Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden
op 2 maart 2012 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:
1. Opening door de voorzitter.
2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is hierna een kort pauze.

4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 4 maart 2011 (bijgaand).
5. Ingekomen berichten en stukken.
6. Voortgang beleidsplan 2010-2015.
7. Jaarverslag 2010 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.
8. Jaarverslagen commissies.
9. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en lasten en van
begroting 2012. De stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
10. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
11. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Volgens dit rooster treden af het
bestuurslid vrijwilligerszaken en de secretaris. Frank Mensink en John Steentjes zijn niet
herkiesbaar. Het bestuur draagt Cor van Emmerik voor als kandidaat bestuurslid.
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 2 maart!
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2011
Datum: vrijdag 4 maart 2011, 19.30 uur. Plaats: Clubhuis

Bij binnenkomst krijgt iedereen taart omdat we deze week 35 jarig bestaan.
Naast de bestuursleden hebben 44 leden de presentielijst getekend.

1.

Opening door de voorzitter, René Hondelink, om 19.30 uur:
1 Maart is Nationale Complimentendag. De voorzitter opent de vergadering met deze mededeling en complimenteert
alle vrijwilligers van Cialfo. Mede dankzij de vele vrijwilligers is de vereniging nog volop in beweging. Al 35 jaar lang.
Zoals gewoonlijk is ook de familie Kwakernaak aanwezig. Zij hebben geen vergadering gemist.
De voorzitter vult de agenda aan met de rondvraag, toe te voegen aan punt 13. De vergadering stemt in met de
agenda. Saskia Schutte krijgt de gelegenheid om de zg. “kraamvisite” nader toe te lichten. Dit namens de
projectgroep vrijwilligersbeleid. Iedereen heeft inmiddels een ledenkaart ontvangen. Door de ledenkaart in te vullen
krijgt de vereniging inzicht in de wensen en verwachtingen van de leden. Het vrijwilligersbeleid is ook in het clubblad
gemeld. Vrijwilligers zijn steeds nodig. Vacatures zijn in de kraam aangegeven. De ledenkaart geeft ook de
mogelijkheid aan te geven of je bereid bent vrijwilligerstaken te verrichten.

2.

Uitreiking van de baanprestatiebekers
Het bestuurslid sportzaken, Robert van der Hulst, geeft aan wie de beste resultaten op de baan, omgezet in punten,
hebben behaald. Het overzicht is in het volgende clubblad en op de website van de vereniging te vinden. De
voorzitter feliciteert de aanwezige sporters en reikt hen de wisselbeker uit. Een groepsfoto’s sluit deze ceremonie af.
De volledige lijst is al bijlage bij dit verslag gevoegd.

3.

Huldiging van de jubilarissen
10 Jubilarissen zijn 25 jaar lid en worden gehuldigd te weten: Rikie Smallegoor-Koetsier, Anke van der Wal-Rol, Ans
Frijns-Osinga, Mimie Koetsier, Aggie van der Schilde, Steven Hofenk, Fred van Gasteren. Helaas moesten Peter
Broekhuis, Betsie Nijkamp-Tiemens en Lex Hafterkamp zich afmelden. Zij krijgen de attentie persoonlijk
thuisbezorgd. Een groepsfoto wordt genomen.
Na een korte pauze, waarin de jongste leden vertrekken en de vacaturemarkt bezocht wordt, wordt de vergadering
voortgezet.

4.

Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 18 juni 2010 (bijgaand).
De voorzitter vraagt per pagina of er opmerking over de tekst en/of naar aanleiding van de tekst. Gevraagd wordt
naar de plaquette. Het bestuurslid vrijwilligersbeleid, Frank Mensink, antwoordt dat deze inderdaad zoek is sinds de
herinrichting van de kantine. Zonodig zal een nieuwe worden gemaakt.

5.

Ingekomen berichten en stukken.
De secretaris, John Steentjes, meldt de volgende afmeldingen ontvangen te hebben: Renske Terpstra, Jaap
Kooiman, Natasza Siedych, Christel Baack, Ria Baack, Barend Bosman en Henk Liefers. Verder is een bericht van
de familie Lokhorst ontvangen waarin zij hun waardering voor de vereniging en hun bewondering voor de trainers
uitten.
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6.

Beleidsplan 2010-2015
De voorzitter behandelt de voortgang. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat er sprake dient te zijn van een
voorzitter beheercommissie clubhuis en daaronder vallen de kantinecommissie, de schoonmaakcommissie en de
commissie inrichting.

7.

Jaarverslag 2010 van de secretaris
De secretaris licht een aantal punten uit het verslag.

-

Het beleid gericht op de maatschappelijke betrokkenheid is nog volgend en kan actiever.

-

Er is nu geen sprake meer van verhuur aan de kinderopvang en zo zitten we weer in een eigen, inmiddels
heringerichte ruimte.

-

Tenslotte wordt aangegeven dat de vereniging zich op vele plekken vertegenwoordigd is geweest.
Uit de vergadering komen enkele reacties:

-

Sportprestaties zijn niet genoemd in het verslag. Ook niet in clubblad. Dat komt de volgende keer in het clubblad.
En staan ook op de website.

-

Enkele leden merken op dat het jammer is dat KOM er niet meer is vanwege de inkomsten en de aanloop van
jeugdleden (zie ook een opmerking in de rondvraag).

8.

Jaarverslagen commissies
N.a.v. de verslagen volgen enkele aanvullingen:

-

Sportprestaties: er zijn 34 nieuwe persoonlijk record behaald en 11 nieuwe clubrecords. Zie ook het volgende
clubblad en de website.

-

Er wordt een start gemaakt met zg. slechtweeraccommodatie. Jan Witsenboer bereidt de vergunningaanvraag
voor. Met trainers wordt de inrichting besproken. Er zijn al enkele voorzieningen, zoals benodigde snoeiwerk,
getroffen.

-

De hoofdredacteur van het clubblad, Fred van Gasteren, vult t.b.v. het clubblad en de website aan: bij andere
verenigingen zie je dynamischer gebruik van de website. Daardoor neemt de actuele nieuwswaarde toe. Ook zie je
bij voorbeeld een jeugdhoek waarin de jeugd ook reacties kan plaatsen. Op nieuwsbrieven vanuit de trainers kunnen
leden zich abonneren. Doelgroepen kunnen sneller bereikt worden. Een voorbeeld op de website wordt aan de
vergadering getoond.
Een digitaal centraal adressenbestand wordt mogelijk. Dat zit nu nog verspreid bij de trainers. Het vraagt wel
aandacht voor spam en het verwijderen van ongewenste uitingen. Het nut van inloggen wordt onderzocht. De
bedoeling is het bovenstaande geleidelijk in te voeren.

-

De ledenkaart is op de website in te vullen. Er zijn een paar velden waarin alleen cijfers hoeven te worden
ingevuld.

-

Het is een ontwikkelproces. De clubbladredactie, de webmaster en/of de secretaris ontvangen graag suggesties en
reacties.

-

Het clubblad verandert qua karakter. Het wordt meer beschouwend en minder actueel.

-

Gevraagd wordt naar het financiële plaatje. Het bestaande clubblad blijft aanwezig en advertenties blijven ook op
de websiteversie van het clubblad.

9.

Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en lasten en van begroting 2011.
De stukken zijn in de pauze uitgedeeld.
De penningmeester, Jan Baack, licht de cijfers toe.
Enkele vragen worden gesteld en opmerkingen gemaakt:
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-

Had de bestemmingsreserve voor de baan, eigenlijk de huur, al overgedragen moeten zijn? Nee, eerst dient de
baan klaar te zijn. We starten dan weer op nul euro. Het nieuwe bestuur van de beheersstichting verricht alle
administratieve handelingen.

-

Op een vraag licht Jan Witsenboer de plannen voor de loods toe. De loods komt in het verlengde van de Knip.
Voorkant bevat deuren met ramen. Eerst een betonnen vloer en laag stenen, muren en daken van sandwichplaten
met isolatie. Globale prijsopgaves blijven vooralsnog binnen begrootte bedrag. Nu eerst vergunningaanvraag. Er
komt nog een presentatie in het clubblad en op de website.

-

Kan de loods niet groter dan 7 x 15 meter. De geplande grootte wordt al als riant ervaren.

-

Is er zekerheid over verhuur baan aan scholen? Ja, dat is ingeroosterd en kan ook niet anders door gemis van de
sporthal.

-

De renteopbrengsten dalen mee bij het dalen van het kapitaal.

-

Graag aandacht voor een verhoging van de trainersopleidingskosten.

-

Dit jaar is er weer een juniorenkamp. Dat drukt hoger op de begroting.

-

Hoe zit het met de verantwoording van de financiën van de beheerstichting? De penningmeester van START,
Hennie Strunk, licht toe. Er is nog voldoende op de bank om de laatste termijn te betalen. Na de voltooiing van de
baan is het geld op. Dat is geheel volgens plan. Er wordt dan jaarlijks weer gespaard door afdracht aan de
beheersstichting.
Vanaf vandaag treedt het nieuwe bestuur van de beheerstichting aan en kunnen de afspraken worden uitgevoerd.
Dat is geheel volgens de gemaakte afspraken.

