Aankondiging Algemene Ledenvergadering 2016
Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te
houden op vrijdag 4 maart 2016 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 zal er naar verwachting als volgt uitzien:
1. Opening door de voorzitter.
2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is hierna een korte pauze.
4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2015.
5. Ingekomen berichten en stukken.
6. Jaarverslag 2015 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.
7. Jaarverslagen commissies en werkgroepen.
8. Beleidsplan 2016 – 2020.
9. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten en
de begroting 2016. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
10. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
11. Verkiezing van bestuursleden. Van de zittende bestuursleden is de voorzitter, John
Steentjes, herkiesbaar. Er is nog één vacature, iemand die vanuit het bestuur de
verbinding verzorgt met de vrijwilligerscommissie óf de commissie interne en externe
communicatie óf de sport- en trainerscommissie. De nog open plek in het bestuur kan
ingevuld worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesse(s) van de
betrokkene.
12. 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 vrijdag 4 maart!
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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.
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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.
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Jaarverslag 2015
1. Secretariaatsverslag
Mariska Werler

Terugblik 2015
Tijdens ledenvergadering van vorig jaar is de samenstelling van het bestuur en de
taakverdeling gewijzigd:
John Steentjes: voorzitter, bestuurlijk contactpersoon voor leden- en vrijwilligers- en
accommodatiecommissie, communicatie en contacten naar buiten.
Jan Baack: penningmeester, bestuurlijk contactpersoon voor sponsorcommissie,
START (beheer baan), ledenadministratie en WOC.
Mariska Werler: secretaris, bestuurlijk contactpersoon voor sport-, jeugd- en
kampcommissie, verenigingsambassadrice voor de Atletiek Unie.
Karen van de Berg: lid, acties en diverse projecten
Als bestuur zijn wij nog onderbezet. De nog open plek in het bestuur kan in overleg ingevuld
worden met aandachtsvelden aansluitend bij de interesses van de betrokkene.
Via de website heeft het bestuur in ‘We hebben niet stilgezeten’ verslag gedaan van haar
activiteiten. De belangrijkste aandachtspunten zijn hieronder nog eens opgenomen.
Trainers: het aantrekken van een coördinerend trainer, dit jaar voor de pupillen, leidt tot
enthousiasme bij bestuur, (assistent-)trainers en (ouders van) leden. Een stagiair maakt deel
uit van het team. Er zijn afspraken gemaakt over een goede beroepspraktijkvorming; Cialfo is
nu ‘Erkend leerbedrijf’ geworden.
Voorjaarsloop: op initiatief van de denktank heeft het bestuur vertegenwoordigers van de
commissies en werkgroepen bij elkaar gebracht ter voorbereiding van een uitgebreidere
voorjaarsloop. Toegevoegd werden teamlopen voor scholieren en bedrijven en werd een
goed doel gekozen. Ook nieuwe leden konden in een aparte groep trainen voor deelname
aan de loop.
Stichting Leergeld: het contact van het bestuur met vertegenwoordigers van de Stichting
Leergeld omvatte afspraken over het bijdragen aan hun doelstelling t.w. het mogelijk maken
van sportdeelname door kinderen uit gezinnen die dat nog niet kunnen betalen.
De contacten met de sportcoaches en overige atletiek- en sportverengingen: in de
districtsvergadering van de AU heeft het bestuur bovenstaande ontwikkelingen als good
practise gepresenteerd.
We nemen deel aan de beleidsgroep voor de sportcoaches en bezoeken het Sportcafé Epe
voor het contact met de bestuurders van de Eper sportverenigingen. Aanzetten voor het
sportbeleid van de gemeente Epe werden gepresenteerd door de wethouder.
Bezoek wethouder aan Cialfo: het gesprek met wethouder Scholten, hebben we als open
ervaren. We constateerden dat zowel de sportcoaches als Cialfo aansluiten bij gemeentelijke
beleidsdoelstellingen die gericht zijn op het meer bewegen van bevolkingsgroepen.
Uitvoering van dit beleid is echter niet alleen een verantwoordelijkheid van de
sportverenigingen maar vraagt ook om voortdurend initiatief en monitoring door de gemeente
en hun sportcoaches.
Dag van de atletiek: het bestuur heeft deze dag van de Atletiek Unie op Papendal bezocht.
We bieden als vereniging, zo meldde de openingsspreker, plezier en ontspanning, we maken
afvallen (mede) mogelijk, we bevorderen gezondheid en een betere conditie, met meer
energie als gevolg. Tijdens de workshops was er aandacht voor de vele mogelijkheden in de
atletiek, was er contact met topsporters, kon men de uitstekende accommodatie in Papendal
verkennen en kwamen thema’s als ‘gastvrijheid’ aan de orde.
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Het WK-ambassadeurschap: de secretaris houdt contact met de organisatie zodat we
gebruik kunnen maken van aanbiedingen betreffende het komende WK.
Naar een nieuw beleidsplan: op initiatief van het bestuur zijn de leden uitgenodigd mee te
denken over het beleid voor de komende vijf jaren. Een dertigtal leden heeft daaraan gehoor
gegeven en zijn bijeen geweest om de contouren daarvoor te schetsen. Het plan zal
gepresenteerd worden tijdens de ALV. Na instemming kunnen de verschillende commissies
nadere invulling geven aan de uitvoering van het beleidsplan.
Structuur vereniging: hoewel niet alle werkgroepen en commissies op dit moment volledig
bezet zijn behoudt de vereniging veel van haar organisatorische kracht met name waar het
om de organisatie van sportactiviteiten gaat. Sponsoring en PR-activiteiten vragen echter
nog om extra inzet of aangepaste beleidsdoelstellingen.
Kijkt het bestuur terug op de laatste vijfjaren dan zien we dat we samen een
atletiekvereniging ontwikkeld hebben die zich kenmerkt door een organisatie met zelfstandig
werkende commissies en werkgroepen, met een prima accommodatie én zien we veel
vrijwilligers die een bijdragen leveren. Met onze jeugd- en seniorenatleten, masters,
recreatieve lopers, trimmers, oriënteerders, Nordic Walkers, tennissers en wandelaars
voelen we ons thuis in onze eigen sportaccommodatie en het ieders wens dat dat nog lang
zo mag blijven.
Plannen voor 2016
Naast ‘de rubriek ‘We hebben niet stilgezeten’ zal het bestuur het komend jaar na iedere
bestuursvergadering kort verslag doen.
De uitvoering van het nieuwe beleidsplan vraagt uitwerkingen door commissies en
werkgroepen én regelmatige monitoring door het bestuur. Afspraken daarover zullen worden
gemaakt na vaststelling van het beleidsplan. Aanpassingen in het aantal werkgroepen en/of
commissies zijn daarbij wellicht nodig. Zie daarvoor het concept van het beleidsplan zelf.
Begroting 2016
Kosten voor het bestuur betreffen vergaderkosten en enkele representatieve kosten, begroot
op € 200
Bestuursadvies
Het bestuur adviseert de ALV in te stemmen met de plannen en dankt de secretaris voor het
verslag.

