Notulen Algemene Ledenvergadering 28 februari 2014
1. Opening door de voorzitter om 19.32 uur.
Naast het bestuur zijn er ruim 60 leden aanwezig. Daarvan hebben er 45 de presentielijst
getekend.
De voorzitter a.i. John Steentjes heet de aanwezigen welkom en stelt het bestuur voor aan de
aanwezigen: Fred van Gasteren sportzaken, Cor van Emmerik vrijwilligerszaken, Jan Baack
penningmeester, Robert van der Hulst secretaris en John Steentjes voorzitter a.i. Hij stelt ook vast
dat er geen ‘tegenkandidaten’ zijn voor de vacante bestuursfuncties die bij agendapunt 10 aan de
orde komen. Hij memoreert dat het bij een sportvereniging als vanzelfsprekend om de sport gaat,
en dat daarom aan het begin van de vergadering de sportieve prestaties van het afgelopen jaar
centraal staan.

2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
Bestuurslid sportzaken, Fred van Gasteren, en voorzitter a.i. John Steentjes reiken de
prestatiebekers uit en delen ook oorkondes uit. De complete lijst met winnaars is te vinden op de
Cialfo website.
Op de foto hieronder (gemaakt door Gerhard Stegeman) staan de gelukkigen.

3. Huldiging van de jubilarissen.
Dit jaar waren er 4 Cialfo leden 25 jaar lid van onze vereniging. Eén daarvan, Christiaan
Scheepers, woont in Papendrecht en kon vanavond niet aanwezig zijn. De andere drie zijn wel
aanwezig en worden kort toegesproken door de voorzitter. Hij kenmerkt ze als super sporter,
super klusser en super vrijwilliger.

Elbert-Jan vanLaar, supersporter. Hij is bestuurslid geweest, vader van 2 sportieve
kinderen(Thomas, Willemijn) en ook zijn ouders zijn altijd sportief en actief binnen Cialfo geweest.
Hij was een MILA atleet. Heeft de 1500m net onder de 4 min gelopen. Hij heeft nog steeds
verschillende clubrecords bij Cialfo.
Barend Bosman, superklusser. Als oudervan jeugdleden binnengekomen en lid gebleven.
Recreant en recreantentrainer geweest. Ook (hoofd-) jurylid. Expert in hang- en sluitwerk. Actief in
de klussengroep.
Adri Nederlof, supervrijwilliger. Zelfvrijwilliger maar ook werver van vrijwilligers. Belangrijke rol
gehad bij de werving van vrijwilligers voor het NK masters. Ook een belangrijke rol in de oliebollen
commissie. Kwaliteit is zijn motto. Erg prettig om mee samen te werken.
De drie jubilarissen worden in de bloemen gezet en krijgen een herdenkingsglas van de voorzitter.

Pauze

4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 1 maart 2013
Deze notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Ingekomen berichten en stukken.
a. Afmeldingen van Wilma Volgenant, Gert van den Esschert, Willy de Graaf, Lillian Cassee,
Harry Veldkamp, Vincent Smit, Leo en Mar Kwakernaak, Jan van Ommen, Willem de
Weerd, Marian Koolhaas, Johan en Aggie v.d. Schilde, Leontien Mensink, Saskia Schutte,
René Broerse, Jos Koedijk, Marjan de Gruijter, Janny Strunk.
Zij allen worden bedankt voor het afmelden, hoewel we het natuurlijk leuker hadden
gevonden als ze er gewoon bij waren geweest.
b. We hebben van de AtletiekUnie een officieel bedankje gehad voor de organisatie voor de
NK Masters en de complimenten voor de organisatie

c.

Op verzoek van de Tourclub Veluwe hebben we een oriënterend gesprek gehad over
samenwerking. Het was tot begin deze week niet duidelijk of de tourclub het gesprek
wilde voorzetten. Nu dat wel zo blijkt te zijnwillen we graag onder agenda punt 7a
hierovervan gedachten wisselen.

6. Jaarverslag 2013 van de secretaris
Er zijn geen op of aanmerkingen op dit verslag. John ligt de plannen voor 2014 toe.

