Concept notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2019
Afwezig:
Aanwezig:

zie punt 5.
57 leden die de presentielijst hebben getekend.

1. Opening.
Tijdens het openingswoordje blikt de voorzitter, John Steentjes, terug op een jaar waarin we voor de
eerste keer sinds ons 43-jarig bestaan 40-jarige leden huldigden, een lid het jeugdlintje van de
gemeente kreeg wegens bijzondere prestaties, verscheidene trainers weren gecertificeerd, de beste
baanprestaties weer in de belangstelling stonden, onze verenigingsmanager aangetrokken werd,
competitieploegen vele prijzen in de wacht sleepten, de deelname van onze jeugdleden en de
schooljeugd – met voorbereidende lessen van onze trainers - aan de Athletic Champs groot was. Niet
alleen de jeugd was zo actief, ook Galm, Survival, bootcamp en oriënteren werden goed bezocht.
Op de clubdag en bij de eindejaarsafsluiting was er een mooie mix van sporten en gezellig samenzijn.
Velen hebben daarvan genoten op ons goed onderhouden sportcomplex. De voorzitter benadrukte
nog eens dat zonder de vrijwilligers in commissies, werkgroepen en in het bestuur, al deze activiteiten
niet mogelijk geweest zouden zijn en dat ook een blijvende zorg is van de hele vereniging.
Op dit moment, stellen we vast, zijn er geen voordrachten voor het voorzitterschap en het secretariaat.
Frank Mensink, erelid van de vereniging, gaf aan dat lid zijn van het bestuur geen zware taak is omdat
veel verenigingswerk gebeurt in de gemandateerde werkgroepen en commissies. Een bestuursfunctie
kan ook door meerdere bestuursleden gedeeld worden. Het hoeft dus geen zware taak te zijn, maar
de invulling is nu wel dringend geworden. Wie geïnteresseerd is, erover na wil denken, wordt
gevraagd in de pauze contact te zoeken met het bestuur.
Deze oproep, zo vervolgd de voorzitter, moet dan ook heel serieus genomen worden. Lukt dat dan
zullen we weer een goed en sportief 2019 beleven.
Vanavond kijken we vooral naar de plannen a.d.h.v. verslagen van bestuur, verenigingsmanager,
commissies en werkgroepen. Soms komen er in de loop van het jaar spontaan ideeën op. Een tweetal
worden genoemd: de vernieuwing in de kantine van het meubilair naast het schilderwerk dat de
klusgroep zo goed doet én het idee om iets te doen aan de uitstraling van de club middels de
clubkleding. Dit laatste komt meteen al aan de orde, na de huldigingen.
Maar nu eerst het sporten zelf: de uitreiking van de baanprestatiebekers.
2.

Uitreiking van de baanprestatiebekers.

Dit jaarlijkse gebruik wordt ingeleid door trainer Fred van Gasteren. De lijst met namen en prestaties,
is samengesteld door de trainers.
Na het benoemen van de prestaties worden de bekers en oorkonden uitgereikt door Fred en de
voorzitter. Zie de foto met de aanwezige trotse atleten: pupillen, junioren en senioren.
Alle door Gerhard Stegeman gemaakte foto’s van de uitreiking staan op de facebookpagina van
Cialfo.

Pupillen:
Meisjes C
Elke Stet en Kate Berkhoff
Jongens C
Stan Overeem
Meisjes B
Jenneke Heere
Jongens B
Wytse Idema
Meisjes A
Anouk Heere
Jongens A
Teine Bonnema
D junioren:
Meisjes
Eline ten Grotenhuis
C Junioren:
Meisjes
Sannah Wolf
Jongens
Hidde de Wilde
B Junioren
Meisjes
Desi van Emmerik
Jongens
Stef van Walbeek
A Junioren:
Meisjes
Eva vd Hulst
Jongens
Gerbrand Spierenburg
G atleten:
Laura Kolster
Vrouwen senioren: Elsbeth Noppers.
Mannen senioren: Marcel de Bats
Vrouwen 45: Saskia Schutte
Vrouwen 55: Anja van Gemerden
Mannen 40:
Wim Wolf
Mannen 45:
Marc de Wilde
Mannen 50:
Harry Veldkamp
Mannen 60:
Theo Jacobs
Mannen 70:
Jan Baack

