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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Gehouden op 18 april 2017 

 

Bestuur: Andreas de Graaf (voorzitter), Dayelle Sikkens (secretaris), Loes Joosten (penning-

meester), Peter Hazebroek en Martine Lemson 

afwezig met kennisgeving: Carolyne Zevenhuizen en Edwin van Velzen.  

Aanwezig:   17 leden (er zijn geen stemvolmachten afgegeven),  2 berichten van verhindering, 1 

donateur 

Agenda 

1) Welkom en vaststellen agenda 

2) Mededelingen 

3) Vaststellen notulen ALV 26 november 2016 

4) Wijziging samenstelling bestuur. 

5) Financieel  

a) Jaarrekening 2016 

b) Verslag kascontrole commissie 

c) Décharge bestuur 

d) Benoeming kascontrole commissie 2017 

6) Rondvraag en sluiting 

 

1. Welkom en vaststellen agenda 

Andreas opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vervolgens vraagt hij of er aan-

vullingen op de toegezonden agenda zijn. Die blijken er niet te zijn. De agenda wordt dus vastgesteld 

zoals hierboven vermeld. 

 

2. Mededelingen 

Andreas heeft 3 mededelingen: 

 In overleg met de TC wordt een nieuw, transparant, vergoedingsbeleid ingevoerd waarbij we 
meteen teruggaan naar de richtlijn dat 25% van de contributieopbrengst wordt besteed aan 
trainersvergoedingen. Eind april komt dit op de site te staan. 

 Er is overleg geweest met SESWAS. Daarin is met name gesproken over het barverlies dat we 
draaien in de ochtendgroepen. Door het nieuwe systeem is alles meetbaar en hebben we ge-
constateerd dat er ongeveer € 2.000,- verlies wordt gedraaid doordat consumpties niet wor-
den afgerekend. Dit is aan de diverse ochtendgroepen voorgelegd en gemeld dat er gezocht 
moet worden naar een oplossing. Anders zien we ons wellicht genoodzaakt om de bar te slui-
ten voor de ochtendgroepen.  
Opmerking vanuit een aanwezige van de ochtendgroep: er moet ook niet meer zoveel wor-
den weggegooid. 

 Tijdens de vorige ALV werd nog een mededeling gedaan dat de EC was afgetreden. Inmiddels 
is een nieuwe EC druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileumfeest. 
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3. Vaststellen notulen ALV 26 november 2016 

Het verslag van de vorige ALV is te vinden op de site als je inlogt via Mijn RRZ. 

Opmerkingen over het verslag: 

 pag. 1: geen opmerkingen. 

 pag. 2: hoe staat het met de wandelgroep. Op dit moment status quo; er zijn onvoldoende 

trainers om de wandelgroep verder te ontwikkelen. 

Aanvulling Hans Rolff: hij is bezig met het schrijven van een voorstel voor de wandelgroep en 

stuurt dit naar het bestuur. 

 pag. 3: geen opmerkingen.  

Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld. 

 

4  Wijziging samenstelling bestuur 

Dayelle Sikkens heeft besloten om haar bestuursfunctie neer te leggen in verband met een aanko-
mende verhuizing. Het bestuur draagt Sarah Bertrand als haar opvolger voor. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.  

Dayelle wordt in het zonnetje gezet, bedankt voor haar inspanningen van de afgelopen twee jaar en 
we wensen haar veel succes toe. 

 

5 Financieel 

Omdat Dayelle nog het grootste gedeelte van 2016 de penningmeester was, neemt zij ook de 
afsluiting van het financiële jaar voor haar rekening.  

a) Jaarrrekening 2016  

Het resultaat van 2016 is slechter dan begroot. Dat zit vooral aan de inkomstenkant. 

Ten eerste vallen de contributieopbrengsten tegen omdat mensen minder lang lid zijn. Ten 
tweede valt de opbrengst van de verhuur van het clubhuis tegen. 