10.

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie
Namens de commissie, die mede bestaat uit André Jonker, doet Mar Kwakernaak verslag. De jaarrekening biedt een
getrouw en inzichtelijk beeld. Met de complimenten aan de penningmeester overhandigt zij het getekende verslag.
Op grond van de verklaring wordt de vergadering gevraagd de penningmeester te dechargeren.
Een nieuwe kascontrolecommissie wordt ingesteld: Jan Witsenboer treedt toe en Dennis Pieterson wordt reservelid.

11.

Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden.
Volgens het rooster van aftreden het bestuurslid sportzaken en de penningmeester. De bestuursleden Robert van der
Hulst (sportzaken) en Jan Baack (penningmeester) zijn herkiesbaar.
Gememoreerd wordt het rooster van aftreden. Vanwege de totale vervanging van het bestuur is het volgende binnen
het bestuur afgesproken (art. 8 lid 5 statuten): voorzitter is aftredend in 2013, de secretaris in 2012 en de
penningmeester in 2011.
Het bestuurslid vrijwilligerszaken is aftredend in 2012 en het bestuurslid sportzaken in 2011.
Verkiezing over personen dient volgens de statuten schriftelijk plaats te vinden. Geen tegenkandidaten, dan worden
kandidaten herverkozen. Er zijn geen kandidaten aangemeld en daarmee is de herverkiezing van beide
bestuursleden een feit.
Er volgt een gelukwens aan Jan Baack en Robert van de Hulst.

12.

Voordacht van bestuursleden voor het beheer van de baan.
Namens het oude bestuur is voorgedragen Henk van Vemde, namens het Cialfobestuur neemt de penningmeester,
nu Jan Baack, deel aan het nieuwe bestuur. Tenslotte stelt Steven Hofenk zich, namens de leden van Cialfo,
kandidaat. De wijze van kandidaatstelling is besloten in de ALV van juni 2010.
Formeel is consensus bereikt over de kandidaten en vormen zij in de nieuwe stichting het bestuur. Het bestuur streeft
naar een goede samenwerking met de stichting. De benaming van de stichting, doelstellingen, wijziging in de
samenstelling zullen in de aangepaste statuten van de stichting zichtbaar worden.
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De voorzitter dankt de nieuwe leden voor hun bereidheid om in de nieuwe stichting zitting te nemen.

13.

Rondvraag, sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.
Voor de volgende zaken wordt aandacht gevraagd:

-

Is er een mogelijkheid om het ophalen van oud ijzer te organiseren?

-

Er is weer een chocoladeactie waarvan de opbrengst voor de vereniging is.

-

Allen die meegeholpen hebben, en nog meehelpen, aan de herinrichting van de kantine: hartelijk dank!

-

De laatste afwikkeling van de baanrenovatie: is die tijdig klaar op 1 mei want dan is er een belangrijke wedstrijd.
Toegelicht wordt dat de baan is goedgekeurd, het middenveld ook, de speersectoren nog niet. Daarna kunnen de
KNAU-formaliteiten afgewikkeld worden. Mogelijk wordt de laatste betalingstermijn nog uitonderhandeld.

-

Gevraagd wordt naar de reden van vertrek KOM. KOM wilde na onderhandelingen niet voldoen aan vergelijkbare
prijzen in de markt.

-

Gemeld wordt dat volgens de schoonmaak het clubhuis een optater heeft gehad.

-

Wordt de reservering van de gelden voor de baanvervanging op een aparte rekening, met hoge rente, weggezet?

-

Het bestuurslid sportzaken en de trainers worden gewezen op het bestaan van de stichting topsporttalent. Dat
heeft een ondersteuningsfonds voor potentiële topsporters!

Onder het genot van een drankje en een hapje is er nog een geanimeerd samenzijn in de kantine.
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Jaarverslag 2011
1 Secretariaatsverslag
John Steentjes
Terugblik 2011:
We zijn twee jaar geleden gestart met de uitvoering van het beleidsplan ‘Oog voor leden, ouders en kader’. Wat
hebben we tot nu toe kunnen doen? We lopen het na aan de hand van de vele ambitieuze plannen. Gelukt is:
- Alle commissies en werkgroepen maken jaarplannen en geven daar uitvoering aan. Het bestuur faciliteert en is
zonodig aanspreekpunt. In het kader van deze aanpak zal in de komende jaren ook gewerkt worden aan het
budgetteren van de commissies en werkgroepen.
- Met hulp van de vrijwilligerscommissie is vrijwilligersbeleid ontwikkeld en toegepast. Een zg. ‘ledenkaart’ biedt
inzicht in alle leden en wordt gebruikt bij de invulling van functies. Al 35% van de leden is geregistreerd. De clubdag
werd ingevoerd, waarin opgenomen de clubkampioenschappen. De clubdag verving tevens de vrijwilligersavond. Het
evenement bleek een succes. Dank aan de vele vrijwilligers voor deze bijzondere prestatie. De instelling van ‘de
vrijwilliger van het jaar’ krijgt zeker een vervolg.
- Geef aandacht aan het sportbeleid inclusief de trainerscoördinatie. Trainerswisselingen maakten een beleidsmatige
aanpak moeilijk maar eens te meer noodzakelijk. Bij de jeugd- en wedstrijdtraining is dit gelukt. Bij de
recreatietrainingen waren steeds adhoc-oplossingen nodig. Recent is het gelukt dit te structureren. Dat wordt dit jaar
voortgezet.
- De commissie interne en externe communicatie leidt alle publiciteit. De inhoud van clubblad, website en
nieuwsbrieven wordt op elkaar afgestemd. De website is meer een communicatiemiddel geworden. Taken zijn
opnieuw verdeeld.
- De activiteiten van de sponsorcommissie dragen nog steeds bij aan de clubinkomsten. Ze worden nu meer als
extra’s gezien, immers de vereniging moet zich in principe zelf in stand kunnen houden. De oliebollenactie verkocht
wat minder maar desondanks was de winst groter. Dank!
- De accommodatiecommissie behartigt nu alle zaken betreffende de klussengroep, kantinebeheer en inrichting,
materialenbeheer en aanschaf en er wordt hard gewerkt aan de slechtweeraccommodatie. Die komt dit jaar klaar,
mede dank zei de inzet van de vele vrijwilligers.

Hoewel de commissies en werkgroepen steeds beter functioneerden moest het bestuur zich nog wel eens met de
dagelijkse gang van zaken bezig houden.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in vele overleggen. Maar zij niet alleen, zoals bleek bij de opening van
de PWA-hal. De inzet van de communicatiecommissie maakte dat we zichtbaar aanwezig waren.
Te betreuren viel het overlijden van Louis Berkhof, Evert Huisjes en Evelien van Hees (de moeder van een van de
jeugdleden). Nog pas geleden ontviel ons Kinny van Laar. Het bestuur heeft zoveel als mogelijk de vereniging
vertegenwoordigd bij de uitvaartdiensten.
We zijn ingegaan op een uitnodiging van de Deventer atletiekvereniging en hebben ons vrijwilligersbeleid toegelicht.
M.b.t. de geluidsoverlast hebben we contact gehouden met een vertegenwoordiger van de buurtbewoners. Wij zijn er
zelf meer op gaan letten en dat is gewaardeerd. Al ging het bij de halve marathon toch bijna mis.
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In landelijke overleggen was de voorzitter onze vertegenwoordiger. De penningmeester vertegenwoordigt het bestuur
in de stichting voor het beheer van de accommodatie. Over het sportbeleid is er contact met andere verenigingen en
de Atletiek Unie.
De secretaris verzorgt veelal digitaal de inkomende en uitgaande post, maakt verslagen van vergaderingen en stelt
de actielijsten samen. Tenslotte wordt van de belangrijkste ontwikkelingen verslag gedaan in het clubblad onder het
kopje ‘we hebben niet stil gezeten’. Als een lid (noodgedwongen) opzegt, en daarbij vermeld met veel plezier jaren bij
ons getraind te hebben, dan doet je dat goed. Dan hebben we het met zijn allen toch goed gedaan!
Plannen voor 2012:
De uitvoering van het beleidsplan blijft op de agenda. Vrijwilligersbeleid, trainersbeleid, verdere invulling van de
website blijven aandachtsvelden. Ook de masters, te houden op onze accommodatie in 2013, vragen al vast
aandacht.
Begroting 2012:
De bestuurskamer vraagt om een opknapbeurtje. Betere verlichting, meer opslagruimte én een verfje zijn nodig: 1000
Euro.
Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.

