Notulen ALV 4 maart 2016

Afwezig:
Aanwezig:

Zie punt 5.
45 leden die zich op de intekenlijst hebben ingeschreven

1. Opening voorzitter
Om 19.30 uur opent de voorzitter de ALV 2016 van AV Cialfo. Hij geeft aan dat op 2 maart jl. het
precies 40 jaar geleden is dat AV Cialfo is opgericht (1976). Bij aanvang van deze vergadering is er dan
ook voor iedere aanwezige bij de koffie een petitfour met daarop 40 jaar Cialfo. In de loop van het
jaar zal aan deze verjaardag aandacht worden gegeven. O.a. op de dag van de atletiek op 7 mei en op
de Cialfo clubdag op 24 september. De voorzitter maakt hierbij een verwijzing naar het nieuwe
beleidsplan voor de komende vijf jaar dat in deze ALV aan de orde komt en spreekt de wens uit dat
de vereniging nog minimaal 40 jaar mag voortbestaan. Spannende vraag daarbij is of de financiering
voldoende op orde blijft. Dit onderwerp staat voor deze vergadering geagendeerd.
2. Uitreiking baanprestatiebekers
Een jaarlijks terugkerende ritueel op de ALV is de uitreiking van de baanprestatiebekers en de
huldiging van de kampioenen. Trainer Fred van Gasteren en de voorzitter reiken de prestatiebekers
uit en delen oorkondes uit. De complete lijst met winnaars is te vinden op de Cialfo website. Op de
foto hieronder staan de gelukkigen.
De voorzitter sluit dit onderwerp af door hulp te vragen bij de indoorwedstrijd op 13 maart in de
PWA-hal en aandacht te vragen voor deelname aan de klussendag op AV Cialfo op 12 maart. Zie voor
meer informatie de website.

3. Huldiging jubilarissen
Dit jaar zijn er 2 leden 25 jaar lid van AV Cialfo. Marteke en Jan Witsenboer. Lid geworden op 1
november en op 1 december in 1990. Jan is helaas ziek en daarom niet aanwezig. Jan is bij veel
vernieuwingen binnen de vereniging betrokken geweest, of als begeleider of als aanstuurder. De
vrouw van Jan, Marteke, is deze avond wel aanwezig. Zij wordt toegesproken namens de voorzitter.
Marteke is begonnen bij de trimgroep van AV Cialfo, haar kinderen waren al lid bij AV Cialfo. Ze was

lid van de TLC, is mee geweest naar Parijs als tolk, heeft aan veel fietstochten en het jeugdkamp
Vierhouten meegedaan, is secretaris van de WOC geweest en heeft een tijdje in het bestuur gezeten.
Marteke is een verbinder en doorpakker en staat bekend als iemand die houdt van een drankje en
gezelligheid. Marteke en haar man worden met een extra grote bos bloemen voor twee personen en
twee herdenkingsglazen door de voorzitter in het zonnetje gezet.
Korte pauze
Na de pauze zijn nog 28 leden aanwezig (excl. het bestuur). De voorzitter stelt direct na de pauze het
bestuur kort voor: John Steentjes voorzitter, Jan Baack penningmeester, Mariska Werler secretaris en
Karen van den Berg algemeen lid. Mariska wordt verontschuldigd dat zij niet aanwezig kan zijn. Karen
neemt haar taak om te notuleren deze avond over.
4. Vaststelling verslag ALV 2015
De notulen worden akkoord bevonden en zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Ingekomen berichten en stukken
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld: Wilma Volgenant, Joop Simmelink, Jannie en Hennie
Strunk, Piet de Wildt (senior), Robert van de Hulst, Marion van Oosten, Jan Witsenboer en Harry
Veldkamp. Hartelijk dank voor het afmelden.
De volgende twee binnengekomen dankberichten worden ter vergadering voorgelezen
:
From:
Sent: Wednesday, January 6, 2016 9:22 PM
To: bestuur@avcialfo.nl
Subject: 13 januari
Hallo,
Helaas kunnen wij beide woensdagavond niet aanwezig zijn.
Maar onze dochters gaan met ontzettend veel plezier naar de trainingen.
We vinden dat er veel tieners positief betrokken zijn. Heel erg leuk om te zien. Bij de trainingen, het
kamp, sinterklaas, optocht Koningsdag en vast ook bij andere activiteiten waar wij niet bij hebben
kunnen zijn.
Ga zo door!
Verder hebben we geen op- of aanmerkingen ;)
Hartelijke groet,
From:
Sent: Sunday, January 10, 2016 8:14 AM
To: bestuur@avcialfo.nl
Cc:
Subject: 2016-2020 plan
Beste mensen van het bestuur,
Ik kom woensdag 13 januari niet,Maar wil mijn mening wel geven:
Ik ben blij met de prettige sfeer rondom het lopen, voor ieder wat wils, op welk niveau en welke
intensiteit dan ook.