2. Verslag commissie leden-/vrijwilligersbeleid
Cor van Emmerik

Samenstelling commissie
In 2015 namen de volgende leden zitting in de Commissie Leden-/Vrijwilligersbeleid of te wel
Vrijwilligers Commissie (VC):
 Cor van Emmerik (coördinatie nevenactiviteiten en voorzitter clubdagcie)


Dorothé Ligtenberg (vrijwilligerscoördinatoren clubdagcie)



Bart Engelhart (beheerder databank, werkgroep softwarepakket)



Fred van Gasteren (publiciteit, scholingen clubdagcie)



Saskia Schutte (algemene taken, kortingskaarten en clubdagcie)
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Wilma Volgenant (beheer databank, aansturing Exit Control Room team (ECR) en
clubdagcie)

Terugblik 2015
De commissie heeft het afgelopen jaar minder vergaderd en meer via de telefoon of email
afgehandeld; Wilma en Dorothé hebben samen de coördinerende rol opgepakt voor de hele
commissie. Voor 2015 stonden de volgende plannen en activiteiten op stapel:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Samenstellen van een welkomstpakket voor nieuwe leden denk aan een
ontvangstcomité en bv. een infoboekje (wie, wat, waar – i.s.m. commissie
interne/externe communicatie), vacatures, bidon, tasje etc.
 Dit is niet verder opgepakt
Duidelijker in beeld krijgen wat welke rol/functie binnen de diverse commissies
inhouden, hierdoor kan er gerichter gezocht en gevraagd worden.
 Hiervoor hebben we een poging gedaan, maar het vinden van nieuwe vrijwilligers
is lastig. Zowel het in beeld krijgen van rol/functie als het communiceren naar de
leden. De website lijkt hiervoor geen goed middel.
Doorgaan met zoeken en voordragen van vrijwilligers voor de diverse commissies en
werkgroepen i.s.m. de commissies/werkgroepen (hierbij goed luisteren en inspelen
op de prioriteiten). Bv. assisteren in doorstart kampcommissie, aandacht geven aan
de kortere klussen en inspelen op projecten uit de brainstorm sessie.
 Opbellen en opties geven aan de leden werkt het beste. Regelmatig is er door de
vrijwilligers commissie gebeld naar leden om voldoende ondersteuners te krijgen
bij wedstrijden.
Het in gang houden van het beleid betreffende Waarderen en Belonen. Hierbij ook de
niet-leden en donateurs de juiste aandacht geven en toevoegen in de database.
 Waarderen en belonen verder uitgewerkt. Er is geïnventariseerd wie een
beloning krijgen. Commissies en namen staan in een bestand. Voorlopig zijn er
nog voldoende linnen tasjes en bidons om te belonen. Voor de clubdag is er een
uitnodiging in de vorm van een Menukaart (per post) gestuurd om alle vrijwilligers
uit te nodigen en te bedanken.
Aanvragen selectieprocedure bij ereleden en uiteindelijk huldiging vrijwilliger van het
jaar
 Johan Logtenberg is vrijwilliger van het jaar geworden en gehuldigd tijdens de
clubdag.
Het continueren van ‘exitgesprekken’ – deze data analyseren en aanbieden aan
bestuur
 Van Jan Lubbinge krijgen we de namen van leden die vertrekken. Daarna gaat de
exitpool bellen. Afgelopen jaar kwam de analyse voornamelijk overeen met 2014
en dit is gedeeld met het bestuur.
Het bemensen en initiëren van de Clubdagcommissie
 Cor nam dit jaar het initiatief en het was een goede en actieve commissie met
een geslaagde clubdag als resultaat. Komend jaar ligt de rol van initiëren van
clubdagcommissie niet meer bij de vrijwilligerscommissie omdat daar geen
bestuurslid meer in aanwezig is. De clubdagcommissie is verder samengesteld
met leden vanuit diverse commissies van de vereniging: Dennis van Lith (WOC),
Amber Jurriens, Steven Geerts (namens de Jeugdcommissie) en Fred van
Gasteren (trainers en Cie In-/Externe Communicatie).

Naast bovengenoemde items heeft de commissie en/of leden van de commissie zich bezig
gehouden met de volgende zaken:
Werkgroep TCV-AVC: waarbij met beide verengingen een basisdocument document is
opgesteld en er verdergaande kennismaking tussen beide besturen en werkgroep leden
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heeft plaatsgevonden. Helaas is mede door de vrij dirigerende houding vanuit de ALV van
Cialfo en een missende open communicatie stroom tussen bestuur en ALV aan de kant van
TCV op het allerlaatste moment (de eerste gezamenlijke werkzaamheden waren ingepland)
de samenwerking niet doorgegaan.
Plannen voor 2016
Voor 2016 zijn de volgende acties opgesteld, hierbij willen we voornamelijk consolideren
omdat zowel Cor als Fred minder actief zijn geworden in deze commissie.
A. Bestand om actieve/vrijwilligers te registeren, de database /kaartenbak is vervangen door
Excelbestand en wordt geoptimaliseerd. Daarbij het registreren van vrijwilligers die geen lid
meer zijn maar wel actief willen blijven.
B Initiëren van de klussendag met medewerking van clubhuiscommissie met als doel meer
vrijwilligers te krijgen.
C. Doorgaan met denken over het enthousiasmeren van vrijwilligers voor wedstrijden. Is het
mogelijk iets te bedenken dat het voor ouders vanzelfsprekender wordt te helpen bij
wedstrijden van hun kind. Zowel pupillen als junioren.
D. De vrijwilligerscommissie is onderdeel van de clubdagcommissie in 2016.
E. Toevoegen bij Exit gesprekken:horen wie wel een actieve vrijwilliger wil blijven. Dit
gebeurt nu nog toevalligerwijs.
Begroting 2016
Voor 2016 is de volgende begroting voorgesteld.
Clubdag
3000
Promotie – Drukwerk, Giveaways
400
Belonen/Waarderen
250
Diversen (o.a. telefoon)
100
Totaal
€ 3750
Bestuursadvies
Het bestuur dankt de commissie voor haar inzet en stelt de ALV voor in te stemmen met de
plannen en de begroting. Daarnaast vraagt het bestuur aan de leden-/vrijwilligerscommissie
in dit jaar mede initiatieven te nemen en te ondersteunen ter viering van het veertig jarig
bestaan van de vereniging.

3. Verslag ledenadministratie
Jan Lubbinge

Terugblik 2015
Ledenstand per:
1-1-2014
Mutaties uitgevoerd in 2015
Aanmeldingen
Afmeldingen
Saldo

345

1-1-2015

329

36
53
17-

De ledenstand per Atletiek Unie categorie is per 31-12-2015 als volgt opgebouwd:
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Jaarverslag Ledenadministratie
01 Mini-pupil
02 Mini-pupil
03 C-pupil
04 C-pupil
05 B-pupil
06 B-pupil
07 A-pupil
08 A-pupil
09 D-junior
10 D-junior
104 Senior
105 Senior
11 C-junior
12 C-junior
13 B-junior
14 B-junior
15 A-junior
17 Senior
18 Senior

3
2
6
7
7
4
5
9
3
9
6
19
8
4
8
9
4
8
4

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

21 Master V40
2
21 Master V45
1
21 Master V50
1
21 Master V55
1
22 Master M35
1
22 Master M40
4
22 Master M45
6
22 Master M50
4
22 Master M55
4
22 Master M60
1
22 Master M65
3
22 Master M70
2
31 Recreant
71
32 Recreant
69
35 Recreant Junior 1
36 Recreant Junior 1
37 Wandelaar
20
38 Wandelaar
4
41 Overige Senior 2
42 Overige Senior 6
Totaal (31-12-2015)

V
V
V
V
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
V
M
V
M
V
M
329 Leden

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de ledenadministratie voor het overzicht.
Meer mensen interesseren voor onze vereniging blijft een belangrijke doelstelling waaraan
we met alle werkgroepen en commissies moeten werken.
Het inrichten van de administratie zó dat leden tijdelijk (en doelgericht) lid kunnen zijn van
onze atletiekverenging kan daartoe bijdragen.

