Notulen ALV 24 februari 2017

Afwezig:
Aanwezig:

Zie punt 5.
40 leden die de presentielijst hebben getekend

1. Opening voorzitter
Om 19.35 opent de voorzitter de ALV2017 van AV Cialfo. Inmiddels de 41e ALV. Hij blikt terug op de
evenementen in 2016 en het 40-jarig jubileum dat hierin centraal stond. 2016 was ook het jaar
waarin de klussengroep de douches van een nieuwe installatie heeft voorzien. Het afgelopen jaar
hebben wij als vereniging een ledengroei gezien van maar liefst 19 leden.
De voorzitter stelt het bestuur kort voor: John Steentjes voorzitter, Jan Baack penningmeester,
Mariska Werler secretaris en Karen van den Berg algemeen lid. De laatste twee nemen vanavond
afscheid uit het bestuur. De voorzitter benadrukt dat wij veel vacatures hebben. Hij verzoekt de
aanwezigen om zich aan te melden bij de vrijwilligerscommissie of tips en namen aan hen door te
geven.
2. Uitreiking baanprestatiebekers
Een jaarlijks terugkerend ritueel op de ALV is de uitreiking van de baanprestatiebekers en de
huldiging van de kampioenen. Trainer Fred van Gasteren en voorzitter John Steentjes reiken de
prestatiebekers uit en delen de oorkondes uit. De complete lijst met winnaars is te vinden op de
Cialfo website. Op de foto hieronder staan de gelukkigen.

Het afgelopen jaar kende de vereniging twee kampioenen: Jenneke Heere en Desi van
Emmerik. Beide meiden hebben de eerste plaatst bemachtigd bij de Gelderse/Overijsselse
crosscompetitie. Desi is daarnaast een van de weinige die alle crossen ook daadwerkelijk
gewonnen heeft. Een aantal weken terug is Desi ook nog eens derde geworden bij het NK
Indoor op de 800m.
3. Huldiging jubilarissen
Dit jaar zijn er 5 leden 25 jaar lid van AV Cialfo. Hiervan zijn er 4 geen actief lid, maar nog wel
betrokken bij de vereniging. Helaas kon Tijmen Hondelink niet aanwezig zijn vanavond. Met een
persoonlijk woord van de voorzitter werden Ruben Zwarts, Fred van der Wal, Jan-Willem Dijkgraaf,
en Fritz Molenaar gehuldigd. Fritz gaf aan trouw te zijn gebleven aan de vereniging door de warmte
die de vereniging uitstraalt; iedereen staat altijd voor elkaar klaar.

Korte pauze
Na de pauze zijn nog 24 leden aanwezig (excl. het bestuur).
4. Vaststelling verslag ALV 2016
De notulen worden akkoord bevonden en zonder wijzigingen vastgesteld.
5. Ingekomen berichten en stukken
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld: Marian Koolhaas, Harry Veldkamp, Gerrit Durberg, Ria
Baack, René Hondelink, Tijmen Hondelink, Joop Simmelink, Saskia Schutte, Willem de Weerdt, Jan en
Marteke Witsenboer, Elijanne van de Vosse, Marion Hofenk.
De volgende twee binnengekomen berichten worden ter vergadering voorgelezen:
AtletiekUnie: Ledenpas afgeschaft
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Gemeente Epe: Kamerverhuur Buurthoeve

