Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
Datum: vrijdag 2 maart 2012, 19.30 uur. Plaats: Clubhuis

Naast de bestuursleden hebben 45 leden de presentielijst getekend.

1.

Opening door de voorzitter, René Hondelink om 19.35 uur.

De voorzitter geeft aan dat in aansluiting op het jaar van het vrijwilligerswerk dit jaar de ogen in Europa gericht
zijn op het actief ouder worden én de solidariteit tussen de generaties. Een belangrijk doel hierbij is het
verbeteren van gezondheid van ouderen. Want ouderen die actief zijn, blijven langer gezond. En actief zijn
betekent niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk actief zijn. Wat mooi is het als je als oudere deze ervaring
kunt doorgeven aan de jongere generatie en wat mooi zou het zijn als je het actief ouder worden kunt koppelen
aan het vrijwilligerswerk, vooral in Cialfo. Binnen onze vereniging zijn de resultaten hoopgevend, maar er moet
het komende jaar nog veel werk verzet worden. Zo moeten in de komende periode de piketpalen geslagen
worden voor het NK Masters in 2013 en moet de natweeraccommodatie verdere vorm krijgen. Het beleidsplan
geeft de richting aan.
Daarna worden door de voorzitter de oudste leden genoemd: op 29 februari werd Leo Kwakernaak 80 jaar, Philip
Hoogenraad is inmiddels 79 jaar. Wie zou er winnen er als die twee nog eens op de baan lopen?

Er zijn twee aanvullingen op de agenda: er is een agendapunt 8a ingelast met het afscheid van Aggie van de
Schilde. T.a.v. de bestuursverkiezing valt te melden dat er geen nieuwe kandidaten door de leden zijn
voorgedragen. Het bestuur stelt nu Fred van Gasteren kandidaat.

2.

Uitreiking van de baanprestatiebekers.

Robert van der Hulst, bestuurslid voor sportzaken, geeft aan wie per categorie in punten de beste resultaten
hebben behaald. Hij reikt de bekers en diploma’s uit aan de aanwezige winnaars. Daarna gaat de groep op de
foto. Foto en overzicht zijn op de website te vinden en verschijnen eveneens in het volgende clubblad.

3.

Huldiging van de jubilarissen.

5 jubilarissen zijn nu 25 jaar lid: Hein te Pas, Ely Bagerman, Gerrit van Zuuk, Richard Knippenberg en Vincent
Smit . Allen zijn aanwezig. Een voor een worden de leden naar voren geroepen en de voorzitter deelt de
Cialfoglazen uit. Ook hier wordt de ceremonie met een groepsfoto afgesloten.

Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet. De financiële stukken kunnen in de pauze bij de
penningmeester opgehaald worden.

4.

Vaststelling verslag van de ALV vergadering op 4 maart 2011.

Er volgt een behandeling per pagina. Er worden geen opmerkingen gemaakt en het verslag wordt goedgekeurd.
De secretaris wordt voor het verslag bedankt.

5.

Ingekomen berichten en stukken.

De secretaris, John Steentjes, geeft aan dat van de volgende leden afmeldingen zijn ontvangen: Jorno
Pannekoek, Sacha Popping, Jannie Strunk, René Broerse, Steven Hofenk, Hans Versteeg, Trix van Beek, Willy
de Graaf, Dennis Pieterson, die zich ook afmeldt als reservelid voor de kascontrolecommissie), Saskia Schutte,
Leontien Mensink en Marian Koolhaas. Verder zijn voor de vergadering geen relevante berichten ontvangen.
6.

Voortgang beleidsplan 2010-2015.

De voorzitter geeft in grote lijnen de voortgang van het beleidsplan aan:
-

De commissie leden-/vrijwilligersbeleid is getransformeerd van een projectgroep naar een vaste
commissiebezetting.

-

Nieuwe impuls aan de Clubdag door samentrekking van Clubkampioenschappen en vrijwilligersdag was
groot succes. Wordt vervolgd.

-

In het licht van de bezetting van structurele functies heeft het bestuur deze week samen met
commissieleden een voorlichting bijgewoond over de functie van verenigingsmanager. De voor- en nadelen
van zo’n functie, waaronder de financiering, zullen geprojecteerd gaan worden op onze vereniging.
Onderzocht wordt of dit een positieve impuls aan de vereniging kan geven.

-

De bezetting van de diverse trainersfuncties heeft de nodige wisselingen ondergaan. De bezettingsgraad bij
de jeugdtrainers blijft een belangrijk punt van aandacht. De inzet van de jonge assistent-jeugdtrainers is
onontbeerlijk geworden en wordt door een ieder als zeer waardevol beschouwd. Hebben echter op hun beurt
ook leiding nodig. Petje af voor diegenen die nu actief zijn.

-

De accommodatiecommissie heeft zoals in het beleidsplan staat aangegeven een formele bezetting
gekregen. In de komende periode zal de kantinecommissie ondergebracht gaan worden in de
clubhuiscommissie.