4. Verslag sportcommissie
Fred van Gasteren

Terugblik 2015
Het op niveau houden van het trainerskorps, zowel kwantitatief als kwalitatief, blijft een
voortdurend zorgpunt. Het weer invullen van de vacatures met een “vaste “trainer” is niet in
alle gevallen gelukt. Als trainer zijn Renée Temmen, Amber Jurriens, José Bosch, Alien
Hansman en Tilly Jacobs vertrokken. In enkele gevallen kon een adequate oplossing worden
gevonden. Zo kon in de loop van het verslagjaar, in de persoon van Elijanne van de Vosse,
een coördinator worden geïntroduceerd bij de Pupgroepen. Door middel van een interne
opleiding, gegeven door Cialfo coach Anja van Gemerden, kregen 5 (ass.)puptrainers, (Ella
Bartelds, Timo vd Haak, Eva vd Hulst, Jens de Wilde en Lisanne Maasland) en 2 hulpouders (Karel vd Wetering en Monique Konijnenberg) het certificaat van de ABAT cursus. In
oktober is Bram Spaan de (jeugd)trainers komen ondersteunen. Bram doet dat als stagiair
van de CIOS opleiding. In het prille begin van het verslagjaar is bij Cialfo de G-atletiek
geïntroduceerd (atletiek voor sporters met een beperking). Coach Anja van Gemerden
begeleidt atleten (tot 20 jaar) met een verstandelijk beperking.
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De sportende leden van Cialfo hebben in 2015 aan 118 atletiekevents meegedaan. Dat
betekende 238 starts van Cialfo atleten. Hieronder vallen ook de competitiewedstrijden en
medaillewedstrijden. In de hieronder staande verslagen van de secretariaten staan
gedetailleerde data vermeld. Begin januari jl. is op de website een integraal overzicht
gepubliceerd van alle uitslagen, uitstekend verzorgd door Gerard Kroes. Op de officieuze D
kampioenschappen Indoor behaalde Desi van Emmerik een gouden plak op de 1000m.
René Hondelink behaalde tijdens het NK voor Masters in 2015 in de 65+ klasse de zilveren
plak op hoogspringen . Nog een keer Goud was er voor Desi van Emmerik die in de
eindrangschikking van de crosscompetitie de eerste plaats had bemachtigd. Ook was er
goud voor Gerber Loman die in de cross competitie als 1e eindigde. Er werden in totaal 17
clubrecords gevestigd. In het verslagjaar hebben 4 trainers workshops en clinics bezocht om
de kennis up to date te houden. In de opmaat naar de “10 Engelse Mijl” in de maand mei en
de “halve marathon” (najaarsloop) werd door Cialfo loopbegeleiding aangeboden aan
(aspirant) lopers. Ook voor Nordic Walking werd een cursus aangeboden. Ook in 2015 had
Cialfo zich als gastheer aangemeld voor de Open Trainingen in april in het kader van de
Nationale Sportweek, de Schoolsportdagen in mei en 4 sportinstuiven in september. Dit
laatste onderdeel werd in samenwerking met de buurtsportcoaches georganiseerd. Op
verzoek van de “jonge” basketbalvereniging Base werden in de zomermaanden 4 specifieke
trainingen verzorgd voor plm. 30 basketballers.
Pupillen
Elijanne van Vosse

Binnen de pupillen trainersgroep hebben er het afgelopen jaar een aantal mutaties plaats
gevonden. Amber, Renee en Jose moesten vanwege verschillende redenen hun
trainerswerkzaamheden neer leggen. Erg jammer natuurlijk en ook zeker wordt er hierdoor
een groot gat geslagen in het trainerscorps.
Een periode lang is dit lastig op te vangen geweest, maar gaandeweg afgelopen jaar hebben
zich nieuwe kansen voorgedaan. Een 7-tal hulptrainers (junioren en ouders), waarvan een
aantal al wat langer actief zijn bij het assisteren van de trainingen, beginnen aan hun ABATcursus. Assistent Baan Atletiek Trainer. Eind dit jaar hebben zij deze met succes afgerond.
Heel fijn om zo’n grote groep te hebben die zich ook wil richten op het geven van trainingen
aan onze jeugd!
Daarnaast is ondergetekende afgelopen voorjaar weer gestart als trainster en vanaf
september actief in de rol van pupillen-coördinator.
Vanaf oktober vervult Bram Spaan bij o.a. de pupillen de rol van trainer voor zijn stage vanuit
de CIOS-opleiding.
Met z’n allen steken we veel energie in het bieden van kwalitatief goede trainingen aan onze
pupillen. Los van het enthousiasme van een ieder van ons blijft het qua aantal zelfstandig
draaiende gecertificeerde trainers helaas mager. Het is, zoals bij meerdere sportclubs
momenteel, moeilijk om die mensen die gediplomeerd zijn dan ook nog voor je club te
kunnen interesseren.
Maar, zoals ik al aangaf, we zijn met ons trainerscorps heel goed op weg, boeken progressie
en wij doen wat we kunnen gelet de huidige omstandigheden.
Geregeld zijn er overleggen, vergaderingen en veel interactie onderling waardoor de
betrokkenheid van een ieder groot is. Ook zijn we gestart met het aanbieden van clinics op
enkele zaterdagochtenden. Het idee hierachter is wat extra’s te bieden aan pupillen (en
ouders) en zo hopelijk ook de drempel naar wedstrijden wat lager te maken, waardoor het
enthousiasme hiervoor ook weer kan gaan toenemen. Soms maakt onbekend nou eenmaal
onbemind. Een aantal crossclinics hebben inmiddels plaatsgevonden welke een groot
succes waren. En onze deelname aan de crosswedstrijden is beduidend toegenomen.
Afgelopen laatste cross zelfs met 16 pupillen op de lijst!
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Er is een mooie groei te zien in onze pupillengroepen en het enthousiasme met de trainers,
ouders en pupillen, zorgt ervoor dat wij iedere keer met veel plezier met de atletieksport aan
het werk zijn!
Verslag secretariaat Pupillen
Gerber Loman

Vanaf begin 2015 tot en met juli 2015 heeft Barbara Hakkert het pupillensecretariaat
waargenomen, waarna zij heeft besloten hier niet mee verder te willen gaan.
In de periode dat zij het secretariaat heeft waargenomen, hebben 8 wedstrijden
plaatsgevonden. Bij deze wedstrijden waren 66 inschrijvingen, zoals in onderstaande tabel te
zien is.
Vanaf begin juli (zomervakantie) heb ik (Gerber Loman) het secretariaat overgenomen.
Historie
2007 t/m 2011: Zie tabel voor deelname en details in voorgaande verslagen.
2012: 18 wedstrijden (exclusief clubkampioenschappen)
- 255 inschrijvingen
-

247 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2013: 17 wedstrijden (inclusief clubkampioenschappen)
- 222 inschrijvingen
-

215 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2014: 16 wedstrijden (inclusief clubkampioenschappen)
- 209 inschrijvingen
-

198 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2015: 15 wedstrijden (inclusief clubkampioenschappen)
- 128 inschrijvingen
-

125 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen (deel informatie ontbreekt)