2 Verslag commissie leden-/vrijwilligersbeleid
Frank Mensink
Terugblik 2011:
Bij het aantreden van dit bestuur in 2010 heeft het bestuur, op basis van het Beleidsplan 2011-2015, voor wat
betreft het vrijwilligersbeleid zich het volgend doel gesteld: het formeren van een projectgroep Vrijwilligersbeleid
die gedurende een projectperiode van 2 jaar tot het volgende projectresultaat moest komen


een beschreven L(eden)/V(rijwilligers)-beleid (filosofie/uitgangspunten/doelen/werkwijze/evaluatie)



infomateriaal en introductieprocedure voor nieuwe leden



‘ledenkaart’ (in een data-bestand)



complete taak-/functieomschrijving (in een databestand)



een L/V-commissie bestaande uit minmaal 5 personen



standaard exitinterview



2-jaarlijks uit te voeren tevredenheidsonderzoek



overzicht van opleidings- en scholingsmogelijkheden voor vrijwilligers



‘leden-volg systeem’

Op basis van dit geformuleerde resultaat had de projectgroep Vrijwilligersbeleid, na een ‘aanloop’ in 2010, voor
2011 zich de volgende doelen gesteld:
- verspreiden en innemen van de ledenkaart onder alle leden
- opslaan van alle gegevens in een ‘ledenbestand’
- opstellen van een overzicht van taken en functies binnen de vereniging
- realiseren van de match tussen ‘taakaanbod’ van de leden en taak-/functievacatures in de
vereniging
- starten van intake-procedure voor nieuwe leden
- realiseren van exitinterviews
- formeren van een permanente vrijwilligerscommissie
- ‘permanente vacaturebank’, ingebruikstelling tijdens ALV
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- starten met de organisatie van clinics en informatieavonden
De projectgroep bestond in 2010 uit:
Agnes van de Schilde, Saskia Schutte, Gerrit Tenkink (tot augustus), Henk Zevenhuizen, Fred van Gasteren, Jan
Willem Dijkstra en Frank Mensink. Er is in 2010 4x vergaderd.

Een belangrijk moment in de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid was de ALV; daar zou de start plaats vinden
van de introductie van de ledenkaart, een onmisbaar element in een vrijwilligersbeleid.
Voorafgaand aan deze ALV hebben alle leden een brief thuis gekregen met de nieuwe informatiebrochure, de
informatie over opzet en werkwijze vrijwilligersbeleid, en de (in te vullen) ledenkaart. Het geheel werd
‘aangekleed’ met een vacaturekraam in de kantine en een passende traktatie ter gelegenheid van de ‘geboorte’
van het vrijwilligersbeleid. Rondom dit gebeuren werd in het clubblad 2x aandacht besteed aan het
vrijwilligersbeleid.
Robert van der Hulst heeft er voor gezorgd dat het invullen van de ledenkaart ook via de website kon en nog
steeds kan gebeuren. Het invullen van de ledenkaarten heeft niet geheel aan de verwachtingen voldaan (35%)
en zal in het komende jaar nog een vervolg krijgen.
Voor nieuwe leden is een standaardprocedure ontworpen die het mogelijk maakt deze leden goed te informeren
over de vereniging, de verwachtingen die we van leden hebben en het invullen van de ledenkaart. Voor de jeugd
hebben we 3 leden bereid gevonden deze taak (intake) uit te voeren. Voor de andere nieuwe leden wordt nog
gezocht naar vrijwilligers die dit een leuke taak vinden.
Voor het beheren van de ledenkaart is door Henk Zevenhuizen een computerprogramma ontworpen. Het werken
met dit programma zal verder verfijnd worden; daarvoor heeft in december j.l. een extra overleg plaats gevonden.
Op basis van deze data moet het makkelijk worden om, op basis van behoefte en mogelijkheden van leden,
taken en klussen aan leden te koppelen. Een overzicht van taken en klussen binnen de vereniging hoort hierbij
en is grotendeels klaar.
In de laatste bijeenkomst van de projectgroep is de overstap gemaakt van ‘projectgroep’ naar een vaste
vrijwilligerscommissie. Deze commissie bestaat uit:
Dorothé Ligtenberg (match vrijwilligers-taken/klussen),
Henk Zevenhuizen en Bart Engelhart (databeheer),
Saskia Schutte (ledenkaarten),
Fred van Gasteren (publiciteit/informatie, scholing en opleiding),
Frank Mensink (voorzitter).
Suzan Bredewolt, Henriëtte Lokhorst en Harry Gruben verzorgen de intake voor de jeugd.

In samenwerking met de WOC is veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de Clubdag, een
samentrekking van de Clubkampioenschappen met de vrijwilligersdag. Op deze Clubdag is voor het eerst de
Vrijwilliger van het Jaar verkozen; deze eerste gehuldigde vrijwilliger was Gerhard Stegeman.
Een exit interview van vertrekkende leden vindt nog niet plaats; wel wordt in het clubblad opgenomen de
‘afscheidsbrieven’ die leden schrijven.
Door de KNAU is een standaard exit-protocol ontwikkeld het welk het komend jaar ook bij Cialfo zal worden
geïntroduceerd.
Plannen voor 2012:
Voor het komend jaar staan de volgende plannen en activiteiten op stapel:
-

verhogen van het aantal ingevulde ledenkaarten

-

bijwerken van het overzicht taken/functies
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-

verfijnen van het databeheer

-

procedure ontwikkelen voor de verkiezing Vrijwilliger van het Jaar + verkiezing

-

meewerken aan de Clubdag 2012

-

invoeren van exitinterview

-

starten van scholing- en opleidingstrajecten voor de vrijwilligers (inclusief trainingskader)

-

uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder alle leden

-

een plan ontwikkelen voor een leden-volgsysteem

Begroting 2012:
Organisatie Clubdag/vrijwilligersdag

€ 2500,00

Databeheer en ontwikkeling

€ 500,00

Telefoonkosten

€ 100,00

Opleiding/scholing vrijwilligerscommissie

€ 250,00

Diversen

€ 250,00

NB Het mag lijken of het vrijwilligerswerk binnen AV Cialfo een groot knelpunt is. Dat is maar gedeeltelijk zo.
Structurele functies zijn niet makkelijk in te vullen (bestuursfuncties/trainers), maar met elkaar wordt er toch veel
verzet. De hieronderstaande inventarisatie geeft een beeld.
De vereniging telt circa 400 leden; reken je voor de jongste jeugd dat tenminste 1 van de ouders zich zou kunnen
inzetten dan hebben we 400 potentiële vrijwilligers.
Van die 400 zijn er op dit moment ten minste 120 leden al actief, de een met veel uren (10 uur/week), de ander
met minder (4 uur/jaar, bv post staan tijdens een wedstrijd).
Deze 120 actieve leden besteden samen circa 7500 uur/jaar aan de vereniging, dat is 140 uur/week!
Op basis van de ingevulde ledenkaarten zouden daar nog 65 personen aan toegevoegd kunnen worden (zij
hebben aangegeven taken te willen vervullen), dat is nog eens gemiddeld 10 uur/week.
Ons dunkt, we doen het met elkaar niet slecht als vereniging als het gaat om de betrokkenheid van onze leden!
Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.

3 Verslag ledenadministratie
Jan Lubbinge
Terugblik 2011:
Mutaties uitgevoerd in 2011
Aanmeldingen

67

Afmeldingen

54

Saldo

13+

Ledenstand per:

1-1-2011

395

1-1-2012

408
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De ledenstand per Atletiek Unie categorie is per 31-12-2011 als volgt opgebouwd:
Categorie

Geslacht

Aantal

01 Mini-pupil

V

2

02 Mini-pupil

M

4

03 C-pupil

V

3

04 C-pupil

M

8

05 B-pupil

V

6

06 B-pupil

M

8

07 A-pupil

V

15

08 A-pupil

M

14

09 D-junior

V

12

10 D-junior

M

9

11 C-junior

V

9

12 C-junior

M

4

13 B-junior

V

4

14 B-junior

M

4

15 A-junior

V

5

16 A-junior

M

1

17 Senior

V

11

18 Senior

M

9

21 Master V35

V

1

21 Master V40

V

1

21 Master V50

V

1

22 Master M35

M

3

22 Master M40

M

7

22 Master M45

M

7

22 Master M50

M

4

22 Master M55

M

5

22 Master M60

M

3

22 Master M65

M

5

31 Recreant

V

83

32 Recreant

M

72

37 Wandelaar

V

37

38 Wandelaar

M

8

41 Overige Senior

V

3

42 Overige Senior

M

8

104 Senior

V

9

105 Senior

M

23

Leden die in 2011 25 jaar lid zijn van Cialfo zijn Hein ten Pas, Richard Knippenberg, Ely Bagerman, Gerrit van
Zuuk en Vincent Smit.
Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de vrijwilligerscommissie en de communicatiecommissie bovenstaande gegevens van de
ledenadministratie te analyseren. Hoe ontwikkelt zich het ledenbestand in de verschillende doelgroepen? Ook is
interessant te weten waarom leden vertrekken en welke tips zij de vereniging nog meegeven. Het biedt o.a. de
mogelijkheid verenigingsactiviteiten en de PR meer op specifieke doelgroepen te richten.
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4 Verslag sportcommissie
Robert van der Hulst
Terugblik 2011:
Net als in 2010 stond ook het jaar 2011 een beetje in het teken van de trainerswisselingen en trainers uitval. Dat
heeft veel gevraagd van ons trainerscorps. Met name bij de jeugdgroepen vraagt het nogal veel creativiteit, maar
gelukkig lukt het toch steeds weer om de trainingen te geven.
Om het trainerscorps uit te breiden hebben we na de zomervakantie ook een aantal junioren en ouders bereid
gevonden om te helpen bij het geven van de trainingen. Dat blijkt goed te werken.

