”
waarbij zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de verschillende commissies is gelegd, is voortgezet
in het afgelopen jaar.
We hebben als bestuur de indruk dat we goed op weg zijn, maar het lukt nog niet altijd. Het is soms
verleidelijk zelf even snel iets te regelen zonder de verantwoordelijke commissie erbij te betrekken.
Maar het gaat steeds beter.
Bij andere sporten is nog al eens sprake van ‘verruwing’ op het sportveld. De atletiek leek de dans te
ontspringen, maar helaas zijn er in het afgelopen jaar bij Cialfo ook een tweetal incidenten geweest.
In het eerste geval zijn twee recreanten tijdens een training met elkaar op de vuist gegaan. Het
incident bleek niets met Cialfo te maken te hebben, maar het ging om een bestaande ruzie die bij
Cialfo tot uitbarsting kwam. Als bestuur hebben we met beide leden gesproken en hen een
waarschuwing gegeven. Een van hen heeft inmiddels zijn lidmaatschap beëindigd.
Het tweede geval betrof een atleet die na een wedstrijd een jurylid een klap uitdeelde. Wij hebben we
de (bezoekende) atleet te kennen gegeven dat hij niet meer welkom is bij AV Cialfo. Tevens is er bij
de Atletiek Unie melding gedaan van het incident.
Het afgelopen jaar zijn we binnen het bestuur ook bezig geweest met het opstarten van de organisatie
van de NK Masters 2012. Omdat er wat twijfel was over de vraag of er binnen de vereniging
voldoende draagkracht was voor de organisatie van een dergelijk evenement hebben we een enquête
onder de leden gehouden om te informeren naar de bereidheid om mee te werken als vrijwilliger bij de
NK. De respons was dusdanig goed, dat wij gemeend hebben door te gaan met de organisatie van
het evenement.
Er is inmiddels een commissie gevormd, die de praktische organisatie voor haar rekening neemt.
(Vertrekkend) voorzitter René Hondelink is voorzitter van deze organisatie commissie. Door wat trage
besluitvorming binnen de Atletiek Unie heeft het tekenen van het contract voor de organisatie van het
NK wat vertraging opgelopen, maar inmiddels is ook dat probleem verholpen.
De geplande opknapbeurt van de bestuurskamer is helaas niet doorgegaan. We nemen dit plan mee
voor 2013.

Plannen voor 2013:
De uitvoering van het beleidsplan blijft op de agenda. Vrijwilligersbeleid, trainersbeleid blijven
aandachtsvelden. Ook de NK Masters vragen de nodige aandacht.

Begroting 2013
De begroting voor het opknappen van de bestuurskamer van 2012 wordt doorgeschoven naar 2013:
1000 Euro.

Bestuursadvies:
Overnemen.
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2. Verslag commissie leden-/vrijwilligersbeleid
Frank Mensink en Cor van Emmerik

Terugblik 2012
In 2012 namen de volgende leden zitting in de Commissie Leden-/Vrijwilligersbeleid of te wel
Vrijwilligers Commissie (VC):








Frank Mensink (voorzitter tot oktober)
Cor van Emmerik (bestuurslid en voorzitter vanaf oktober)
Dorothé Ligtenberg (vrijwilligerscoördinator)
Bart Engelhart (beheerder databank)
Fred van Gasteren (publiciteit, scholing en opleiding)
Saskia Schutte (algemene taken)
Henriëtte Lokhorst (contact ouders)

De commissie heeft het afgelopen jaar 4x vergaderd; in oktober is het voorzitterschap overgegaan van
Frank Mensink naar Cor van Emmerik. Voor 2012 stonden de volgende plannen en activiteiten op
stapel:
1.

verhogen van het aantal ingevulde ledenkaarten

2.

bijwerken van het overzicht taken/functies

3.

verfijnen van het databeheer

4.

procedure ontwikkelen voor de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar + verkiezing

5.

meewerken aan de Clubdag 2012

6.

invoeren van exitinterview

7.

starten van scholing- en opleidingstrajecten voor de vrijwilligers (inclusief trainingskader)

8.

uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder alle leden

9.

een plan ontwikkelen voor een leden-volgsysteem

Resultaten:
1.
Het aantal ingevulde ledenkaarten is nauwelijks toegenomen. Er zijn een aantal kaarten
bijgekomen van nieuwe jeugdleden, maar over het algemeen functioneert het invullen (de procedure)
onvoldoende. Tot nu toe is de commissie niet bij machte geweest hierin verandering te brengen. Sinds
november is aan het aanmeldingsformulier een blanco ledenkaart vastgeniet, zodat nieuwe leden in
ieder geval in de databank kunnen worden opgenomen.
Voor de jeugdleden worden geregeld intakegesprekken gehouden en wordt er een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor de ouders van nieuwe leden. Tijdens deze bijeenkomst
wordt ook de ledenkaart besproken. Intake gespreken voor volwassenen gaat meer op een ad hoc
basis.
Hoe bestaande leden kunnen worden ‘overgehaald’ de kaart alsnog in te vullen is voor de commissie
niet duidelijk. Elke oproep daartoe zoals posters, clubkrant, website of directe benadering heeft niets
opgeleverd. Dit blijft voor het komend jaar een belangrijk aandachtspunt.
2.
Het overzicht van taken/functies kan nog verder aangevuld worden; de basis is er. De
samenwerking/ afstemming met commissies die beroep doen op vrijwilligerscommissie heeft nog
enige verfijning nodig.
3.
Door Bart Engelhart wordt voortdurend gewerkt aan de verfijning van het databeheer. In
overleg met Dorothé Ligtenberg en Robert van der Hulst vinden voortdurend aanpassingen plaats.
Door de verfijningen wordt het nu eenvoudiger om de behoefte te matchen met de mogelijkheden van
leden en zo taken en klussen aan leden te koppelen. De laatste bijgekomen uitdaging is ontstaan door
de NK masters en de vrijwilligers lijsten die daarbij zijn ingediend. Hier zal nog verder over worden
gebrainstormd aangezien hier ook niet leden als vrijwilliger naar voren komen. Bekeken wordt of
overstappen naar Sport-Link (aanbeveling van de KNAU) voor onze vereniging vruchtbaar en
haalbaar is.
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4.
Het afgelopen jaar heeft de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar definitief vorm gekregen. In
2012 is er door de ereleden een protocol opgesteld voor de verkiezing van vrijwilliger van het jaar.
Hierin is opgenomen hoe de procedure verloopt – het verzoek zal ieder jaar vanuit de VC komen naar
alle voorzitters van commissies en werkgroepen om een onderbouwde voordracht voor de vrijwilliger
van het jaar. Eenzelfde verzoek gaat naar het bestuur. Dit zal ook worden aangekondigd in het
clubblad zodat iedereen iemand kan voordragen, waarbij de voordrachten met argumenten zijn
onderbouwd. De voordrachten worden daarna voorgelegd aan de ereleden die criteria (zowel hard als
soft) hebben opgesteld. Na het beoordelen van de kandidaten zal dan door de ereleden een vrijwilliger
van het jaar worden aangewezen. Dit lid zal tijdens de Clubdag wordt gehuldigd.
5.
Dit jaar heeft Cor het voorzitterschap voor de organisatie van de clubdag op zich genomen.
De clubdagcommissie is verder samengesteld met leden vanuit diverse commissies van de
vereniging: Saskia Schutte (VC), Hennie Strunk (WOC), Amber Jurriens, Ruben Zwarts (namens de
Jeugdcommissie), Fred van Gasteren (o.a. Cie In-/Externe Communicatie), Andre Jonker en Jos
Koedijk. Opzet en uitvoering van de Clubdag was grotendeels identiek aan vorig jaar. De meeste
jeugdleden, diverse ouders en andere leden van de vereniging waren op deze dag aanwezig. Het
aantal recreatielopers en senior-wedstrijdatleten was naar verhouding te gering – dit zal in 2013 extra
aandacht krijgen.
De toevoeging van een ludieke veiling heeft ook nog een opbrengst van €400 gebracht ten behoeve
van de CliniClowns. Op basis van de evaluatie is besloten ook volgend jaar een vergelijkbare opzet
voor deze dag te kiezen. De Clubdagcommissie zal, wegens het stoppen van een aantal zeer ervaren
leden wel aangevuld dienen te worden met nieuwe leden.
6.
Het invoeren van een exitgesprek met vertrekkende leden is niet gerealiseerd. Hier zal het
komende jaar opnieuw aandacht aan besteed worden. De KNAU heeft hier een voorbeeld protocol
voor opgesteld
7.