Zoals te zien is afgelopen jaar sterke afname van het aantal deelnemers. Zoals in het vorige
verslag ook al is aangegeven komt dit waarschijnlijk deels doordat vanaf de
clubkampioenschappen 2014 het toen functionerende secretariaat is gestopt en er destijds
tot de eerste cross in 2015 geen secretariaat is geweest. Het laatste half jaar van 2015
hebben we in overleg met Elijanne (trainerscoördinator pupillen) een plan gemaakt waarin
we vooral focussen op de trainingen. Hierom is in het begin van mijn zitting ook minder op
wedstrijden gefocust.
Aangezien crossen wel een heel belangrijke trainingsvorm zijn wordt dit wel gepromoot en
hiervan zien we ook al resultaat bij de crossen in 2016. Wel is heel duidelijk te merken dat
vaak herinneringen moeten worden gestuurd; ouders geven vaak maar 1 wedstrijd in het
voren op en willen zichzelf/de pupillen niet al voor een wedstrijd later in het seizoen
vastleggen.
Komend jaar, als de trainingen een goede basis hebben met nieuwe opzet (door Elijanne
opgezet na de clubkampioenschappen), zullen we ook de wedstrijden weer meer gaan
promoten. Hierbij merken we wel dat het heel belangrijk is om ook een goede
trainersbezetting te hebben bij de wedstrijden. Dit motiveert de ouders ook om hun kinderen
mee te laten doen.
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Overzicht Pupillenwedstrijden 2015
Datum
Wedstrijd
10-1-2015
3e cross Epe
7-2-2015
4e cross Harderwijk
8-3-2015
Indoor Epe
18-4-2015
Medaillewedstrijd
Harderwijk
9-5-2015
AthleticChamps
Dronten
30-5-2015
AthleticChamps
Emmeloord
13-6-2015
Medaillewedstrijd Epe
27-6-2015
AthleticChamps
Kampen
29-8-2015
5-9-2015
19-9-2015
26-9-2015
14-11-2015
5-12-2015
21-12-2015

Medaillewedstrijd
Kampen
A pup Zwolle
Medaillewedstrijd
Dronten
Clubkampioenschappen
1e cross Dronten
2e cross Epe
Indoor Dronten
Totaal

Inschrijvingen
10
6
14
3

Deelnemers

2
0
19
0

6

6

Afgelast
8

8

35
5
18
2
128

35
4
16
2

Verslag secretariaat Junioren
Deborah van Emmerik

Deelname
Door voor de junioren dezelfde manier van registreren bij te houden als de pupillen, zien we
nu een wijziging in de data na 2013. De komende jaren zullen echter op een zelfde manier
worden bijgehouden zodat er, op basis van consistente gegevens, kan worden
geanalyseerd.
2013:


2014:



2015:




13 wedstrijden (exclusief clubkampioenschappen en crossen)
86 junioren hebben deelgenomen
16 wedstrijden (inclusief clubkampioenschappen)
154 inschrijvingen
147 junioren die daadwerkelijk hebben deelgenomen
15 wedstrijden
134 inschrijvingen
119 junioren die daadwerkelijk hebben deelgenomen
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Opkomst in 2015 van 89%. Dit is een teruglopend getal tov voorgaande jaren. Enigszins te
verklaren door ziekte en zeker als je je bedenkt dat er heel wat verjaardagsfeesten, sociale
verplichtingen en verhoogde studiebelasting (toetsen) voorkomen bij de jeugd in deze
leeftijdscategorie.
Overzicht junioren wedstrijden 2015
Datum
10-1-2015
17-1-2015
7-2-2015
8-3-2015
18-4-2015
25-4-2015
9-5-2015
30-5-2015
20-6-2015
5-9-2015
19-9-2015
14-11-2015
21-11-2015
12-12-2015
29-12-2015

Wedstrijd
Cross Epe
Indoor Apeldoorn
Cross Harderwijk
Indoor Cialfo
Competitie Cialfo
Medaille Zwolle
Medaille Heerde
Competitie Kampen
Competitie Dronten
Medaille Epe
Medaille Emmeloord
Cross Dronten
Indoor Heerde
Cross Epe
Indoor Dronten
Totaal

Inschrijvingen Junioren
12
11
1
1
11
1
10
10
18
18
4
4
5
4
19
18
18
18
10
10
8
6
7
7
2
2
9
9
0
0
134
119

Dynamic Tennis
Frank Mensink

Het Dynamic Tennis vindt plaats op de maandagmorgen van 10.00-12.00 uur in de PWA-hal
in Epe.
Het ledenaantal is het afgelopen jaar weer licht gegroeid, zodanig dat er nu per ochtend
gemiddeld 24-26 personen aanwezig zijn (op papier circa 30). Een prima aantal om 2 uur
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leuk en lekker actief te zijn. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers schommelt rond de 70
jaar; allen zijn sportief en nog flink actief.
Per jaar is er tweemaal een uitwisseling met de DT-groep uit Arnhem.
De deelnemers zijn geen lid van Cialfo, maar weten wel dat de activiteit een onderdeel is van
het Cialfo-sportaanbod. Men betaalt € 4,00 per ochtend voor een ‘les’.
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 20;
gemiddeld zijn er 12-16 personen per les aanwezig. Deze deelnemers zijn lid van Cialfo.
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 voor wie de atletiek te belastend wordt.
Najaar 2015 is Cialfo benaderd vanuit de gemeente om deel te nemen aan een 50+
stimuleringsprogramma in februari van dit jaar. Dit sportstimuleringsprogramma start met een
fittest voor de deelnemers gevolgd door een 10-weeks sportaanbod.
Cialfo heeft reguliere activiteiten voor deze groep, te weten: Galm, Sportief Wandelen/Nordic
Wandelen, Recreatief Hardlopen en Dynamic Tennis, maar start ook 4 nieuwe groepen (bij
voldoende deelname).
Deze activiteiten zullen o.a. plaats vinden in Henk’s Gym.
Oriënteren
Afgelopen jaar is er geen nieuwe jeugdcursus oriënteren geweest. Er is te weinig jeugd om
een zinvolle start te maken. Wel is er een poging gedaan de jeugd enthousiast te krijgen
door bij de cross in december een ol-loop voor jeugd te organiseren. Helaas is daar geen
reactie op gekomen.
Wel zijn we voornemens om voor de pupillen op een zaterdagochtend een eenvoudige loop
te organiseren als extra training.
Er is een goede samenwerking met de OLV Minor; spullen worden wederzijds uitgeleend. Uit
de winst van de 2-Daagse van Minor heeft Cialfo een donatie ontvangen van € 250,00.
Financiële consequenties van deze activiteiten
Dynamic Tennis kan zichzelf bedruipen uit de inkomsten.
Galm kost de vereniging ook geen geld (?)
Het oriënteren kost (op dit moment) geen geld, behalve de aanschaf van materiaal die voor
beide verenigingen van belang zijn en wederzijds gebruikt worden (bv. aggregaat, tenten).
Voor de promotie van het 50+-programma is foldermateriaal vervaardigd (circa € 100 op de
post Promotie)
NordicWalking
Een twintigtal leden neemt deel aan de wekelijkse trainingen op en rond de baan. De eerste
vrijdag van de maand is de training in Wissel-Tongeren.
Begin 2016 zijn een aantal wandelaars, na het afscheid van hun eigen trainer, overgestapt
naar de NW-groep. Dat blijkt goed samen te gaan.
Het initiatief om de 50+ sport te bevorderen, een actie die in februari zal plaatsvinden, wordt
ondersteund.
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Bestuursadvies
Het is goed te zien dat extra inzet en coördinatie kan leiden tot groei van deelnemers. Het
verslag van de pupillen maakt dit aan ons duidelijk. In het kader van het 50+ programma zijn
nu initiatieven genomen om de deelname te vergroten. Het is een uitdaging ook te bedenken
hoe we het deelnemersaantal aan de recreatieve loopgroepen kunnen vergroten. Zie
hiervoor het beleidsplan 2016-2020.
Het bestuur dankt alle betrokkenen voor hun inzet en stelt de ALV voor in te stemmen met
de verslagen en voorstellen over te nemen.