7. Jaarverslagen commissies.
Vrijwilligerscommissie:
Henk v Vemde: soms meldt een groep dat er behoefte is aan vrijwilligers, en daar komt dan geen
reactie op. Bij voorbeeld de schoonmaak ploeg. Cor v Emmerikgeeft namens de commissie aan
dat deze vacature wel besproken is, maar wellicht is daar onvoldoende over gecommuniceerd met
de schoonmaakgroep. Hij pakt dit op met de commissie. Fred van Gasteren vertelt dat het soms
ook erg moeilijk is om mensen te vinden.
Steven Hofenk refereert aan de vorige vergadering waar gesproken is over alternatieve
trainingstijden. Fred v Gasteren reageert en vertelt dat we er mee bezig zijn geweest, maar er was
een lage respons op pr-acties. Ook is er een punt van zorg v.w.b. de trainers zodat het moeilijk is
om overdag trainingen aan te bieden.
We onderzoeken nu verder de mogelijkheid om overdag training aan te bieden.
Ledenadministratie:
John: De afnamen van het aantal leden, over alle (leeftijds-)groepen, heeft onze aandacht, we
onderzoeken de redenen van vertrek o.a. met een exit-enquête.
Piet de Wildt jr. vertelt dat de basketbalvereniging in de leeftijd 13-19 in korte tijd ca. 60 leden
heeft weten te werven. Wellicht kunnen we daar wat van leren.
Marteke Witsenboer vraagt of we de redenen weten. Dat weten we nog niet. Er is wel een afname
in de groei van de jeugd vanwege minder kinderen in het dorp.
John geeft aan dat er landelijk een groei is in de (weg-)atletiek.
Frank Mensink stelt voor om een denktank samen te stellen om te kijken of we niet te
‘traditioneel’ bezig zijn. Wellicht moeten we nieuwe vormen van atletiek proberen te zoeken. Kijk
bij voorbeeld naar bootcamp e.d. Wellicht zijn daar mogelijkheden. Cor geeft aan dat de exitgesprekken wellicht meer duidelijkheid bieden.
Steven Hstelt voor nu direct al een groepje te vormen. Dat voorstel wordt overgenomen. Piet de
Wildtjr., Gerhard Stegeman en Cor van Emmerik vormen de denktank.
Sportcommissie
De voorzitter vertelt over de contacten met de buurtsportcoaches. In samenwerking met hen zal er
in september 2014 een sportinstuif zijn bij Cialfo. In die maand is ook de schoolsportdag.
Frank Mensinkstelt voor om de schoolatletiek dag vooraf aan de instuif te houden. Dan heb je
wellicht meer belangstelling voor de sportinstuif.
Robert v.d. Hulst merkt op dat je bij de junioren al gaat zien dat ze zich willen specialiseren voor

baan of weg/cross. Op dit moment zijn de trainingen vooral gericht op de baanatletiek. Wellicht
kunnen we daar ook wat beter op inspelen.
WOC
Marteke Witsenboerwil de wedstrijdkalender ook zichtbaar in het clubhuis. Niet iedereen kijkt op
de website. Het bestuur neemt het voorstel over.
Susan Bredewolt geeft aan dat het pupillen-secretariaat aan het begin van het seizoen de hele lijst
rond mailt. Ze waardeert dat erg.
Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat nu uit 1 lid. Sponsor beleid is een zorgpunt.
Adri Nederlof merkt op dat er een typefoutje staat in de tekst: oliebollen 2010 moet zijn 2013.
Accommodatiecommissie
Er ontstaat een discussie over de klok die door de accommodatiecommissie is begroot, omdat er
ook een klok staat in de begroting van het WOC. Het blijkt dat het om verschillende soorten
klokken gaat. Het WOC wil een wedstrijd klok. De accommodatiecommissie een vaste klok langs
de baan (een soort stations klok).
Jeugd commissie
De voorzitter merkt op dat het bestuur er aan hecht dat activiteiten voor de jeugd gratis zijn.
IEC
Anke van der Wal merkt op dat er soms wel erg veel foto’s van een activiteit in het foto album op
de website staan. Het is wellicht beter een selectie te maken van de foto’s en een aparte
verwijzing op te nemen naar de complete lijst van foto’s. Webmaster Robert zegt toe hiernaar te
zullen kijken.
Stichting Start
Geen vragen/opmerkingen.

7a. Tourclub Veluwe.
Jos Koedijk heeft namens de Tourclub Veluwe (TCV) om een gesprek met het Cialfo bestuur
gevraagd. Jan Witsenboeren Cor van Emmerik hebben met TCV gesproken. Die club heeft als
thuisbasis restaurant de Lorelei aan de Heerderweg. Zij zoeken naar een andere plek als
thuisbasis. TCV organiseert 2x per jaar een groot fiets evenement waar ca. 1500 man op af komt.
Ze hebben problemen met een vergrijzend ledenbestand. Ze hebben ook contact gehad met DSO
en een voetbalclub. De ALV van de TC Veluwe wil verder praten met Cialfo. Cor geeft aan dat we
een evt. samenwerking ook voor ons positieve effecten kan hebben. De voorzitter vraagt aan de
vergadering om een persoon uit de ledenvergadering die met Jan Witsenboer en Cor van
Emmerikverder wil praten met de TC Veluwe. Frank Mensink biedt zich aan. We wachten de
verdere samenwerkingsvoorstellen af.

