
Notulen Algemene Ledenvergadering CAV Climax op 7 april 2017 
 
Aanwezig: Rik Hanswijk, Davey Beuving, Evert Schipper, Ferry van Dipten, Marieke van Hunen, Willemijn 
Ridderbos, Henk Verhoef, Willemijn Ridderbos, Wouter Burgwal, Wilma en Frank Fontaine, Marco en Hester 
Durand, Christien en Corine Verhoef, Jan van 't Wout, Laurens Beerenpoot, Armin Harms, Folbert Pijper, 
Yolanda van Baardwijk, Annemieke Kleinhout, Christian Vandersteen, Will en Riet Modderkok, Ben van 
Oeveren, Frank Bakker, Jan Gert Jansen, Jarno Beuving, Bert van Ravenswaaij, Arthur Jansen, Gerard 
Hendriksen, Anne Wiersma, Ron d'Hamercourt, Gert Beuving, Joram van de Bospoort, Marina van der 
Blaak, Margreet Takken, Ineke Booij, Gerda van den Brink, Ralph Uenk, Ben Haagsma, Arris van Deelen, 
Roosmarijn Snijders, Noortje Vos,  
 
Afwezig met kennisgeving: Peter Versluijs, Wouter en Riek Harteveld, Nelly Beerenpoot, Bert Hendriks, 
Stefan Nieuwland, Marianne van Deelen en Eva Hovenkamp 
 
1. Opening 19.40 uur. Rik opent de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid.  

 
2. Mededelingen – geen 
 
3. Ingekomen post –geen 
 
4. Uitreiking van de prestatiebekers en waarderingsbeker  

a. Waarderingsbeker: Yolanda van Baardwijk en Petra Vandersteen (westrijdorganisatie baan-
wedstrijden in 2016) 

b. Andre Sliedregt Award: Margreet Takken 
c. Prestatiebeker: Eva Hovenkamp 
d. Talentenbeker meiden: Liv Pennock 
e. Talentenbeker jongens: Joram van de Bospoort 
f. Waarderingsspeld Atletiekunie(10 jaar trainer): Will Modderkolk en Anne Wiersma 
 

5. Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van maart 2016. 
Vragen bij financieel jaarverslag: kosten Horaloop gestegen door hogere deelname (1000 deelnemers) 
extra chips gehuurd, borden aangeschaft. Dit was een vraag van Jelle Hanswijk. Overige inkomsten ?? 
vraag over uitsplitsen 1000 euro gymlessen, verhuur baan, subsidie AC (750 euro), subsidie 
buurtactiviteiten (750 euro) Notulen zijn goedgekeurd. 

 
6. Jaarverslagen (Bestuursleden behandelen eigen aandachtsgebied) 
 

a. Verenigingsbestuur: Rik Hanswijk. 2016: Jumbo sportplaatjes actie, 68 zonnepanelen op dak clubhuis, 
sponsorplan nieuw leven in geblazen. Algemeen: EK in Amsterdam met deelname van Eva 
Hovenkamp, vrijwilligers vanuit Climax en bus met leden naar de vrijdagavond wedstrijd. Diverse 
wedstrijden van pupillen tot masters. Dames senioren team is gepromoveerd. Precies 777 leden op 
januari 2017. 

b. Ondersteunende zaken: Ferry van Dipten. 2016: jaarverslag is na te lezen op de site. Hoogtepunten 
2016: nieuwe keuken, trainingskamp, IVA cursus voor barleden, NL doet, CD kamp en pubquiz. 

c. Baanatletiek; Davey Beuving. 2016: G- atletiek 2 trainers en enthousiaste groep op donderdagmiddag. 
G-atleten hebben pluim van de gemeente gekregen. Pupillen stijgende lijn in het aantal leden, ze 
hebben voor het eerst in de zomervakantie doorgetraind. Drie nieuwe trainers bij de CD junioren: 
nieuwe opzet zaterdagtraining, nu samen met de masters. Nieuwe trainers Martin, David en Iris. AB 
junioren/senioren en masters: nieuwe trainers: Willem en Eddy. Talententeam werpt zijn vruchten af, 
in het algemeen is er meer deelname aan wedstrijden.  

d. Loopgroepen/wegwedstrijden:  Evert Schipper. 2016: 460 lopers in 10 loopgroepen o.l.v. 41 
looptrainers, nieuwe trainers zijn opgeleid door Ron d'Hamercourt. Nieuwe vorm van STR waarbij alle 
uitvallers van de afgelopen 10 jaar aangeschreven zijn, 15-20 lopers olv Marieke van Hunen. Tweede 
STR: planningsuitval waar leuke groep uit voortgekomen is. Reguliere STR is daardoor wat kleiner 
geworden. Aanvragen voor loopscholing van niet leden (voetballers). Personal training aangeboden. 
Bootcamp groep gestart, 20 deelnemers op de maandagavond. Drie loopevenementen: Groot 
Ginkelseloop, Horaloop en Nightrun. Nordic Walking: 3x per week actieve groep. 

e. Public Relations: Willemijn Ridderbos. 2016: Nieuwe items op de site: zonnepanelen, Fysiomed 
Bravenboer, Wall of fame en Personal trainers. Nieuwsflitsen, nieuwsberichten, nieuwsbrieven, 
facebook, foto archivering. Zie voor volledige verslag, de website. 

f. Overige verslagen: Marieke van Hunen: vrijwilligerscie. Vrijwilligers bij wedstrijden, NL doet, cie's. 
Noodklok in de mail gekregen, tijd voor actie. Meer vrijwilligers in korter tijd programma. Vrijwilligers in 
positief daglicht, huidige functies in kaart gebracht, belactie, taken van 2 uur per week tot 2 uur per 
jaar.  