Om een indruk te geven hierbij de namen van alle trainers die in 2011 actief zijn geweest bij Cialfo:
Aggie, Amber, Anja, Astrid, Bea, Berend, Daniëlle, Elijanne, Frank, Fred, Gerber, Gerhard, Gert, Heidy, Henk L,
Henk Z, Hennie, Jaap, Jochem, José, Lilian, Linda R, Linda vW, Leontien, Lisanne, Mar, Marian, Marije, Michelle,
Monica, Peter, René, Renée, Ruben, Sabrina, Sacha, Steven, Suzan, Tilly.
De inzet van één van de trainers is door het bestuur beëindigd. Naar de mening van het bestuur was er, ondanks
herhaalde pogingen, geen sprake meer van een vruchtbare samenwerking.
Een bijzonder afscheid vond plaats in december: Aggie v/d Schilde heeft zo’n 25 jaar bij Cialfo training gegeven,
aan verschillende groepen. De laatste groep waar zij voor stond was ‘Sportief Wandelen’. Bij het afscheid van
Aggie zal tijdens de ALV in 2012 nog even apart stil worden gestaan.

Volgens het beleidsplan hebben we in 2010 de trainers onderverdeeld in een drietal groepen (Pupillen, Junioren
en Volwassenen) en voor elke groep coördinatoren gezocht. Dat waren bestaande trainers die de rol van
coördinator er bij hebben gedaan. Dat heeft een tijdje redelijk gedraaid, maar om verschillende redenen hebben
de coördinatoren van 2 van de 3 groepen hun taken neergelegd. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar iemand
die alleen als coördinator van de trainers zou kunnen optreden en ook onze jeugdige trainers (want we hebben
naar verhouding veel jonge trainers) zou kunnen coachen.
Die hebben we ook gevonden in de persoon van een docent lichamelijke opvoeding uit het voortgezet onderwijs,
maar tot onze grote spijt meldde hij kort na de vakantie dat hij zich wegens fysieke problemen terug moest
trekken.
Daarnaast kreeg het bestuurslid sportzaken in het laatste kwartaal ook last van gezondheidsproblemen, waardoor
de coördinatie van de trainers en het overleg minder goed is verlopen dan we hadden gehoopt.

Een aantal trainers hebben in 2011 de Dag van de Baanatletiek in Papendal bijgewoond. Ook zijn er in het najaar
herhalingscursussen EHBO geweest waaraan een aantal van onze trainers hebben deelgenomen.
Net als in eerdere jaren heeft de NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie) een aantal clinics verzorgd. Een
van die clinics werd bij Cialfo verzorgd (over Speelse Loopvormen). Daar zijn een aantal van onze trainers naar
toe geweest. Ook is er een clinic geweest over Loopscholing waar een aantal van onze trainers aan deel hebben
genomen.
Toch blijft opleidingen een punt van aandacht. Een aantal van de jongere trainers hebben niet erg veel scholing
gehad, en het lukt niet goed (door drukte met school en/of werk) om tijd vrij te maken voor aanvullende scholing.

Een nieuwe trend in 2011 is dat andere sportverenigingen (onze directe buren op de Wachtelenberg) een beroep
op Cialfo hebben gedaan voor het geven van loopscholing. Zo is Cialfo lid Jos Koedijk sinds april 2011 bezig met
een loopscholingsprogramma bij SV Epe (Voetbal) onder de naam K3 (Koordinatie, Kracht en Konditie) en is
Cialfo Trainer Fred van Gasteren bij de MHC Epe (Hockey) bezig met een project loopscholing.
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Gemeenschappelijk in beide trajecten is dat trainers van deze vereniging worden geschoold in het verzorgen van
loopscholing op een leuke manier. Bij andere sporten is ‘een rondje lopen’ eerder een straf dan iets nuttigs. Daar
proberen we in deze trajecten verandering in aan te brengen.
Deze twee trajecten vallen niet direct onder de verantwoordelijkheid van Cialfo, maar ze tonen aan dat atletiek als
‘Moeder van de Sporten’ wel degelijk iets te bieden heeft aan sporters van andere verenigingen.
Plannen voor 2012:
Voortbordurend op het voorgaande zijn de plannen voor 2012:


Coördinatie en overleg tussen trainers verbeteren / intensiveren



Verder op zoek naar een trainingscoördinator



Stimuleren van scholing



Blijven stimuleren van deelname aan wedstrijden

Begroting 2012:


Geld reserveren voor een evt. betaalde trainingscoördinator:



Gezien het grote aantal nieuwe trainers is er behoefte aan trainerskleding voor zo’n 10-15 personen.
Ook voor begeleiding bij wedstrijden door ouders is een aantal Jacks of Bodywarmers gewenst.



PM

2000

Evt geld reserveren voor extra opleidingen.
Gezien de drukke agenda heeft het voorkeur de opleidingen in Epe te houden waar mogelijk

500

Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV om bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.

Wedstrijdsecretariaten (als onderdeel van de sportcommissie)
Terugblik 2011:
Senioren (Ria Liefers)
Momenteel worden de NK’s en de EK’s door het wedstrijdsecretariaat ingeschreven. En af en toe atleten voor
andere wedstrijden. Maar dit is niet veel meer. Andere atleten hebben ongetwijfeld heel veel andere wedstrijden
gelopen. Maar de meeste atleten melden zich zelf aan bij www.inschrijven.nl. Daar staan de meeste wedstrijden
op. Ingeschreven zijn:
Linda Rodijk: Indoor Zwolle.
Joni van Loon: Pinkster meerkamp (10 kamp) in Amstelveen.
Willem de Weerdt: 1/2 marathon + 10 km in Thionville/Yutz in Frankrijk.
Cross AC Cialfo.
NK Halve marathon (Breda).
NK Veldloop (Tilburg).
Ik wens iedereen voor 2012 een sportief en gezond jaar toe.
Ria Liefers.

C-D Junioren (Lia Tesselaar)
In het najaar van 2010 gaf Elbert Jan van Laar aan te willen stoppen met de wedstrijdadministratie van de C- en
D junioren. Sinds die tijd stel ik (Lia Tesselaar), de wedstrijdkalender op, meld de deelnemers aan en probeer ik
alle andere zaken die hierbij aan de orde komen in goede banen te leiden. En hierbij heb ik graag gebruik
gemaakt van de informatie en werkwijze die Elbert Jan heeft overgedragen!
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In januari 2011 was de “ samenstelling” van de C- en D junioren als volgt:
Categorie
C-junior eerste jaar
C-junior tweede jaar

Aantal meisjes
3
2

D-junior eerste jaar
D-junior tweede jaar

8
7

Totaal 27 atleten

20

Aantal jongens
3
-8 atleten C-junior
4
-19 atleten D- junior
7

Vanaf oktober 2011 is de samenstelling van de C- en D-junioren gewijzigd. Twee junioren zijn uitgestroomd en er
e

zijn 11 junioren als D 1 jaar ingestroomd. Daarnaast heeft een aantal deelnemers zich afgemeld.
De wedstrijden in 2011 kunnen worden onderverdeel in winter- en het zomerseizoen. Allereerst het
winterseizoen:
Datum
8 januari

Wedstrijd
Cross in Aalten

15 januari
22 januari
5 februari
12 februari
19/20 februari

Indoor wedstrijd in Emmeloord
Indoor Apeldoorn Omnisport
Indoor in Drachten
Cross in Epe
Meerkamp Nevenwedstrijd NK
Apeldoorn
Meerkamp Cialfo (Vaassen)

13 maart

19 maart
15 oktober
11 november
19 november
10 december
28 december

Indoor Heerenveen
Cross in Dronten
Cross in Wageningen
Koninklijke van der Most indoor
gala te Heerde
Cross in Emmeloord
Solana Indoor wedstrijd in Dronten

Aantal inschrijvingen
5 aanmeldingen; Geen doorgang wegens
slechte weersomstandigheden
3
4 (plaatsing was afhankelijk van de prestaties)
1
8
1
11 aanmeldingen.
Deze ging niet door omdat het niet lukte zowel
pupillen als junioren een wedstrijd te
organiseren in de Wieken.
1
6
8
13
9
10