Adri Nederhof licht dit kort toe. Hij is afgelopen woensdag naar de bijeenkomst geweest. Tijdens de
informatieavond is aangegeven dat in geval van ‘onregelmatigheden’ contact kan worden
opgenomen met de beheerder van de Buurthoeve (nog aan te stellen, telefoonnummer volgt nog) of
met Stichting Koppel of Stichting Vluchtelingenwerk, de instanties die de statushouders begeleiden
bij hun integratie in de Eper samenleving.
Er kwam een vraag naar voren of de gemeente ook verantwoordelijk/ aansprakelijk is. Wij
verwachten dat hier geen onderscheid wordt gemaakt met de gewone burger.
6. Jaarverslag 2016 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2016-2020
Voor alle jaarverslagen geldt dat in de presentatie die de voorzitter geeft bij elk verslag, alleen de
plannen worden toegelicht. De terugblik op het afgelopen jaar staat in het schriftelijke jaarverslag
2016 dat voor deze ALV is opgesteld en voor iedereen ter inzage ligt en op de website te vinden is .
De voorzitter geeft aan dat we op de goede weg zitten m.b.t. het meerjarenbeleidplan. De deelname
van vrijwilligers is een punt dat aangepakt moet worden binnen de vereniging. Hier kijkt het bestuur
samen met de leden/vrijwilligerscommissie naar.
Er zijn geen op of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. Iedereen stemt in.
7. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
Leden-/vrijwilligerscommissie:
Een vraag die naar voren komt is of er iets te zeggen is over de exitgesprekken die gevoerd worden.
De voorzitter antwoord hier op dat het enige kritieke punt dat naar voren kwam het niveau van de
trainingen was. Dit signaal is toentertijd opgepakt en hier is een pupillencoördinator voor aangesteld.
Verder zijn de redenen voor vertrek voornamelijk buiten de vereniging te zoeken, de interesse ligt
bijvoorbeeld bij een andere sport. Het is voornamelijk bij de jeugd waar gewisseld werd. We houden
die nu beter vast. Het jaarverslag wordt akkoord bevonden.
Ledenadministratie:
De voorzitter geeft aan dat er naast de groei bij de jeugdleden, ook groei bij de senioren was. Dit
stond niet in de tekst die aangereikt was. Hij vertelt kort over de plannen. Arjan Zweekhorst en
Marianne Peeters, beiden opgeleid tot assistent looptrainer, gaan een beginnerscursus starten. De
cursus komt ook tegemoet aan het gemeentelijk advies waarin staat dat binnen de gemeente meer
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bewogen moet worden. Door het opzetten van de beginnerscursus proberen we ook meer leden te
winnen. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt akkoord bevonden.
Sportcommissie:
Afgelopen jaar is er een nieuwe sportcommissie opgezet. Een vraag die naar voren komt bij deze
commissie is of in de begroting bijvoorbeeld ook kosten opgenomen worden voor een discuskooi en
dergelijke? De voorzitter en Steven Hofenk antwoorden dat dit bij Stichting START hoort. Het
aankopen van kleine materialen gebeurt door de vereniging. Verder zijn er geen opmerkingen en het
verslag wordt akkoord bevonden.
Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC):
Een opmerking die wordt geplaatst bij het tonen van de begroting van deze commissie is: Als je er
meer geld in stopt, zal er dan niet meer uit te halen zijn? De wedervraag is: Waaraan zou dit geld
uitgegeven moeten worden? Er worden suggesties gedaan om bijvoorbeeld clinics te organiseren
voorafgaand aan wedstrijden. Er kunnen kosten vrijgemaakt worden voor iemand die de clinic kan
geven. Een andere suggestie is om meer te investeren in de digitale wereld. Momenteel wordt er al
gedaan aan betaalde Facebook reclame. Wellicht kunnen we met een clinic in de voorbereiding ook
