Verslag Ledenvergadering vrijdag 30 maart 2012
Aanvang: 20.45
Aanwezig namens het bestuur

Notulist
Afwezig namens het bestuur
Aanwezige leden volgens presentielijst

: Koos Kiers, voorzitter
: Mark de Graaf, secretaris
: Simon van Rookhuizen, penningmeester
: Rob Kleine, bestuurslid
: Mark de Graaf
: Henk Polman (met afbericht)
: 49 leden

1. Opening van de vergadering
Koos opent de vergadering. Hij heet een ieder van harte welkom.
Hij blikt terug op een jaar waarin weer veel is gebeurd en waarin hij afscheid neemt als voorzitter na 3 jaar. Hij
heeft altijd aangegeven te willen stoppen als hij 65 jaar wordt en dat is nu het geval. Er zijn in zijn ogen veel
zaken gelukt maar ook veel zaken niet gelukt. Dat wil hij toch benadrukken. Hij heeft het hierbij over het technisch
beleid, clubclustering en het trainerscorps.
Koos wenst tenslotte alle aanwezigen een plezierige vergadering toe.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

Mededelingen:
Ingekomen stukken:
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Bericht van verhindering ontvangen van Bart van Rookhuizen, Henk Polman, Piet &
Jopie Bleeker, Allard vd Pal, Herman en Mariet Thomas.
Verslag van de kascontrolecommissie van 27 maart 2012 (zie hierna) en een mail van
Ben Riteco over een paar punten uit het concept technisch beleidsplan.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2011 en de extra ledenvergadering 11
april 2011

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de ledenvergadering.
4.

Behandeling en vaststelling van de jaarstukken 2011

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. Er zijn ook vanuit de zaal geen vragen over het
financieel jaarverslag
c. Verslag van de kascontrole commissie
Het verslag van de commissie bestaande uit Bart van Rookhuizen en Jacques Niesten wordt voorgelezen. Deze
wordt onder dankzegging goedgekeurd waarna aan het bestuur decharge wordt verleend.
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5.

Vaststelling begroting 2012

Nico Admiraal heeft een aantal vragen over de begroting:
- Ambitieniveau van DEM en wat is de doelstelling met de forse algemene reserve? Antwoord: Hiervoor
wordt verwezen naar het beleidsplan
- Zit het nieuwe beleidsplan reeds opgenomen in de begroting? Antwoord: Ja het beleidsplan werkt zoveel
mogelijk kostenneutraal en moet zichzelf terugverdienen
- Hoe kunnen de trainerskosten dalen bij het hogere ambitieniveau? Antwoord: Er is afscheid genomen
van 2 trainers die veel kosten en zijn vervangen door trainers met lagere kosten. Het aantal trainers zal
echter op niveau blijven.
- Kan er een electronisch tijdsregistratiesysteem aangeschaft worden met meerdere systemen? Antwoord:
Dit zal komend jaar worden bekeken en is ook onderdeel van het beleidsplan
6.

Vaststelling contributie 2012

Koos licht toe dat dit een nieuw punt is vanuit de nieuwe statuten. De contributie zal dit jaar niet worden
verhoogd m.u.v. de inflatiecorrectie. Hiermee gaan de leden akkoord.

7.

Benoemingen
•
•
•
•
•
•

8.

Aftredend en niet herkiesbaar Koos Kiers en Henk Martens;
Aftredend en herkiesbaar Henk Polman bestuurslid Werkgroep Accommodatie & Activiteiten: De
ledenvergadering gaat onder applaus akkoord.
Voorstel tot benoeming voorzitter Rob Tuinstra: De ledenvergadering gaat onder applaus akkoord.
Voorstel tot benoeming bestuurslid Jeugdraad: Sebastian Schijffelen: De ledenvergadering gaat onder
applaus akkoord.
Voorstel tot benoeming bestuurslid Werkgroep Wedstrijd Organisatie – Baan: Ron Janssen (vervangt
Henk Martens): De ledenvergadering gaat onder applaus akkoord.
Voorstel tot benoeming bestuurslid Werkgroep Communicatie / PR: Marloes de Heer: De
ledenvergadering gaat onder applaus akkoord.

Benoeming kascontrole commissie

De kascontrole commissie voor 2012 zal bestaan uit Jacques Niesten en Ger Willemse. Als reservelid wordt
benoemd Ralph Apeldoorn.

9.

Huldiging leden

Kampioenen
Robert Moen is een aantal weken geleden Ned. Kampioen indoor op de 200m geworden. Tevens is hij Ned.
kampioen outdoor geworden op de 200m.
De damesploeg (Suzanne Thierry, Lisette Thomas en Simone en Jessie Geel) zijn NK op de 800m estafette
geworden. Ze kunnen helaas niet worden gehuldigd omdat ze bij de sportverkiezing van het jaar in Velsen-Noord
zijn.
Lid van verdienste
Martin Jansen wordt tot lid van verdienste benoemd.
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10. Uitreiking Jacques Martens-prijs
Het bestuur heeft besloten dit jaar de Jacques Martensprijs toe te kennen aan Nico Vessies. Nico heeft veel tijd
en inzet getoond voor de WOC baan en gaat daar nu helaas mee stoppen. Hij wordt bedankt voor zijn gezellige
inzet en wervingstalent.
11. AV DEM beleidsplan 2012-2015 en vaststelling van de commissies
Rob Tuinstra neemt de vergadering verder over van Koos. Rob licht het beleidsplan toe en ook de diverse
commissies. Hij licht toe dat het beleidsplan een concept is en dat er het komende jaar verder aan gewerkt gaat
worden. De leden kunnen ook commentaar geven op het plan. Tevens kunnen de ontwikkelingen via de site
gevolgd worden.
12. Rondvraag
René Hondema stelt vraag over de hoogte van de reserves en koppelt dit ook aan het electronisch
tijdsregistratiesysteem. Dit zal komend jaar worden meegenomen. Zal echter lastig worden omdat er weinig
samenwerking is tussen de clubs
Tenslotte vraag van Gerard Niesten over de visie van DEM over de talentontwikkeling. Hij is het niet eens met de
benadering door Jaspers runningteam en andere talentontwikkelingsgroepen. Rob geeft aan dat dit in het
beleidsplan voor de komende jaren is meegenomen. Als DEM zelf de talenten kan houden en training geven op
het vereiste niveau zou dat natuurlijk het beste zijn. .
13.

Sluiting

Voordat de vergadering wordt gesloten wordt eerst Koos nog even in het zonnetje gezet. Hij heeft veel voor de
club gedaan en krijgt een doosje wijn.
Mark dankt allen voor de aandacht en de inbreng en sluit de vergadering.
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