40 m in 7.9
40 m in 7.2
40 m in 7.3
hoog 1.20 m
1000 m in 3.45.3
60 m in 9.7

334 punten
508 punten
488 punten
489 punten
492 punten
526 punten

800 m in 2.58.0

535 punten

100 m in 15.7
100 m in 12.2

321 punten
753 punten

800 m in 2.20.5
100 m in 12.8

789 punten
427 punten

800 m in 2.35.55
800 m in 2.20.0
speer 12.59 m
400 m in 1.01.17
5000 m in 16.42
5 km in 19'42.82
kogel 6.73
5000 m in 19.17.93
5000 m in 18.52
1000 m in 3.40.1
5000 m in 21.30.22
5000 m in 26.54.97

613 punten
452 punten
218 punten
741 punten
638 punten
365 punten
345 punten
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433 punten
158 punten
342 punten
108 punten

3. Huldiging van de jubilarissen.
Dit jaar zijn Willy de Graaf (afwezig wegens verplichtingen elders), Linda van Westerveld, Monica van
Westerveld, Giny van Kleef en Gerben Tiemens 25 jaar lid van onze vereniging.
De voorzitter reikt hen bloemen en het traditionele glas met Cialfo-logo uit. Enkele hem ter ore
gekomen wetenswaardigheden worden genoemd. Zo blijken al deze jubilarissen naast het sporten
een of meerdere vrijwilligersfuncties vervuld te hebben.

Wedstrijdmaterialen.
Wedstrijden op onze baan kunnen pas plaatsvinden als de benodigde materialen klaar gezet zijn. Dat
doen leden van de klusgroep. Zij onderhouden de materialen en schaffen zonodig nieuwe aan. Fred
van der Wal is daarin de centrale figuur en besloot, nu hij 75 geworden is, hiermee te stoppen. De
vereniging dankt hem hartelijk voor de wijze waarop hij deze vrijwilligersfunctie uitgevoerd heeft. Fred
ontvangt, terwijl de aanwezigen applaudisseren, van de voorzitter een extra grote fles wijn.

Presentatie clubkleding.
Het afgelopen jaar is een kledingcommissie bestaande uit Saskia Schutte, Frank Verder en Mariska
Werler op zoek gegaan naar nieuwe clubkleding voor onze vereniging. Na meerdere bezoeken en
telefonische gesprekken bij verschillende leveranciers heeft de commissie een geschikte leverancier
gevonden. De commissie legt deze leverancier aan de ALV voor aan de leden en laat enkele ideeën
m.b.t. het nieuwe clubtenue zien. De commissie wil aftasten wat het gevoel van de aanwezigen is.
Uitgangspunt bij de kleding is meer herkenning als behorende bij een club, daardoor saamhorigheid
bevorderen en een frisse moderne uitstraling. Er worden enige voorbeelden getoond. De
bovenkleding zoals wedstrijd tenue, shirt, trainingsjasje is blauw met een gele streep plus logo.
Bedoeling is dat de broek zwart wordt zonder logo. Zodat atleten eigen broeken/broekjes/tight etc.
kunnen dragen. Leden kunnen 25% korting krijgen m.u.v. de wedstrijdkleding. De kleding is van het
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merk Craft. Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden. Gedacht wordt aan pas-avonden,
bestellen via een webshop is mogelijk.
Het voorstel wordt positief ontvangen. Vanuit de zaal komen een aantal vragen/opmerkingen:
-