-

De Beheerscommissie Accommodatie is van start gegaan in de nieuwe samenstelling met een nieuwe
taakstelling en wordt er gewerkt aan een goed renovatieplan.

-

De jeugdcommissie is weer naar een volle bezetting gegroeid. Een 5 tal jeugdleden hebben zich bereid
verklaard om ook in de commissie zitting te nemen. De commissie draait nu weer op volle toeren en is gezien
de activiteiten en de reacties daarop van de deelnemende kinderen, erg succesvol.

-

De commissie interne en externe communicatie heeft in het afgelopen jaar laten zien wat communicatie
inhoudt. Nieuwe wegen zijn ingeslagen als we kijken naar de website. Steeds vaker ontvangen we externe
berichten over deze kwaliteitsverbetering. Met grote toernooien voor de boeg zal onze website een steeds
grotere rol gaan spelen in de communicatie.

7.

Jaarverslag 2011 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2010-2015.

De secretaris geeft in aanvulling op het jaarverslag aan dat we er als bestuur op gericht blijven dat veel werk in
commissies wordt gedaan. Dat is ook conform het meerjarenbeleidsplan van de vereniging. Er zijn echter ook
nog vele acties nodig geweest vanuit het bestuur zelf. De genummerde actielijst van het bestuur komt op 168
acties uit. Op hoofdlijnen is steeds verslag is steeds gedaan in het clubblad.
8.

Jaarverslagen commissies.

De voorzitter behandelt achtereenvolgens de jaarverslagen van de commissies en leest het bijbehorende
bestuursadvies aan de vergadering voor. De reacties uit de ALV zijn al volgt:
-

Vrijwilligerscommssie: de vergadering gaat akkoord.

-

Ledenadministratie: de vergadering gaat akkoord.

-

In het jaarverslag van de sportcommissie ontbreekt een lijstje met opvallende sportprestaties. Robert geeft
aanvulling. Er zijn maar liefst 62 clubrecords verbeterd. Hiervoor hebben 23 atleten zich ingespannen.

Bijzondere prestaties zijn geleverd door: Wim de Weerdt. Hij veroverde op het EK zilver op de halve
marathon in Thionville in Frankrijk. Hij behaalde goud op het NK halve marathon in Breda en zilver op het
NK cross in Tilburg. Dit allemaal in de cat. M 55. Joni van Loon liet weer zien dat hij een alleskunner is op
atletiekgebied. Hij behaalde op het officieuze WK op de 20-kamp een mooie 5e plaats. Willemijn van Laar
pakte een bronzen plak op het NK op het onderdeel 400 m horden.
De prestaties worden opgenomen in de eregalerij op de wand in de kantine te hangen.
De ALV gaat akkoord met het verslag en de plannen.
-

WOC: de voorzitter van de WOC geeft aan het niet eens te zijn met de suggestie de inschrijfgelden te
verhogen, ziet ook graag voor het geluid een eigen installatie. Dat geldt ook voor de printer/kopieerder.
Toegezegd wordt hierover met de WOC in gesprek te gaan.

-

Sponsorcommissie: de vergadering gaat akkoord.

-

Oliebollen: de vergadering gaat akkoord.

-

Accommodatiecommissie: reactie uit de ALV is dat er kei en kleihard aan de accommodatie gewerkt wordt.
de vergadering gaat akkoord.

-

Kantinecommissie: deze gaat op in de clubhuiscommissie: de vergadering gaat akkoord.

-

Beheer accommodatie: de vergadering gaat akkoord.

-

Jeugdcommissie: de vergadering gaat akkoord.

-

Commissie interne en externe communicatie: de vergadering gaat akkoord.

-

Website: de vergadering gaat akkoord.

Afscheid Agnes van de Schilde
De voorzitter benoemt de jarenlange inzet van Aggie als allround trainster met specialisatie atletiek, tevens jurylid
en scheidsrechter. Ze heeft zich vooral bemoeid met de D-junioren. In de loop van de jaren gaf ze training aan
bijna alle categorieën, ondersteunde clinics, gaf bostrainingen en op zondag de familietrainingen.
Voor de jeugd heeft Aggie altijd een warm hart gehad. De kampcommissie, grote clubactie, oliebollen bakken,
ondersteuning van de Jeugdcommissie, trainerscoördinator, de schoolsportdagen--Aggie was onvermoeibaar.
11 Jaar maakte ze deel uit van het bestuur van onze vereniging.
Ook in de regio en op landelijk niveau, zoals bij het WK gehandicapten in Assen was men blij met haar inzet als
jurylid. Binnen de regio IJsseldelta heeft Aggie de vereniging op een uitstekende wijze vertegenwoordigd.
Redenen waarom het bestuur heeft besloten de vergadering voor te stellen haar het erelidmaatschap van Cialfo
te verlenen. De vergadering gaat akkoord. De voorzitter reikt haar de oorkonde uit en op het bord met ereleden
zal zij worden toegevoegd.
9.

Jaarverslag penningmeester, vaststelling van balans, van staat van baten en lasten en van
begroting 2012.