Aan het opzetten en uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek is niet toegekomen.

8.

Het leden-volgsysteem is niet gerealiseerd.

Naast bovengenoemde items heeft de commissie en/of leden van de commissie zich bezig gehouden
met de volgende zaken:







Het bijwonen van een informatieavond door de gemeente m.b.t. het aanstellen van
Combinatiefunctionarissen in de gemeente Epe. Hiervan moet vanuit ondersteuning voor de
vereniging echter niet te veel van worden verwacht.
Het opstellen van een conceptdocument ‘Belonen en Waarderen van vrijwilligers’ Dit wordt nog
verder uitgewerkt en in VC en bestuur besproken.
Het inzetten en aansturen van vrijwilligers tijdens het NK Masters, i.s.m. de NK-commissie
De noodzaak het vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag – hier wordt, op voorspraak van de
KNAU, vanaf gezien.
Het opstellen van een vrijwilligerscontract: dit zal alleen worden opgesteld als een vrijwilliger
daarom vraagt; bv. t.b.v. een uitkeringsinstantie.
Het bemensen van een nieuwe kampcommissie - het kamp in Vierhouten zal het komende jaar
geen doorgang vinden; wel zal er voor de pupillen een jeugdkamp op het terrein van Cialfo
gehouden worden, mits zich voor de organisatie daarvan vrijwilligers melden, dan wel gevonden
worden.

Plannen 2013
Het beleid voor 2013 zal verder ontwikkeld worden op basis van het Vrijwilligersbeleidsplan dat in
2010 door de ALV is aangenomen.
De actiepunten voor 2013 zullen zijn:
I.
Het zoeken en voordragen van vrijwilligers voor de diverse commissies en werkgroepen i.s.m.
de commissies/werkgroepen (directe noodzaak m.b.t. kantinecommissie en kampcommissie)
II.

Doorgaande actie m.b.t. tot het invullen van de ledenkaarten

III.

Het verlenen van hand- en spandiensten t.b.v. het NK Masters

IV.
Het in gang zetten van het beleid inzake Waarderen en Belonen, naast dit beleid vaststellen
ook 2 vrijwilligers aanstellen binnen de VC om dit uit te voeren.
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V.

Het realiseren van ‘exitgesprekken’ (bv d.m.v. standaardformulier van de KNAU)

VI.

Het bemensen en initiëren van de Clubdag commissie

Begroting 2013
Het totaalbedrag voor de geplande werkzaamheden (incl. de organisatie van de clubdag) komt neer
op € 4.150,-

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de commissie voor haar werkzaamheden en adviseert de begroting over te nemen.
Gezien de afname van het aantal leden van de vereniging (zie ook verslag ledenadministratie) vraagt
het bestuur de commissie om te onderzoeken wat de achtergrond is van deze afname. Ook adviseert
het bestuur om samen met de ledenadministratie een proeftraject te starten met het
ledenadministratiepakket ‘Sportlink’.

3. Verslag ledenadministratie
Jan Lubbinge

Terugblik 2012
Ledenstand per:

1-1-2012

408

1-1-2013 393

Mutaties uitgevoerd in 2012
Aanmeldingen
55
Afmeldingen
71
Saldo
16De ledenstand per Atletiek Unie categorie is per 31-12-2012 als volgt opgebouwd:

Omschrijving

Geslacht

Aantal

Geen KNAU
Geen KNAU
Geen KNAU-Junior
Geen wedstrijd atleet of
recreant
Geen wedstrijd atleet of
recreant
Junior A
Junior A
Junior B
Junior B
Junior C
Junior C
Junior D
Junior D
Master
Master
Mini pupil
Mini pupil
Pupil A
Pupil A
Pupil B

M
V
M
M

25
8
1
7

V

3

M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M

3
3
1
3
7
8
13
13
35
3
5
6
18
13
7
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Omschrijving

Geslacht

Aantal

Pupil B
Pupil C
Pupil C
Recreant
Recreant
Senior
Senior
Wandelaar
Wandelaar
Totaal

V
M
V
M
V
M
V
M
V

3
10
5
69
71
7
11
7
33
398

Totaal (31-12-2012)

398 Leden

Het verschil tussen 393 en 398 wordt verklaard door de leden die per 31-12-2012 het lidmaatschap
hebben beëindigd. Teven is er in 2012 nog een mutatie over 2011 doorgevoerd, dit verklaard het
verschil tussen hat aantal mutaties (16-) en het werkelijke aantal (15-).

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de commissie voor haar werkzaamheden, en vraagt zich af of de afname van het
ledenaantal ‘normaal’ is gezien de demografische ontwikkelingen in Epe, of dat daar andere oorzaken
aan ten grondslag liggen. Ze zou graag zien dat de ledenadministratie samen met de commissie
vrijwilligers middels bv. exit-interviews nader onderzoekt wat de oorzaak is van de afname van het
aantal leden. Tevens adviseert het bestuur de ledenadministratie om samen met de commissie
vrijwilligers te starten met een proeftraject van het ledenadministratie programma ‘SportLink’.