Er blijkt een vrij vaste groep atleten te zijn die regelmatig (meer dan 1 keer) aan een wedstrijd heeft deelgenomen
tijdens het winterseizoen. Van de C junioren eerste jaars was 67% van zowel de jongens als de meisjes
regelmatig bij een wedstrijd aanwezig. Van de D-junioren tweede jaars is dit zo’n 57% van de meisjes en van de
D eerste jaars meisjes is dit slechts 12,5%. De deelname van de jongens D1 is in het begin van 2011 erg achter
gebleven. En ook vanaf september 2011, blijft, bij een instroom van 5 jongens D1 er maar slechts 1 te zijn die aan
het grootste deel van de wedstrijden deelneemt.
Voor het zomerseizoen (vanaf april tot en met september 2011) volgt het onderstaande beeld
Datum
2 april
16 april
7 mei
14 mei
18 juni
17 september

Wedstrijd
Medaille wedstrijden bij Cialfo
Competitie wedstrijden bij Isala
Medaille wedstrijden bij Gemzen
Competitie wedstrijden bij AV Pec
Medaille wedstrijden bij Isala
Medaille wedstrijden bij Athlos

Aantal deelnemers
11
4
7
5
4
11

Voor het zomerseizoen van 2011 blijken de jongens van de D junioren meer interesse te hebben om aan
wedstrijden deel te nemen, nl. 50%. Maar neemt tegelijkertijd de deelname van de jongens C junioren eerste
jaars af tot 33%. Van de meisjes C- en D junioren blijkt een redelijk constante groep (67%) aan wedstrijden mee
te doen. Voor de zomer van 2011 namen ook de twee C2 junior deel.

Pupillen (Deborah van Emmerik)
Voorgaand jaar hadden we geen bijdrage aan het bestuur geleverd, vandaar een kleine onderbreking in de data
na de overname van het secretariaat van Robert van Hulst. Inmiddels al het tweede seizoen erop zitten en de
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groep deelnemers, inclusief ouders is behoorlijk hecht te noemen; men neemt koffie en koeken mee, waarvan
wordt genoten tijdens het supporteren van de pupillen. De ouders zijn soms ook de drijfveer van de deelname wat
er dan weer een mooi geheel van maakt.. echt een Cialfo club gevoel.

Deelname
Wanneer we kijken naar de deelname dan zien we het volgende beeld over de afgelopen jaren:
2007:




16 wedstrijden
216 inschrijvingen
205 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2008:




18 wedstrijden
316 inschrijvingen
283 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2009:




20 wedstrijden (3 niet doorgegaan)
372 inschrijvingen
288 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

2010:
Overgangsjaar secretariaat, geen bijdrage i.v.m. ontbreken verslag
2011:




20 wedstrijden (exclusief clubkampioenschappen)
403 inschrijvingen
377 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

Nemen we in de berekening de afgelasting van Aalten niet mee, dan hebben we een opkomst van 94%. Dit is een
zeer mooi getal, zeker als je je bedenkt dat er heel wat verjaarsfeestjes en ziektes voorkomen bij de jeugd in deze
leeftijdscategorie.

Uitgaande van een gelijk gebleven aantal deelnemers in 2010, zien we nog steeds een stijgende trend (zwarte
lijn). Dit is super.. een atletiek vereniging met een jonge groep pupillen, die ook actief deelnemen aan de
wedstrijden en competities, heeft een gezonde toekomst.
Aantal factoren die bijdragen aan de stijging:


Stijgend aantal pupillen



Meer wedstrijden dan in 2008 en 2007
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Hoge deelname tijdens de clubkampioenschappen



Enthousiaste trainers die deelname aan de wedstrijden stimuleren



Enthousiaste ouders die graag mee gaan naar de wedstrijden.

Ook de ouders nemen hun verantwoordelijkheid als er geassisteerd dient te worden of regelen zelf vervanging als
er door omstandigheden niet kan worden gereden. Deze sfeer en verbondenheid met de club zegt veel.

Overzicht pupillen wedstrijden 2011
Nr.

Datum

Wedstrijd

1

8 januari

4e GO Cross Aalten

2

15 januari

Indoor Emmeloord

8

8

3

23 januari

Indoor Omnisport

15

15

4

12 februari

5e GO Cross Epe

28

25

5

20 februari

Nevenwedstrijd Omnisport

12

12

6

5 maart

Indoor Tuk (Steenwijk)

13

13

7

2 april

Medaillewedstrijd Kampen

25

24

8

16 april

Medaillewedstrijd Heerde

29

26

9

14 mei

Pupillenwedstr.Nieuwe Stijl Dronten

25

24

10

28 mei

Medaillewedstrijd Epe

35

33

11

18 juni

Competitie Zwolle

23

21

12

2 juli

Wedstrijd A-pupillen Kampen

7

7

13

3 september

Medaillewedstrijd Heerde

23

23

14

10 september

Competitie Dronten (finale)

20

20

15

24 september

Clubkampioenschappen Cialfo

62

60

16

15 oktober

1e GO Cross Dronten

12

12

17

29 oktober

Indoor Emmeloord

6

6

18

12 november

2e GO Cross Papendal

14

14

19

19 november

Indoor Heerde

15

15

20

10 december

3e GO Cross Emmeloord

12

10

21

28 december

Indoor Dronten
Totaal

Aantal
inschrijvingen

Aantal
deelnemers

10

Afgelast

9

9

403

377

Overige sportactiviteiten (als onderdeel van de sportcie.)
Galm.
De Galm-activiteiten (conditiegymnastiek voor senioren – 50+) kent op het ogenblik 18 deelnemers; In 2011 zijn
er 3 leden bijgekomen en hebben geen leden de groep verlaten. De lessen worden gegeven op de
donderdagavond van 19.00-20.00 uur in de gymzaal van de ‘van der Reijden-school’. De trainster van de groep is
Leontien Mensink
Kenmerkend voor deze sportactiviteit is het feit dat het ‘hele lijf’ geactiveerd wordt, waarbij muziek een
ondersteunende rol vervult. Alhoewel de toestroom van deelnemers voornamelijk van buiten komt zouden ook
overige Cialfo-leden deze activiteit kunnen gebruiken als vervanging of aanvulling op hun loopactiviteiten.

Dynamic Tennis
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Het Dynamic Tennis kent eind 2011 30 deelnemers op papier; gemiddeld zijn er 24 leden op de maandagmorgen
actief.
In 2011 zijn de activiteiten in Vaassen gestopt wegens een te gering aantal deelnemers. Een deel van deze groep
is overgestapt naar de maandag in Epe. De nieuwe PWA-sporthal geeft Cialfo de mogelijkheid de groep te laten
groeien tot zo’n 30 deelnemers.
Jaarlijks vinden er 2 uitwisselingen plaats met een gelijke groep spelers/-sters uit Arnhem.
Trainer/begeleider van deze groep is Frank Mensink.
Oriënteren.
Najaar 2010 is bij Cialfo begonnen met een project ‘Oriënteren voor de atletiekjeugd’, i.s.m. de
oriënteringsvereniging Minor uit Harderwijk. Aangezien oriënteren als basisactiviteit bestaat uit hardlopen een
logisch stap om jeugd hiermee kennis te laten maken.
Na de introductie-activiteiten in 2010 heeft het oriënteren in 2011 voornamelijk bestaan uit het deelnemen aan de
vele wedstrijden die er in Nederland gehouden worden. Van de oorspronkelijke 9 jeugdleden zijn nu nog 3
jeugdleden actief. Als neveneffect van deze jeugdactiviteit is een aantal oudere Cialfo-leden enthousiast
geworden en neemt nu deel aan wedstrijden.
Een oproep onder jeugdleden om in najaar 2011 aan een nieuwe introductiecursus deel te nemen heeft geen
effect gehad. In 2012 zal in het voorjaar weer een nieuwe introductiecursus worden gestart.
Trainer/begeleider van het oriënteren is Frank Mensink

