Notulen Algemene Ledenvergadering 13 februari 2015
1. Opening door de voorzitter om 19.34 uur
Naast het bestuur zijn er ruim 40 leden aanwezig. Daarvan hebben er 38 de
presentielijst getekend.
De voorzitter, John Steentjes, heet de aanwezigen welkom en stelt het bestuur voor
aan de aanwezigen: Cor van Emmerik vrijwilligerszaken, Fred van Gasteren
sportzaken, Jan Baack penningmeester, Mariska Werler secretaris en John Steentjes
zelf als voorzitter. Hij stelt ook vast dat er geen aanmeldingen zijn gekomen voor de
bestuursfuncties die vanavond vrijkomen. Het bestuur heeft Karen van den Berg
bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor een van de vrijkomende vacatures. Bij
punt 12 komt dit aan de orde.
We zijn een actieve vereniging met veel commissies en werkgroepen.
De voorzitter spreekt uit dat we trots zijn op de klusgroep die veel voor de vereniging
betekent. Momenteel zijn zij de dameskleedkamer aan het verbouwen en hebben zij
van de week veel bruikbare spullen voor de vereniging opgehaald uit het oude
bedrijfspand van de werkgever van Jan Lubbinge.
Twee commissies zijn bezig geweest om te kijken of we meer sporters tot bewegen
kunnen aanzetten en of we kunnen samenwerken met een andere vereniging.
Vanavond staan die apart op de agenda.
Nu eerst, zoals altijd, de sportieve prestaties.
2. Uitreiking van de baanprestatiebekers
Bestuurslid sportzaken, Fred van Gasteren en voorzitter John Steentjes reiken de
prestatiebekers uit en een oorkonde. De complete lijst met winnaars is te vinden op
de website. Helaas konden 9 winnaars niet aanwezig zijn om uiteenlopende redenen.
Tussen de aanwezige winnaars zaten drie Nederlands Kampioenen. Arend- Jan
Spierenburg (400mH), Desi van Emmerik (1000m) en René Hondelink
(hoogspringen). Zij werden extra in het zonnetje gezet met een mooie bos bloemen.

3. Huldiging aan de jubilarissen
Dit jaar waren er 3 leden 25 jaar lid van de vereniging. Twee daarvan konden
vanavond helaas niet aanwezig zijn.
Henk van ’t Erve is lid sinds 1 februari 1989. Hij werkt op de bus en heeft vanavond
dienst. Zijn deelname aan de Veluweloop en de marathon van Rotterdam worden
genoemd. Ook helpt hij mee als vrijwilliger bij wedstrijden.
Jaap Kooiman is lid sinds 1 augustus 1989. Hij is erg actief geweest binnen de
vereniging als trainer en bestuurslid. De voorzitter vertelt hier eerlijk bij dat er een
conflict is geweest. We waarderen het enorm dat hij nog altijd lid is van de vereniging.
Jaap heeft zich afgemeld.
Marieke Kanis is wel aanwezig vanavond en mag naar voren komen. We kennen
Marieke allemaal als een sportieve vrouw uit een heel sportieve familie. Je zou haar
ambassadrice voor ‘sport en gezin’ kunnen noemen. Tijdens de trainingen kletst ze
graag en veel en is altijd belangstellend naar anderen.
Marieke wordt in de bloemen gezet en krijgt een herdenkingsglas van de voorzitter.

Korte pauze
Er blijven na de pauze ruim 20 leden over.
4. Vaststellen van het verslag ALV vergadering gehouden in 2014
Deze notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan Robert van der Hulst.
5. Ingekomen berichten en stukken
Afgemeld:Jan en Marteke Witsenboer, Harry Veldkamp, Saskia Schutte, Henk van ’t
Erve, Jaap Kooiman, Ria Baack, Jannie Strunk en Marion Hofenk.
Aangekondigd bezoek: Wethouder Scholten in februari/ maart
Dankbericht: Bettie Vorsthof namens ‘de Vijfsprong’ voor het verzamelen van de
dopjes: heeft vijf honden opgeleverd.