De accommodatie is prima.
De wedstrijden die georganiseerd worden en het vrijwilligersnetwerk vind ik ook prima. Het is een
plezier om af en toe mee te helpen.
Ik zou het wel leuk vinden om evt icm het lopen ook wat gerichter met adem en oefeningen bezig te
zijn.
Bijv het zg slow hardlopen of mindfull hardlopen.

6. Jaarverslag 2015 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015
Voor alle jaarverslagen geldt dat in de presentatie die de voorzitter geeft bij elk verslag, alleen de
plannen worden toegelicht. De terugblik op het afgelopen jaar staat in het schriftelijke jaarverslag
2015 dat voor deze ALV is opgesteld en voor iedereen ter inzage ligt en op de website te vinden is .
Er zijn geen op of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. Iedereen stemt in.
7. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
Leden-/vrijwilligerscommissie: Geen opmerkingen, het jaarverslag wordt akkoord bevonden.
De voorzitter kondigt na dit verslag de landelijke open atletiekdag aan op 7 mei 2016 en dat AV Cialfo
daar aan mee doet.
Ledenadministratie: In het verslag staat het aantal leden op 1 januari in de periode 2014-2016.
Het verloop van de ledenaantallen per groep (jeugd, senior, recreanten, wandelaars) staat in de
presentatie van de voorzitter. Hoe kan dit verloop positief worden omgebogen? Voor een aanpak
verwijst de voorzitter naar het beleidsplan dat verderop in deze ALV zal worden besproken. Als
bestuursadvies geeft hij aan om meer leden te interesseren onder andere met tijdelijke doelgerichte
lidmaatschappen. Vanuit de aanwezige leden komen de volgende opmerkingen/suggesties:
Het is een taak voor de KNAU om het lidmaatschap aantrekkelijk te maken, door bijvoorbeeld eerst
wedstrijden zonder verplichte lidmaatschap (vergelijk met Atletics Champs bij de jeugd).
Kunnen trainingen voor senioren meer overdag plaats vinden? Daar wordt aan gewerkt, er zijn al
mogelijkheden op woensdag- en vrijdagochtend en op de vrijdagmiddag).
Verder zijn er geen opmerkingen en wordt dit verslag akkoord bevonden.
Sportcommissie: Geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.
Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC): Er wordt vermeld dat de 6-uursloop toch doorgaat dit jaar
en dat deze samen met Daventria wordt georganiseerd. De organisatie gaat proberen meer lopers te
interesseren. Het is toch een heel bijzondere loop. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het
verslag akkoord bevonden.
Sponsorcommissie: Er wordt aangegeven dat het moeilijk is om mensen te vinden en om gelden te
werven. De commissie bestaat nu uit 1 persoon (Jan Baack). Het uitvoeren van acties zoals de
oliebollenactie wordt moeilijker. Waar gaan we nog energie in stoppen? Wat te doen? Er volgen
verder geen opmerkingen, het verslag is akkoord. Geconcludeerd wordt door de voorzitter dat de
commissie moet worden uitgebreid of worden afgeschaft. Hierover moet dit jaar een besluit worden
genomen.
Accommodatiecommissie: Functioneert prima, ga zo door. Er zijn geen opmerkingen en het verslag
wordt akkoord bevonden.
Jeugdcommissie: Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.
Iemand geeft aan de schooljeugdatletiekdag te missen. Hierop wordt aangegeven dat dit bij de
sportcommissie thuis hoort. Fred licht toe dat 1 van de 3 dagen voor de jeugd die op jaarbasis
worden georganiseerd is vervallen onder andere omdat scholen onvoldoende pr-kracht hebben om
deelnemers te werven. In mei gaat de dag voor de bovenbouw door. AV Cialfo organiseert dit geheel
op eigen kracht. Ook gaan in september de naschoolse atletiekdagen door. Dit wordt samen met de
buurtsportcoaches georganiseerd. Vermeld wordt dat onderwijzend personeel deze activiteiten