5 Verslag wedstrijdorganisatie commissie (WOC)
Hennie Strunk en Marion Hofenk- van Oosten
Terugblik 2011:

In het jaar 2011 zijn er door de WOC weer 16 wedstrijden georganiseerd, die alleen te organiseren zijn met de
hulp van vele vrijwilligers.
Deze 16 wedstrijden zijn onderverdeeld in;
1 x Cross competitie – 12 februari
4 x Coopertest, 1000m, 5000m met MMas55+ - 21 juni 2000m.
1 x Medaillewedstrijd.BCD - 2 april
1 x DSM Baancircuit – 20 april
1 x Hordenwedstrijd - 1 mei
2 x Wegwedstrijd – 10 mei en 5 november
1 x Medaillewedstrijd pupillen – 26 mei
1 x Junioren A competitie – 19 juni
1 x Scholierenatletiek – 7 september
1 x Clubkampioenschap – 24 september
1 x Herfstinstuif – 4 oktober
1 x 6 uursloop+ estafette marathon en 1 uursloop - 30 december
Hortas Hurdles. - 1 mei 2011.
Leuke wedstrijd; goede voorbereiding/ PR. De clinics zijn als positief ervaren
Rabobank 10 EM + 5EM en 5Km - 10 mei 2011.
Zeer goed bezocht. Totaal 385 deelnemers.
De DSM Baancircuit. Ook dit jaar er met zijn allen voor zorgen, dat dit ook een wedstrijd blijft van hoog nivo in
onze eigen organisatie. Deelname matig 165 deelnemers.
Clubkampioenschappen
De wedstrijden zijn als een competitie klassement tijdens de trainingen (2wkn voor 24 september) gedaan met als
laatste wedstrijd uit de reeks op de zaterdag. Veel bezoek/deelname over de hele dag.
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Als afsluiting pannenkoeken bakken/eten en de ballonvaart waarover zeer veel leuke en positieve reacties en
kunnen wij eruit opmaken dat dit een zeer geslaagde dag is geweest.
Coopertest,1000 en 5000meter.
Afgelopen jaar op de 5000meter goed bezocht - 2 series wat een toename in deelname is.
MMas+ 55 met als poging door Wim de Weerd het Nederlands record te halen.
Wij streven ernaar deze naar nog meer deelname door eigen Cialfo leden.
Junioren A-Kompetitie
Onze grote teleurstelling bij deze wedstrijd was, dat er geen enkel team van Cialfo aanwezig was.
De wedstrijd verliep overigens prima.
Schoolatletiek 7 september
Deze middag weinig deelname +/- 40 kinderen. De info gaan we eerder aan scholen bekend maken.
Najaarsloop ½ Marathon + 5 en 10km. Sponsor. PUUR! Uit Heerde, Totaal 240 deelnemers
6 uursloop+estafette marathon en 1 uursloop,
Deelname 6 uursloop 36 deelnemers.
Estafette marathon 1 team

Aankomend jaar gaat het WOC op verzoek van Tempress Systems B.V. Vaassen assisteren. Deze loop gaat
eind maart plaatsvinden.
Ook voor de aankomende wedstrijden hebben wij weer hulp nodig van onze leden.
Daarom een vriendelijk verzoek, als u dit jaar gevraagd wordt voor een jurytaak, denk dan even goed na over het
bovenstaande. Zeg gerust NEE als je niet kunt, maar plan ook wat tijd in om te kunnen zeggen: JA, ik help.
Plannen voor 2012:
Wedstrijdoverzicht 2012, AV Cialfo Epe
zaterdag 11 maart 2012

Indoor

PWA-Hal

Epe

Coopertest, 1000m, 5000m

Ateliekbaan

Epe

Tempress Solar Run 5 en 10 km

Tempress

Vaassen

Medaillewedstrijd Pup. Regio

Ateliekbaan

Epe

2e Hortas Hurdles

Ateliekbaan

Epe

Rabobank 10 EM-5EM en 5km

Ateliekbaan

Epe

Coopertest, 1000m,200m, 5000m

Ateliekbaan

Epe

Meerkamp A- Junioren, Regio

Ateliekbaan

Epe

Schoolatletiek

Ateliekbaan

Epe

Coopertest, 1000m, 5000m

Ateliekbaan

Epe

zaterdag 22 september 2012

B-C-D medaillewedstrijd, Regio

Ateliekbaan

Epe

zaterdag 29 september 2012

Clubkampioenschappen

Ateliekbaan

Epe

zaterdag 3 november 2012

1/2 marathon/10km/5km

Wegwedstrijd

Epe

dinsdag 18 december 2012

Coopertest/1000/5000

Ateliekbaan

Epe

dinsdag 20 maart 2012
zaterdag 31 maart
zaterdag 21 april 2012
zondag 29 april 2012
dinsdag 8 mei 2012
dinsdag 19 juni 2012
zaterdag 30 juni
woensdag 12 september 2012
dinsdag 18 september 2012
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Begroting 2012:
LASTEN

BATEN

Totaal van de uitgaven

Totaal

5.365,00

5.365,00

Inschrijfgeld:

4.350,00

Bijdrage Cialfo

1.015,00

Totaal

5.365,00

Investeringsverzoek voor 2012
Printer
Kopieerapparaat
Geluidsinstallatie, mobiel
Eigen kast/kastruimte tbv woc
Invulling wedstrijdterrein met diverse kleine materialen
Vaste ruimte tbv microfonist.
Grote parasols tbv juryleden.
Bestuursadvies:

-

Met vrijwilligerscommissie actief werken aan de werving van leden voor het jurycorps en
wedstrijdcoördinator(en).

-

Voor printer, kopieerapparaat en geluidsinstallatie geen bedrag reserveren omdat hier al op andere wijze
in voorzien is.

-

Streef ernaar de begroting kostendekkend te maken. Eventueel door het verhogen van de
inschrijfgelden.

Het bestuur adviseert de ALV om bovengenoemde plannen en begroting gewijzigd goed te keuren.

6 Verslag sponsorcommissie
Namens de commissie, Jan Baack
Terugblik 2011:
Helaas hebben zich afgelopen jaar geen leden gemeld om mogelijke sponsoren te benaderen.
Kortingskaartactie: tijdens de actie van 2011 zijn 165 kaarten afgerekend, helaas hebben we de indruk dat niet
alle kaarten zijn afgerekend. Voor 2012 gaan we ervan uit dat u of de kaarten terug stuurt/brengt of het geld aan
Cialfo overmaakt op bankrekening 3175.64.757 of dat u de eenmalige incasso-opdracht invult. Voor deze actie
maken we relatief weinig kosten, per kaart komt er ongeveer € 14.50 in de clubkas. Streefgetal voor 2012: 200
Grote Clubactie
Bij deze actie zijn er tot op heden 542 loten afgerekend, van 18 loten is het geld nog niet ontvangen, overmaken
op rekening 3175.64.757 zou mooi zijn. De actie was uitgegaan van 600 loten en dit getal is dan weer het
streefgetal voor 2012. Per lot komt er € 2.40 in onze clubkas.
Oud papieractie: In 2011 hebben wij totaal 33.580kg oud papier verzameld, verdeeld over
e

1 kwartaal 9040 kg,
e

2 kwartaal 7860 kg,
e

3 kwartaal 8000 kg,
e

4 kwartaal 8680 kg. Het totaal van de papieractie is goed voor ongeveer € 1200,00 voor de clubkas
De opbrengsten van kortingskaarten, Grote Clubactie en papieractie is samen € 4900 geweest.
Plannen voor 2012:
Zonder uw hulp/inzet krijgt Cialfo de sponsorkas niet verder gevuld. De sponsormogelijkheden bij Cialfo bestaan
ondermeer uit:
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-

fungeren als hoofdsponsor

-

reclameborden rondom de baan, nog veel plaatsen beschikbaar

-

reclameborden sprintbaan, nog twee plaatsen beschikbaar

-

clubbladadvertenties, nog genoeg ruimte beschikbaar

-

meteractie nieuwe baan, lang niet alle meters zijn uitgegeven

-

wedstrijdsponsoring

Heeft u kandidaat-sponsors, heeft uw werkgever interesse, laat het ons weten, Cialfo is er blij mee en de
commissieleden doen hun best de sponsoren over te halen Cialfo te steunen.
Begroting 2012: -Het positief resultaat van bovengenoemde acties en streefgetallen én met voldoende helpers: € 5500
Bestuursadvies: -Het bestuur adviseert de ALV om bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren. Daarnaast zijn meer
helpers in de uitvoering nodig. Dit kan in samenwerking met de vrijwilligerscommissie uitgevoerd worden.