5. Verslag wedstrijdorganisatie commissie (WOC)
Piet de Wildt

Samenstelling commissie
-

-

Anja Zweekhorst
Christel Baack
Dennis van Lith
Johan Logtenberg
Hennie Strunk
Marion Hofenk
Piet de Wildt
Robert van der Hulst

Jaarverslag 2015
In 2015 zijn door de WOC 16 wedstrijden georganiseerd, die dankzij de hulp van veel
vrijwilligers weer goed verlopen zijn. Het is voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het
zoeken van vrijwilligers telkens wel moeilijk om voldoende mensen te vinden.
Deze 16 wedstrijden zijn onderverdeeld in;
1 x 3e GO Cross en Open Gelders Cross kampioenschap, 10 januari
1 x Indoor, pupillen/junioren, 8 maart
1 x CD junioren competitie, 18 april
4 x Coopertest, 1000m, 5000m plus 1 keer 2 km (16 juni) en 1 keer 1EM (15 september)
1 x Hordenwedstrijd “Hurdles special”, 29 april
1 x Pupillen medaillewedstrijd B-programma, 13 juni
1 x Junioren BCD Medaille wedstrijd, 5 september
3 x Wegwedstrijd:
Tempress Solar run, 28 maart
10 EM, 5 EM en 5 km, 12 mei
Najaarsloop ½ marathon, 10 km en 5 km, 7 november
1 x Clubkampioenschap – 26 september
1 x 2e GO Cross, 19 december
1 x 6-uursloop, 1-uursloop en estafette marathon, 27 december
3e GO Cross en Open Gelders Cross kampioenschap
De cross is goed verlopen. Omdat de cross naast het Gelders kampioenschap ook meetelt
voor de competitie, zijn er meer deelnemers dan normaal aan de start. We hadden zoals
gebruikelijk een zware cross uitgezet met veel mul zand en pittige heuvels. De regen en de
storm deden de rest.

19

Indoor 13 maart PWA-HAL.
De deelname aan de indoorwedstrijd was minder dan vorig jaar, maar met ongeveer 75
deelnemers voldoende voor een leuke wedstrijddag. De chronoloog liep goed, maar
hoogspringen liep te lang door en wordt in 2016 beperkt tot maximaal 8 sprongen per
deelnemer. Van de 26 Cialfo deelnemers behaalden maar liefst 12 atleten eremetaal.
3e Tempress Solar Run 10, 5 km en 1km kidsrun, 28 maart.
Deze recreatieloop is voor de 6e maal georganiseerd door Tempress en Cialfo. Er was
weinig animo voor de wedstrijd, mogelijk ook omdat de kidsrun een paar dagen voor de
wedstrijd afgelast was in verband met weinig aanmeldingen. De Tempress organisatie heeft
besloten de wedstrijd in 2016 niet door te laten gaan.
1 x CD junioren competitie – 18 april
De chronoloog is vastgesteld door de wedstrijdleider van de Atletiekunie en de officials
worden door de AU aangewezen. Er waren een paar opstartproblemen met de elektronische
tijdswaarneming. Desondanks was het programma op tijd afgelopen. De jurybezetting waar
Cialfo voor verantwoordelijk is, was eigenlijk te krap.
4 x Coopertest, 1000m, 5000m plus 1 keer 2 km (17 juni) en 1 keer 1EM (16 september)
In het afgelopen jaar zijn ook weer de gebruikelijke Coopertesten en baanwedstrijden
georganiseerd op de 3e dinsdag van de laatste maand van het kwartaal. In 2015 hebben we
evenals in 2014 naast de 1km en 5km baanwedstrijden ook een 2km wedstrijd (17/6) en een
1 Engelse mijl (16/9) toegevoegd. Het is opvallend dat relatief weinig atleten van de
verschillende loopgroepen van Cialfo deelnemen aan de wedstrijden, terwijl er zelfs atleten
uit Utrecht, Hilversum, Oosterbeek enz. voor komen.
1 x Hordenwedstrijd “Hurdles special”, 29 april
De “Hurdles Specials” is een wedstrijd die voornamelijk wordt georganiseerd door Hortas,
een stichting ter stimuleren van het horden lopen, waar o.a. Cialfo trainer Fred van Gasteren
deel van uitmaakt. Het WOC van Cialfo heeft hier ondersteuning geboden in de vorm van
juryleden en wedstrijdsecretariaat. Ook wordt gebruik gemaakt van de atletiekmaterialen van
Cialfo en een aantal verenigingen uit de buurt.
10 EM, 5 EM en 5 km, 13 mei
Dit jaar waren er ongeveer 350 deelnemers, waarvan er 175 de 10 EM gelopen hebben.
Daarnaast was er de keuze tussen 5 km, 5 EM en een 5 km teamloop voor scholieren en
bedrijven. De belangstelling voor een bedrijvenloop is te beperkt om dit te herhalen, maar in
2016 bieden we wel weer een teamloop voor scholieren aan.
Pupillen medaillewedstrijd B-programma, 13 juni
Voor deze wedstrijd hadden we 188 aanmeldingen. Ondanks de regen die af en toe uit de
lucht kwam vallen was het een geslaagde pupillen medaillewedstrijd. Na afloop moest de
wedstrijdleiding de uitslag een beetje aanpassen omdat bij een tweetal groepen jongens
A pupillen teveel pogingen toegestaan waren bij het hoogspringen. Volgens de reglementen
van de regio IJsseldelta mogen er bij de A pupillen maximaal 8 pogingen worden toegestaan
bij het hoogspringen. Bij één van de twee groepen heeft de jury die regel wel gehanteerd, bij
de andere groep niet. Dit is een aandachtspunt voor de jury instructie bij toekomstige
wedstrijden.
Junioren BCD Medaille wedstrijd, 5 september
De wedstrijden vragen veel van de organisatie en van de atleten en begeleiders vanwege
het grote aantal deelnemers. Voor deze dag hadden we 233 aanmeldingen. Door een
strakke planning en goede samenwerking tussen de wedstrijdleiding en de jury was het
mogelijk het programma goed af te werken tussen 9.30 tot 14.30u.
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Clubkampioenschappen 26 september
Dit jaar werden evenals vorig jaar alle onderdelen van de 5-kamp op zaterdag afgewerkt.
Naast de 5-kamp liepen de Nordic Walkers en de loopgroepen hun wedstrijd. De combinatie
1 km op de baan en 5 km wegwedstrijd voor de loopgroepen lijkt een goede combinatie,
maar ook hier is het opvallend dat de leden van de verschillende loopgroepen het af laten
weten. Er wordt nagedacht over een andere opzet voor de loopgroepen, zoals de toepassing
age-grading, zoals we van plan waren voor 2015 maar om technische redenen nog niet
toegepast hebben, en de verdeling over meerdere avonden.
Najaarsloop ½ Marathon + 5 en 10km, 7 november.
De najaarsloop viel dit jaar samen met de zandenplasloop met als gevolg een lager aantal
deelnemers dan in vorige jaren. Het lijkt nodig meer bekendheid te geven aan deze loop, die
niet in kwalitiet onder doet voor andere lopen in de regio, maar minder deelnemers telt
2e GO Cross, 19 december
De cross verliep uitstekend doordat de vrijwilligers zich weer van hun beste kant lieten zien
bij het opzetten van de faciliteiten. Ook het weer hielp mee doordat het een paar dagen voor
de wedstrijd voldoende regende om van het parcours een zwaar pad te maken meer tijdens
de wedstrijden tot het einde droog bleef.
6-uursloop, 1-uursloop en estafette marathon, 27 december
De 6-uursloop was met 37 deelnemers goed bezet. De estafette marathon met 3 teams en
de 1-uursloop met 5 deelnemers bieden ruimte voor verbetering. De Gemzen organiseren
volgend jaar deze wedstrijd niet meer, maar er is contact met Daventria voor de mogelijkheid
van het organiseren van toekomstige wedstrijden.
Plannen voor 2016

