Notulen ALV 15 maart 2019
Afwezig met kennisgeving:
Jan Bert Hartog, Fred Ruijgrok, Martin Laport, Rik Hanswijk, Jarno Beuving, Christian en
Petra Vandersteen, Mathieu en Jolanda van de Berg
Aanwezig: Gert Beuving, Frank Bakker, Aalt Zwart, Gerda vd Brink, Mariette van Dipten,
Hester DUrand, Jan van ’t Woud, Jan Gert Jansen, Ben Haagsma, Laurens Beerepoot, Nelly
Beerepoot‐commandeur, Johan Enters, Ron d’ Harmcourt, Henk Warris, Geoffrey van
Dipten, Armin Harms, Marc Ressink, Melvin Laport, Henk Verhoef, Christien Verhoef, Corina
Verhoef, Ben van Oeveren, Gerard Hendriksen, Peter Versluijs, Willemijn Ridderbos.
Bestuur: Ferry van Dipten, Evert Schipper, Wiebe Rengeling, Marieke van Hunen,
Kandidaat bestuur: Melvin Laport, Marc Reesink
19.36 Evert opent de vergadering
Vaststellen agenda
Geen ingekomen post
Vaststellen notulen vorige keer
Henk Verhoef: vraag over het ontbreken van het beleidsplan op de website; hier komen we
later in de ALV op terug
Peter Versluijs: opmerking: CD pupillen moet vervangen worden door CD junioren.
Uitreikingen prestatiebekers
‐ Talenten jongens: Niels van Rheenen
‐ Talenten meisjes: Celine van Heerikhuizen
‐ Prestatiebeker: Geoffrey van Dipten
‐ Andre Sliedregt award: Jan Bert Hartog
‐ Waarderingsbeker: Frank Bakker
‐ Waarderingsspelden voor 10 jaar training: Ada Groeneveld en Piet Wintermans
Afscheid van trainers
‐ Aalt Zwart, Martin Laport, Will Modderkolk, Fred Ruijgrok, Frank Fontaine.
Zij ontvangen hiervoor een bloemetje
Jaarverslag bestuur Evert Schipper
‐ Muurschildering, AVG proof maken van vereniging, bedanken van vrijwilligers,
nieuwe toiletten, nieuwe douches, watertappunt, container voor racerunners,
aanschaf nieuw materiaal, trainerskleding, nieuwe ledenadministratie,
gezondheidsbeleid, nieuwe sponsoren, contacten met burgemeester en wethouders,
contact met jeugd ondernemerskamer die dinner in de sky organiseren; opbrengst
gaat deels naar Climax naar G‐atleten van Climax.
‐ Ledenaantallen: 18 leden minder tov vorig jaar, verdubbeling aantal G‐atleten door
racerunners, Iets afname in pupillen en iets toename bij junioren A.
Jaarverslag Baanatletiek Ferry van Dipten

‐
‐

‐
‐

Start met filmpje (terug te vinden op youtube) om te zien wat er bij Climax gebeurd;
positief voor sponsoren
Hoogtepunten: OGOK voor junioren georganiseerd, gesproken over het klimaat
binnen climax waarbij plezier voorop staat en bijvoorbeeld grote teams naar
competitie en leuke activiteiten. Daarnaast kick off van ‘train de trainer’ om jonge
trainers op te leiden. Racerunners op andere tijden laten trainen zodat ze niet alleen
op de baan zijn maar tegelijk met andere groepen zodat er meer een club ontstaat
en ze elkaar positief beïnvloeden.
WCU en WOC zijn dit jaar uitzonderlijk druk geweest wat iets kost, maar wel degelijk
ook iets oplevert. Oproep voor nieuwe juryleden blijft actueel.
Jaarverslag in foto’s

Jaarverslag loopgroepen door Marc Reesink
‐ 6 trainers minder tov vorig jaar, 9 runners minder dan vorig jaar (495 runners) 11
loopgroepen en 3x start to run
‐ Trainerscoordinatorschap overgenomen do or Marc van Evert ivm vertrek Wouter
Burgwal binnen het bestuur
‐ 4 nieuwe trainers in opleiding
‐ In april start een ALT2 onder leiding van Ron d’Hamecourt
‐ Zaterdag een keuze training; nu elke eerste zaterdag van de maand.
‐ Doorstroom in diversiteit binnen loopgroepen is een aandachtspunt.
Sportief wandelen/ nordic walking jaarverslag
‐ 3x per week wordt er gewandeld
‐ Groepsgrootte blijft over de jaren heen gelijk
‐ Nieuwe deelnemers zijn welkom
Evenementen: 20e Groot Ginkelse Loop. 51e Horaloop; dit jaar met racerunners; volgende
jaar Wilhelm makelaars Horaloop. 5e Nightrun op 4 januari bij Runnersworld.
Aanvulling van Armin Harms: BVC cross nu ook steeds groter
Jaarverslag vrijwilligers Marieke van Hunen
Commissie bestaat uit drie leden, vaste evenementen, extra vacatures nu vaak via‐via
ingevuld. Bedankje pizza en pizza voor vaste vrijwilligers afgelopen jaar. Aandachtspunten:
juryleden, helpende handjes en invulling grotere vacatures.
Financieel jaarverslag door Wiebe Rengeling
Samengevat
‐ 2018 gaf minder kosten:8732;
opvallend;
o Minder zaalhuur bij Pallas
o Veel minder energielasten door zonnepanelen
‐ 2018 gaf veel meer opbrengsten: 18779
Opvallend:
o Contributie opbrengsten
o Opbrengst wedstrijden
o Sponsoring