4. Verslag sportcommissie
Fred van Gasteren

Algemeen
In de terugblik op 2012 is het goed allereerst het grote succes te markeren: namelijk het genoegen
dat alle actieve sporters van Cialfo hebben beleefd in de beoefening van hun geliefde sportonderdeel.
Van jong tot oud, van langzaam tot snel, van behoedzaam tot over de grens. Iedereen heeft op
zijn/haar manier en op zijn/haar niveau de activiteiten verricht die overeenkomstig de ambitie was. En
dat allemaal in het gemeenschappelijk decor: onze atletiekvereniging Cialfo.
Wie trouw het nieuws op de Cialfo website volgt heeft het complete jaarverslag 2012 op zijn netvlies.
Uit dat digitale archief wordt het volgende gememoreerd. Op regionaal niveau werden zowel op de
baan als op de weg en cross ereplaatsen behaald. Op nationaal niveau wist Arend-Jan Spierenburg 2
keer een Nederlands Kampioenschap te veroveren. De eerste was in februari op het NK indoor op de
400 meter en de tweede was in juni op het NK voor junioren in Breda. Hier pakte hij de nationale titel
op de 400m horden. Op ditzelfde NK pakte Willemijn van Laar een bronzen plak op de 400m horden.
Op het NK indoor voor Masters veroverde René Hondelink een bronzen plak op het onderdeel
hoogspringen. Op het NK masters wist Saskia Schutte een zilveren plak te pakken op de 10k in haar
e
categorie V40. Op internationaal niveau leverde atleet Joni van Loon een superprestatie. Hij werd 2
op de WK 14 kamp indoor in Helsinki. Een mega prestatie voor een multi atleet. In 2012 werden in
totaal 48 clubrecords gevestigd.
In het verslagjaar heeft een kwartet Cialfoleden de 2-daagse Jurycursus Algemeen gevolgd. Een
zestal trainers volgden de cursus “Assistent Baanatletiektrainer”. Ook werd door enkele jeugdtrainers
de workshop “Speelse atletiek” bezocht. Een groep van 7 trainers volgde de update van de
reanimatiecursus (defibrillator).
In het trainersbestand werden 5 mutaties genoteerd. Vier daarvan betroffen jeugdtrainers die door
studies en stages helaas (al dan niet tijdelijk) moesten afhaken. In mei werd afscheid genomen van
Gert Mulder die jarenlang de zaterdagochtend groep onder zijn hoede had. Het toen ontstane vacuüm
is door Lilian Cassee opgevangen.
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Dynamic Tennis
Het Dynamic Tennis speelt zich af op de maandagmorgen van 10.00-12.00 uur in de PWA-hal in Epe.
Het afgelopen jaar heeft een lichte groei laten zien, zodanig dat er nu per ochtend gemiddeld 22-24
personen aanwezig zijn. Een prima aantal om 2 uur leuk en lekker actief te zijn. De gemiddelde leeftijd
van de deelnemers schommelt rond de 70 jaar; allen zijn sportief en nog flink actief. Van de groep
spelen 2 deelnemers in een regionale competitie. Per jaar is er tweemaal een uitwisseling met de DTgroep uit Arnhem.De nieuwe sporthal is een plezierige plek om te zijn en te spelen.

Galm
Op donderdagavond van 19.00-20.00 uur vinden de Galm-lessen plaats in de gymzaal van de ‘van
der Reydenschool’. Het totaal aantal deelnemers bedraagt op dit moment 18; gemiddeld zijn er 12-14
personen per les aanwezig.
NB Zowel bij de Galm-lessen als bij het Dynamic Tennis is er nauwelijks toestroom vanuit bestaande
leden van Cialfo, terwijl beide activiteiten zich uitstekend lenen voor (tijdelijk) geblesseerde lopers of
voor lopers waar de atletiek te belastend voor wordt.

Oriënteren
e

Afgelopen jaar is er voor de 2 maal een jeugdcursus oriënteren gestart. Vanuit de A-pupillen en Djunioren hebben zich 5 kinderen aangemeld en het hele programma doorlopen. Zij zijn dermate
enthousiast over deze variant van de loopsport dat ze dit nu in hun wedstrijdprogramma hebben
opgenomen.
Tezamen met de ‘oude’ groep ol-ers en de volwassenen die meedoen hebben we een vaste groep
van 14 fanatieke lopers.
Gemiddeld 1x per 14 dagen wordt er een wedstrijd bezocht, soms zelfs in het buitenland.
Vorig jaar waren 4 van onze atleten opgenomen in de Nederlandse ploeg (Gerber, Eva, Renée en
Frank).
e

Gerber en Renée waren bovendien 1 in hun categorie in de nationale competitie.
De jeugdcursus oriënteren is aan de KNAU gepresenteerd als een mogelijkheid om ook bij andere
atletiekverenigingen het oriënteren te stimuleren.

Nordic Walking
In 2012 waren er ongeveer een kleine 30 leden die lid zijn vanwege het NW. Een deel daarvan kwam
regelmatig trainen op de dinsdagavond of vrijdagmiddag. Deze laatste training wordt op de eerste
vrijdag van de maand in Wissel-Tongeren gehouden.
In het voorjaar was er te weinig belangstelling voor een techniekcursus NW voor beginners. In het
najaar waren er 5 deelnemers voor de beginnerscursus, die een iets andere opzet had dan andere
jaren.

Wedstrijdsecretariaten (onderdeel van de sportcommissie)
Wedstrijdsecretariaat C-D Junioren
Lia Tesselaar

Het voorjaar/zomerseizoen 2012
Voor het voorjaar & zomerseizoen stonden voor de C & D-junioren 8 wedstrijden op de
wedstijdkalender (excl. competitie):
Wedstrijd
Medaillewedstrijd
Hortas
Open Gelders/Overijssels Kampioenschap
Individueel
Medaillewedstrijd
Open Gelders/Overijssels Kampioenschap

Vereniging
Athlos/Harderwijk
Cialfo/Epe
Pim Mullier/Hengelo

Aantal deelnemers
3
4
3

Gemzen/Heerde
SISU/Almelo

9
1

11

Medaillewedstrijd
'Memorial de 7 van Saskia'
Medaillewedstrijd

Flevo Delta Dronten
Flevo Delta Dronten
Cialfo/Epe

7
3
11

Voor de 4 medaillewedstrijden blijkt een redelijke constante groep van C & D junioren interesse te
hebben. De animo voor de overige wedstrijden blijft enigszins achter. Wellicht heeft dit te maken met
het type wedstrijd. Een specifieke wedstrijd als horden (Hortas/Cialfo) of het Gelders Kampioenschap
heeft wellicht niet ieders interesse.
Wanneer we inzoomen op de medaillewedstrijden dan zien we de volgende verdeling tussen de
leeftijdscategorieën:
Medaillewedstrijd bij
Athlos/Harderwijk
Gemzen/Heerde
Flevo Delta Dronten
Cialfo/Epe

D1
1
5
4
5

D2
2
2
3

C1
2
2
2

C2

1
1

De totale groep C1 junioren omvat 5 atleten en 40% schrijft zich ook daadwerkelijk in voor wedstrijden.
Dit percentage ligt bij de C2 junioren een stuk lager, nl. 14%.
Van de 12 D1-junioren is een groepje van 5 (= ruim, 40%) actief en van de 8 D2-junioren zijn dit er 2
(25%).
De eerste jaars van zowel de C als de D junioren blijken dit jaar actieve wedstrijddeelnemers te zijn!

