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Aanvang 20.00 uur 
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Aanwezig:  
Bestuur: Saskia van de Graaf (voorzitter), Reina en Gerrit Beumer (secretariaat), Albert van Kooten  
               (penningmeester) en Kees van Ojik (ledenadministratie) 
Leden:   Mechteld Ballintijn, Henk Bloemendal, Arnold Bos, Joanne Drost, Foppe Dupuis, Geurt  
              Hendriksen, Frans Huisintveld, Jan Huibers, Otto Idzenga, Lieuwe Jousma, Bente  
              Klumpenaar, Ria Kuijer, Leo Lansbergen, Peter v.d. Rovaart, Wout Salet, Leon v.d. Schaaf,  
              Willem Schwarz, Betty Valkenburg en Hans Veldhuis.  
Afwezig met kennisgeving: Richard Achterberg, Joyce den Braber, Richard van Keulen, Ina en Adri 
Memelink, Ans v.d. Poel, Piet Smelt, Joyce Takens, Ton Valkenburg en Freek Willemink, 
                                                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Opening: mededelingen en ingekomen stukken. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
Er zijn geen ingekomen stukken te melden. 
 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 31-05-2017. 
De notulen van de vorige ALV worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bespreking jaarverslag 2017  
De voorzitter bedankt de secretaris voor het uitgebreide jaarverslag en licht er enkele 
hoogtepunten uit, w.o. het 5-jarige jubileum van de treinenloop, de “Denktank”bijeenkomst waaraan 
als gevolg van het ontbreken van vrijwilligers nog geen direct vervolg kon worden gegeven, de 
opleidingen van trainers en juryleden, de vele genomineerden bij het sportgala, het hoge VAV 
gehalte bij de triatlon, de overgang van het beheer van de website van Freek Willemink naar 
Mechteld Ballintijn en de nieuwe sponsorovereenkomst met Runnersworld uit Ede. Ook gaat zij 
kort in op de ziekte van Maarten Stuivenberg, die enkele weken na de jaarvergadering met het 
mooie bericht kwam dat hij kankervrij is verklaard. Hans Veldhuis vraagt naar de mogelijkheden om 
de zich aangemelde vrijwilligers te activeren. Er wordt even kort van gedacht gewisseld over deze 
situatie. Het schoonmaken is vorig jaar goed opgepakt door de trimfit groepen. De voorzitter doet 
een oproep aan de trainers van de loopgroepen om het kantinebeheer te gaan oppakken. 
Belangrijkste probleem blijft het ontbreken van een vrijwilligerscoördinator, waardoor degelijke 
zaken dan weer neerkomen op de huidige bestuursleden, die al veel tijd steken in het regelen van 
de lopende zaken. De bemensing van een vrijwilligerscommissie blijft voorlopig de eerste prioriteit. 
 

4. Bespreking jaarrekening 2017  
Aan de hand van een power point presentatie geeft de penningmeester een toelichting op de 
jaarrekening. Met name de stabiliteit van het ledenaantal en de sponsorinkomsten blijven 
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belangrijke aandachtpunten. Het ontbreken van een sponscommissie kan ook hier gevolgen gaan 
krijgen. Het ledenaantal blijft redelijk stabiel. Bij de loopgroepen is een geringe teruggang te zien, 
met name door de toenemende concurrentie op dit onderdeel. Het aantal jeugdleden neemt toe, 
mede dankzij het door Hans Veldhuis uitgevoerde programma “School en Sport” 
Het verenigingsjaar is afgesloten met een positief saldo van ruim € 7.150,--. 
De gepresenteerde stukken roepen geen vragen op. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie     
De kascontrolecommissie is gevormd door Arnold Bos en Leo Lansbergen. Het verslag van de 
kascontrolecommissie wordt toegelicht door Arnold Bos. De commissie heeft haar oordeel 
onthouden voor het onderdeel inkomsten en uitgaven van de kantine wegens het ontbreken van 
een specificatie van de inkomsten en de uitgaven. Dit is met name het gevolg van de huidige wijze 
van invulling van het kantinebeheer. De kascontrolecommissie dringt er bij het bestuur op aan op 
korte termijn een adequaat kasbeheer voor de kantine te organiseren. Verder adviseert de 
kascontrolecommissie, analoog aan de vorig jaar gemaakte opmerking, te werken aan de 
opstelling van een meerjarenraming en een liquiditeitenplanning. De penningmeester belooft wat 
dat betreft beterschapvoor het komende jaar. Verwezen wordt verder naar het verslag van de 
kascontrolecommissie. Arnold Bos blijft nog een jaar aan. Voor de vacature van Leo Lansbergen 
stelt Jan Huibers zich beschikbaar. Leo Lansbergen blijft beschikbaar als reservekandidaat. 