Wijziging van kleuren wedstrijdtenue moet door de AU goedgekeurd worden.
In pupillenkleding is net geïnvesteerd. Gedacht wordt hiermee te starten van af de junioren.
Worden we gedwongen andere kleding te kopen?
Modernisering kleding wordt op prijs gesteld. Kom met een verder uitgewerkt voorstel.
Advies om ook te gaan overleggen met trainers van de junioren. Hen erbij te betrekken.
Gevraagd wordt naar de huidige leverancier van de kleding. Deze is benaderd maar heeft
aangegeven geen offerte uit te brengen.
Voorstel is enkele samples op de club te hebben naast pas avonden.
Gevraagd wordt naar mogelijkheden van aanschaf buiten een webshop om?
Hoe zit het met de kleding van de trainers? Dit wordt overlegd met de Sportcommissie.

De voorzitter bedankt de commissie voor de presentatie. De commissie gaat e.e.a. verder uitwerken.

Pauze
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2018.
De notulen worden zonder opmerkingen over de tekst vastgesteld.

5. Ingekomen berichten en stukken.
Er zijn afmeldingen van Jan Witsenboer, Leo Kwakernaak, Steven Hofenk, Wilma Volgenant, Frank
Verder, Ria Baack en Jan Kooistra.
Ingekomen berichten en stukken zijn:
- Verslag van de kascontrolecommissie
- Alle verslagen opgenomen in de stukken
Een tweetal berichten vielen dit jaar op:
- Bericht van de gemeente waarin duidelijk gemaakt werd dat we bomen op ons terrein goed
moeten onderhouden i.v.m. onze zorgplicht boomveiligheid.
- Verzoek om medewerking aan de Ronald Groen herdenkingsloop. Deze organisatie wordt
geholpen door studenten van sportopleidingen. Onze WOC hoeft derhalve niet zelf te
organiseren en adviseerde het bestuur de baan beschikbaar te stellen. Gezien de verwachte
grootte van het evenement, op 7 juni, zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden
tussen de organisatie van het evenement en onze vereniging. Contactpersoon hierin is onze
verenigingsmanager.

6. Jaarverslag 2017 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2016 –
2020.
De belangrijkste aandachtspunten worden door de waarnemend secretaris, John Steentjes, toegelicht.
Daarbij staat het meerjarenbeleidsplan t/m 2020 centraal:
Aandacht voor sport-, accommodatie-, communicatiebeleid en organisatie
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Als verenging aan dacht voor 40-jarige leden, jeugdlintje, trainersdiploma’s,
competitieploegen, betrekken schooljeugd, Athletic Champs, beginnersloopgroepen
Atletiek en meer: Galm, Survival, bootcamp, oriënteren
Verenigingsmanager benoemd met vooral aandacht voor jeugd, diverse samenwerkingen en
initiatieven
Nodig: meer leden, vrijwilligers en bestuursleden
€ 300 (bestuurskosten)
De ALV stemt in met (de voortzetting) van de plannen.
-

7. Jaarverslagen commissies en werkgroepen.
Achtereenvolgens worden de verslagen van de commissie/werkgroepen a.d.h.v. sheets, waarop per
commissie of werkgroep een samenvatting is gemaakt, besproken en wordt met de plannen
ingestemd:
Leden-/vrijwilligersbeleid: vrijwilligers werven, belonen en waarderen continueren,
samenwerking verengingsmanager, organisatie vrijwilliger van het jaar, deelname
clubdagcommissie, begroting € 3750.
-

Ledenadministratie: de dalende tendens moet niet doorgaan. Iedere verenigingsactiviteit
heeft als doel ledengroei.
Opmerking vanuit de zaal Atletiekunie heeft in 2018 2000 leden verloren. Het is een algemene
tendens in de samenleving dat ledenaantallen teruglopen. Verder geen vragen/opmerkingen.