En dan het winterseizoen 2012/2013…..
In november is iedereen overgegaan naar een andere leeftijdscategorie en is een nieuwe lichting van
8 junioren (D1) bij gekomen en de 7 atleten weggegaan. In totaliteit zijn er 37 atleten per 1 november.
Het aantal aanmeldingen van de C & D-junioren voor de winterseizoen wedstijden varieert van 4 (ruim
10%) tot 12 (33%). Bij de C-junioren (dus de voormalige D2 en C1 atleten uit het zomerseizoen) is
sprake van een constant groepje dat meedoet. Bij de D2 junioren varieert dit nogal. De oorzaak lijkt te
liggen in de afstand tot de plaats waar de wedstrijd wordt gehouden.
Een voorbeeld zijn de crosswedstrijden. Hiervan vinden er in het winterseizoen 2012/2013 in totaal 4
plaats. Voor de wedstrijden in Dronten, Emmeloord en Harderwijk is een harde kern van 2 D2 junioren
aangemeld. Voor de thuiswedstrijd in Epe stijgt dit aantal naar 6, dus 3 keer zoveel.
Eenzelfde beeld tekent zich af voor de overige wedstrijden van het winterseizoen 2012/2013. Ook
hierbij geldt voor de D2 junioren dat de wedstrijden in Epe en Heerde de aanmelding veel hoger ligt
dan voor de wedstrijden die verderaf plaatsvinden.
Aangezien de D2 junioren een groot deel van de totale groep C & D- junioren omvat is het wellicht
goed om te inventariseren of eventuele belemmeringen voor het meedoen aan wedstrijden kunnen
worden weggenomen.
Het algehele beeld is sowieso dat de animo voor wedstrijden bij de C-junioren afneemt, maar het zou
jammer zijn als deze trend al bij de D2 start.

Wedstrijdsecretariaat Pupillen
(Deborah van Emmerik)
Inmiddels al het derde seizoen bij dit secretariaat en de groep deelnemers, inclusief ouders is nog
steeds behoorlijk hecht te noemen; men neemt koffie en koeken mee, waarvan wordt genoten tijdens
het supporteren van de pupillen.
Wel minder deelname, de ervaring leert hierin dat als er door de trainers of het secretariaat niet
bovenop gezeten wordt en er achteraan blijft gaan: dat de ouders de kinderen makkelijker niet
inschrijven. Minder wedstrijden (in ieder geval 1 cross minder vanaf dit seizoen). De trainers zijn
jeugdiger, waardoor er ook minder ervaring is geweest over het gehele jaar: dit motiveert niet.
Gelukkig is hier al wel een verbetering in zichtbaar en ook al enigszins merkbaar. Verder denken
ouders wel eens ten onrechte dat ze per se zelf ook mee moeten naar een wedstrijd en daarom haken
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ze af. De positieve punten zijn er nog steeds; het clubgevoel en het vaste clubje pupillen die
meegaan.

Deelname
2007:




16 wedstrijden
216 inschrijvingen
205 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2008:




18 wedstrijden
316 inschrijvingen
283 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2009:




20 wedstrijden (3 niet doorgegaan)
372 inschrijvingen
288 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2010:


Overgangsjaar secretariaat, geen bijdrage i.v.m. ontbreken verslag

2011:




20 wedstrijden (exclusief clubkampioenschappen)
403 inschrijvingen
377 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2012:




18 wedstrijden (exclusief clubkampioenschappen)
255 inschrijvingen
247 pupillen die daadwerkelijk hebben
deelgenomen

Opkomst in 2012 van 97%. Dit is een zeer
mooi getal, zeker als je je bedenkt dat er heel
wat verjaarsfeestjes en ziektes voorkomen bij
de jeugd in deze leeftijdscategorie.
Uitgaande van een gelijk gebleven aantal
deelnemers in 2010, zien we nog steeds een
stijgende trend (zwarte lijn). Weliswaar minder
steil dan in 2011, echter met minder
evenementen, komen ook minder
deelnemers. Wel zullen we moeten waken
over de voortgang. De door de trainers
ingezette inhaalslag zal hier zeker in gaan helpen.
Belangrijk blijft het om binnen de atletiek vereniging een jonge groep pupillen te hebben. Deze zullen
dan ook actief dienen deel te nemen aan de wedstrijden en competities, waardoor we een gezonde
basis houden.
Aantal factoren die bijdragen aan de daling aan deelnames in 2011:




Minder aantal pupillen
Minder wedstrijden dan in 2011
Hoge deelname tijdens de clubkampioenschappen

De ouders nemen hun verantwoordelijkheid als er geassisteerd dient te worden of regelen zelf
vervanging als er door omstandigheden niet kan worden gereden. Deze sfeer en verbondenheid met
de club zegt veel. Er is inmiddels ook een initiatief gestart om te kijken hoe sommige ouders iets meer

13

kennis van de sport kunnen krijgen en zo ook een bijdrage kunnen leveren in de begeleiding van de
pupillen tijdens evenementen.

Overzicht pupillen wedstrijden 2012
Nr.