Oliebollenactie 2010 (als onderdeel van de sponsorcommissie)
Namens de oliebollencommissie, Adri Nederlof
Terugblik 2011:
De commissie die zich bezighoudt met deze actie bestaat uit de volgende leden:
-

Adri Nederlof

coördinator

-

Roy van den Broeke

lid cie

-

Yvonne van den Broeke

lid cie

-

Dorothé Ligtenberg

lid cie

-

Annet van Egteren

lid cie

-

Wilma Volgenant

lid cie

-

Jan Baack

vertegenwoordiger Bestuur

De commissie is in 2010 gestart in deze samenstelling en de leden zijn in relatief korte tijd goed op elkaar
ingewerkt en hebben het voornemen om deze taak gedurende 5 jaar op zich te nemen.
De gehele oliebollenactie wordt uitgevoerd aan de hand van een gedetailleerd draaiboek. In oktober 2011 zijn de
eerste besprekingen gestart en is het draaiboek weer geactualiseerd en zijn de acties uitgezet. Enkele
belangrijke acties uit het draaiboek zijn:
Publiciteit (clubblad, clubhuis, website, media); hieraan wordt door de locale media doorgaans goed aan
meegewerkt. Dagblad De Stentor heeft zelfs een verslag met foto geplaatst van de actiedag op 29 december.
Werven van vrijwilligers voor de uitvoering; er hebben zich 28 vrijwilligers aangemeld, die voorafgaand en tijdens
de oliebollendag hebben meegeholpen de werkzaamheden uit te voeren.
Oliebollen bakken; op 29 december is in alle vroegte begonnen met het bakken van de oliebollen, afkoelen en
uitlekken, inpakken en afleveren van de oliebollen. Om ca 14.00 uur was alles opgeruimd en het clubhuis weer
schoon opgeleverd.
Er zijn in totaal ongeveer 5.800 oliebollen gebakken, daarvan zijn er
-

door de leden ongeveer 4920 verkocht,

-

ca 100 oliebollen voor sponsoring en de club bestemd

-

800 oliebollen weer doorverkocht tegen kostprijs aan de oliebollenbakkers
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Financieel betekent dit het volgende:
Bruto omzet (4920 oliebollen + 800 oliebollen terugverkoop)

€ 3.458,-

Af: Kosten (ingrediënten, bakkers en catering)

€ 1.658,- -

Netto opbrengst voor de vereniging

€ 1.780,-

Hoewel de hoeveelheid verkochte oliebollen dit jaar iets minder was dan vorig jaar (in 2010: 5.205 stuks
verkocht), is de netto opbrengst uiteindelijk iets gunstiger uitgevallen.
Plannen voor 2012:
De commissie is van plan ook voor 2012 weer een oliebollenactie op touw te zetten. We gaan er van uit dat er
weer ongeveer 5.000 oliebollen aan de man gebracht kunnen worden. Wel zal de commissie nog nadenken hoe
de verkoop verder en beter (?) gestimuleerd kan worden.
Begroting 2012:
Over de begroting valt nog niet veel te zeggen, aangezien de kosten van ingrediënten en bakkers nog niet te
voorzien zijn. Verwacht wordt dat deze niet fors zullen afwijken van de kosten van 2011, zodat we hopelijk weer
een netto opbrengst van ca € 1.500,- kunnen aandragen.
Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV om bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.

7 Verslag accommodatiecommissie
Jan Witsenboer
Terugblik 2011:
Aangezien de cie 3-11-2011 door het bestuur is geïnstalleerd, zal het een overeenkomstig kort verslag worden.
De samenstelling van de cie is als volgt.
Jan Witsenboer

voorzitter

Henk van Vemde

klussengroep

Fred van de Wal

atletiekmaterialen

Gerhard Stegeman

kantine

Twee belangrijke gebeurtenissen in 2011:


Het voltooien van de renovatie van de baan, waarbij een woord van dank aan Steven Hofenk, die het
hele project van ontwerp tot goedkeuring heeft getrokken. Dank.



Er is een aanvang gemaakt met de bouw van de slechtweeraccommodatie.

Plannen voor 2012:
Voor 2012 zal de nadruk liggen op de voorbereiding het NK-masters in 2013 v.w.b. de behoefte aan materialen.
Verder zal de afbouw van de slechtweeraccommodatie een hoge prioriteit krijgen.
Ook zal de cie verder invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden o.a. op het gebied van de
budgettering.
Begroting 2012:
Materiaal
Klussen:

2.000
Klein onderhoud
Machines

Kantine
Warm water douches

800
2.200
500
1.000

Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV om bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.
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Kantinecommissie (als onderdeel van de accommodatiecie.)
Namens de kantinecommissie, Gerhard Stegeman.
Terugblik 2011:
De KC leden in 2011 waren: Benny Bourgonje ( HACCP/vervanger Gerhard), Lilian Cassee, Mia Leurs
(schoonmaak), Willy de Graaf (bezetting kantinediensten/wasgoed), Gerhard Stegeman
(beheer/inkoop/kasboek).
De herinrichtingcommissie heeft m.m.v. diverse mensen een aantal veranderingen in de kantine (en gang)
aangebracht en de afwerking daarvan gaat komend jaar gebeuren. De bezetting van de bar werd weer geregeld
tijdens diverse wedstrijden en een aantal trainingen. Ook werd het clubhuis door derden gebruikt.
Willy stopt met het regelen van kantinediensten. Benny neemt het regelen van diensten op de dinsdag- en
donderavond over, maar voor de wedstrijden is de functie nog vacant. Willy bedankt voor je inzet van deze
functie. Natuurlijk werd het clubhuis weer schoon gemaakt en de inkoop voor de verkoop geregeld. Verder
werden er 80 kop en schotels door Bevaplast geschonken. Het financiële deel zal in het verslag van de
penningmeester te zien zijn.
Plannen voor 2012:
Het is de bedoeling dat de KC over gaat in de clubhuiscommissie en nog uitgebreid wordt met een paar
personen.
Begroting 2012:
Grote investeringen voor komend jaar zijn er niet; alleen de afwerking van de plannen van de
herinrichtingcommissie, waarvoor al gereserveerd was.
Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.

8 Beheer accommodatie
Steven Hofenk, voorzitter
Terugblik 2011:
Onder het beheer van de accommodatie valt de kunststofatletiekbaan en de technische onderdelen. In 20092010 is de baan gerenoveerd voor een bedrag van ruim € 335.000. Hiervan heeft de vereniging ongeveer 2/3
deel betaald en de gemeente heeft ruim 1/3 deel voor haar rekening genomen. De formele oplevering door de
aannemer heeft in 2011 plaats gevonden. Als vereniging mogen we trots zijn op deze accommodatie die voldoet
aan de eisen die opgelegd zijn door de atletiekunie en voldoet aan een groot aantal criteria voor regionale en
landelijke wedstrijden. De baan is het hart van de vereniging en de basis voor een groot aantal (sportieve)
activiteiten.
Het beheer van de accommodatie is in handen van stichting Start die de baan verhuurt aan de vereniging. Het
afgelopen jaar heeft er zoals afgesproken in de ledenvergadering een bestuurswissel plaats gevonden. Via deze
weg wil ik het oude bestuur danken voor de inzet die zij in de afgelopen jaren hebben geleverd, want dankzij hun
inspanningen en initiatieven in de jaren ’80 genomen is uiteindelijk de kunststofaccommodatie gerealiseerd.
Het nieuwe stichtingsbestuur bestaat nu uit drie leden, waarvan één lid een bestuurslid is van de
atletiekvereniging (Jan Baack), één lid apart gekozen is door het stichtingsbestuur (Henk van Vemde) en één lid
voorgedragen is door de algemene ledenvergadering (Steven Hofenk).
De inkomsten van de stichting zijn enkel de huurpenningen van de vereniging. Alle overige opbrengsten zoals
verhuur baan, reclameborden etc komen rechtstreeks ten gunste van de vereniging. Voor een sluitende begroting
van de stichting is derhalve een goed renovatieplan van groot belang.
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Het nieuwe bestuur heeft afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van dit renovatieplan dat de basis is
voor de jaarlijkse huurlast van de vereniging. Daarbij moet naast levensduur (nu geschat op 12 jaar) tevens een
inschatting gemaakt worden voor wijzigingen van voorschriften door de Atletiekunie, politiek beleid, tussentijds
onderhoud (zoals vervanging belijning, reiniging van de rondbaan) overige wijzigingen. Op dit moment is voor de
herinvestering rekening gehouden met een hernieuwde bijdrage van de gemeente van 1/3 deel.
Let wel, hoe zuiniger we als leden omgaan met de baan, hoe lager we de verenigingscontributie kunnen houden.
Om afspraken transparant te maken voor zowel de vereniging als de stichting is een overeenkomst opgesteld
met daarbij een voorstel kostentoedeling tussen vereniging en stichting. Dit is met het bestuur van de
atletiekvereniging besproken en zal in de komende weken ondertekend gaan worden. Het bestuur heeft inzage
gehad in de uitgangspunten van de begroting van de stichting, de basis voor de jaarlijkse huur. Afgesproken is
dat deze overeenkomst 5-jaarlijks herijkt worden op basis van de nieuwste inzichten.
Plannen voor 2012:
Voor het jaar 2012 zijn de belangrijkste taken het regelen van een aantal formele aspecten zoals het formaliseren
van afspraken met het verenigingsbestuur, banken en belastingdienst en een bijdrage leveren aan de overleggen
van de accommodatiecommissie om in te kunnen spelen op verwachtingen van vereniging en stichting en deze
te kunnen blijven managen.
Begroting 2012 en bestuursadvies:
Het bestuur verwerkt het huurbedrag in de begroting.