-

Sportcommissie (baanatletiek, loopsporten en meer): iedere loopgroep gediplomeerde
trainer en assistent, thuis- en uitwedstrijden jeugd promoten, werven ouders t.b.v.
ondersteuning bij activiteiten en kader, WOC en trainingen afstemmen (voorbereiding op meien novemberwedstrijd, 1 km. loop, enz.), clinics gericht op de sporters binnen de gemeente,
kwaliteit van trainingen binnen de loopgroepen (onderlinge afstemming en jaarplanning),
nieuw aanbod (survival, varianten op wandelen, krachthonk, bootcamp enz.), verbinding
zoeken met andere verenigingen, Dynamic tennis, Galm en oriënteren voortzetten,
meewerken lopende communicatiestructuur en PR, nodig € 6000.

-

Verenigingsmanager: na een toelichting op de lopende activiteiten voor onze sporten, de
accommodatie, de publiciteit en organisatie zal het in de toekomst aansluitend aan de
sportcommissie gaan om: verbeteren samenwerking andere verenigingen, kwaliteit
behouden/verbeteren van de atletiek, het lopen en de overige sporten, geven van
verschillende clinics, organiseren survivalrun, uitbreiden van het huidige sportaanbod,
onderbezetting van de accommodatie invullen, survivaltraining aanbieden, onderzoeken of de
plannen die door leden worden aangeboden haalbaar zijn en deze vervolgens helpen met de
uitvoering hiervan, atletiek voor senioren promoten (leeftijd van 20 tot 50 jaar).
Vraag vanuit de zaal. Wat is waar je naar streeft? Wanneer vind je dat je succesvol bent.
Antwoord: meer sportgericht met betere prestaties, accommodatie meer gebruikt en dus meer
inkomsten, beter communicatie, hoewel dit moeilijk te meten is. Voor de rest is het aan het
bestuur en de ALV om dit te beoordelen.

-

Wedstrijdorganisatie commissie (WOC): elektronische tijdsregistratie voortzetten,
eindejaarsevenement herhalen, gevraagd juryleden, wedstrijdleider en scheidsrechters, nodig
€ 500.
Vraag uit zaal: klopt het dat er maar één pupillenwedstijd (15 juni 2019) georganiseerd is. Dat
wordt bevestigd door de WOC.
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-

Sponsorcommissie: sponsorbeleid opnieuw vaststellen als er leden voor de commissie
gevonden worden.

-

Accommodatiecommissie, waaronder clubhuiscommissie: Algemeen onderhoud nu
vooral kantine, meubilair gedeeltelijk vervangen en oproep: Wordt lid van de klussengroep!

-

Jeugdcommissie: drie (spel)activiteiten binnen en buiten Cialfo organiseren voor pupillen en
junioren, € 850.

-

Kampcommissie: Kamp organiseren, € 500 budget.

-

Interne en externe communicatie: Ledenadministratie via web-portaal ontsluiten t.b.v.
betere interne communicatie, website/nieuwsbrieven/facebook/media, bemensing/coördinatie.

-

Beheer en onderhoud baan (Stichting Start): toplaag coaten, belijning vernieuwen, keuring
atletiekunie. Vraag over de relatie Cialfo en de Stichting en is het een risico dat de gemeente
niet meer meefinanciert. Cialfo huurt van Stichting, voldoende geld in kas voor onderhoud,
uitgangspunt is dat gemeente 1/3 van de onderhoudskosten vergoedt, maar tegenvaller kan
opgevangen worden.

8.

Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten
en lasten.

De penningmeester geeft uitleg a.d.h.v. de uitgedeelde stukken. Het financieel resultaat wordt
vastgesteld.
9.

Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.

De kascommissie bestaande uit Wim Schoenmaker en Wilma Volgenant heeft de controle uitgevoerd.
Fred van Gasteren leest het verslag van de commissie voor. Geconstateerd wordt dat de toelichting
helder was. Aan de wensen van de ALV, vorig jaar, om de balanspositie van oude facturen te laten
vrijvallen, is voldaan. Het advies is om het bestuur decharge te verlenen voor het geveerde beleid in
2018.
Voor volgend jaar zitten in de commissie Frank Verder en Wim Schoenmaker. Reservelid wordt Johan
Logtenberg.
10.

