Notulen Algemene Ledenvergadering 2013
Datum: vrijdag 1 maart 2013, 19.30 uur. Plaats: Clubhuis AV Cialfo.
Naast de bestuursleden hebben 35 leden de presentielijst getekend.

1. Opening door de voorzitter René Hondelink om 19:32 uur.
De voorzitter gebruikt bij de opening van de vergadering de nieuwe geluidsinstallatie om deze te
demonstreren. Hij heet alle aanwezigen welkom en memoreert dat het zijn laatste vergadering is. Hij blikt kort
terug op het afgelopen jaar en benoemt de geweldige inzet van vrijwilligers binnen de vereniging en blikt
vooruit op het NK Masters dat in 2013 door Cialfo georganiseerd gaat worden. Hij refereert ook aan de
Nationale Complimentendag die vandaag is en geeft alle Cialfo vrijwilligers een groot compliment. Hij staat in
het bijzonder even stil bij de klussenclub die een geweldig gebouw uit de grond gestampt hebben.
Aanvullingen op de agenda: geen.
Er is ook geen tegenkandidaat voor de kandidaat voorzitter.

2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
Fred van Gasteren, bestuurslid sportzaken reikt samen met de voorzitter de prestatiebekers uit. Fred is als
sprinter erg tevreden met de goede sprintprestaties bij de jeugd. Daarna gaat de groep op de foto. Overzicht
van alle prijswinnaars is op de website te vinden.

3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is dit jaar één jubilaris die 25 jaar lid is van Cialfo: onze voorzitter René Hondelink. Secretaris Robert van
der Hulst overhandigt hem het jubileumcadeau en de felicitaties namens de gehele vereniging.
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet. De financiële stukken werden in de pauze door de
penningmeester uitgedeeld

4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 2 maart 2012 (bijgaand).
Pagina 5, Laatste regels. Hennie Strunk grapt dat hij zich niet kan herinneren een drankje van Leo te hebben
gehad ;-). Leo biedt aan vandaag opnieuw een rondje te geven in verband met zijn 81 e verjaardag!. De
notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Dank aan de secretaris.

5. Ingekomen berichten en stukken.
De secretaris, Robert van der Hulst, geeft aan dat van de volgende leden afmeldingen zijn ontvangen: René
Broerse, Henk van Vemde, Lilian Cassee, Jan Lubbinge, Ria Baack, Christel Baack, Arend Jan Spierenburg
en Marian Koolhaas. Verder zijn voor de vergadering geen relevante berichten ontvangen. De secretaris
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maakt van de gelegenheid gebruik de aanwezigen te wijzen op een nieuwe rubrief op de Cialfo website:
Ingekomen post. Daarin komen berichten die binnengekomen zijn bij de secretaris. Dat zijn over het
algemeen uitnodigingen voor wedstrijden e.d.