9 Verslag jeugdcommissie
Ruben Zwarts, namens de Jeugdcommissie.
Terugblik 2011:
2011 is het jaar dat de Jeugdcommissie weer naar volle bezetting is gebracht. In de jaren ervoor zijn er leden
weggegaan zonder dat er nieuwe leden toegetreden zijn. Na het toetreden van 5 gemotiveerde junioren in juni
2011 bestaat de Jeugd Commissie nu uit 9 leden. Met deze nieuwe leden hebben we na afloop van de clubdag
een geslaagde activiteit voor de junioren georganiseerd. Dit was een speurtocht die zich ’s avonds in het bos
achter Cialfo plaats vond. Aansluitend hebben de junioren overnacht in het clubhuis.
Begin december is zowel voor de pupillen als de junioren Sinterklaas langs geweest. Foto’s en reacties van deze
activiteit waren in de clubklant te zien. Bij alle activiteiten van Jeugdcommissie in 2011 was de opkomst met 15
tot 25 kinderen boven verwachting.
Plannen voor 2012:
Voor 2012 gaan we verspreid over het jaar 6 activiteiten organiseren, 3 voor de pupillen en 3 voor de junioren.
We zullen onder andere naar een indoor speelparadijs gaan, een vossenjacht organiseren en afsluiten met
Sinterklaas. Naast de leden van de jeugd commissie hebben wij geen vrijwilligers van de club nodig. Wij zullen
een beroep op de ouders doen wanneer we chauffeurs nodig hebben voor een activiteit buiten Epe.
Begroting 2012:
Wij verwachten dat we voor het organiseren van de activiteiten in 2012 een bedrag van 300 euro nodig hebben.
In dit bedrag zitten onder andere 2 nieuwe pietenpruiken voor de Sinterklaas activiteit in december.
Bestuursadvies:
Het verhogen van het bedrag naar 400 euro. Tevens de eigen bijdrage van de jeugdleden voor deze activiteiten
afschaffen.
Het bestuur adviseert de ALV om bovengenoemde plannen en begroting met de wijziging goed te keuren.
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10 Verslag interne en externe communicatie
Fred van Gasteren
Terugblik 2011:
In de algemene ledenvergadering (ALV) van 4 maart 2011 zijn o.a. de Beleidsvoornemens rond communicatie en
redactie clubblad de revue gepasseerd. Onderdeel daarvan waren de beleidsvoornemens rond PR en
Communicatie. In de ALV heeft de redactiecommissie een uiteenzetting gegeven over verbetering en
modernisering van de communicatie. Overeenkomstig het besturingsmodel van onze vereniging is vervolgens
een commissie aan de slag gegaan (toen nog PR commissie genoemd) die de uitvoering van de
beleidsvoornemens op dit onderwerp ter hand ging nemen. De commissie werd en wordt bemenst door Cialfo
leden die zich al met communicatie bezig hielden (of dat wilden gaan doen) en het ook leuk vonden middels
samenwerking de schouders onder deze klus te zetten. De actuele bemensing van de commissie, die
gaandeweg de commissie In- en Externe Commissie is gaan heten (afgekort IEC), is : Fred van Gasteren (vz),
Dicky Tiemens, Cor van Emmerik, Henk Zevenhuizen, Robert v/d Hulst, Linda van Westerveld, Steven Geerts en
Philip Hoogenraad. In het overleg participeerde, namens het Bestuur, secretaris John Steentjes. De
redactiecommissie is onderdeel van de IEC geworden. Overeenkomstig de plannen is IEC toe gaan werken naar
een nieuwe “info stroom”. Voor het merendeel is een en ander langs 3 belangrijke lijnen gerealiseerd:
e

1 . De website met de digitale en dynamische actualiteit en als portal voor het doorklikken naar achterliggende
nieuwsvaria. De site heeft aanpassingen ondergaan en de inhoud is toegenomen.
e

2 . de (voor elk lid toegankelijke) Nieuwsbrieven van de diverse groepen en
e

3 . het clubblad dat in zijn verschijningsvorm twee gedaanten heeft: de fysieke (dus de papieren versie) en de
digitale versie die via de website is aan te klikken. In blad 6 van 2011 is een eerste aanzet gegeven tot het
verbeteren van de inhoudelijke samenhang van het clubblad en de website.
Op 2 aandachtspunten was er een begin van veranderingen: het niet meer op papier publiceren van “oud” nieuws
(betreft info die al geruime tijd op de website was te lezen) en het inbrengen van een nuttige service: het
vermelden van links waar relevante info actueler en uitgebreider is na te lezen én in sommige gevallen interactief
aan te wenden.
En aanvullend op die 3 punten zijn er nog allerlei andere “nieuwsdragers” die onderhoud en aanpassing
behoeven, zoals brochures flyers e.d.
Door het bestuur is één persoon aangewezen voor de perscontacten.
Plannen voor 2012:
IEC heeft op het werklijstje staan binnenkort de betekenis, de inhoud en verschijningsfrekwentie van het clubblad
te onderzoeken. De meningen daarover liggen soms ver uit elkaar en het onderliggend belang daarvan is groot.
Daarom zullen in het voorjaar 2012, ná verschijning van clubblad no 1/2012 (dus het eerste clubblad “nieuwe
stijl”) alle leden gevraagd wat zij er van vinden en welke keuzes zij interessant vinden voor de toekomst van het
blad. Wordt dus vervolgd.
Begroting 2012:
Kosten diverse publicaties € 3500,-.
Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.

23

Website (als onderdeel van de IEC)
Robert van der Hulst
Terugblik 2011:
In 2011 is er een begin gemaakt met het meer interactief maken van de website: er is de mogelijkheid
toegevoegd om te reageren op artikelen. Ook is er een functie toegevoegd waarmee we groepen aan kunnen
maken van Cialfo leden, zodat zij onderling in een besloten gedeelte van de website kunnen communiceren,
bestanden uitwisselen enz. De Sprintex groep is de eerste groep die hier gebruik van maakt.
Ook is de mogelijkheid aan de website toegevoegd zodat leden zich kunnen aanmelden als gebruiker. Dat kan
door je gegevens handmatig in te voeren, maar je kunt nu ook inloggen als je een Google+, Facebook, Windows
Live of Twitter account hebt. Je hoeft dan alleen op de betreffende knop te klikken en je gegevens worden (met
jouw toestemming uiteraard) overgenomen van de betreffende website.
Tevens worden de nieuwsbrieven die per mail aan leden van verschillende groepen in Cialfo worden gestuurd nu
ook via de Cialfo website aangeboden. Deze nieuwsbrieven worden zeer regelmatig gedownload door bezoekers
van de website. Op dit moment gaat het om nieuwsbrieven van de loopgroep van Henk Liefers, van de Sprintex
groep en van de Oriënteerders.
De inhoud van de website wordt verzorgd door de commissie IEC. De meeste artikelen zijn in 2011 geschreven
door deze commissie. Een enkel artikel is door derden aangeleverd. Voor de verwerking van uitslagen is in
december een nieuw email adres in gebruik genomen: uitslagen@avcialfo.nl. Als een atleet aan een wedstrijd
heeft deelgenomen is een mailtje aan dat adres voldoende om de resultaten op de website vermeld te krijgen.
Het totaal aantal bezoekers van de website bedroeg in 2010 ca 25.000 (was 15.000 in 2010). Zij bekeken in totaal
ruim 350.000 pagina’s (was 254.000) Gezamenlijk hebben zij zo’n 38 Gb (was 30 Gb) aan data gedownload,
exclusief de foto’s die op de Picasa website staan). En die foto’s moet je zeker niet vergeten: alleen van 2011 al
staan er bv. 2.500 foto’s op de Cialfo pagina van Picasa, tezamen ca 2 Gb! Ook staan er nog een aantal filmpjes
(met name van de clubdag) op de Cialfo pagina op Youtube.
De meeste bezoekers heeft de website op de dagen kort na een wedstrijd (om de uitslagen op te vragen).
De meeste bezoekers van de website werken met een Windows PC (88%) en met Internet Explorer (75%). De
meeste bezoekers hebben een snelkoppeling (bookmark) of typen www.avcialfo.nl zelf in (75%), de overige
bezoekers komen vanuit een zoekpagina van bv. Google of via een verwijzing van een andere website.
Plannen voor 2012:
Gezien de verschuiving van de communicatie van het clubblad naar de website zal er in 2012 een groter nadruk
op de website komen te liggen.
Daarnaast willen we meer groepen binnen Cialfo hun eigen plek op de website gaan geven, zoals de Sprintex
groep die nu al heeft.
Tenslotte is de software waarmee de Cialfo website draait (Joomla) aan een ‘grote update’ toe. De huidige versie
van die software (1.5) wordt medio 2012 niet langer ondersteund.
In de eerste helft van 2012 zullen we de website dan ook gaan bijwerken. Wellicht grijpen we die gelegenheid aan
om ook een lay-out wijziging door te voeren.
Begroting 2012:


De normale kosten voor de webhosting bij Yourhosting.nl € 150



De basis software (Joomla) is gratis



Voor de aanschaf van een of meerdere modules en evt. een nieuwe sjabloon voor de website verwacht ik in
2012 ca. € 250,- nodig te hebben.

Bestuursadvies:
Het bestuur adviseert de ALV bovengenoemde plannen en begroting goed te keuren.
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