Datum

Wedstrijd

Aantal
inschrijvingen

Aantal
deelnemers

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

14 januari
11 februari
19 februari
3 maart
3 maart
11 maart
14 april
21 april
12 mei
2 juni
9 juni
16 juni
30 juni
15 september
22 september
29 september
27 oktober
10 november
17 november
8 december
28 december

4e GO Cross Harderwijk
5e GO Cross Heerde
Nevenwedstrijd Omnisport
Indoor Omnisport
Indoor Tuk (Steenwijk)
Indoor Epe
Medaillewedstrijd Heerde
Medaillewedstrijd Epe
Competitie Dronten
Pupillenwedstr.Nieuwe Stijl Heerde
Medaillewedstrijd Harderwijk
Competitie Kampen
A pupillen meerkamp Epe
Medaillewedstrijd Meppel
Competitie Emmeloord (finale)
Clubkampioenschappen Cialfo
Indoor Emmeloord
1e GO Cross Dronten
Indoor Heerde
2e GO Cross Emmeloord
Indoor Dronten
Totaal

14
16
11
10
4
17
20
28
14
14
17
14
14
19
12
?
1
16
14
17
6

14
13
10
10
3
17
19
28
14
14
17
13
14
18
12
?
1
16
14
14
5

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de trainers en secretariaat medewerkers voor hun werkzaamheden.
Inhoudelijk adviseert het bestuur te blijven werken aan de verbetering van de kwaliteit van het
trainerscorps.
Ook adviseert het bestuur de ontwikkelingen van de deelname van de jeugd aan wedstrijden te blijven
volgen. Op zich is er niets mis mee als de jeugd er bewust voor kiest om alleen te komen trainen,
maar we vinden het jammer als de deelname aan wedstrijden achterblijft doordat er bij ouders
verkeerde verwachtingen zijn t.a.v. de deelname aan wedstrijden.
Het bestuur verheugt zich over de groei van het oriënteren binnen de vereniging, en wil onderzoeken
of er mogelijkheden zijn om als vereniging een volwaardig lid van de Nederlandse Oriënteringsloop
Bond te worden, zodat geïnteresseerde leden van Cialfo automatisch bij deze bond zijn aangesloten.

5. Verslag wedstrijdorganisatie commissie (WOC)
Hennie Strunk

Jaarverslag 2012
In het jaar 2012 zijn er door de WOC weer 14 wedstrijden georganiseerd, die alleen te organiseren
zijn met de hulp van vele vrijwilligers.
Deze 14 wedstrijden zijn onderverdeeld in;
1 x Indoor, 11 maart
4 x Coopertest, 1000m, 5000m
1 x Medaillewedstrijd pupillen – 21 april
1 x Hordenwedstrijd – 29 april
3 x Wegwedstrijd – 31 maart, 8 mei en 5 november
1 x Meerkamp a-pupillen – 30 juni
1 x Scholierenatletiek – 12 september
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1 x Medaillewedstrijd. BCD - 22 september
1 x Clubkampioenschap – 29 september

Indoor 11 maart.
Voor de eerste keer in de nieuwe PWA Hal, nog niet veel deelnemers, maar wel veel positieve
reacties, wedstrijd vooral bedoeld voor eigen leden.

2e Tempress Solar Run 10 en 5 km 31 maart.
e

Deze recreatie voor de 2 maal georganiseerd door Tempress en Cialfo over een mooi parcours over
de oude spoorbaan en rond het Kievietsveld.

Medaillewedstrijd pupillen 21 april.
Regiowedstrijd met 232 deelnemers, door goede inzet van eigen jury en jury van deelnemende
verenigingen verliep deze wedstrijd gladjes.

2e Hortas Hurdles. – 29 april
Door keuze voor vooral gangbare hordennummers veel enthousiaste deelname, organisatie Hortas
i.s.m. met Woc Cialfo. Goede voorbereiding en PR. De clinics zijn als positief ervaren.

Rabobank 10 EM + 5EM en 5Km - 10 mei 2011.
Zeer gewilde wedstrijd, met volgens ons een juiste keuze van de afstanden.

A-Pupillen Meerkamp 30 juni 2012
Echt een meerkamp wedstrijd met veel strijd voor de podium plaatsen, door misverstand tussen Regio
en Woc waren erg geen prijsuitreikingen. Jammer, vooral voor de huldiging van de atleten.

BCD-Junioren Medaillewedstrijd 22 september
Deelname van atleten van alle regioverenigingen.

Clubkampioenschappen
De wedstrijden zijn dit jaar weer afgewerkt op vrijdag en zaterdag, we zouden als Woc heel graag
meer senior wedstrijdatleten en recreanten als deelnemers willen zien. Daarom hierbij al een oproep
voor volgend jaar.
Daarnaast werd door de CDC weer een dagvullend programma verzorgd, veel bezoek over de hele
dag, met afsluitend weer een ballonvaart en een eetfestijn, met poffertjes, chocotoren en spareribs.
Wij denken dat iets soortgelijks in 2013 voor herhaling vatbaar is.

4 x Coopertest,1000 en 5000 meter.
Afgelopen jaar op de 1000 m en 5000meter goed bezocht - 2 series wat een toename in deelname is.
Ook hier zouden wij graag meer deelname door eigen Cialfo leden zien, zowel wedstrijdatleet als
recreant.

Schoolatletiek 12 september
Deze middag werd door +/- 70 kinderen bezocht en er werd enthousiast aan de diverse onderdelen
meegedaan, met als finale de estafette.

Najaarsloop ½ Marathon + 5 en 10km.
Sponsor. PUUR! Uit Heerde, Totaal 260 deelnemers.
Het afgelopen jaar is de WOC weer een keer of 6 bij elkaar geweest om alle voorbereidingen voor de
wedstrijden goed te plannen en de taken te verdelen. Bij deze bijeenkomsten constateerden wij
steeds vaker dat de bezetting van de WOC te gering was en dit probleem is ook bij de vrijwilligerscommissie neergelegd.
Dit heeft eind 2012 geleid tot het plezierige feit, dat wij twee nieuwe gezichten konden begroeten in de
WOC, nl. Piet de Wildt en Dennis Lith. Piet heeft te kennen gegeven om de voorzitters taken op zich
te willen nemen, terwijl Dennis de functie van Jury coördinator baanwedstrijden op zich zal nemen.
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Heren, beide van harte welkom in de WOC. Om de commissie compleet te maken zoeken wij nog een
persoon voor de functie wedstrijdsecretariaat baanwedstrijden of wegwedstrijden. Wie belangstelling
heeft, spreek gerust iemand van de WOC aan of meld je bij de vrijwilligerscommissie.

Plannen 2013
Het WOC wil in 2013 in dezelfde wedstrijden organiseren als in 2012 en daarnaast het NK Masters
2013. Ten behoeve van het secretariaat is behoefte aan een aantal extra investeringen:







Printer
Kopieerapparaat
Verbetering geluidsinstallatie
Eigen kast/kastruimte t.b.v. woc
Vaste ruimte t.b.v. microfonist.
Grote parasols t.b.v. juryleden.

Voor de organisatie van de NK Masters op 8 en 9 juni 2013 hebben wij geen opbrengsten, kosten
en/of investeringen begroot, omdat deze wedstrijd onder een andere structuur valt.