‐

o Kantine opbrengsten
Van dit geld willen we 18000 euro terug investeren in leden
o Bijvoorbeeld in 2020 bedrukt loopshirt
o Terug investeren in leden
o Klein resultaat toevoegen aan de reserve

Willemijn vraagt waarom talentenplan op 0 euro staat; al jaren geld voor gereserveerd maar
nooit uitgegeven. Henk Verhoef legt uit dat er een model bestaat voor geld voor elke
podiumplaats op grote toernooien. Het bestuur gaat nog bij Jarno vragen of dat echt niet
van toepassing is geweest.
Realisatie
‐ Toiletgroepen
‐ Atletiekmateriaal
‐ Ledenadministratie
‐ Impuls aan sponsoring gegeven
‐ Trainers in 2018 in nieuwe outfit
‐ Join the pipe geïnstalleerd
Wiebe bedankt Henk en Christien Verhoef en Maarten Leentvaar voor hun hulp bij de
financiele administratie.
Kascontrole: Gerard Hendriksen en Jan Gert Jansen; geen fouten ontdekken en willen
daarom voorstellen om penningmeesters en bestuur decharche te verlenen. De
ledenvergadering gaat akkoord.
Nieuwe kascontrole; Gerard Hendriksen en Johan Enters
Evert bedankt de oude kascommissie
Begroting 2019
Contributieregeling; viel eerder Ben van Oeveren op dat dat wat onduidelijk is
Bestaat uit drie delen
‐ Afdracht Climax (zuivere contributie)
‐ Bondscontributie AU
‐ Verplichte wedstrijdlicentie voor baanatleten
Voorstel 2019:
‐ Geen inflatiecorrectie doorvoeren voor de leden
‐ Geen doorboeking van de verhoging van de bondscontributie die de AU wel heeft
ingesteld
‐ Geen doorbelasting verhoging van kosten voor verplichte wedstrijdlicentie
‐ Resultaat is 2700 euro ten gunste van onze leden
Het bestuur is verder voornemens om de volgende aanpassingen te doen :
 racerunners worden als lid aangemeld bij de Atletiekunie (verzekeringskwestie);
 de “zuivere contributie” wordt voor Senioren/Masters verlaagd naar die van
Runners;





de korting bij jaarlijkse betaling van de contributie wordt in 2‐jaarlijkse stappen
afgebouwd van 10% naar 5%;
de administratieve kosten bij een niet automatische‐, maar factuurbetaling, worden
verhoogd van € 2,50 naar € 5,00 per op te maken factuur;
het maximale contributiebedrag dat door een gezin moet worden betaald, wordt
vastgesteld op € 112,70 per kwartaal (gelijk aan 2 runners en 1 pupil);

Bijzonderheden voor de begroting in 2019
De omvang van de begroting 2019 bedraagt € 149.350, prognose resultaat is € 0,0
 De kosten voor de verbouwing van de douches lopen via de Stichting (BTW). De
Vereniging leent de Stichting het factuurbedrag (€ 10.000) via de rekening‐courant.
Daarom niet in de begroting;
 Vanuit een in 2018 getroffen voorziening wordt in 2019 een bedrag van € 9.250
teruggegeven aan onze leden. Daarom niet in de begroting;
 Vanuit een eerder getroffen voorziening zijn in 2019 de aangeschafte
atletiekmaterialen betaald. Daarom niet opgenomen in de begroting ( € 9.576);
 De 2e, analoge, telefoonlijn (alarminstallatie) wordt opgezegd. Een nieuwe
alarminstallatie moet worden aangeschaft die zich in ca 2.5 jaar zal terugverdienen.
Investering loopt via de Stichting (BTW) en wordt door de Vereniging gefinancierd
door ophoging van de huur 2019 van de accommodatie met € 4.000;
 Voor de aanschaf van een “outdoor fitness rack” (Dinner in the Sky door jongeren
ondernemers kamer en NFGK) is ter aanvulling op het te verwachten sponsorbedrag
€ 8.500 in de begroting opgenomen.
 De contributieregeling 2019 is in de begroting 2019 verwerkt.
Besluit ALV tav
Contributie regeling en begroting: ALV is akkoord
Marieke geeft uitleg bij de tussenstand van het beleidsplan. Factsheets komen in de kantine
te hangen. Men vraagt of deze ook bij de koffieavonden gepresenteerd kan worden.
Vraag van Ben van Oeveren: hebben jullie zicht op de plannen van de parkweg; kunnen we
straks nog veilig oversteken? Zoals de planning er uit ziet wel.
Hierover hebben we zeker ook nog contact met het B&W als ze in April bij ons komen.
Ben Haagsma: hoe willen jullie invulling geven aan de gezonde kantine. Iets meer fruit,
gezonde vitrine (maar geen succes want alles te snel over de datum) soep, meer paprika e.d.
als hapjes.
Christien Verhoef: Geeft aan dat wellicht buurverenigingen meegenomen moeten worden
in contact met omgeving.
Bestuurssamenstelling:
Aftredend en herkiesbaar voor periode van 1 jaar: Marieke van Hunen; ALV stemt toe
Kandidaten: Melvin Laport en Marc Reesink: ALV stemt toe