De penningmeester, Jan Baack, geeft een toelichting op de jaarstukken en reageert op enkele vragen:
-

Kan de reservering voor de slechtweeraccommodatie opgehoogd worden met de winst van de
oliebollenactie, want die was daarvoor bedoeld. Gebeurt alsnog.

-

Is het niet verstandiger het atletiekmateriaal snel af te afwaarderen? Het staat als een vast post in de
jaarstukken terwijl het feitelijk geen waarde meer heeft. Niet iedereen is het met een volledige afwaardering
eens en het voorstel wordt gedaan in drie jaar af te schrijven. Bestuur neemt suggesties mee en beraadt zich
op passende maatregelen.

-

Opgemerkt wordt door de penningmeester dat subsidies grotendeels zijn wegbezuinigd. Ook de bijdrage aan
de baan is twijfelachtig. Vandaar een verhoging van de afdracht. Opgemerkt wordt deze als een reservepost
op te nemen en structureel uit te blijven gaan van het oude begrote bedrag dat door de beheersstichting

wordt vastgesteld. Houdt het zuiver is het advies van de vergadering omdat het hier om twee rechtspersonen
gaat.
-

Gevraagd wordt naar de mogelijke financiering van een geluidsinstallatie. Van bestuurszijde wordt vermeld
dat het niet om het geld gaat maar om het beheer van zo’n installatie. Daarover zal het bestuur in gesprek
gaan met de WOC, zoals eerder toegezegd.

-

Opgenomen is een reservering voor de verenigingsmanager. Gevraagd wordt naar de aard van deze functie
en of deze een betaalde functie is. Een verenigingsmanager, licht het bestuurslid vrijwilligerszaken Frank
Mensink toe, zorgt dat vereniging beter gaat draaien m.b.t. het vrijwilligerswerk en ondersteunt de
commissies. De functie is inderdaad een betaalde functie. Het gaat om een HBO-opgeleide in bij voorbeeld
vrijetijdsmanagement of ALO (richting bestuur en management). Al 8-tal verenigingen hebben er eentje. Het
aantal uren is zelf te bepalen: 16-20 uur per week, gedurende meerdere jaren, is een goed uitgangspunt. De
persoon wordt aangestuurd door het bestuur. Het bestuur is formeel werkgever.
Op een vraag naar de te volgen procedure geeft de voorzitter aan dat er nu een eerste oriëntatie is geweest,
deze wordt uitgewerkt, dit in de vereniging besproken en belsoten worden middels een ALV. Het draagvlak
onder de leden voor een dergelijke functie blijkt onontbeerlijk.
De vergadering adviseert het bestuur de reservering ‘open’ te houden en deze niet te benoemen als
reservering voor de verenigingsmanager. Dan maakt ieder besluit mogelijk.

-

De vrijwilligersavond wordt nog apart genoemd, maar dat is nu de clubdag geworden.

Tenslotte roept de penningmeester op de commissie te helpen bij de bordenverkoop en de verkoop van
baanmeters. Acties gaan wat minder, lijkt het. Opbrengsten verhuur zijn ook minder geworden.
De contributie wordt vastgesteld. Deze was niet gewijzigd anders dan de jaarlijkse verhoging zoals aangegeven
door de Atletiekunie.

10. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
De voorzitter geeft woordvoerder van de kascontrolecommissie, Mar Kwakernaak, het woord. Zij geeft aan door
steekproeven een controle te hebben uitgevoerd. Alle stukken zijn keurig op orde. Het voorstel aan de
vergadering is dat het bestuur dechargé verleend wordt. De vergadering neemt dit over.
Twee nieuwe leden voor de kascontrole geven zich op: Vincent Smit als direct lid en Adri Nederlof als reservelid.

11. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden.
Volgens het rooster van aftreden het bestuurslid vrijwilligerszaken en de secretaris. De bestuursleden Frank
Mensink en John Steentjes stelden zich niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Cor van Emmerik en Fred van
Gasteren voor als kandidaat bestuursleden.
In de eerste bestuursvergadering zullen de portefeuilles besproken worden en opnieuw worden toebedeeld.

12. Rondvraag en sluiting door de voorzitter.
Henk van Vemde maakt van de gelegenheid gebruik om een verklaring namens Steven Hofenk, voorzitter van de
beheersstichting, voor te lezen. Daarin wordt vermeld dat de stichting een bruidsschat meekreeg van 5.000 euro.
Alle planningen voor toekomstige werkzaamheden liggen op schema. Afgesproken is wat de beheersstichting
uitvoert en wat door de vereniging gedaan wordt. Dat zal periodiek herijkt worden.

Mar Kwakernaak maakt van de gelegenheid gebruik een oud en bijzonder net uitgevoerd plakboek aan te bieden
aan de vereniging. Het boek bevat belangrijke delen uit de geschiedenis van de atletiek. Het kwam in haar bezit
en zij vindt dat eht thuishoort in de vereniging. Gesuggereerd werd delen hieruit via de website van Cialfo te
publiceren.

Na de sluiting is er een drankje aangeboden door Leo Kwakernaak, dit ter gelegenheid van zijn tachtigste
verjaardag.