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de commissie voor haar werkzaamheden. We vinden het jammer dat er geen
bedragen worden genoemd door de commissie voor de door haar geplande investeringen. Dat hoeft
echter een realisatie daarvan niet in de weg te staan. De geluidsinstallatie is inmiddels al
onderhanden genomen, en het bestuur stelt voor dat bij de herinrichting van de bestuurskamer ook
ruimte wordt ingericht voor een kast t.b.v. het WOC.

6. Verslag sponsorcommissie
Jan Baack

Sponsorcommissie
Helaas hebben zich afgelopen jaar geen leden gemeld om mogelijke sponsoren te benaderen, Zonder
uw hulp/inzet krijgt Cialfo de sponsorkas niet verder gevuld. De sponsormogelijkheden bij Cialfo
bestaan onder meer uit:







fungeren als hoofdsponsor
reclameborden rondom de baan, nog veel plaatsen beschikbbar
reclameborden sprintbaan, nog twee plaatsen beschikbaar
clubbladadvertenties, nog genoeg ruimte beschikbaar
meteractie nieuwe baan, lang niet alle meters zijn uitgegeven
wedstrijdsponsoring

Heeft u kandidaat-sponsoren, heeft uw werkgever interesse, laat het ons weten, Cialfo is er blij mee
en de commissieleden doen hun best de sponsoren over te halen Cialfo te steunen.

Kortingskaartactie
Tijdens de actie van 2012 zijn 179 kaarten afgerekend, de indruk bestaat dat niet alle kaarten zijn
afgerekend. Voor 2013 gaan we hier strenger op toezien. Voor deze actie maken we relatief weinig
kosten, per kaart komt er ongeveer € 14.50 in de clubkas. Streefgetal voor 2013: 200. De huidige
actievoerders zoeken leden die deze actie voor hun rekening willen nemen. U kunt zich melden bij
Saskia Schutte of Jan Baack.

Grote Clubactie
Bij deze actie zijn er tot op heden 563 loten afgerekend, van 61 loten is het geld nog niet ontvangen of
de loten zijn niet teruggebracht. Ook hier gaan we in 2013 strenger op toezien. De actie was
uitgegaan van 600 loten en dit getal is dan weer het streefgetal voor 2013. Per lot komt er € 2.40
minus enkele kosten in onze clubkas. Al enkele jaren verzorgt Jannie Strunk deze actie, zij zoekt
leden die deze actie van haar willen overnemen, c.q. haar willen helpen met deze actie.

Oud papieractie
In 2012 hebben leden en niet-leden totaal 27.680 kg oud papier verzameld, verdeeld over
e
1 kwartaal 7900 kg
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e

2 kwartaal 8020 kg
e
3 kwartaal 6320 kg
e
4 kwartaal 5440 kg
Het totaal is goed voor ongeveer € 1000,00 voor de clubkas. Gerhard Stegeman verzorgt al jaren
deze actie en hoopt dat in 2013 het aantal kg. weer gaat stijgen, in 2011 verzamelden we 33.580 kg.

Oliebollenactie 2010 (als onderdeel van de sponsorcommissie)
Adri Nederlof

Samenstelling commissie
De commissie die zich bezighoudt met de oliebollenactie bestaat al enige jaren uit een goed ingewerkt
team, nl . Adri Nederlof (coördinator), Roy van den Broeke, Yvonne van den Broeke, Dorothé
Ligtenberg, Annet van Egteren, Wilma Volgenant en Jan Baack.
De commissie is in 2010 gestart in deze samenstelling en is van plan dit gedurende 5 jaren (tot en met
2014) te blijven doen. In dat laatste jaar moet gezorgd worden voor opvolging.

Belangrijke acties
De oliebollenactie is dit jaar op een enigszins andere leest geschoeid dan in voorgaande jaren.
Voorheen vond het bakken plaats in samenwerking met de heren Kieskamp en Van Ruiven waarbij
met behulp van tal van vrijwilligers oliebollen gebakken en ingepakt werden in het Cialfo-clubhuis. Uit
de evaluatie van de actie is o.a. duidelijk geworden dat het bakken in het clubhuis niet meer mogelijk
zou zijn. Na rijp beraad is daarom besloten gebruik te gaan maken van de medewerking van bakker
Marcel Commandeur uit Epe om oliebollen en nu ook appelbeignets te kunnen aanbieden.
Naast informatie in de lokale media en op de website is met een beperkte promotieactie (‘gratis
oliebol bij de koffie’) tijdens de wedstrijden op 18 december getracht de aandacht te vestigen op de
komende oliebollenactie.
Op 29 december heeft het oliebollenteam van bakker Marcel Commandeur het bakken van de
oliebollen en appelbeignets voor zijn rekening genomen. De oliebollen zijn door vrijwilligers van Cialfo
ingepakt in doosjes, voorzien van Cialfo-sticker met warmhoud-tips, en vervolgens vervoerd naar het
clubhuis voor aflevering aan de bestellers. Een en ander is op een bijzonder soepele wijze tot stand
gekomen en uitgevoerd.

Resultaat van de oliebollenactie 2012:
In totaal zijn ongeveer 3.700 oliebollen en 584 appelbeignets gebakken, daarvan is het merendeel
door de leden van de vereniging aan de man/vrouw gebracht en is tevens een aantal oliebollen aan
sponsors en buurtbewoners van de vereniging overhandigd als teken van goodwill.
Dank zij onze leden en de hulp van een (beperkt) aantal vrijwilligers in samenwerking met team
Marcel Commandeur, heeft deze actie voor de vereniging netto een bedrag opgeleverd van € 1.404,Dit bedrag is bedoeld als bijdrage voor de inrichting van de nieuw gebouwde slechtweeraccommodatie.

Plannen 2013
Er waren afgelopen jaar relatief veel oliebollenacties binnen de gemeente en misschien zijn sommigen
actie moe geworden. De commissie is desondanks van plan ook voor 2013 weer een oliebollenactie
op touw te zetten. We streven er naar om de verkopen van 2012 te evenaren en zo mogelijk nog iets
te verhogen. Wel zal de commissie nadenken hoe de verkoop nog beter gestimuleerd en gepromoot
kan worden.
Over de begroting valt niet veel te zeggen. Afspraken met de leverancier van de oliebollen en
appelbeignets alsmede de verkoopinspanningen van onze leden bepalen voor het grootste deel de
resultaten van de actie. De verwachting is dat deze niet fors zal afwijken van 2012, zodat we hopelijk
weer een netto opbrengst van ca € 1.500,- kunnen aandragen voor een nog nader te bepalen doel.
Daarnaast beraadt de commissie zich nog of er tijdens andere evenementen bepaalde acties op touw
gezet kunnen worden om extra inkomsten voor de vereniging te genereren (bv. tijdens wedstrijden op
de baan, zoals de NK Masters in juni 2013).