Vaststellen begroting/contributie 2018.

Na uitleg door de penningmeester volgen enkele vragen en een voorstel:
Vraag om de diverse budgetten uit de werkplannen van de commissie op te nemen in de
begroting. De penningmeester gaat dit verwerken.
Vraag m.b.t. Kosten administratie per jaar dit bedrag. Nee, dit zijn ook aanloopkosten. Daarna
kosten per lid.
Contributie inning per maand. Vergoeding trainers per maand. Frequentie omlaag. Bijv. per
kwartaal. Trainers bedrag per kwartaal overmaken. Penningmeester gaat dit onderzoeken en
rekening houden bij de inrichting van de nieuwe administratie.
De contributieverhoging naast de jaarlijkse index is een extra verhoging i.v.m. de kosten van een
verenigingsmanager. Er zijn geen bezwaren.
De ALV stemt in met de begroting.
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11.

Verkiezing van bestuursleden

Verkiesbaar is Jan Huizinga, die als algemeen lid in het afgelopen jaar a.i. is toegevoegd aan het
bestuur. ALV stemt in met benoeming Jan Huizinga.
Aftredend en niet herkiesbaar is de voorzitter, John Steentjes. Voor het goed functioneren van het
bestuur zijn de invulling van de functies van voorzitter en secretaris noodzakelijk. Heeft dit statutaire
gevolgen?, is een vraag uit de zaal. Twee mag, maar dat is een noodsituatie met de opdracht aan
bestuur op nieuwe leden te zoeken. De voorzitter wijst de ALV er op dat de ALV als hoogste orgaan
de verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan de invulling van de vacatures. Het bestuur heeft dit
zelf al geprobeerd maar het is niet gelukt. Het HR-reglement voorziet niet in deze leemte. Er volgt de
vraag vanuit bestuur om leden voor een commissie van advies om invulling te geven aan de
vacatures. Vanuit de ALV meldt zich niemand aan. Het bestuur zal zich beraden op de ontstane
situatie.
12.

Rondvraag en sluiting

De volgende vragen worden gesteld:
Vraag m.b.t. afspraken schoonmaak. De uitvoering laat de wensen over. Hoe wordt de
uitvoering gecontroleerd? Dit wordt al opgepakt. Er worden nieuwe afspraken gemaakt om dit
uit te voeren. Ook de verdeling werkzaamheden tussen schoonmaak en klussengroep worden
daarbij opnieuw bekeken. Suggestie is om toch weer een klussendag te organiseren. Aan
gegeven wordt dat eerst de stap van het van weer maken van goede afspraken wordt gezet.
Daarna verdere acties.
Vraag m.b.t. gebruik van de accommodatie door de RSG. Met name aandacht bij RSG vragen
over parkeren auto’s van leraren en plaatsen van fietsen. Dit wordt in het overleg met de RSG
meegenomen.
Hierna bedanken verenigingsmanager Bram Spaan, en penningmeester Jan Baack, John Steentjes
voor de jarenlange activiteiten in de vereniging. Bram gaat daarbij in op de ontvangen begeleiding
vooral in bestuurlijke aspecten. Jan benoemt de bijdragen aan het meerjarenbeleid van de vereniging,
de invulling van het secretariaat van de NK Masters en het voorzitterschap de laatste 5 jaar.
Kenmerkend was het altijd toetsen van verengingsactiviteiten aan het lopende beleidsplan. Bloemen
en een verenigingskado worden overhandigd.
John geeft aan dat het fijn was de afgelopen 9 jaren in de verschillende functies met velen samen te
werken, in het bijzonder met de (oud-)medebestuursleden, de werkgroep- en commissieleden.
Hierna wordt de vergadering gesloten waarna de aanwezigen een drankje wordt aangeboden.
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