moet ondersteunen en uitdragen. Dit gebeurt nog onvoldoende, de docenten zijn te druk. Scholen
laten het enthousiasmeren nog te veel liggen.
Kampcommissie: Geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.
Interne en externe communicatie (IEC): Opmerkingen: Het is handig voor trainers om te horen als
leden hebben opgezegd. Dat voorkomt dat trainers te lang informatie naar deze mensen sturen die
geen lid meer zijn. Is het een idee om 2 gedrukte clubbladen te handhaven zodat de leden goed
geïnformeerd worden. Niet iedereen kijkt nl. op internet. Hoe zit het met verspreiding van het
clubblad? Een aantal mensen heeft het laatste nummer eind 2015 niet gehad (Fred geeft aan dat er
iets is misgegaan bij de distributie). De voorzitter geeft aan dat er ideeën genoeg leven binnen de
vereniging maar dat het staat of valt met de uitvoering hiervan door de leden. De discussie gaat
verder: Kan er een oproep komen om zaken uit te voeren? Nieuwsbrieven (per trainingsgroep) zijn
essentieel voor de clubbinding. We missen mensen die inhoud leveren. Het is enorm duwen en
trekken. Wie gaat het doen? We zijn een vereniging voor en door leden. Regel een appgroep in, dat
loopt. Werkt niet voor senioren. Een E-zine mogelijk wel? Een ander idee is om leden te mailen als er
nieuwe berichten op de site staan zodat mensen gaan kijken. Laten we ook alle nieuwsbrieven
plaatsen van alle trainers op de website. Er worden mensen gezocht om dit vorm te geven!
Stichting START: De keuring van de baan komt er aan (de opdracht is verstrekt). Gevraagd wordt hoe
lang de baan nog mee kan. De keuring bepaalt dit. De toplaag van de baan moet worden
schoongemaakt. Daarna kan de baan mogelijk nog een paar jaar mee. Doel is om de levensduur
zoveel mogelijk op te rekken om dan na een paar jaar de toplaag te vervangen. Daar wordt nu geld
voor gespaard. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag geaccordeerd.
8. Beleidsplan 2016 – 2020
De voorzitter presenteert de opzet van het nieuwe beleidsplan en vraagt nadrukkelijk om een reactie
om het plan op een hoger niveau te tillen. De nieuwe visie voor de periode 2016-2020 is tot stand
gekomen op basis van de evaluatie van het voorgaande meerjarenplan, aangevuld met de resultaten
van werkgroepen. Enkele maanden geleden hebben plm 30 leden van Cialfo (dwarsdoorsnede van de
vereniging) samen met het bestuur”gebrainstormd” over de toekomst. Tal van nuttige gedachten en
ideeën die daaruit naar voren kwamen zijn verwerkt in het beleid voor de nabije toekomst.
Achtereenvolgend worden uit het beleidsplan in de ALV doorgenomen: het sportbeleid, het
accommodatiebeleid, het communicatiebeleid en de structuur van de vereniging.
Bij het sportbeleid wordt het volgende door leden genoemd: Ik mis activiteiten voor masters in de
baanatletiek. Kan er een competitieploeg worden samengesteld? Reactie: Deze is er altijd geweest,
daar is nu geen belangstelling voor. Vraag: Wat wordt daar in de toekomst aan gedaan? Kan er
bepaald worden of we dit gaan doen en of het haalbaar is? Reactie: Dat hoor ik al jaren, als puntje bij
paalt je komt is niemand er. Je hebt hier ook trainers voor nodig. Suggesties: Masterbeleid opstellen,
trainers hiervoor organiseren, vacature plaatsen voor trainers in lokale huis-aan-huiskrant. Reactie:
hier komt geen respons uit. Is probleem in de omgeving bij alle clubs om mensen te krijgen, vaak zijn
trainers niet gecertificeerd. Wordt ook met de Atletiekunie besproken. Halve winst is om
enthousiaste mensen te krijgen, daarnaast certificeren om verzekeringen gedekt te houden.
Medisch Centrum Willem Tellstraat heeft een wandelgroep, kan daar verder mee worden
gesproken? Dit kan worden onderzocht vanuit de sportcommissie.
We kunnen hiervoor ook samenwerken met de ALO en via die kant (tijdelijk) instroom bevorderen.
AV Cialfo is nu een leerbedrijf op niveau 3 en wil naar niveau 4. Dan volgt de vraag wie nu in de
sportcommissie zitten? Dat is nu alleen Fred. Het bestuur heeft hier wel ideeën hierover, de
voorzitter ligt dit kort plenair toe.
Bij het accommodatiebeleid wordt genoemd om te onderzoeken of er een accommodatie- (of
verenigings-) manager (beroepskracht) aangesteld kan worden. Deze krijgt dan bijvoorbeeld als taak
om de exploitatie van de accommodatie te verbeteren en om trainersstaf aan te trekken. Mogelijk
zijn nog meerdere taken te benoemen. Betaal deze mede door de contributie voor leden te