6. Jaarverslag 2014 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015
Hier zijn geen op/ aanmerkingen over. De voorzitter stelt gelijk de vraag of er leden
zijn die het bestaande beleidsplan mee willen evalueren en een nieuw beleidsplan
mee willen opstellen. Zij worden verzocht zich te melden.
Frank Mensink: De vorige keer hebben zij een enquête onder de leden verspreid.
Hier hebben zij veel aan gehad toentertijd. Hij geeft dit mee als tip.
7. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
Vrijwilligerscommissie
Cor van Emmerik vertelt dat er een terugloop is in het ledenbestand, maar dit niet
anders is dan de opbouw van de gemeenschap. De leden die vertrokken zijn hebben
dit gedaan met een positief gevoel over Cialfo.
Ledenadministratie
Terugloop in de vereniging. Gemeente Epe gaat qua inwoners ook teruglopen.
Sportcommissie
Fred van Gasteren spreekt zijn zorg uit over het vertrek van de trainers. Binnen dit
kalenderjaar zijn er 7 vertrokken. Plannen voor 2015: primair binnen eigen vereniging
zoeken, in mei start een trainerscursus. Verder zoeken we naar een professionele
trainerscoördinator.
WOC
In het verslag staan twee wedstrijden nog niet ingepland. Op 18 april organiseert
Cialfo de C/D competitie en op 26 april de 5eHurdlesspecial.
Henk Liefers ziet veel eigen leden wel aan wedstrijden buiten Epe meedoen, maar
niet aan de eigen wedstrijden. Hij vindt dat dit meer moet worden gepromoot door de
trainers, maar ook door de vereniging.
Richard van den Haak stemt hier mee in. Hij komt kijken bij de wedstrijden, maar ziet
niemand uit zijn trainingsgroep.
Fred van Gasteren wil het omdraaien en de vraag naar de leden stellen: Waarom
loop je wel elders, maar niet in Epe?
Mar Kwakernaak verwijst naar vroeger toen alle pupillen door de trainers werden
ingeschreven en zich moesten laten afschrijven als zij niet mee wilden doen.
Fred van Gasteren: Jongeren vinden het fijn om te trainen, maar willen niet
gedwongen worden voor wedstrijden.
Marian Koolhaas: Er is verschil tussen de jeugd van vroeger en nu. Zij doen nu
meerdere sporten en muziek etc. Maar er is ook verschil binnen de jeugd. Er is wel
een fanatieke groep, die er voor willen gaan.
De voorzitter concludeert:we hebben suggesties genoemd, maar er is geen
antwoord op de vraag van Henk Liefers. We proberen het niet verder op te lossen
binnen de vergadering. Als bestuur gaan wij hier verder over denken.
Sponsorcommissie
Het Raboclubkasfonds begint weer. De leden wordt gevraagd om weer te stemmen.
Elke stem is geld waard!
Oliebollenactie
Voor een nieuwe commissie heeft zich nog niemand aangemeld. Sonja VosselmanBakker komt met het idee om een bloembollenactie te starten. Er zijn al veel
verenigingen die oliebollen verkopen.
Accommodatiecommissie
Er ontstaat een discussie over de verhuur van Henk’s Gym. Robert van der Hulst stelt

de vraag: Waarom deze verhuurd is als deze nodig is voor onszelf, als
slechtweeraccommodatie? Fred van Gasteren heeft dit probleem niet gemerkt. Ook
Richard van den Haak heeft gebruik kunnen maken van Henk’s Gym met de sneeuw
door goed overleg met José Bosch van JGetFit. Frank Mensink verwijst ernaar dat
het gebouw meer bestemd was voor de pupillen en zij er elke training gebruik van
kunnen maken. René Hondelink vindt dat de benaming van
‘slechtweeraccommodatie’ van de baan moet. De afspraken dekken niet elk
slechtweermoment.
Clubhuiscommissie
Geen opmerkingen
Jeugdcommissie
De begroting mag ruimer.
Kampcommissie
Geen opmerkingen
Interne Externe communicatie
Er is geen goede bezetting gevonden of iemand die de kar wil trekken. Fred geeft
aan het fijn te vinden dat Karen van den Berg met haar ervaring in het bestuur wil.
Er is een toename in het aantal website bezoeken. Ongeveer de helft van de
aanwezigen hebben de stukken voor de ALV op de website bekeken.
Leo Kwakernaak vindt het kaal dat er zo weinig clubbladen komen.
Anke van der Wal mist het contact. Recreanten worden niet bereikt via de website.
Cor van Emmerik noemt de uitnodiging voor de clubdag die iedereen in de
brievenbus heeft gekregen, maar wat in weinig extra aanwezigen resulteerde.
START
Richard van den Haak wil niet dat er gelopen wordt met sneeuw, dit vertraagd het
proces van ontdooien van de baan.
Frank Mensink: We proberen het met de klussengroep altijd sneeuwvrij te maken. Dat
is dit keer door de combinatie van sneeuw en strenge vorst niet gelukt.
Steven Hofenk: Het betekent niks voor de kwaliteit van de baan, tenzij er een
sneeuwschuiver op gaat. Het is een groter probleem voor de baan als mensen met
zand of gras aan de schoenen erop gaan lopen.
De voorzitter spreekt nogmaals dank uit aan de commissies/ werkgroepen.
8. Toerclub Veluwe
‘Het besluit inzake de samenwerking met de TCVeluwe luidt als volgt:
- Het stappenplan, zoals voorgesteld in het basisdocument, kan worden gestart met
de daarbij behorende evaluatiemomenten.
- De werkgroep maakt alle betrokkenen duidelijk dat het resultaat van de
samenwerking niet meer kan zijn dan dat de TC Veluwe deel wordt van AV Cialfo.
- De vereniging dient te waken voor het belang van alle leden, met alle daaraan
verbonden eigen normen en waarden. Dit zal op elk peilmoment worden
gecontroleerd.
18 Leden stemden voor, niemand stemde tegen en er waren drie onthoudingen.’
Het agendapunt werd als volgt ingeleid:
‘Tijdens de algemene ledenvergadering van vorig jaar is er een werkgroep opgezet.
Deze bestaat uit Jan Witsenboer, Frank Mensink en Cor van Emmerik. Dit doen zij