De volgende wedstrijden zijn voor 2016 al vastgelegd:
13-03-2016,
12:00

Indoorwedstrijd

PWA Hal

Epe

15-03-2016,
19:30

Coopertest, 1000m en 5000m

Atletiekbaan AV Cialfo

Epe

10-05-2016,
19:30

10 EM, 5 EM, 5 Km, 5Km
Scholierenloop

Atletiekbaan AV Cialfo

Epe

21-06-2016,
19:00

Coopertest, 5 Km en 1000m ,
2000m en 5000m

Atletiekbaan AV Cialfo

Epe

20-09-2016,
19:30

Coopertest, 1000m, 1 Engelse
Mijl en 5000m

Atletiekbaan AV Cialfo

Epe

24-09-2016

Clubdag /
Clubkampioenschappen

Atletiekbaan AV Cialfo

Epe

05-11-2016,
11:00

Najaarsloop , 1/2 mar. , 10 km
en 5 km,

Atletiekbaan AV Cialfo

Epe

20-12-2016,
19:30

Coopertest, 1000m en 5000m

Atletiekbaan AV Cialfo

Epe

6-uursloop, 1-uursloop en
estafette marathon

Op het moment van schrijven van dit verslag is de
evaluatie van de wedstrijd nog niet afgerond en moet nog
besloten worden of we ermee doorgaan. Mogelijk in
samenwerking met Daventria
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Daarnaast assisteren we bij de Hortas Hurdles (22 mei) en de Veesserrun (2 juni).
De data voor de pupillen en junioren regiowedstrijden worden nog nader bepaald in overleg
met de regio coördinator en voor de CD competitie met de Atletiekunie.
De scholierensportmiddag is dit jaar niet door ons georganiseerd vanwege gebrek aan
belangstelling in voorgaande jaren. We zullen overleggen met buurtcoaches of de
sportmiddag zinvol georganiseerd kan worden.
De WOC heeft dit jaar 7 keer vergaderd.
Begroting 2016
WOC benodigdheden (laptop, jurymaterialen, enz.) € 750,Bestuursadvies
Het bestuur dankt de betrokkenen voor hun inzet en stelt de ALV voor in te stemmen met
verslag en voorstellen. Het bestuur merkt daarbij op:
- Het voortbestaan van de 6-uursloopbestuur verdient gezien het unieke karakter de steun
van de vereniging. Het uitbreiden met enkele activiteiten voor onze leden tijdens de 6uursloop, kan de belangstelling doen toenemen.
- Afgelopen jaar is uit de winst van de Voorjaarsloop een bijdrage gegeven aan de
Stichting Leergeld t.b.v. kinderen uit gezinnen voor wie sporten financieel niet mogelijk
is. Het bestuur ziet dit graag gecontinueerd.

6. Verslag sponsorcommissie
Jan Baack

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie van 2015 bestond uit twee personen, te weten David Berkhoff en Jan
Baack. In het voorjaar hebben we drie workshops sponsor traject, georganiseerd door de
atletiekunie in Apeldoorn, bezocht. Al in deze periode heeft David weer een baan gevonden
waardoor hij te weinig tijd heeft voor deze commissie, helaas heeft hij zich inmiddels
afgemeld.
De Rabo clubkasactie bracht dit jaar € 782 op, Voor de statistiek: 2013(810), 2014(557),
2015(782). De inschrijving voor de Rabo clubkasactie 2016 is inmiddels opengesteld. Van
onze vaste sponsoren zien we de belangstelling in de loop der jaren verminderen waardoor
de post opbrengst sponsoren een dalende lijn vertoont.
Gezien het bovenstaande is het duidelijk dat deze commissie uitgebreid dient te worden met
meerdere personen.
Kortingskaartactie
In 2015 zijn er slechts 83 kaarten verkocht, een tegenvaller voor de organiserende leden. In
2016 wordt er door Saskia Schutte en Christiaan Van Putten en Jan Baack een hernieuwde
poging gedaan om het aantal verkochte kaarten te laten stijgen. Na dat jaar zouden zij graag
zien dat andere leden deze actie gaan uitvoeren. Voor de statistiek: 2011(163), 2012(179),
2013(133), 2014(133), 2015(83)
Oud papieractie
Dit jaar hebben we met z’n allen 32.170 kg oud papier verzameld, goed voor € 1.168 in de
clubkas. Gerhard Stegeman coördineert al jaren deze actie en hoopt voor 2016 dat het
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aantal kilo’s nog meer zal stijgen. Voor de statistiek: 2011(33.550), 2012(27.680),
2013(29.550), 2014(29.120),2015(32.170).
Grote Clubactie/ oliebollenactie
Helaas waren er dit jaar, ondanks herhaalde oproepen, geen leden die deze acties wilden
organiseren. Voor onze clubkas scheelt dit al gauw een bedrag van € 2.000. Voor de
oliebollenactie is een draaiboek beschikbaar, verkrijgbaar bij Adri Nederlof.
Plannen voor 2016
Het sponsorbeleid dient opnieuw te worden vastgesteld, dit kan niet zonder commissieleden.
Voor diverse acties dienen leden te worden gezocht die de organisatie op zich nemen.
Komen deze plannen niet van de grond dan zal dit uiteindelijk resulteren in een forse
aanpassing van de contributie op korte termijn.
Bestuursadvies
Het bestuur dankt de commissie en betrokkenen voor hun inzet. Het heeft bijgedragen aan de
(reserves in de ) clubkas. Het bestuur stelt de ALV voor in te stemmen met het verslag en de
voorstellen.

7. Verslag accommodatiecommissie
Jan Witsenboer

Terugblik 2015
In 2015 heeft de dameskleedkamer een grondige opknapbeurt gehad. De douchecapaciteit
is uitgebreid en een aantal details zoals spiegels en stopcontacten zijn na overleg met de
gebruiksters aangebracht. Het resultaat mag er zijn.
Ook het terras is afgewerkt en ligt er weer voortreffelijk bij.
Een grote klus is uitgevoerd, dankzij jet initiatief van Jan Lubbinge. De plafonds in de kantine
en bestuurskamer zijn geheel vernieuwd. Het materiaal is gratis ter beschikking gekomen uit
het voormalige kantoor van de werkgever van Jan Lubbinge. Dank aan Jan voor de
alertheid. Tevens is de gelegenheid genomen om de elektriciteit-voorziening te verbeteren
die boven het plafond zat.
Ook dit jaar heeft eenieder weer kunnen beoordelen dat de accommodatie er weer
voortreffelijk bijlag. De werkzaamheden in het dorp, kerstverlichting, kerstbomen etc. zijn ook
voor 2015 uitgevoerd met als resultaat extra inkomsten voor de vereniging.
Plannen voor 2016
Er liggen 2 grotere projecten op de tekentafel nl:
- Een verbetering van de warmwatervoorziening met een substantiële begroting
waarvan een deel middels een subsidieregelingen kan worden teruggehaald. Dit
project zal worden betaald uit de reserve voor onderhoud.
- Opknapbeurt van de herenkleedkamer inclusief de douches
Daarnaast zal het onderhoud van de terreinen en de accommodatie doorgaan evenals de
werkzaamheden in het dorp voor de winkeliersvereniging.
Uiteraard zullen we continuïteit geven aan het onderhoud en vernieuwen van het
wedstrijdmateriaal.
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Begroting 2016
Wedstrijdmateriaal