 



7. Financieel jaarverslag 2016: Henk Verhoef neemt het woord en bedankt 2e penningmeester Martin van 
der Worm. Laatste jaar voor Henk en Martin. Mattias Meijer voor kantine beheer, Christien Verhoef voor 
de ledenadministratie en contributie.  

 
Kernpunten: 2016: trainerskosten hoger(trainerskleding), wedstrijden thuis en uit (meer wedstrijden uit en 
bus naar trip naar EK), verbruik consumpties cie's (koffie en thee waren dit jaar voor het eerst gratis), 
energiekosten (geen energiesubsidie meer maar wel subsidie bij de aanschaf zonnepanelen), 
opbrengsten Horaloop( minder opbrengst door lager aantal deelnemers), opbrengsten overig (meer 
verhuur van accommodatie en 3000 euro schoolgym. Kosten renovatie 2014: Climax zou 14k bij moeten 
dragen, tegelwerk/kooi en matten. Kosten hoeven we niet te betalen. Positief resultaat van 680 euro, 
totaal begroting 140.000 euro. Resultaat toevoegen aan reserves.  
Vraag over kosten TV/telefoon/internet en gewoon telefoon abonnement voor telefoon (alarm), 
telefoonboek vermelding (Ben van Oeveren). Contributies met 1% verhoogd (vraag over de tabel van 
Yolanda van Baardwijk). 

 
8. Verslag kascontrolecommissie 2016 en aanstellen kascontrolecommissie 2017. 

Kascommissie 2016; Frank Fontaine + Ralph Uenk.  
De kascommissie is gevraagd te kijken naar jaarcijfers van de vereniging en van de stichting. Speerpunt: 
vrijwilligersvergoeding (trainers) maximale bedragen vastgesteld 1500 euro per jaar/150 maand/4,50 per 
uur. Laatste 2 punten zijn later toegevoegd. Manier van declareren aangepast om problemen te 
voorkomen. Vergoedingen worden op nieuwe formulieren vanaf Jan 2017, bedrag is nu per training i.p.v. 
per uur. Totaal bedrag voor voorbereiding en training. Trainershandvest gemaakt en met trainers 
besproken.  

 
Kascommissie 2016 adviseert de leden het verslag goed te keuren. Jaarrekening zal getekend worden 
door het bestuur. 
Financieel jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd. 

 
Kascommissie 2017: voorstel om Jan Gert Jansen( 2 jaar) en Frank Fontaine (1 jaar) te benoemen.  
Dit is afwijkend t.o.v. de statuten, ledenvergadering keurt dit goed. Doel is continuïteit in de 
kascommissie, voortaan 1 ervaren lid en 1 nieuw lid in de kascie. 
 

9. Begroting 2016: Horaloop 2017 bestaat 50 jaar, verder geen opvallende zaken. 
 

10. Afscheid vrijwilligers:  Wim Spier, Ineke Booij, Ralph Uenk, Erwin Meijer, Martin van de Worm en Sieta 
Miedema. 

 
11. Bestuurssamenstelling: 

Aftredend zijn: 
• Willemijn Ridderbos (PR en website) 
• Henk Verhoef (penningmeester) 
• Davey Beuving stelt zich herkiesbaar 
•  
Nieuw bestuurslid: 
• Wouter Burgwal 
• Er zijn kandidaten voor de functie van penningmeester, bij een geschikte kandidaat wordt er een extra 

ledenvergadering gehouden. 
 

Overige functies en taken van de bestuursleden zullen in de eerstvolgende bestuursvergadering worden 
toegewezen aan de benoemde bestuursleden. 
 

12. Meerjaren beleidsplan. Bestuur heeft een cursus besturen met een visie gevolgd. Leden zijn 
uitgenodigd om te brainstormen waaruit 6 punten voort kwamen: loopgroepen, vrijwilligers, communicatie, 
Baanatletiek, accommodatie en financiën. Quiz over het beleidsplan. Plan staat op de website. 
 

13. Vragen: Hester Durand: verslag ondersteunde zaken staat dat er een vrouwelijke vertrouwenspersoon is, 
maar wie is het? Ferry zorgt dat de naam zsm op de site komt te staan. Laurens Beerenpoot: meer ruimte 
voor meer fietsen, uitbreiding van de fietsenstalling mogelijk? 

 
14. Sluiting: Rik bedankt voor de grote opkomst en sluit vergadering om 21.30. 
 
 