6.  Goedkeuring jaarrekening 2017 en decharge bestuur voor het gevoerde  
     financiële beleid in 2017. 
     De ALV verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2017 en het bestuur decharge voor  
     het gevoerde (financiële) beleid in 2017. 

7. Schriftelijk indienen van vragen voor de rondvraag. 
De ingediende vragen worden onder agendapunt 10 beantwoord. 

 
8.  Goedkeuring begroting 2019. 

          De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. De aanmelding van nieuwe leden loopt  
          tegenwoordig volledig online. De begroting voor 2019 laat vooralsnog een overschot zien van  
          € 3.000. Dat betekent dat er ook voor 2019 geen verhoging van de contributie nodig is. Voor de  
          viering van het 70-jarige jubileum in 2019 is een bedrag gereserveerd van € 2.500. Een commissie  
          is al bezig met het maken van een jubileumboekje. De ALV stemt in met de overgelegde  
          begroting.  

 
 9. Invullen verschillende bestuursfuncties. 
     Vacatures: Coördinator Commissies/Sponsorcommissie 
                       Accommodatiebeheerder/Kantine 
                       Coördinator Evenementen/Promotie 
                       Jury coördinator 
     Het bestuur doet nogmaals een dringende oproep aan de aanwezige leden zich aan te melden als      
     kandidaat voor één van de openstaande vacatures en medesporters hiervoor te benaderen. De  
     genoemde functies zijn al te lang onbemensd hetgeen gevolgen gaat krijgen voor de continuÏteit  
     van de vereniging.  
 
  

      10. Rondvraag: behandeling schriftelijk ingediende vragen 
            Door Foppe Depuis wordt geÏnformeerd naar wijze van oppakken van de privacy regeling. De  
            secretaris geeft aan dat dit wordt opgepakt op basis van een door de atletiekunie beschikbaar  
            gesteld stappenplan. Op de website wordt vermeld op welke wijze de vereniging omgaat met de  
            beschikbare privacygevoelige gegevens. Verder worden de leden benaderd om aan te geven als er  
            bezwaar bestaat tegen het delen van fotomateriaal. 
            Foppe heeft ook nog een vraag over de contributie en de controle op de aanwezigheid tijdens de  
            trainingen. Beide vragen worden door de voorzitter afdoende beantwoord. 
            Leo Lansbergen brengt naar voren dat de termijn van het contract van de combinatiefunctionaris  
            medio 2018 afloopt. Informeert naar de stand van zaken. Is met Sportservice en Hans besproken  
            in de bestuursvergadering van 25 april jl. De secretaris geeft een beknopte samenvatting van het  
            besprokene. 
            Tenslotte informeert Hans Veldhuis nog naar de voortgang van de renovatie van de baan. 



            Leo Lansbergen geeft aan dat het nog niet geheel duidelijk is in hoeverre de renovatie nog dit jaar  
            zal plaatsvinden. Ambtelijk zijn er nog enkele vraagtekens over de noodzaak.   
 

11. Sluiting 
   De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en nodigt de aanwezigen uit om onder het genot van  

      een drankje nog even na te praten. 
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