6. Jaarverslag 2012 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.
Opmerkingen: geen. Verslag is overgenomen.

7. 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:
 Commissie leden/vrijwilligersbeleid: Steven Hofenk: adviseert te onderzoeken naar andere
trainingstijden om evt. extra leden aan te trekken. Bestuursadvies: overgenomen.
 Ledenadministratie: Advies overgenomen.
 Sportcommissie: Advies overgenomen.
 WOC: Frank Mensink vraagt zich af of het WOC niet een eigen loopcompetitie of crosscompetitie kan
opzetten om hiermee recreanten en nieuwe lopers te kunnen aantrekken. Dat gebeurt elders ook, bv.
Pallas (Wageningen), Ommen, Twente, Harderwijk. Hiermee een aanbod doen voor eigen recreanten en
lopers van buiten. Advies overgenomen.
 Sponsorcommissie: Advies overgenomen.
 Accommodatiecommissie: Jan Witsenboer en Frank Mensink vragen het woord. Zij doen verslag van de
laatste stand van zaken m.b.t. de nieuwe oefenruimte.
Geconstateerd werd dat er 3 jaar geleden sprake was van het feit dat de vereniging zou moeten kiezen
tussen een extra kunststofsector of een oefenruimte. Het nieuwe bestuur dat toen aantrad meende dat
allebei mogelijk zou moeten zijn en heeft met het gereedkomen van de oefenruimte bewezen dat dat een
juiste visie was. Daarbij is bovendien gebleken dat het met inspanning van vele leden gelukt is om het
beschikbare budget voor de oefenruimte slechts met € 100 te overschrijden. Dat lukt tegenwoordig geen
enkele professionele bouwer.
Hoewel het gebouw nog niet helemaal af is kan het nu al gebruikt worden. Daarom worden hierbij de
sleutels van het gebouw aan het bestuur overhandigd.
Toen bleef er nog een ding knagen, en dat is de naam van het gebouw.
Er is al jaren heel verwarrend gesproken over ‘krachthonk’ en/of ‘nat-weer-accommodatie’.
Krachthonk dekt op geen enkele manier de lading en zoiets is ook nooit de bedoeling geweest. Waar vaak
aan gerefereerd werd was de kleine ruimte achter de kleedkamers, destijds, waar wat gewichtjes lagen en
een enkel bankje; dat noemde men ‘krachthonk’. Aan zo’n zelfde kleinschalige ruimte is wel altijd behoefte
gebleven nadat die was verdwenen (de oude ruimte is door een vorig bestuur bij de kleedkamers
getrokken).
Nieuw was het feit dat er behoefte ontstond aan een ruimte om wat oefeningen te kunnen doen als het
weer buiten-trainen niet toeliet (?!). En zo ontstond de wens en de naam van ‘nat-weer-accommodatie. Zo
waren er twee woorden; één die de lading niet dekte en één die niet lekker in de mond lag.
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Vandaar dat een groepje wijze mannen binnen de vereniging zich heeft gebogen over een goede naam
voor dit gebouw.
Een ‘oefenruimte’ dat is het! En dat zou je op 2 manieren kunnen benoemen; of het oosters getinte ‘dojo’
of het angelsaksische ‘gym’. Gekozen is voor gym.
In de beraadslaging over de naam werd ook geopperd dat het misschien al wel ‘gebruik’ is bij Cialfo om
een gebouw de naam mee te geven van de ‘voortrekker’ daarvan, zoals de materialenberging de Knip is
genoemd met een knipoog naar Richard Knippenberg. Dat zou dan ook voor de gym mogen gelden. Dat
heeft de wijze mannen doen besluiten de vergadering voor te stellen de naam van de nieuwe oefenruimte
te laten zijn: Henk’s Gym. Onder applaus gaat de vergadering akkoord. De naam zal vanaf dinsdag 5
maart 2013 op het gebouw prijken.
Bestuursadvies over de accomodatiecommissie is overgenomen.
Jeugdcommissie: Advies overgenomen.
Commissie Interne en Externe Communicatie: Marteke Witsenboer vraagt zich af hoe het zit met de
financiële kant van de clubbladen. Is er een financiële reden voor het afnemen van het aantal clubbladen.
Of is het een inhoudelijke? En hoe kan het dat er nog steeds EUR 250,- begroot is voor maar 2
clubbladen.
Bestuurslid Fred geeft aan dat we mee gaan met de tijd en op een moderne manier met onze leden willen
communiceren en dat de communicatie per email en website de voorkeur heeft. Er komen dit jaar 2
exemplaren (na de ALV en na de clubdag). We weten nog niet wat we op termijn gaan doen. De begroting
van EUR 2500,- is een foutje. Dat zal worden gecorrigeerd.
Frank Mensink wil graag de nieuwsbrieven op de website nadrukkelijker in beeld brengen. Dat zal
gebeuren. Leo Kwakernaak vraagt zich af wat de afname in het aantal clubbladen betekent voor



adverteerders. Fred antwoord dat adverteerders via banners op de website zullen worden
gecompenseerd. Advies overgenomen.
Beheer en onderhoud baan: Advies overgenomen.

8. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en
lasten en van begroting 2013.
Penningmeester Jan Baack voert het woord en licht de jaarstukken toe.
Hennie Strunk vraagt zich af of het een goed idee is de woc als inkomstenbron apart te vermelden. Je kunt dat
beter als incidentele opbrengst boeken. Het lijkt nu dat we het voor het geld doen. Jan Witsenboer: dan kun je
het ook beter als 0 begroten. De penningmeester zegt toe dat voor volgende jaar te doen.
Jan Witsenboer: vraagt voor de begroting 2013 waar de begroting is voor het onderhoud hondenterrein. Antw:
dit staat bij de incidentele opbrengsten.
Steven Hofenk: suggestie om iets doen richting de trainers. Evt. aantal trainers vergroten of de
trainersvergoeding verhogen. René: er is een maximum vergoeding (fiscaal) van Eur 1500,-. We zullen kijken
wat we binnen deze ruimte kunnen doen.
Steven Hofenk: ik zie niets over de NK Masters 2013. Is dit een aparte begroting en speelt dit quitte?. Antw.:
dit is er bewust uitgehouden. We hebben nog niet alle info op een rijtje maar streven naar budget neutrale
organisatie. Steven: wat gebeurt er als de begroting van het NK niet sluit. Moeten we daar geen reservering
voor opnemen? Voorstel: begroting goedkeuren onder voorbehoud van sluitende begroting NK.
Frank Mensink stelt voor om trainers meer te betrekken bij het wel en wee van hun pupillen. De tijd die dat
kost, kun je in de vergoedingen sfeer corrigeren. Fred zegt toe dit op te pakken. Uitbreiding van het aantal
trainingen kan evt. lastig zijn omdat het niet gemakkelijk is nieuwe trainers te vinden. Leo Kwakernaak merkt
op dat geld niet het belangrijkste is (en was). Het geven van training biedt zoveel meer dan alleen geld.
Frank Mensink heeft gehoord dat er gedacht wordt aan zonnecollectoren bij Cialfo. Antw: Dat gaan we
onderzoeken. Steven Hofenk stelt voor de verplichtingen 2010 toe te voegen aan de alg. reserve. Vergadering
gaat akkoord met jaarcijfers en begroting onder voorbehoud van sluitende begroting NK. Vergadering gaat
ook akkoord met de contributiebedragen voor 2013.

9. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
Jan Witsenboer doet verslag. Hij heeft samen met Vincent Smit bij de penningmeester thuis de jaarcijfers
gecontroleerd. Commissie heeft boeken in goede order gevonden en stelt voor de penningmeester decharge
te verlenen. Vergadering neemt dat voorstel over.
Jan Witsenboer vertrekt uit de kascommissie. Adri Nederlof zal toetreden tot de kascontrole commissie. Er
wordt een nieuw ‘reserve’ lid gevraagd. Steven Hofenk meldt zich daarvoor aan.

10. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden.
René Hondelink treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Marjan de Gruijter voor als nieuwe
voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering neemt het voorstel over. Cor van Emmerik geeft de
nieuwe en de vertrekkende voorzitter namens de vereniging een bloemetje.

11. Rondvraag en sluiting door de voorzitter
Mar Kwakernaak: In het verleden hadden we een actie 4 x lopen, 1 x betalen. Wellicht is het een goed idee
om dat te herhalen? Antw: dat zullen we onderzoeken.
Voorzitter René Hondelink draagt de voorzittershamer over aan zijn opvolger Marjan de Gruijter en daarmee is
zijn aftreden een feit.
Marjan houdt een korte welkomst speech. Zij is blij dat ze bekende gezichten ziet van ‘haar’ maandag avond
groep. Anderen die ze nog niet kent, hoopt ze snel te leren kennen. Ze bedankt René en geeft hem
complimenten, die passen vandaag wel op de nationale complimenten dag. Ze biedt de aanwezigen namens
het bestuur een drankje aan. En verklaart de vergadering om 21:15 gesloten.
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