Bij deze resultaten zitten de resultaten van de Noord-Aa Polderloop en de Geuzenloop in. Als 
we die eruit halen, is het negatieve resultaat alleen maar groter. 

Opmerking: Herman Roosenboom spreekt zijn verbazing uit over het feit dat er zoveel wordt 
uitgegeven als je weet dat je een negatief resultaat gaat krijgen. Andreas legt uit dat er geen 
overschrijding is in de begrote kosten, maar dat het verschil echt aan de inkomstenkant zit. 
Minder dan 410 lopende leden gaat ten koste van het banksaldo en we zitten op 360 leden.  

Opmerking: Nick Raadschelders informeert naar de mogelijkheid om het clubhuis aan derden 
te verhuren. Andreas licht toe dat dit wettelijk gezien niet mag in verband met oneerlijke 
concurrentie. Aad Vervaart vult aan dat hij zelf nu al de meeste avonden waarop het clubhuis 
is verhuurd, de bar moet draaien.  

Vraag: Is het een optie om een tweede huurder erbij te zoeken, zodat de Stichting meer vaste 
inkomsten heeft. We zijn ermee bezig, maar het is een lastige zoektocht.  

De gebruikersvergoeding van het clubhuis gaat nog omhoog tot 2022, daarna kan deze om-
laag. Maar we moeten de tussentijdse cijfers in november afwachten. Wellicht ontkomen we 
niet aan een verhoging van de contributie na 9 jaar.   
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Balans  

Met een negatief resultaat zou je verwachten dat het banksaldo achteruit is gegaan. Dit is 
echter niet het geval omdat we eind 2015 de gebruikersvergoeding voor het 1e kwartaal van 
2016 vooruit hadden betaald. Dat is in het 1e kwartaal van 2017 niet gebeurd.  

Het bedrag dat op de balans staat vermeld bij de debiteuren zijn advertentie-inkomsten die 
nog niet waren betaald, een nieuwe sponsor die pas in januari de factuur voor 2016 had ge-
kregen en de kennismakingscursus. 

 

b)  Kascontrole commissie 

Paul van Heukelum is aanwezig als lid van de kascontrole commissie 2016. Hij meldt dat alles 
duidelijk was weergegeven, alles was op de juiste plaats vermeld, de zaken waren niet te in-
gewikkeld gemaakt en er was sprake van een goede weergave.  

 

c) Décharge bestuur 

De kascontrole commissie verleent het bestuur décharge voor 2016. 

 

d) Benoeming kascontrole commissie 2017 

Paul van Heukelum en Jacques van Male worden benoemd als kascontrole commissie 2017. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Andreas wijst nog op het jaarverslag van 2016, waarbij dit keer is gekozen voor veel foto’s; een ver-
slag dat zeker de moeite van het doornemen waard is.  

Rondvraag: 

 Wat is de stand van zaken rond het beweegpark? Jasper Harteveld is hier mee bezig in sa-
menwerking met o.a. het Lange Land Ziekenhuis. De financiering is nog niet rond.  

 Piet-Jan Boers oppert het idee om een commerciële commissie in het leven te roepen die 
zich vooral zou gaan bezig houden met het werven van nieuwe leden en het behouden van 
bestaande leden. We gaan dit binnen het bestuur bespreken en evt. een oproep hiervoor 
doen.  

 Het logo op het clubhuis is al voor de 2e keer in anderhalf jaar vernield. De kosten daarvoor 
komen voor rekening van de Stichting en vallen nog onder het eigen risico. Wellicht zoeken 
naar een optie om het minder gevoelig voor vandalisme te maken.  

 Is er een mogelijkheid om een andere loopclub over te nemen. Zeker! Maar dan moeten ze 
wel willen. Veel andere clubs hanteren een ander model, namelijk je betaalt alleen als je 
komt trainen. 

 Er is meer tijd gestoken in de overgang van de kennismakingscursus naar de groepen. 

 

Tot zover. Andreas bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.   