Bestuursadvies:
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Het bestuur dankt de commissie voor haar werkzaamheden en stelt voor de diverse acties in 2013
beter onder de aandacht van de leden te brengen. Ook zal zij de vrijwilligerscommissie benaderen om
te (helpen) zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor de verschillende acties.
Met betrekking tot de oliebollenactie is het bestuur positief over de wisseling van het zelf bakken naar
het laten bakken door bakker Marcel Commandeur. We hebben van verschillende kanten vernomen
dat de oliebollen en appelflappen van goede kwaliteit waren. Hierdoor zal het zeker makkelijker
worden om de geplande verkoop voor 2013 te halen.

7. Verslag accommodatiecommissie
Jan Witsenboer

Terugblik 2012
Ook in 2012 heeft de klussengroep er weer voor gezorgd dat onze accommodatie er uitstekend uitziet.
De inzet om dit te bereiken beperkt zich niet alleen tot de dinsdagmorgen. Het is goed om te merken
dat dit de vereniging niet ontgaan is, hetgeen vooral tot uiting is gekomen door de verkiezing van Joop
Simmelink tot vrijwillige van het jaar.
In 2012 is de tractor in de revisie geweest en kan er weer een aantal jaren tegen, dit is onontbeerlijk
bij het onderhoud van het terrein.
Naast het onderhoud heeft de klussengroep ook de realisatie van een slechtweeraccommodatie op
zich genomen. Iedereen kan zien dat het project in een vergevorderd stadium is. We hopen
binnenkort tot een afronding te komen.
De materialencie heeft er ook in 2012 weer voor gezorgd dat de benodigde materialen voor zowel
training als wedstrijden in goede staat ter beschikking staan. We willen een oproep doen aan iedereen
om zuinig met het materiaal om te gaan, aangezien vervanging hoge kosten met zich meebrengt
Nemen we b.v. een speer € 225, horde € 200 en een eenvoudige hoogspringlat € 95. Wees er dus
zuinig op!
In de kantine zijn dit jaar geen grote investeringen gedaan, maar alle inspanningen van de vrijwilligers
verdienen een groot compliment.

Plannen 2013
Het jaar 2013 zal vooral in het teken staan van de afronding van de slechtweeraccommodatie en
daarnaast het Nederlands kampioenschap voor masters in juni. Voor het NK moet nog de nodige
voorzieningen en aanvullingen worden gerealiseerd. De financiële consequenties zullen in de
begroting voor dit kampioenschap worden opgenomen.
Voor het overige staan er geen grote projecten op het programma en zal het zwaartepunt liggen op
het onderhoud van de accommodatie. De totale kosten hiervoor schatten we op een bedrag van €
2000-3000.

Verslag Clubhuiscommissie (deel van accomodatiecommissie)
Gerhard Stegeman

Terugblik 2012
De clubhuiscommissieleden in 2012 waren: Benny Bourgonje (HACCP/vervanger Gerhard/lijst
bezetting op dinsdag- en donderavond), Mia Leurs (schoonmaak), Willy de Graaf (wasgoed), Gerhard
Stegeman (beheer/inkoop/kasboek), Janny Strunk (inrichting/versiering).
Lilian Cassee is begin dit jaar gestopt. Bedankt voor je inzet. De bezetting van de bar werd weer
geregeld tijdens diverse wedstrijden en een aantal trainingen. Ook werd het clubhuis door derden
gebruikt. Het regelen van de bezetting tijdens wedstrijden e.d. werd door de vrijwilligerscommissie
geregeld. Hiervoor wordt nog steeds iemand gezocht.
Natuurlijk werd het clubhuis weer schoon gemaakt en de inkoop voor de verkoop geregeld. Het
financiële deel zal in het verslag van de penningmeester te zien zijn.
Dit is het eerste jaar dat de kantine in de clubhuiscommissie is overgegaan. We zijn nog wel op zoek
naar een paar mensen die ons willen komen versterken.
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Voor de dames wc zijn twee warme lucht handendrogers gekocht, omdat de handdoekrollen niet meer
(gratis) geleverd konden worden. Rentokil bedankt voor de sponsoring al die jaren. In de keuken
komen twee houders voor papieren rollen i.p.v. de handdoekrol. Ook is er een verlichting aangebracht
onder de bar, zodat er wat meer licht is op het werkblad.

Plannen 2013
Grote investeringen voor komend jaar zijn er niet; alleen de afwerking van de plannen van de
herinrichtingcommissie, waarvoor al gereserveerd was.

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de commissie voor haar werkzaamheden en wil deze commissie, die vaak
onzichtbaar voor andere Cialfo leden haar werk doet, bij de andere leden onder de aandacht brengen.
We vergeten wel eens als leden van Cialfo wat een mooie accommodatie we hebben en hoeveel werk
het is om die accommodatie in stand te houden. De accommodatie commissie verzet veel werk,
meestal buiten de normale trainingstijden en zorgen ervoor dat onze atleten een voortreffelijke plek
hebben om te sporten.
We willen de commissie met name complimenteren voor de wijze waarop in het afgelopen jaar met
beperkte middelen en een beperkt budget een prachtige slechtweer accommodatie is neergezet.
Wat betreft de bedragen die door de commissie zijn genoemd, deze zijn in de ‘normale’ begroting van
Cialfo opgenomen als kosten voor onderhoud van de accommodatie.

8. Verslag jeugdcommissie
Ruben Zwarts, namens de Jeugdcommissie.

Terugblik 2012
Ook in 2012 heeft de Jeugdcommissie weer enkele activiteiten voor de jeugd georganiseerd. De
groep heeft haar grootte kunnen behouden.
We zijn begin van het jaar met de pupillen naar een indoor speelparadijs gegaan, halverwege het jaar
hebben we een vossenjacht georganiseerd en in december heeft sinterklaas een bezoek gebracht
aan het clubhuis van Cialfo.
Voor de junioren hebben we het ‘Wie is de mol’ spel gedaan in Epe met daarna een barbecue. Eind
september hebben we een foto-puzzeltocht georganiseerd. Ook bij de junioren hebben we het jaar
afgesloten met sinterklaas.
Een verslag en foto’s van de meeste activiteiten zijn terug te vinden op de website.
De opkomst was bij alle activiteiten tussen de 20 en de 30. Dit was meer dan verwacht en beter dan
vorig jaar. We gaan dan ook op dezelfde wijze verder in 2013, kwaliteit boven kwantiteit.

Plannen 2013
Voor 2013 proberen we 6 activiteiten te organiseren verdeeld over het jaar. Wij zullen hiervoor
ongeveer hetzelfde bedrag van de club vragen als in 2012, dit zal naar verwachting rond de €250 tot
€300 liggen.
We verwachten slechts een beperkt beroep op vrijwilligers/ouders te hoeven doen omdat we veel met
‘eigen’ leden op kunnen lossen. Voor activiteiten buiten Epe zullen we ouders vragen zich op te geven
als chauffeurs.

