Verslag Ledenvergadering vrijdag 27 maart 2015
Aanvang: 20.45u
Aanwezig namens het bestuur

Notulist
Afwezig namens het bestuur
Aanwezige leden volgens presentielijst

: Rob Tuinstra, voorzitter
: Mark de Graaf, secretaris
: Simon van Rookhuizen, penningmeester
: Rob Kleine, bestuurslid WWO_W
: Marloes de heer, bestuurslid WCPR
: Sebastian Schijffelen, bestuurslid JC
: Ron Janssen, bestuurslid WWO_B
: Henk Martens, bestuurslid WAZ
: Paula Polman, bestuurslid WKA
: Mark de Graaf
:: 36 leden

1. Opening van de vergadering
Rob opent de vergadering. Hij heet een ieder van harte welkom. Hij start met een kort presentatie over het EK
Atletiek 6-10 juli 2016 in Amsterdam waarvoor hij verenigingsambassadeur is.
Hij blikt terug op een jaar waarin weer veel is gebeurd. Het ledenaantal is redelijk stabiel gebleven. Er zijn veel
doelstellingen gerealiseerd maar er is ook nog veel te doen. Er zijn trainers vertrokken en er zijn trainers
bijgekomen dan wel teruggekeerd. Rob noemt de algemene visie van DEM en legt een koppeling naar de
technische visie die explicieter moet worden doorgepakt met behulp van een nieuw Technisch Beleidsplan.
Rob legt verder opnieuw de nadruk op de noodzaak van voldoende vrijwilligers. Er is afgelopen maanden veel tijd
gestoken in het werven van nieuwe vrijwilligers via de bel-actie. Er zijn veel vrijwilligers bijgekomen maar nog niet
alle vacatures zijn vervuld. Rob leest een lijstje op met vacatures die momenteel nog openstaan: PR, assistent
trainers, secretaris, vrijwilligerscommissie, Jeugdraad, Jury-coördinator, coördinator activiteiten commissie,
vrijwilligers coördinator. Hij roept de aanwezigen op eens goed na te denken of ze zelf (of iemand in hun
omgeving) een rol kunnen spelen. Er zal binnenkort een lijstje op de website komen met alle vacatures.
Rob wenst tenslotte alle aanwezigen een plezierige vergadering toe.
2. Huldiging en bedanking leden

De kampioenen van 2014 worden allen gehuldigd:
- Anja Akkerman (NK masters)
- Simone Geel-Herlaar (NK masters, EK masters en WK masters indoor)
- Richard Janssens (NK masters)
- Bart van Rookhuizen (NK Masters)
- Jongens estafette NK junioren A (outdoor 4* 800m)
- Jongens estafette NK junioren C (indoor 4* 50m)
- Jongens estafette NK junioren D (indoor 4*50m)
- Meisjes pupillen C en jongens pupillen C
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen:
Ingekomen stukken:

Bericht van verhindering ontvangen van Roelf en Anja Akkerman, Ben Riteco, Helene
Luitwieler-Bulte, Marloes Riteco, Robert Moen en Dave de Graaf
twee ingekomen mails. Een mail van Mano Bakker over vrijwilligersbeleid, trainers,
mailadressen en kantine. Een mail van Payman over de late aankondiging van de
ledenvergadering en de beperkte tijd om evt. tegenkandidaten voor bestuursleden te
zoeken. Beide punten zullen tijdens de vergadering behandeld worden.

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2014
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ledenvergadering.
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5. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2014
a. Jaarverslag met daarin opgenomen de verslagen van de diverse commissies.
Er zijn geen opmerkingen over het verslag

b. Financieel jaarverslag van het bestuur.
Simon deelt mede dat er geen schriftelijke vragen zijn ingediend. Toch mogen er door de aanwezigen vragen
worden gesteld. Er zijn geen vragen over het financieel verslag.
c. Verslag van de kascontrole commissie
Het verslag van de commissie bestaande uit Jan van Hout en Ralph Apeldoorn wordt door Mark voorgelezen
Deze wordt onder dankzegging goedgekeurd waarna aan het bestuur decharge wordt verleend.
6. Vaststelling begroting 2015
Er zijn geen vragen over de begroting 2015.
7. Vaststelling contributie 2015
De contributie zal dit jaar niet worden verhoogd m.u.v. de inflatiecorrectie. Hiermee gaan de leden akkoord.

8. Benoemingen
Alvorens tot de benoemingen over te gaan wordt de ingekomen mail van Payman behandeld. Hij heeft
de mail niet meegenomen maar geeft een korte toelichting. Mark geeft vervolgens aan wat de gangbare
procedure is ten aanzien van het openbaar maken op de website van de diverse stukken en ook wat de
termijnen zijn waarop alles op de website komt. Dit hangt onder meer af van de datum van de
bestuursvergadering in maart. Hiermee is het punt afgehandeld. Mano probeert ook tijdens agendapunt
8 spreektijd te krijgen. Dit wordt door de voorzitter uitgesteld tot na de benoemingen en herkiezingen.







aftredend en herkiesbaar Rob Tuinstra. Rob Tuinstra wordt door de leden voor een nieuwe termijn van 3
jaar benoemd.
aftredend en niet herkiesbaar Mark de Graaf . Mark wordt bedankt en benoemd tot lid van verdienste.
Verzoek van Gerrit Tichelaar om alle leden van verdienste en de JM-prijs op de website bij te werken.
Marloes merkt op dat dit recentelijk reeds is gedaan.
aftredend en niet herkiesbaar Ron Jansen. Ron wordt door Rob kort bedankt.. Ron blijft nog wel lid van
de werkgroep Wedstrijd Organisatie Baan
aftredend en niet herkiesbaar Marloes de Heer. Marloes wordt door Rob kort bedankt. Marloes blijft nog
wel lid van de werkgroep Communicatie/PR.
aftredend en niet herkiesbaar Sebastian Schijffelen. Sebastian wordt door Rob kort bedankt. Sebastian
blijft ook nog lid van de Jeugdraad.