meer leden binden aan onze eigen wedstrijden. Ook zien een aantal aanwezigen wel iets in het
uitnodigen van een voedingsdeskundige om mensen vooraf te trekken. De opmerking heeft dus gelijk
suggesties opgeroepen. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag akkoord bevonden.
Sponsorcommissie:
De sponsorcommissie is nog altijd op zoek naar commissieleden. In de begroting is de grote clubactie
opgenomen om een poging te doen om loten te verkopen. Jan Baack geeft aan dat in het jaarverslag
de verkeerde data genoteerd zijn met betrekking tot de Rabobank. Voor de Raboclubkas kan
gestemd worden tot 25 maart. Op 19 april is voor Epe en Heerde de verdeling van het geld. Er wordt
een vraag gesteld hoe dit wordt gepromoot binnen de vereniging. Het verschijnt altijd op de website
en er wordt een mail verzonden via de mailadressen van de trainers. De leden van de Rabobank
krijgen zelf ook een brief met het verzoek en de mogelijkheid om te stemmen.
Voor een andere manier van promoten wordt er een voorstel gedaan om de clubkrant terug te
brengen (2x per jaar, voorjaar en najaar). Dit punt komt later in de vergadering bij communicatie
terug.
Terugkomend op het punt dat nu alles via de mailadressen van de trainers gecommuniceerd wordt, is
de vraag of de mailadressen van alle leden niet verzameld kunnen worden. De ledenadministratie
heeft alles in één bak. Monique Konijnenberg geeft aan dat zij dit wel in wilt typen. Andere
aanwezigen geven aan dat iedereen moet werken aan zo’n systeem en dat het anders niet werkt.
John legt uit dat we binnen niet al te lange tijd over moeten stappen naar een
ledenadministratieprogramma van de Atletiekunie en dit dan waarschijnlijk opgelost is. Er volgen
verder geen opmerkingen, het verslag is akkoord.
Accommodatiecommissie:
De voorzitter benadrukt de mooi geverfde gangen waar wij zojuist doorheen naar binnen zijn
gewandeld. De vaste klussengroep op dinsdagochtend heeft dit gerealiseerd. Alle complimenten voor
de klussengroep en de dankbaarheid van de vereniging voor hun inzet wordt uitgesproken. Mar
Kwakernaak wordt bedankt met een bos bloemen voor haar schoonmaakwerkzaamheden waar zij
per 1 januari mee gestopt is. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt akkoord bevonden.
Jeugdcommissie:
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.
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Kampcommissie:
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.
Interne en externe communicatie (IEC):
Binnen de commissie wordt gesproken over het uitbrengen van nieuwsbrieven per groep. De
commissie reikt een format aan die zelf in te vullen is door de groep om alle leden te betrekken in de
communicatie. Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.
Stichting START:
Er wordt gevraagd aan Steven om contact op te nemen met Oranjewoud ivm de oneffenheid in de
baan. Steven Hofenk geeft aan dat hier al contact mee is. Een andere vraag is wat er bedoeld wordt
met de waterafvoer zoals in de plannen beschreven is. Steven geeft aan dat het om de binnenkant
gaat. Ze lopen alles in algemene zin nog even weer een keer na. Verder zijn er geen opmerkingen en
wordt het verslag geaccordeerd.
8. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten. De
stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
De definitieve stukken zijn op de avond van de algemene ledenvergadering uitgereikt. De
penningmeester ligt de stukken toe. Bij behandeling van deze stukken komt een enkele vraag naar
voren die besproken wordt bij de begroting. Verder zijn er geen vragen en het jaarverslag wordt
goedgekeurd.

9. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Robert van der Hulst en Hennie Strunk, heeft op 6 februari j.l.
de jaarstukken 2016 van AV Cialfo gecontroleerd ten huize van de penningmeester, de heer Jan
Baack. Naar het oordeel van de kascontrolecommissie heeft de penningmeester de financiële
administratie zorgvuldig bijgehouden. De toelichting was op alle fronten helder. Er zijn door de
kascontrolecommissie geen onzorgvuldigheden of onrechtmatigheden geconstateerd.
De kascontrolecommissie spreekt haar waardering uit voor het vele en goede werk en adviseert de
algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De
ALV neemt met applaus het advies over.

Voor 2017 wil de kascontrolecommissie het bestuur het onderstaande advies meegeven en
voorstellen dit in de ledenvergadering vast te leggen.
Gezien de grote financiële bedragen die in de vereniging omgaan en de gevaren van
mismanagement, zoals bij diverse verenigingen, stellen wij voor om de kascontrolecommissie de
opdracht te geven om minimaal tweemaal per jaar een ‘vliegende’ bank- en kascontrole in stellen.
Hennie heeft kort het advies toegelicht. De meningen over het advies zijn divers, maar iedereen is van
mening beter iets voor te zijn. De penningmeester zelf vindt het ook een prettig idee. Het verslag van
de kascontrolecommissie is akkoord bevonden.

De Atletiekunie heeft aangegeven dat het verstandig is om binnen de kascommissie één iemand met
‘verstand’ van getallen aan te stellen. De kascommissie bestaat komend verenigingsjaar uit Robert
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van de Hulst, Frank Verder (was reservelid). Nieuw reservelid is Wilma Volgenant.

10. Vaststellen begroting/contributie 2017
De penningmeester licht de begroting toe. Hij geeft aan dat de contributie een bepaald percentage
van de uitgaven moeten zijn. We zouden dan rond de € 46.000 a € 47.000 aan contributie binnen
moeten krijgen op jaarbasis. Momenteel hebben wij dit als vereniging niet. In de vorige algemene
ledenvergadering is gesproken over het verhogen van de contributie. Per 1 juli 2016 is de contributie
omhoog gegaan met 1 euro voor de leden en 50 cent voor de pupillen. Komend jaar zou op dezelfde
wijze de contributie verhoogd worden. Het bestuur stelt voor om dit te halveren wat betekent dat er
een verhoging is van 50 cent voor de leden en 25 cent voor de pupillen. De reden dat het bestuur
hierin tegemoet wil komen, is dat we op dit moment nog overschot hebben en de baan nog verhuren
aan de RSG. De verhoging op deze laatste wijze zorgt alsnog voor € 1.500,- extra op jaarbasis.

Vervolgens licht de penningmeester toe dat we als vereniging een probleem krijgen, wanneer de RSG
wegvalt. Dit scheelt € 15.000 op jaarbasis. Wilma Volgenant en Steven Hofenk hebben samen met
Jan Baack gekeken naar de punten waar wij als vereniging op zouden kunnen bezuinigen. Deze
punten samen zorgen dan voor een besparing van € 8.000,-.

schoonmaken toiletten/kleedkamers 1x p/wwek
door te zoeken naar vrijwilligers
zaalhuur Galm-groep en pupillen(herfst-winter)
moeten dan naar Henk's Gym
clubdag soberder, budget van 3000 naar 1000
vergoeding trainers
op basis van maximale vrijw.vergoeding(1500)

1800
2100
2000
2000
7900

Er worden verschillende opmerkingen gemaakt;
-

Een opmerking uit het publiek is dat we praten over het mogelijk wegvallen. Het is dus
eigenlijk een plan B dat in de kast staat. Zolang de RSG niet wegvalt, is er toch geen
verhoging nodig.

-

Een volgende vraag is of we niet langzamerhand naar professionalisering van de club toe
moeten werken. Is er nu een reservepost professionalisering opgemaakt?

-

Onder de aanwezigen worden verschillende suggesties gedaan om leden die niet bereid zijn
om vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging te laten betalen. Velen zien het om zich heen
al gebeuren bij de hockey, tennis etc. Het is of betalen of vrijwilligerswerk.

-

We zijn aan het sparen voor als het slecht weer wordt. Als de vereniging wilt reserveren, dan
moet er ook een post tegenover worden gezet.
Er wordt een opmerking gemaakt dat het bedrag van de contributie meevalt vergeleken met
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andere verenigingen.
Er wordt een voorstel gedaan om met acties meer inkomsten binnen te halen. Er wordt
benadrukt dat hier mensen voor nodig zijn, die de acties willen organiseren en er zijn nu al
veel vacatures.
-

Een aantal aanwezigen is het niet eens om te halveren. Als we als vereniging naar het
professionaliseren toe willen, dan moet er gewoon normaal verhoogd worden. Dit is tenslotte
vorig jaar toch eigenlijk al besloten. De contributie zorgt dan voor € 3.000,- extra op jaarbasis.
Voor professionalisering moet je uiteindelijk toch denken aan een bedrag rond de € 24.000
per jaar (op basis van 20 uur in de week).