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de commissie voor haar werkzaamheden. We hebben van deelnemers en ouders
begrepen dat de activiteiten van deze commissie erg in smaak vallen bij de jeugd.
Het enige puntje van aandacht is w.b. het bestuur dat er in onze ogen soms onnodig geld wordt
gevraagd voor deelname. Er is binnen de begroting van Cialfo voldoende ruimte om zaken als het
sinterklaasfeest gratis aan te kunnen bieden.
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9. Verslag interne en externe communicatie
Fred van Gasteren

Terugblik 2012
Gedurende het verslagjaar 2012 is verder uitvoering gegeven aan het beleid rond de communicatie.
Dit betekende o.a. dat het aantal uitgaven van het clubblad verder beperkt is tot 3 edities in 2012.
Omgekeerd is verspreiding van het digitale nieuws (waarvan de Nieuwsbrieven deel uitmaken)
uitgebreid. Uit een in 2012 gehouden enquête is het draagvlak voor het verder vergroten/digitaliseren
van het nieuws en de communicatie bevestigd.
Aan de al bestaande Nieuwsbrieven ( de Sprintex, Orienteren en van de groep van Henk Liefers) zijn
derhalve initiatieven toegevoegd voor andere categorieën, zoals de Nieuwsbrief voor de Pupillengroep
en de C-D groep. De website heeft een substantiële face lift ondergaan, zowel op de inhoudelijke
mogelijkheden als op het design.
De actuele bemensing van de commissie, die gaandeweg de commissie In- en Externe Communicatie
is gaan heten (afgekort IEC), is : Fred van Gasteren (vz), Dicky Tiemens, Cor van Emmerik, Henk
Zevenhuizen, Robert v/d Hulst, Linda van Westerveld, Steven Geerts, Thomas Spierenburg en Philip
Hoogenraad.
Overeenkomstig de ingezette koers blijven we toewerken naar verdere verbetering en verwerking van
de “info stroom”. Denk hierbij aan:
e

1 . Het plaatsen van banners en logo’s van onze adverteerders op de website.
e

2 . uitbreiding van de (voor elk lid toegankelijke) Nieuwsbrieven van de diverse groepen en het
toevoegen van een nieuwsbrief van het bestuur.
e

3 . het voornemen om het clubblad in 2013 twee maal te laten verschijnen. De eerste kort ná de ALV
met alle relevante data en een doorkijk naar het nieuwe buitenseizoen. De tweede kort ná de
clubkampioenschappen met een doorkijk naar het dan naderende winterseizoen.
En aanvullend op die 3 punten zijn er nog allerlei andere “nieuwsdragers” die onderhoud en
aanpassing behoeven, zoals brochures flyers e.d.

Begroting 2013
Voor het uitbrengen van een clubblad hebben wij in 2013 ca. € 2500,- nodig. Daarnaast voor overige
PR werkzaamheden nog eens ca. 500,-.

Website (als onderdeel van de IEC)
Robert van der Hulst

Terugblik 2012
In 2012 is de verschuiving van clubkrant naar website verder vormgegeven. De website heeft meer
inhoudelijke artikelen gekregen.
Vanuit de web redactie is er ook een wedstrijd opgezet “Uit de Oude Doos” genaamd, waarbij de
deelnemers aan de hand van foto’s uit de Cialfo historie vragen moesten beantwoorden. Twee Cialfo
leden (Lisanne Maasland en Deborah van Emmerik) hebben een meter baan gewonnen bij deze
wedstrijd.
Het aantal bezoekers aan de website is iets afgenomen in 2012, maar de mensen die de website
bezochten bekeken meer pagina’s en bleven langer op de website.
De piek van het aantal bezoekers ligt net als in andere jaren rond de ‘grote’ wedstrijden (10 EM, ½
marathon) maar ook bij evenementen als de clubdag.
De layout van de website is eind 2012 aangepast. Er waren voorheen 3 aparte websites (gewone site,
10em site en ½ marathon site). Deze zijn nu geïntegreerd in één website. Tegelijkertijd is er een nieuw
sjabloon voor de website in gebruik genomen (waardoor deze er beter uitziet op bredere
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beeldschemen en ook op tablet pc’s) en is de achterliggende software aangepast waardoor deze
beter beveiligd is tegen evt. pogingen tot ‘hacken’.

Plannen 2013
Vanzelfsprekend gaan we door op de ingeslagen weg. Daarnaast zal er dit jaar ivm de organisatie van
de NK Masters een apart deel op de website worden ingericht voor de informatie en uitslagen van dit
NK.

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de commissie voor haar werkzaamheden. We zijn erg tevreden met de verschuiving
van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ media. Toch zijn we ook blij dat de commissie er niet voor kiest het
clubblad helemaal te laten vervallen.
Daarnaast wil het bestuur de commissie vragen de ontwikkelingen mbt (sociale) media op de voet te
blijven volgen en er voor te zorgen dat Cialfo ook op die nieuwe media present is.

10.

Beheer en onderhoud baan (Stichting Start)
Steven Hofenk, voorzitter

Beste leden van Cialfo,
Namens het bestuur van de Stichting Start, die de beheerder van de atletiekbaan is, een kort verslag
van de activiteiten. Afgelopen jaar heeft het bestuur van Cialfo samen met de bestuurders van Start
om de tafel gezeten om duidelijkheid te krijgen over de rol van stichting Start in relatie tot die van de
vereniging. Met de onzekerheid van eventuele toekomstige bijdrage vanuit de gemeentebegroting in
het achterhoofd is samen met het bestuur van de vereniging besloten om periodiek de uitgangspunten
voor de exploitatie te herijken en bij te stellen waar nodig. De achterliggende berekeningen en
uitgangspunten zijn inzichtelijk en punt voor punt doorgenomen met het bestuur van Cialfo.
Eind 2012 hebben we ongeveer € 48.000 in kas. We liggen voor zover we nu kunnen overzien op
schema om in de komende jaren het groot onderhoud, belijning en schoonmaak van de rondbaan te
kunnen bekostigen. Daarnaast dienen we een vanuit de exploitatie de verzekeringen en een aantal
overige kosten te betalen. Vanwege de dalende rentestanden, is het moeilijk om de rente-opbrengsten
vast te houden. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om het kapitaal renderend te kunnen beleggen,
zonder daarbij grote risico’s te lopen.
In 2013 staat het reinigen van de toplaag van de baan gepland.

Bestuursadvies:
Het bestuur dankt de stichting voor het verstrekken van de transparantie betreffende haar
werkzaamheden en haar financiën.
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