Verslag Ledenvergadering vrijdag 22 maart 2013
Aanvang: 20.45
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 WOC-W
: Marloes de heer, bestuurslid WCPR
: Sebastian Schijffelen, bestuurslid JR
: Ron Jansen, bestuurslid WOC-B
: Henk Polman, bestuurslid WAZ
: Mark de Graaf
:: 47 leden

1. Opening van de vergadering
Rob opent de vergadering. Hij heet een ieder van harte welkom.
Hij blikt terug op een jaar waarin weer veel is gebeurd. Er zijn veel doelstellingen gerealiseerd maar er is ook nog
veel te doen. Het bestuur heeft geprobeerd een cultuuromslag te bewerkstelligen: Willen bewegen op de lange
termijn. Er is in 2012 een forse ledengroei gerealiseerd (1/3 bij de wedstrijdatleten en 2/3 bij de recreantenatleten.
Er is geïnvesteerd in trainers d.m.v. cursussen. Er zijn 4 cursisten voor de baanatletiektrainerscursus en 4 voor
de looptrainerscursus.
Rob wenst tenslotte alle aanwezigen een plezierige vergadering toe.
2. Huldiging en bedanking leden

De kampioenen van 2012 worden allen gehuldigd:
- Meisjes en jongens estafette indoor NK junioren D
- Stan Niesten (3000m indoor en NK cross)
- Simone Geel-Herlaar (NK masters 200m en 400m)
- Rob Moen (100m en 400m masters outdoor en WK indoor 200m)
Na afloop van de huldiging een opmerking van Gerrit Tichgelaar waarom de pupillen niet gehuldigd worden op de
ledenvergadering. Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor de pupillen met name in de krant. Rob T. geeft aan
dat het bestuur er bewust voor gekozen heeft om geen pupillen te huldigen tijdens de ALV vanwege het late
tijdstip. De pupillen zijn reeds eerder gehuldigd. Daarna nog een korte discussie met Gerrit over de wijze van
publicatie in de krant. Afgesproken wordt dat Gerrit bij de eerstkomende vergadering van de WCPR zal
aanschuiven om mee te discussiëren over het beleid t.a.v. publicaties in de krant.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen:
Ingekomen stukken:

Bericht van verhindering ontvangen van Bart van Rookhuizen, Ben Riteco, Roelf en
Anja Akkerman, Plonie Scheringa, Els Sondervan en Martien Martens
Verslag van de kascontrolecommissie van 11 maart 2013 (zie hierna).

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2012
Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ledenvergadering.
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5. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2012
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:
- Jan van Hout heeft een vraag waarom de verkoop van de sweaters op nihil staat terwijl er wel sweaters
zijn verkocht. Siem antwoord dat de sweaters uit voorraad zijn verkocht en dat je dit dus ook niet in het
resultaat ziet.
- Jan van hout heeft ook vraag over de trainerskosten en de cursussen. Siem antwoord dat de kosten van
de cursussen in de buitengewone uitgaven terugkomen omdat deze kosten niet waren begroot.
- Vraag Henri waarom de andere opbrengsten in 2012 zo hoog zijn en in begroting 2013 een stuk lager.
Antwoord Siem dat dit komt doordat de verhuur van de kantine minder wordt. Prodies is eruit en ook het
zangkoor huurt niet meer. Op korte termijn niet de verwachting dat dit zal veranderen
c. Verslag van de kascontrole commissie
Het verslag van de commissie bestaande uit Jacques Niesten en Ger Willemse wordt voorgelezen. Deze wordt
onder dankzegging goedgekeurd waarna aan het bestuur decharge wordt verleend.
6. Vaststelling begroting 2012
Jan van Hout heeft een vraag over de begroting: Vervanging clubblad door iets anders? Antwoord: Er is nu
sprake van een overgangssituatie. Er komt nog een nieuwsbrief om een en ander duidelijk te maken waarbij de
mensen ook duidelijk kunnen aangeven of ze nog een papieren versie van de nieuwsbrief willen blijven
ontvangen
Henri Numan heeft een vraag over de hoogte van de post topsportplan in de begroting. Rob legt uit dat het
topsportplan nog onderhanden is. Momenteel veel atleten in het topsportplan daarom hoge post in de begroting.
Het topsportplan zal komend jaar veranderen.
7. Vaststelling contributie 2012
Rob licht toe dat dit een punt is vanuit de nieuwe statuten. De contributie zal dit jaar niet worden verhoogd m.u.v.
de inflatiecorrectie. Hiermee gaan de leden akkoord.

8. Benoemingen
•
•
•
•
•

Aftredend en niet herkiesbaar Henk Polman;
aftredend en herkiesbaar Siem van Rookhuizen. De ledenvergadering gaat onder applaus akkoord.
aftredend en herkiesbaar Rob Kleine. De ledenvergadering gaat onder applaus akkoord
voorstel tot benoeming bestuurslid Werkgroep Kantine & Activiteiten (WKA): Paula Polman De
ledenvergadering gaat onder applaus akkoord.
voorstel tot benoeming bestuurslid Werkgroep Accommodatie Zaken (WAZ): Henk Martens De
ledenvergadering gaat onder applaus akkoord.
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9. Benoeming kascontrole commissie
De kascontrole commissie voor 2013 zal bestaan uit Ger Willemse en Ralph Apeldoorn. Als reservelid wordt
benoemd Jan van Hout.

10. Huldiging leden en uitreiking Jacques Martens-prijs
Lid van verdienste
Siem Herlaar en Plonie Scheringa worden benoemd tot lid van verdienste. Plonie is helaas vanwege ziekte
afwezig
Uitreiking Jacques Martens-prijs
Het bestuur heeft besloten dit jaar de Jacques Martensprijs niet uit te reiken.
11. Rondvraag
Vraag van Theo van Grevenhof over de bezoldiging van trainers naar bijscholingscursussen. Recentelijk heeft
het bestuur besloten dat de vergoeding aan maximum onderhevig is. Rob geeft aan dat dit alleen geldt voor
bezoldigde trainers maar dat dit punt op 8 april op de agenda van de bestuursvergadering komt omdat er al meer
vragen over gesteld zijn.
12.

Sluiting

Rob dankt allen voor de aandacht en de inbreng en sluit de vergadering.
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