Er wordt een stemronde ingelast. Optie A of optie B?
A. We voeren het oude besluit uit, een verhoging van € 3000, met een goede verantwoording in de
begroting, en dat houdt ook in het werken aan professionalisering.
B. We halveren het bedrag, ook dan geven we goede verantwoording in de begroting.

De meerderheid van de aanwezigen stemt voor optie A.
De aanwezigen zien graag volgend jaar op de begroting hoe professionalisering er uit gaat zien. De
voorzitter vraagt mensen die hier serieus over mee willen denken.

Er wordt tenslotte gevraagd waarom er verschil is in de gevraagde budgetten en de bedragen die in
de begroting staan. Jan ligt toe dat alles wat niet in de reguliere commissie staat, terugkomt in de
punten diverse commissies en bestemming 2016.

11. Verkiezing van bestuursleden
Karen van den Berg en Mariska Werler worden bedankt voor hun rol binnen het bestuur. Tot op
heden is er nog geen vervanging gevonden en dus zal het bestuur verder gaan met twee leden, de
voorzitter en penningmeester. De vereniging kent gelukkig veel werkgroepen en commissies die
zelfstandig werken. Als bestuur treden zij meer op de achtergrond. De voorzitter stelt voor om in te
stemmen om bestuursleden ad interim te laten intreden, zodat zij de volgende algemene
ledenvergadering worden benoemd. Er wordt hiermee ingestemd.

Hierna worden de volgende aandachtspunten door de aanwezigen ingebracht:
-

-

Er wordt teruggegrepen op het punt professionaliseren. Om de taken die dusdanig belangrijk
zijn, maar niet opgepakt worden door vrijwilligers, te laten financieren. De voorzitter geeft
aan dat dit een goed punt is die meegenomen kan worden binnen de groep die gaat
nadenken over professionalisering binnen de vereniging.
Vanuit de aanwezigen wordt geroepen dat volgens de statuten het bestuur uit minimaal 3
meerderjarige bestuursleden moet bestaan. Het huishoudelijk reglement geeft dit ook aan.
De vraag wordt gesteld: hoe het bestuur hier mee om gaat.
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-

-

Een suggestie die wordt gedaan is dat wij een bestuur van 5 zetels hebben, die momenteel
niet volledig bezet is. De voorzitter vraagt of de aanwezigen, als vergadering, dit accepteren
of dat er iets aan gedaan moet worden.
De suggestie wordt gedaan om het bestuur 3 maanden de tijd te geven om een nieuw
bestuurslid te zoeken. Na die 3 maanden kan iemand benoemd worden.
Vervolgens komt Frank Mensink. Hij wilt zich aanmelden als bestuurslid tot er een ander
gevonden is. Er klinkt een hard applaus.
De opmerking wordt gemaakt dat je met twee bestuursleden nog bevoegd bent, artikel 9.

12. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt
aangeboden
Er wordt een suggestie gedaan om ook de 40 jarige jubilarissen te eren, in plaats van alleen 25 jarige,
aangezien dit vanaf nu kan. Iedereen stemt in. Wordt ingevoerd (met terugwerkende kracht).
Er wordt een vraag gesteld of het nieuws ook via andere wegen dan alleen de website komt. De
voorzitter antwoord dat de communicatiecommissie bezig is om de berichtgeving te verbeteren.
De voorzitter John Steentjes dankt de aanwezigen voor hun inbreng, nodigt de aanwezigen uit voor
een drankje en sluit de vergadering om 22.05 uur.
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