Melvin stelt zich kort voor; al 31 jaar lid, baanatleet, pupillentrainer, paar jaar wel lid
geweest maar niet in het zicht, nu oudste zoon lid is, wil hij in het bestuur.
Bestuursplek voor communicatie en opleidingen is nog vacant
De C‐vraag
Al 59 jaar CAV Climax maar is de C is niet heel prominent aanwezig en kan wellicht
ook iemand afschrikken van andere overtuigingen om lid te worden. Bij de deur hebben we
een kleine poll gehouden; 3 stemmen willen de C houden, 5 neutraal, 11 willen de C wel
weg. Wat vind de ALV?
Laurens Beerepoot: jaren terug vertelde Ria Harmens dat de C staat voor dat iedereen
belangrijk is. Is alleen de top of iedereen belangrijk? De C staat ook voor het oog voor de
belangen van een ander. Gelukkig is wel de tijd voorbij dat we niks meer mogen op zondag,
dus daar hoeft het niet op te staan.
Peter Versluijs geeft aan dat de vereniging in normen en waarden best christelijk is, maar
dat dat niet perse in de naam hoeft te slaan.
Hester Durand: C is wellicht wat ouderwets
Ben van Oeveren: De gedachten van de C zoals Laurens omschreven heeft moet wel blijven
bestaan; wellicht dit in de statuten omschrijven. Iets over dat in de geschiedenis opnemen.
Ferry van Dipten; het gedachtegoed dat iedereen welkom is, is nu sterk te proeven en dat
zou mooi zijn, maar dat mag andere mensen niet afschrikken.
Henk Verhoef; een aantal jaren terug is dezelfde discussie al wel eens gevoerd maar niet
statutair aangepast maar wel al in logo’s en banners enzo aangepast.
Nelly Beerepoot: AV is wel herkenbaarder en duidelijker dan CAV
Evert geeft aan dat statuten aanpassen echt een heel langdurige procedure is met eerst 2/3
van de leden die stemt en dan evt een maand later nog een ALV uitschrijven.
Johan Enters: Is aanpassen zo belangrijk en zo haalbaar?
Besluit: We gaan de C niet meer actief gebruiken; doel is om 1 naam te kiezen (ipv CAV, AV,
climax atletiek, climax ede e.d.)
Huldiging;
Normaal bellen we Christien; maar wat nou als het over Christien zelf gaat?
Wat doet ze niet?!
Plastic, ledenadministratie, adviseur in de website, mensen ophalen in de loopgroep,
notuleren bij de WUC, infomail beheren, privacy waakhond, noem maar op!!
Daarom wil het bestuur Christien Verhoef graag voordragen als erelid.

Rondvraag
Hester Durand: Marianne Gaasbeek had geen pizza en pizzabon
Peter Versluijs: Fijn dat de ALV 2 weken eerder is; complimenten aan het bestuur voor de
nieuwe ontwikkelingen.

Willemijn Ridderbos: Zou graag betrokken willen worden bij de financiële stukken als
commissie. Verder graag volgend jaar ook papieren versies van de financiële stukken om het
meer inzichtelijk te krijgen.
Geoffrey van Dipten: Mist eigenlijk het vervolg van het talentenplan. Bestaat er nog een
mogelijkheid om inschrijfgeld van een NK terug te krijgen? Ja, maar daar moet je zelf
initiatief in genomen worden. We zullen met de coördinator van het talententeam om tafel
zitten om de communicatie te verbeteren.
Ben van Oeveren: kun je daar niet iets mee doen voor de competitieploegen? Ja, de
competitie wordt betaald voor alle ploegen.
Jan van t Wout geeft wat uitleg over de vertrouwenscontactpersoon: gelukkig heeft hij nog
niet in actie hoeven komen. Maar ondanks de poster blijft het nog steeds rustig. De taak is
misstanden (seksuele intimidatie, pesten e.d.) melden bij het bestuur of bijvoorbeeld de
politie, allemaal anoniem en vertrouwelijk. De taak is niet perse om het op te lossen. Als het
tegen het bestuur is, kan het hogerop via de AU gegeven worden.
Peter Versluijs wijst Jan en het bestuur op de themaavonden vanuit sportservice
georganiseerd eind maart
Evert sluit de vergadering om 21.20.