8. Jaarverslag penningmeester en begroting 2014.
Jan Baack licht de cijfers toe.
Piet de Wildt jr.: vraag over huur van en kantine. Waarom is de begroting veel lager. De

penningmeester meldt dat het onzeker is hoe vaak de RSG gaat komen. De begroting is
gebaseerd op wat er tot de zomer vast ligt. De Hortastrainingen zijn uitgevallen. Dan is er een
vraag over de uitgaven van de commissies? Waarom 2700, als er minder is uitgegeven. De
penningmeester geeft aan dat dit is gebaseerd op aanvragen van de verschillende commissies.
Steven Hofenk: Er zou een sluitende begroting zijn voor het NK masters. De penningmeester
geeft aan dat de begroting sluitend was, maar er op het laatste moment tegenvallers waren. Bij
het NK zijn ook investeringen gedaan waar we nu nog steeds profijt van hebben. Die zijn als
kosten voor het NK opgevoerd, maar hadden ook ten laste kunnen komen van de normale
begroting. Ook bleken de doorberekende kosten van de kantine iets te hoog te zijn. Daardoor is
de kantine opbrengst dit jaar ook een stuk hoger geworden. We hebben dat later niet meer
gecorrigeerd.
Steven Hofenk had verwacht dat dit eerder aan de leden gemeld zou worden. De voorzitter licht
toe dat het bestuur dit wel overwogen heeft maar gezien het late moment dat dit duidelijk werd
niets meer aan de situatie veranderd kon worden. Besloten werd dit aan te geven in het financieel
jaarverslag.
Jan Witsenboer: Een belangrijke les voor Cialfo is dat bij dit soort evenementen het contract van
cruciaal belang is. Daar moeten we in de toekomst een deskundige bij halen.
Hennie Strunk zegt dat het wel geld heeft gekost, maar dat het ook veel heeft opgeleverd in
positieve uitstraling binnen de vereniging. Dat is niet in geld uit te drukken.
StevenHofenkmerkt op dat het handiger is als in dit soort gevallen er een apart verslag van de
organisatiecommissie in het jaarverslag wordt opgenomen inclusief de financiële resultaten. De
voorzitter geeft aan dat dit beter ware geweest maar dat er in het clubblad een korte bestuurlijke
reactie en samenvatting van het NK masters gestaan heeft.
Jan Witsenboervraagt waarom we zoveel geld op de Raborekening hebben met de huidige lage
rente stand. Waarom dat niet investeren in zoiets als bv zonnepanelen? Dat levert wellicht meer
op.Jan Witsenboer en Jan Baack buigen zich over mogelijkheid van deze panelen.
Fred van der Wal vraagt of klussers/vrijwilligers verzekerd zijn. Jan Baack geeft aan dat we
daarvoor verzekerd zijn. Het bestuur zal publiceren wat de verzekeringen precies in houden.
Verder zijn er geen vragen en daarmee zijn de jaarstukken goedgekeurd.

9. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
Adri Nederlof doet mede namens Vincent Smit verslag. De financiële administratie is zorgvuldig
bijgehouden. De kascommissie heeft geen onzorgvuldigheden of onregelmatigheden
geconstateerd. Zij stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De ALV neemt dat voorstel over.
Vincent Smit is niet herkiesbaar. Steven Hofenk was reserve lid en wordt nu nieuw
kascommissielid. Hennie Strunk stelt zich beschikbaar als reserve kascommissielid.

10. Verkiezing van bestuursleden.
Jan Baack en Robert van der Hulst zijn conform het rooster aan de beurt om af te treden. Jan
Baack is herkiesbaar, Robert van der Hulst niet. Het bestuur draagt Mariska Werler voor als

vervanger van Robert. Verder is John Steentjes verkiesbaar als vervanger van de tussentijd
afgetreden voorzitster Marjan de Gruijter.
Mariska stelt zich voor aan de ALV.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, en daarom worden de bestuursleden zonder stemming
(her-)benoemd. Omdat John Steentjes de plek van Marjan de Gruijter inneemt wordt hij voor 2
jaar verkozen. De andere twee voor 3 jaar.
De voorzitter spreekt Robert van der Hulst toe en bedankt hem namens bestuur en vereniging
voor zijn inzet in de afgelopen 4 jaar als bestuurslid sportzaken, secretaris en webmaster. Vooral
zijn inzet voor de ICT van het NK Masters was van cruciaal belang. We blijven graag gebruik
maken van zijn expertise. Hij overhandigt hem een fles wijn en een bos bloemen.

11. Rondvraag en sluiting.
Frank Mensink: kunnen we als het gaat om vrijwilligersbeleid naar mogelijkheden van
professionalisering. Evt. ook José inschakelen voor sportprofessionalisering. De voorzitter geeft
aan dat de we gehoopt hadden dat de buurtsportcoaches op dat vlak ook iets voor ons zouden
kunnen betekenen, maar dat valt tegen. We werken wel met ze samen maar verwacht er niet
teveel van.
Hennie Strunk: Hortas huurt niet meer. Hoe zit dat precies? Fred: dit seizoen is er geen
trainingsgroep. Het is niet ‘principieel’ en er kan weer een vervolg komen.
Hennie Strunk: Kunnen we de jaarvergadering meer inhoud geven om meer leden naar de
vergadering te krijgen. De voorzitter: we kijken er graag naar, maar een praktisch probleem is de
tijdsduur van de vergadering.
René Hondelink: Het NK Masters is paar keer genoemd. Het is belangrijk dat we als vereniging dit
soort evenementen vaker doen. René wil graag meedenken over, en meewerken in, een
toekomstig evenement.

De voorzitter John Steentjes dankt de aanwezigen voor hun inbreng, nodigt de aanwezigen uit voor
een drankje en sluit om 21.53 uur de vergadering.