verhogen. We moeten af van het uitgangspunt dat we een volledige vrijwilligersorganisatie kunnen
zijn. Dit kan o.a. door iemand in te huren via een koepel (je hoeft dan geen werknemer te zijn).
Voor de uitvoering van het communicatiebeleid moet een commissie komen. Uit de zaal komen geen
opmerkingen op dit deel van het beleidsplan. Wel het compliment dat de groep die het beleidsplan
heeft voorbereid goed werk heeft gedaan. Nu moet de volgende stap gezet worden. Als ideeën
worden genoemd: Plaats in de locale huis-aan-huiskranten een redactioneel. Bijvoorbeeld een
interview met de voorzitter over het aanbod aan AV Cialfo en haar 40-jarig bestaan. Nut dat feit uit.
Onderzoek ook de nieuwe communicatiemiddelen en kijk wat we daarvan kunnen gebruiken.
Over de structuur van de vereniging wordt genoemd dat bij steeds meer verenigingen
beroepskrachten worden ingezet. Dit leidt tot verdere professionalisering en vaak ook tot
schaalvergroting. Als mooi voorbeeld wordt de hockey in Zwolle genoemd waar 4 clubs zijn
gefuseerd. In het nieuwe gemeenschappelijke gebouw is ook naschoolse opvang georganiseerd, een
restaurantje geopend (o.a. door ouders bemenst) en is de beschikking over een budget van 2 tot 3
miljoen. Clubs individueel redden het niet, samen wel. Dit levert een hoog rendement op. De
voorzitter geeft aan dit een taak van het bestuur te vinden om hier samen met commissies verder
vorm aan te gaan geven.
De voorzitter vraagt ter afsluiting van dit agendapunt of er bezwaren zijn om het beleidsplan aan te
nemen. Deze zijn er niet en het plan wordt aangenomen. Fred bedankt het bestuur voor de
aansprekende werkmethode waarmee het plan tot stand is gekomen.
9. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten en de
begroting 2016
De definitieve stukken zijn op de avond van de algemene ledenvergadering uitgereikt.
De penningmeester ligt de stukken toe. Bij behandeling van deze stukken komen de volgende vragen
naar voren:
 Is de reserve op de bank in- of exclusief START? Dit is exclusief START.
 Waaruit bestaat de warmwatervoorziening? Uit een boiler e.d.
 Is met de RSG gesproken om met hen bijvoorbeeld een vijfjarencontract af te sluiten?
Gaat Jan proberen.
 Huurt de RSG ook het bos dat direct aan de baan ligt? Hier worden momenteel hele stellages
van hout opgebouwd. Dit hoort er bij en is akkoord.
 Hoe komt de WOC tot zoveel extra opbrengsten? Diverse lopen, vooral de voorjaarsloop,
hebben genoeg opgebracht.
Verder zijn er geen vragen en de financiële jaarstukken worden goedgekeurd.
10. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie is bij de penningmeester geweest en heeft diverse vragen gesteld.
De penningmeester heeft die naar tevredenheid beantwoord. De volgende tips worden aan het
bestuur meegegeven: Verhoog je structurele inkomsten en ga na hoe je de structurele kosten kunt
verlagen. De kascontrolecommissie spreekt waardering uit voor werk van de penningmeester en
verleent decharge. De schriftelijke goedkeuring wordt afgegeven aan het secretariaat.
De voorzitter vraagt wie reservelid wil worden voor de kascontrolecommissie omdat een lid opstapt.
Frank Verder meldt zich aan. De vergadering stemt hiermee in.
Dan volgt een vraag over betalende ledenaantallen. De penningmeester ligt toe dat van de 329 leden
280 leden volledige contributie betalen, de rest zijn ereleden en donateurs die een kleiner bedrag
betalen.