Als opvolger van Marloes de Heer wordt Ruud Riksman benoemd tot Algemeen Bestuurslid WCPR. Rob laat
vervolgens een grote sheet zien waarop alle bestuursfuncties en commissies staan en waarop ook de
bestuurlijke vacatures zijn vermeld. Dit komt op de website.
Na de benoemingen krijgt Mano Bakker spreektijd om de leden zijn visie en gedachten te vertellen. Hij vraagt de
aandacht voor het vrijwilligersbeleid en de trage besluitvorming van het bestuur. Hij heeft kritiek op de wijze van
het werven van vrijwilligers en het laat starten met het werven van vrijwilligers. Ook zou hij graag Serious
Request (SR) een keer georganiseerd zien worden bij DEM. Op het eerste punt verwijst Rob naar het
succesvolle MVKT programma waaruit 64 nieuwe toegezegde vrijwilligers zijn gerold. Daarbij is 2014 door het
bestuur gebruikt voor organisatie van en deelname aan de MVKT Vrijwilligerswervingscursus van Sportservice
Noord-Holland. Het eerste kwartaal van 2015 is gebruikt voor de uitvoering o.a. via een belteam.
Voor wat betreft Mano’s 2e opmerking over een SR project bij AV DEM, ter ondersteuning SR in dec 2015, luidt
het antwoord van het bestuur dat alle te organiseren activiteiten bij AV DEM – zowel sportief als sociaal –
betrekking moeten hebben op ledenwerving en -behoud. Hetzelfde geldt voor het vrijwilligerscorps. Een SR
project past niet in dat plaatje, waarbij vooral ook de extra belasting voor onze vrijwilligers als niet wenselijk wordt
beschouwd.
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9. Benoeming kascontrole commissie
De kascontrole commissie voor 2015 zal bestaan uit Jan van Hout en René Hondema. Als reservelid wordt
benoemd Lucien Pinas.
10. Huldiging leden en uitreiking Jacques Martens-prijs
Uitreiking Jacques Martens-prijs
Het bestuur heeft besloten dit jaar de Jacques Martensprijs aan Henk Martens toe te kennen vanwege zijn
enorme inzet voor de club. Henk neemt de prijs dankbaar in ontvangst.
11. Projectgroep uitbreiding trainingsruimte (PUT)
De PUT valt onder de WAZ. Het initiële plan wordt kort toegelicht door Theo van Grevenhof als kartrekker van de
projectgroep. De PUT krijgt het verzoek om eea verder uit te werken (ontwerp & investeringskosten) zodat we er
tijdens de ALV van maart 2016 op kunnen stemmen. Rob T. en Henk geven een verdere toelichting dat het een
soort gymzaal zou worden waar de jeugd tijdens regen/winterdagen kan doortrainen. Mart van Hoolwerff stelt
vragen over deze uitbreiding o.a. dat het niet te duur mag worden en geen lastenverzwaring voor de leden mag
opleveren. Vooral doordat waarschijnlijk niet alle leden er gebruik van zouden gaan maken. Henk en Theo geven
aan hiermee met hun team aan de slag te gaan.
12. Topsportplan
Het topsportplan wordt in de huidige vorm afgeschaft. Hierover geeft Henk Martens een korte toelichting. Er wordt
nagedacht om dit in een andere vorm op te gaan zetten maar hoe is nog niet duidelijk, Dit kan in de vorm van een
vergoeding aan enkele toppers zijn waarover een commissie jaarlijks beslist of via investering in trainers. Frans
van de Kolk geeft zijn mening over het huidige plan en de omissies die daarin zitten.
De ALV gaat akkoord met de afschaffing van het topsportplan in de huidige vorm.
Isri Bakker en Noëlle Kreijsig vragen waarom ze niet worden gevraagd om een trainersopleiding te doen. Henk
geeft aan dat dit geen enkel probleem is maar dat dit van uit de trainers zelf moet komen. De het bestuur zal zo
spoedig mogelijk met beide trainers om de tafel gaan om te kijken wat er mogelijk is.
13. Rondvraag
Mano Bakker doet een suggestie om de PUK samen met lycurgus te bekijken die ook met een nieuwe baan/
krachthok en hal bezig zijn. Het bestuur zal hierover nadenken.
Vraag of er ook vrijwilligers nodig zijn voor het EK atletiek. Rob antwoord dat je je kunt opgeven via de site van
de atletiekunie.
Frans vd Kolk vraagt waarom de maandelijkse bestuursvergadering niet alleen voor DB-leden is, zodat dit een
mindere belasting is voor de overige Algemeen Bestuursleden die daarmee wellicht sneller te krijgen zijn. Rob T.
antwoordt dat juist in het beleidsplan staat dat er wordt gewerkt met diverse werkgroepen en dat deze via de
werkgroep-coördinatoren vertegenwoordigd zijn in het bestuur voor een goed draagvlak. De overige Algemeen
Bestuursleden zijn overigens vrij om te komen tijdens de vergaderingen (voorkeur minstens 7x per jaar).
Rob T. doet tenslotte nog een oproep om op Simon van Rookhuizen te stemmen voor de verkiezing
penningmeester van het jaar. Los van het feit dat Siem dit verdient, zit er ook een forse prijs aan vast voor de
vereniging.
14. Sluiting
Rob dankt allen voor de aandacht en de inbreng en sluit de vergadering.
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