samen met drie mensen van de toerclub.
De werkgroep geeft aan geen huur/verhuurrelatie te willen met elkaar, maar meer
een partnership. Er wordt verwezen naar het basisdocument met daarin de
uitgangspunten van de toerclub en van Cialfo. Je kunt zien dat het niet overeenkomt,
maar we kunnen wel iets voor elkaar betekenen.
Met ingang van het nieuwe voorjaarsseizoen start de fietsclub vanaf Cialfo. Voor
deze samenwerking is er instemming van de leden nodig. Er wordt gevraagd om
reacties.
Verschillende standpunten worden door de aanwezigen verwoord:
Het moet duidelijk zijn dat het verschil tussen de verenigingen dusdanig groot is dat
er geen sprake van fusie kan zijn. Wij als Cialfo zijn een goed draaiende vereniging
en willen graag meerdere sporten aanbieden. De toerclub zou in onze vereniging
kunnen groeien. Het is onze activiteit, onder onze vleugels en zij kunnen lid worden
van onze vereniging. Maar eerst moet nogmaals bekeken worden wat een activiteit
als deze doet met onze eigen leden en de invloed op het kader. De aftastfase mag
doorgezet worden, maar er moet wel serieus rekening gehouden worden – verwijzend
naar het beleidsplan van de vereniging - met de eigen leden.
Een grote tocht, van 1000 man, kan niet in ons gebouw. Er is dan ruimtegebrek en we
hebben voorzieningen tekort. In reactie daarop wordt aangegeven dat we eerder een
groot evenement georganiseerd hebben met gebruikmaking van de omliggende
accommodaties.
Het moet duidelijk zijn dat Cialfo de leiding heeft. We moeten waken dat er binnen
Cialfo geen aparte groep ontstaat. Het moet een meerwaarde blijven voor de leden
dat zij nu ook kunnen gaan fietsen.
Als Cialfo moeten we er enige vorm van voordeel in zien. Maar ook kijken naar de
consequenties. De toerclub is opzoek naar een accommodatie. Wat zijn de
consequenties voor de toerclub op hun trainingsavonden en het zijn bij de vereniging
en de wedstrijden.
Bij de toerclub zijn mensen die in de winter hardlopen en in de zomer fietsen of naast
het fietsen ook hardlopen. Ook zijn er wedstrijden als run-bike-run en triatlons.
Wanneer je als hardloper geblesseerd bent, kun je misschien wel met de toerclub
mee. Zo kunnen we voor eigen leden ook meer betekenen.
Een lid juicht het erg toe. Voor een gemeente waarin de bevolking krimpt, wordt dit
als mogelijkheid gezien om ook meer jeugd aan het sporten te krijgen.
Een lid wil dat we alleen open staan voor kleine evenementen en niet voor grote.
Er wordt gevraagd naar het financiële voordeel. Dat is er niet. We krijgen er leden en
vrijwilligers bij.