Kleedkamer /douches

Speren

Euro

2.500

Horden

3.000

Diversen

500
2.000

Verslag Clubhuiscommissie (deel van accommodatiecommissie)
Gerhard Stegeman

Samenstelling commissie
De clubhuiscommissieleden in 2014 waren:
Benny Bourgonje
Willy de Graaf
Mia Leurs
Annelies Muller
Gerhard Stegeman
Janny Strunk
Terugblik 2015
De bezetting van de bar werd weer geregeld tijdens wedstrijden en andere evenementen en
ook tijdens de trainingen op de dinsdag- en donderdagavonden. Ook werd het clubhuis
(deels) door derden gehuurd.
Natuurlijk werd het clubhuis weer schoon gemaakt en versierd en de inkoop geregeld. Het
financiële deel zal in het verslag van de penningmeester te zien zijn.
Door de klussenploeg werden weer diverse klussen geklaard, zoals renovatie van de
dameskleedkamer, nieuw plafond kantine/bestuurskamer, vernieuwen van een aantal
stroomvoorzieningen in de kantine, nieuwe wc brillen en hulp bij schoonmaak (stofzuigen
kantine/ramen wassen).
Voor de schoonmaakploeg wordt nog wel uitbreiding/verjonging gezocht, want de
gemiddelde leeftijd mag wel iets omlaag. Voor meer informatie kun je bij Mia terecht.
Plannen voor 2016
De klussenploeg gaat de herenkleedkamer een opknapbeurt geven en de
warmwatervoorziening van de douches gaat vernieuwd worden. Verder moet de
warmwatervoorziening in de keuken (kleine boiler naast vaatwasser) nog worden aangepast
en het schoonmaakhok moet nog worden voorzien van een nieuwe kraan).
Er komt nog een nieuw slot op de toegangsdeur van het clubhuis, waarvoor alle mensen die
dat nodig hebben een nieuwe sleutel moeten krijgen.
Verder staat vervanging van een aantal vloertegels in de keuken en in de ruimte achter de
keuken op de wensenlijst.
We zijn ook nog steeds op zoek naar een voorzitter van de clubhuiscommissie
Bestuursadvies
De vele betrokkenen besparen de door hun werkzaamheden de verenging een hoop onderhoudsgeld.
Daarnaast brengt de klussenclub nog extra geld binnen door activiteiten te verrichten voor de Eper
ondernemers. Alle betrokkenen danken we voor hun inzet en het bestuur stelt de ALV voor in te
stemmen met verslag en plannen.
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8. Verslag jeugdcommissie
Elsbeth Noppers

Terugblik 2015
11 April:
-

Voor de pupillen stond dit jaar een middag zwemmen bij de Koekoek in Vaassen op het
programma. In eerste instantie zou dit op 14 maart plaatsvinden, maar vanwege slechts
10 aanmeldingen hebben we besloten het uitje uit te stellen. Met 11 pupillen gingen we
dit keer naar het zwembad. Het was een gezellige middag!

21 Juni:
- Op 21 juni hebben we in samenwerking met de kampcommissie een 6-kamp
georganiseerd. Het kamp en daarbij ook deze activiteit had een opkomst van 12 pupillen.
De pupillen hebben van zaterdag 20 juni op zondag 21 juni een nachtje op Cialfo mogen
slapen en wij verzorgden het ochtendprogramma. De 6-kamp bestond uit spelletjes zoals
waterballonnen overgooien en een parcours afleggen waarbij van elk duo één been aan
elkaar was vastgemaakt. De pupillen waren erg enthousiast.
26 September:
- Na een geslaagde Clubdag hebben wij voor de junioren een dropping georganiseerd in
de omgeving van Epe. We hebben Fred van Gasteren gevraagd om met zijn zwarte
busje de junioren te vervoeren naar alle uithoeken van Epe. De junioren moesten met
behulp van aanwijzingen het huis van JC-lid Ruben Zwarts bereiken en vervolgens zo
snel mogelijk via het huis van JC-lid Linda van Westerveld, aankomen op Cialfo. Naast
tijd speelde ook het niet gezien worden een belangrijke rol in het spel. Heel spectaculair
dus! Na afloop aten we broodjes hamburger en zaten we nog wat. De junioren
overnachtten in Henk’s Gym. Met een opkomst van 18 junioren en goede reacties was dit
een zeer spannende en dus geslaagde activiteit!
28 November:
- ’s Middags is Sinterklaas met zijn pieten langs Cialfo gegaan om alle kinderen te
bezoeken. We hadden een goede opkomst van 29 pupillen. In tegenstelling tot
voorgaande jaren, toen de kinderen één voor één naar voren kwamen, hebben we nu
voor een heel andere opbouw van de middag gekozen. We hebben een spelletjesmiddag
georganiseerd met spellen zoals ‘pakjesestafette’, ‘stoelendans op sinterklaasmuziek’ en
natuurlijk een sinterklaasquiz. Tussendoor was er tijd om bij Sinterklaas te komen en
natuurlijk heel veel pepernoten te eten! Na afloop was voor elke pupil die zijn of haar
schoen had gezet, deze gevuld met een cadeautje. De pupillen hadden dan ook allemaal
gedaan hun schoen gezet!
-

Voor de junioren werd ’s avonds een casinoavond georganiseerd. Van tevoren werd er in
de Amerikaanse stijl gegeten: broodjes hamburger die de junioren zelf konden beleggen
met cheddar kaas, sla, augurk, tomaat en ga zo maar door. Verschillende spellen werden
gespeeld met originele tafels en sets. Junioren konden zelf kiezen op welk spel zij
zouden proberen zoveel mogelijk fiches binnen te halen. Na een aantal uur fanatiek te
hebben gespeeld werd er een winnaar gekozen. We hadden een wederom een zeer
ruime opkomst van 19 junioren en ze waren allemaal razend enthousiast!

Vorig jaar hebben we aangegeven te willen werken aan een grotere opkomst bij de junioren.
Door het verwerven van twee nieuwe JC-leden, namelijk Femke Zweekhorst en Rick
Stegeman, hebben wij de mogelijkheid beter de junioren te kunnen bereiken. We zien in de
opkomsten van onze activiteiten dat het doel van vorig jaar zeker is behaald. Bij de pupillen
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viel dit jaar de opkomst helaas wat tegen. De eerste activiteit, het zwemmen is zelfs
afgeblazen en ook de 6-kamp tijdens het pupillenkamp viel ietwat tegen, terwijl Sinterklaas
daarentegen weer een onverwachts groot succes was. We zullen proberen daar volgend jaar
aan te werken door bijvoorbeeld het zeer tijdig beginnen met promoten van de activiteit en
het kiezen van een gunstig tijdstip op de dag. Daarnaast gaan we meer activiteiten
organiseren om ook meer bekendheid te krijgen onder de pupillen en hun ouders. Voor de
rest is ons doel onze activiteiten zo door te zetten, gezien de enthousiaste reacties die we
elke keer weer krijgen.
Daarnaast willen wij proberen om Cialfo bij een groter publiek bekend te maken door een
trainingsavond voor pupillen te organiseren waar ook niet-leden aan deel kunnen nemen.
Plannen voor 2016
De activiteiten voor volgend jaar zullen zijn:
Voor de pupillen:
- Activiteit buiten Cialfo (Heggie’s Speelschuur);
-

Kleine activiteit bij Cialfo (zeskamp, spelletjesmiddag, etc);

-

Een grote trainingsavond organiseren (vriendjes en vriendinnetjes mogen ook meedoen);

-

Sinterklaasactiviteit

Voor de junioren:
- Grote activiteit buiten Cialfo (schaatsen)
-

Kleinere activiteit bij Cialfo (zeskamp, spelletjesmiddag, etc);

-

Sinterklaasactiviteit

NB: Er is besloten af te zien van een activiteit na de Clubdag 2016 omdat de
kampcommissie ook een kamp organiseert.
Begroting 2016
Pupillen:
Grote activiteit (incl. kosten begeleiding)

Junioren:

Kleine activiteit
Trainingsavond
Sinterklaasactiviteit voor zowel pup. als jun.
Schaatsen
Kleine activiteit

€ 140, 1
€ 40,€ 100,€ 140,€ 160,-2
€ 40,______+
€ 620,-

Bestuursadvies
Het bestuur ziet alle plannen graag uitgevoerd en stelt de ALV voor in te stemmen met
verslag en begroting.