De penningmeester stelt voor om de begroting dekkend te krijgen door de contributie per 1 april
2016 voor ieder lid met 1 euro te verhogen. Een discussie volgt waarin het volgende naar voren
komt: 1 euro verhoging is voor jeugdleden veel omdat een aantal gezinnen meerdere sportende
kinderen bij AV Cialfo heeft. Waarom geen procentuele verhoging? Of korting voor het tweede of
derde kind in een gezin. Hoeveel betalen jeugdleden bij andere verenigingen? De penningmeester
ligt toe dat AV Cialfo met de hoogte van haar contributie in het midden zit in deze omgeving en
landelijk zelfs onder het gemiddelde. De voorzitter geeft aan dat AV Cialfo meer inkomsten moet
krijgen. Stel dat de RSG wegvalt, dat levert financiële problemen op voor de vereniging.
De kascommissie licht toe dat de verdeling tussen structurele en niet-structurele inkomsten nu 50/50
is. De structurele inkomsten moeten omhoog. Zij geeft de vereniging mee na te denken over de
verdere financiële vormgeving van de vereniging o.a. ook m.b.t. haar kosten (schoonmaak, clubdag,
zaalhuur). Wat doet de vereniging als het water haar aan de lippen staat (maak noodscenario’s).
De voorzitter beaamt dat dit moet gebeuren en dat het voorstel om de contributie te verhogen een
belangrijke stap is. Laten we daar niet een jaar mee wachten. Een tegengeluid is dit niet nu te doen
tegen de achtergrond van het verlagen van de ledenaantallen, de lonen die omlaag gaan, de
stagnerende economie, de huidige begroting. De voorzitter geeft aan dat het nu wel nodig is om de
begroting voor 2016 sluitend te krijgen, anders ontstaat er een tekort op de begroting van 2.125.
De kascommissie geeft als tip mee om de verhoging niet per 1 april maar per 1 juli 2016 in te voeren,
dan kan deze beter worden voorbereid. Het tijdelijke begrotingstekort kan dan worden aangevuld
vanuit het bankreserve. Op grond van de discussie concludeert de penningmeester dat de verhoging
per 1 juli wordt doorgevoerd, voor leden 1 euro en voor de pupillen 50 cent. Het tekort op de
begroting zal worden gedicht met aanvulling vanuit het reserve op de bank. Daarnaast zal het
bestuur met een voorstel komen voor het contributieverloop voor de komende beleidsjaren. Dit
voorstel kan op de ALV 2017 worden behandeld.
11. Verkiezing van bestuursleden
Van de zittende bestuursleden is de voorzitter, John Steentjes, herkiesbaar (voor nog 1 jaar). John
wordt met applaus herkozen. 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 sporten trainerscommissie. De nog open plek in het bestuur kan ingevuld worden met aandachtsvelden
aansluitend bij de interesse(s) van de betrokkene. Niemand stelt zich vacant voor deze functie. Het
bestuur zal verder gaan met de werving.
12. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt
aangeboden
Bij de rondvraag wordt genoemd dat tot eind maart weer gestemd kan worden op AV Cialfo via de
Rabobank Clubkas Campagne. Iedereen die hier lid van is krijgt daar van de Rabobank een bericht
over. Er wordt geopperd dat AV Cialfo ook zelf haar leden hierop per mail attendeert met daarin een
link om direct te kunnen stemmen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit zal oppakken.
Genoemd wordt dat de Rabobank ook gelden heeft voor nieuwe initiatieven. De penningmeester
bedankt voor de tip en geeft aan dit uit te zoeken.
De voorzitter John Steentjes dankt de aanwezigen voor hun inbreng, nodigt de aanwezigen uit voor
een drankje en sluit om 22.20 uur de vergadering.