Er wordt verder verteld over de ideeën die de werkgroep heeft. Wij zien het als TC
Veluwe die opgaat in AVCialfo. Het maximaal haalbare is dat ze integreren en
overgaan in AVCialfo.
Wat er vanavond besproken wordt bespreekt de toerclub binnen nu en 2 weken in
hun eigen algemene ledenvergadering.
Een lid herhaalt: het is een activiteit dat wij starten. En zij kunnen aansluiten. In de
aftastfase is het nodig de normen en waarden van Cialfo duidelijk te maken.
Een lid wijst op de gevaren als anderen in de club komen. Zoals in het verleden met
de kinderopvang.
Wat als het niet loopt? In het ene verhaal wordt een activiteit van Cialfo beëindigd. En
bij het andere verhaal wordt de samenwerking met de Toerclub beëindigd. Dit is een
verschil.
Een lid stelt vast dat het dus zou betekenen dat Tc Veluwe zijn vereniging opheft.
Het stuk stelt een proeftijd van een jaar. Wat nu gehoord wordt is meer dat er geen
weg meer terug is. Is voor ons gedetailleerd wanneer het een succes is? Waar na
een jaar op geëvalueerd kan worden? Of is het dat er geen weg meer terug is? Is er
een weg terug of niet?
Reactie: we hebben besloten om niet vast te leggen waar het aan moet voldoen.
Meer wat vinden we er van? Organisch. Het is feitelijk een proeftijd van één seizoen
(maart-september).’
9. Denktank nieuwe vormen van atletiek
Er is een brainstormavond gehouden, ook met mensen van buitenaf
(buurtsportcoaches).
Drie projecten kwamen eruit:
 Communicatie
 Doelgroepen (anders-validen)
 Combi-sport
Voor de wedstrijd op 12 mei kunnen de inschrijfgelden nu niet meer verhoogd
worden.
Een lid benoemt dat het goede doel voor de wedstrijd van 12 mei het beste binnen de
gemeente Epe kan zijn.
Communicatie:dit is een test intern tussen alle organen binnen de vereniging en
extern naar buiten toe.
Doelgroepen (anders-validen): G-sport is gestart. Momenteel 2 kinderen met één
trainster.
Combi- Sport:mogelijkheden zijn Run-bike-run, bootcamp, etc.
Nu de toerclub opgepakt (zie bovenstaande punt).
De ALV steunt het ingezette beleid.

10. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en
lasten en de begroting 2015
Alvorens de vergadering akkoord gaat met het verslag en de begroting worden de
volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
Waarom is de meterbaanactie begroot op 0 euro?
De penningmeester meldt dat er voor deze actie geen vrijwilligers beschikbaar zijn.
Geopperd wordt deze post er af te halen.
Is het handig om de begroting op -4072 euro te zetten.
Verhuur met een contract s.v.p. apart benoemen zoals bijvoorbeeld JGetFit.
De volgende keer gelijk een bestemming vermelden voor het geld dat we mogelijk
over houden in het komende jaar. Voor dit jaar wordt het geld bestemd voor de
dameskleedkamers en atletiekmateriaal.
11. Verslag kascommissie en verkiezing kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie geeft Adri Nederlof aan dat alles secuur en juist is
bijgehouden waarop de vergadering het bestuur decharge verleend. De schriftelijke
verklaring is overhandigd aan de secretaris. Steven Hofenk gaat door met de
kascommissie. Hennie Strunk wordt hierbij nieuw lid. Robert van der Hulst geeft zich
op als reserve-lid.
12. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden
Karen van den Berg is helaas zelf niet aanwezig. Ze is ongeveer een half jaar lid van
de vereniging en heeft een eigen communicatiebureau.
Omdat er geen andere aanmeldingen voor de vrijkomende bestuursfuncties zijn is er
geen verkiezing en is haar komst in het bestuur bij deze goedgekeurd. Karen van den
Berg start in juni met haar bestuursfunctie.
Het zou fijn zijn als iemand zich in het loop van het jaar meldt voor de nu nog
openstaande bestuursfunctie. Deze kan dan intreden in de loop van het jaar en de
volgende vergadering verkozen worden.
We nemen afscheid van Cor van Emmerik (vrijwilligerszaken) en Fred van Gasteren
(sportzaken). Het was fijn werken met hen. Zij hebben hun rol beleidsmatig én
uitvoerend vervuld in het bestuur. Zij worden bedankt door de voorzitter die een bos
bloemen en een fles wijn aanbiedt.
13. Rondvraag en sluiting
Er worden geen vragen gesteld.
De voorzitter, John Steentjes, dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt
iedereen uit voor een drankje. Hij sluit om 22.52 uur de vergadering.