uit: Entree pupillen: +/- €7,00 per kind, gratis entree voor begeleiding en verwachte
opkomst van +/- 20 kids + evt. boodschappen
2Bestaande uit: Entree junioren: €127,50,- per 25 personen, verwachte opkomst van +/- 20 junioren +
begeleiding en boodschappen (€130,- + €30,-)
1Bestaande
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9. Verslag kampcommissie
Mariska Werler

Terugblik 2015
In juni hadden we weer een pupillenkamp georganiseerd. De opkomst was nog altijd wat
mager met 11 pupillen. Desondanks was het wel erg gezellig. Wij hebben dit keer van
zaterdag op zondag het kamp gehouden.
Op zaterdag hebben we eerst kennismakingsspelletjes gedaan. Vervolgens zijn we met
auto’s naar de midgetgolf in Wissel gegaan. Toen we weer terug bij de club waren stond
onze vertrouwde kok Dicky al klaar met pannenkoeken. De avond stond in het teken van
spelletjes en zelfs een dierengeluidenspel in het donker. We hadden met z’n allen lekker in
het clubhuis geslapen. De volgende ochtend heeft de Jeugdcommissie leuke spelletjes met
ons gedaan, een soort 6kamp. Na de soep met broodjes knakworst was het gezellige kamp
dan echt weer voorbij.
Als kampcommissie hadden we dit jaar superhulp van Ageeth Langenberg en Dicky
Tiemens.
Plannen voor 2016
In 2016 willen we ons op zowel de pupillen als de junioren richten. Het hangt nog een beetje
af van het wedstrijdschema welke datum het wordt. De planning is eind mei/ begin juni. Het
is de bedoeling dat de pupillen van vrijdag op zaterdag komen slapen en de junioren van
zaterdag op zondag.
Begroting 2016
€ 400,Bestuursadvies
Het bestuur ziet ook deze plannen graag uitgevoerd en stelt de ALV voor in te stemmen met
verslag en begroting.

10.

Verslag interne en externe communicatie, incl. de website
Fred van Gasteren/Robert v.d. Hulst

Terugblik 2015
Digitale Nieuwsbrieven, website publicaties en de, naar groepen geordende, whats-app en
email communicatie domineren het “nieuwsverkeer” binnen onze vereniging. De
nieuwsgaring gaat steeds sneller, directer en, waar nuttig, selectiever. Evenals in 2014 is er
één clubblad verschenen met o.a. een terugblik op actuele thema’s. Maar ook dat is digitaal
geraadpleegd en gearchiveerd.
Helaas bleken er in de colofon van de papieren uitgave een aantal onjuistheden te zijn
geslopen. Dat is een punt van aandacht voor volgend jaar, zowel voor de redactie maar ook
voor anderen in de vereniging: zorg dat de (web) redactie tijdig wordt geïnformeerd als er
gegevens veranderen !
De verschuiving naar de digitale communicatie wordt nog duidelijker als naar de data van
onze website wordt gekeken.
Het aantal bezoekers aan de website is in 2015 vrijwel gelijk gebleven aan 2014. De piek
van het aantal bezoekers ligt vooral rond “grote wedstrijden”. De uitschieter was de cross
wedstrijd van januari. Over het hele jaar zijn er ca 3.200 unieke bezoekers op de website
geweest, met een totaal van ca. 5.800 bezoeken en er zijn ruim 110.000 pagina’s
opgevraagd.
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Het aantal unieke bezoekers is ook vrijwel gelijk gebleven. Ongeveer de helft van de mensen
komt voor het eerst en de helft is een terugkerende bezoeker. Er zijn in 2015 iets meer
bezoekers uit het buitenland op de website geweest.
Het overgrote deel van de bezoekers gebruikt een desktop computer. Slechts ca 5% van de
mensen bezoekt de website vanaf een smartphone of tablet. We hadden verwacht dat het
aantal gebruikers met smartphone en/of tablet inmiddels groter zou zijn….
Inmiddels gebruikt het grootste deel van de mensen niet meer Internet Explorer. 41%
gebruikt Chrome, 39% Internet explorer en 12% FireFox. De rest gebruikt o.a. Safari, Edge
en Opera. Bij de besturingssystemen is weinig gewijzigd, hoewel Windows wel iets terrein
verliest: (83%), naast 13 % Apple (IOS en OS-X) en de rest.
Er waren plannen om de website in 2015 “onder handen te nemen”, en met name naar een
nieuwe versie van het Content Management Systeem (CMS) over te zetten. Dat is er niet
van gekomen. De webmaster is er wel mee bezig geweest maar die overgang bleek meer
voeten in de aarde te hebben dan verwacht. Die overgang is daarom nog steeds gepland,
maar dan nu voor 2016.
De Twitter en Facebook accounts van Cialfo zijn dit jaar ook door anderen binnen Cialfo
gebruikt voor de PR. Naast de webmaster hebben nu ook de secretaris en een aantal andere
enthousiaste facebook gebruikers toegang tot de pagina en diverse malen artikelen
geplaatst.
Verder is er in de voorbereiding van de Najaarsloop gebruik gemaakt van een (betaalde)
Facebook advertentie campagne. Daarmee is een groot aantal Facebook gebruikers
benaderd.
Plannen 2016
De opmaak van een gedegen “Bewaarnummer”, waarin alle relevante gegevens van onze
vereniging staat in de planning. Probleem is dat daarin vermelde gegevens na enkele
maanden niet meer actueel kunnen zijn. Een combinatie van een “digitaal bewaarnummer”
kan de oplossing zijn.
De geplande herziening van de techniek en de opmaak van de website staat nog steeds op
de agenda maar nu voor 2016.
De redactie van Cialfo bestond in 2015 uit Dicky Tiemens, Fred van Gasteren, Cor van
Emmerik en (alleen voor de website): Robert van der Hulst. Daarnaast zijn er op de website
ook artikelen geplaatst van andere Cialfo leden.
Bestuursadvies
De inzet van een kleine groep betrokkenen is groot en verdient onze dank. Echter niet alle
interne en externe communicatie kan gecoördineerd worden uitgevoerd. Promotionele
activiteiten, die samengaan met de activiteiten van de vereniging, vragen ook aandacht. Het
is dan goed nog eens te bezien hoe we hierin planmatig het beste kunnen handelen,
vergelijk het concept beleidsplan 2016-2020, dat ook aandacht vraagt voor de communicatie.

11.

Beheer en onderhoud baan (Stichting Start)
Steven Hofenk

Terugblik 2015
Namens het bestuur van de Stichting Start, de eigenaar en beheerder van de atletiekbaan,
een inzage in de stichtingsactiviteiten. Afgelopen jaar hebben er geen grote investeringen
plaats gevonden.
Financieel hebben we eind 2015 ongeveer € 99.000 (2014: € 80.000) in kas. We liggen
daarmee in lijn met onze begroting. Als de baan deze conditie houdt, kunnen we in de
komende jaren het groot onderhoud, de belijning en de schoonmaak van de rondbaan blijven
bekostigen. We houden daarbij vooralsnog rekening met een eventuele toekomstige bijdrage
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van de gemeente. Het blijft altijd onzeker of het gemeentelijk beleid en begroting dat toelaat.
Verder betalen we vanuit de exploitatie de verzekeringen en een aantal overige kosten.
Plannen voor 2016
Voor 2016 gelden nieuwe eisen vanuit de Atletiekunie. Daarom moet de baan opnieuw
gekeurd worden. We overwegen om de toplaag van de atletiekbaan te reinigen. Periodiek
moet dit plaats vinden om de waterafvoer van de baan optimaal te houden. Afhankelijk van
het gebruik zal dat ongeveer eens per 2 tot 3 jaar zijn.
Bestuursadvies
Het bestuur dankt START voor het bewaken van het groot onderhoud van de baan.
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