Voorlopige notulen Algemene Vergadering 15 december 2015

Aanwezig: het voltallige bestuur en degenen die de presentielijst hebben getekend.
Bericht van verhindering ontvangen van: Rien van Haperen, Cecile Witteveen, Ton de
Kort, Janine Kortbeek en Alfons Goossens.
1. Opening om 20.10 uur door voorzitter Bart van Leerdam. Hij memoreert de
twee leden die zeer kort geleden zijn overleden: Leo Vandeberg en Cor Engels.
2. Ingekomen stukken en mededelingen: geen
3. Notulen vorige vergadering: pagina 1, laatste punt Financieel jaar verslag:
Jos van Limpt merkt op dat Berry’s conclusie onjuist is, n.l. dat de andere
evenementen (dan de Kangoeroeloop)verlies moeten hebben opgeleverd is. De
vergadering neemt hier kennis van.
Naar aanleiding van tweede punt Algemeen jaarverslag (m.b.t. de kracht/fitness
ruimte): de evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het bestuur handhaaft
het principe dat een lid dat meer gebruik maakt van onze voorzieningen en
trainingen bovenop het standaard aanbod ook meer contributie moet betalen.
Echter, vanwege organisatorische problemen is besloten dat leden van atletiek,
trim of gymnastiek voorlopig zonder meerprijs gebruik mogen maken van de
kracht/fitness ruimte. Voor personen die uitsluitend lid zijn om gebruik te
maken van de kracht/fitnessruimte geldt een apart contributietarief.
Daarmee zijn de notulen vastgesteld.
4. Benoeming lid kascommissie: Rob Pietjouw is vorig jaar afgetreden als
voorzitter van de afdeling gymnastiek en toegetreden tot de kascommissie,
maar is ondertussen weer voorzitter ad interim van deze afdeling. Dat maakt
het onmogelijk dat hij deel uitmaakt van de kascommissie. Zijn plaats wordt,
als de vergadering daarmee instemt, ingenomen door Sandra Schouten. Zij stelt
zich kort aan de vergadering voor. De vergadering benoemt haar vervolgens bij
acclamatie als lid van de kascommissie.
5. Vaststellen meerjarenplan 2016 – 2020: het meerjarenplan wordt met
behulp van een sheetpresentatie toegelicht door de voorzitter. Naar aanleiding
van de presentatie zijn de volgende vragen gesteld:
 Bert Huizinga: het bestuur wil ongebonden trimmers binden aan het aanbod
van de vereniging, maar hoe staat de Atletiekunie daar tegenover? Frans
Kortbeek: ook de Atletiekunie probeert deze atleten aan zich te binden,
omdat men daar toch een bron van ledenuitbreiding (en inkomsten) in ziet.
 Bert Huizinga: het verhaal dat de voorzitter houdt is een brij aan informatie,
ook omdat het nog niet op papier staat. Je zou ook een project kunnen
starten voor wintersporters, om hen een betere voorbereiding aan te bieden.
Wat betreft functioneringsgesprekken geeft Bert het advies ook trainers met
een grote taak in dit proces te betrekken. Bart van Leerdam: dank voor de
suggesties.
 Maria Dooyenburg: compliment dat je van “trim” naar “loopsport” bent
gegaan. Jammer dat het niet in begroting zo is verwoord. Bart van Leerdam:
onder loopsport valt alles: ook wandelen bijvoorbeeld. Alles is nog niet
definitief. Vandaar dat in de voorstellen voor 2016 nog de term ‘trim’ is
gebruikt.
 Hein Deenik: ik constateer dat bestuur minder valide sporters een groter
aandeel wil geven. Ik ben vorige week benaderd door een slechtziende man,
die vroeg welke mogelijkheden Prins Hendrik op het gebied van wandelen
biedt. Hein is geen voorstander van dit beleid. Bart van Leerdam: wij krijgen
regelmatig verzoeken van zorgaanbieders of van sporters of wij iets voor
hen kunnen betekenen. Wij gaan daar welwillend mee om, maar kunnen
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alleen een aanbod doen als wij voldoende en gekwalificeerde trainers
kunnen bieden op de gewenste tijdstippen.
Rob Bravenboer: eerst mijn compliment voor het meerjarenplan, de
ambities zijn mooi. Ik constateer dat er hier terughoudend wordt gereageerd
op “loopsport”. Dat is jammer, want het is tijd dat er nu wordt doorgepakt.
Bart van Leerdam: dat is niet de indruk die wij hebben willen wekken, het is
voor 95% rond, er zijn enkel nog wat organisatorische zaken die nog
moeten worden afgehandeld.
Rob Janssen: ik ben blij met het meerjarenplan, omdat het een voortzetting
is van wat er in gang is gezet. Hoe schat het bestuur het financiële risico in
aangaande RTC? Bart van Leerdam: dank voor de opmerking over het
meerjarenplan. Frans Kortbeek: tot en met 2016 lopen de subsidies nog. We
doen er alles aan om ook daarna over middelen te beschikken. Of dat lukt,
is op dit moment nog niet zeker.
Berry Debrauwer: met projecten zoals Start-to-move en Road to Rotterdam
ga je creëren dat een groep maar één keer per week voor een gereduceerd
tarief komt trainen. Bart: een aantal zaken is nog niet duidelijk, daarom zijn
wij nog niet concreet. Op voorhand is wél duidelijk dat er geen sprake is van
gereduceerde tarieven voor dit type ‘klanten’.
Thea Goosens benadrukt dat heel veel mensen gewoon lekker willen blijven
trimmen, en dat we daar rekening mee moeten houden. Bart van Leerdam:
dat klopt. Maar er zijn hiaten in ons aanbod, waardoor we sommige groepen
niet kunnen helpen. Daar moeten we de komende tijd naar kijken.
Maria Dooyenburg: het woord trim is een “oud” woord, loopsport suggereert
niet dat het trimmen wordt afgeschaft. Janneke: wat staat er hierover in de
statuten? Bart: de statuten geven de mogelijkheid tot het instellen van
‘afdelingen’, maar noemen deze niet bij name. Hij ziet geen problemen in
een andere naamvoering.
Bert Huizinga: voor niet-leden moet je het aanbod, de tijdsperiode
beperken. Bart van Leerdam: het bestuur neemt kennis van deze suggestie.

Vervolgens stelt de algemene vergadering bij acclamatie het meerjarenplan
2016 – 2020 vast. Het bestuur bedankt de vergadering voor het vertrouwen.
6. Vaststellen jaarplan en begroting 2016: De voorzitter licht het jaarplan
2016 toe aan de hand van een sheetpresentatie. Naar aanleiding hiervan zijn de
volgende vragen gesteld:
 Marian Piso: wij zien hier een ambitieus meerjarenplan, maar ook een
gemiste kans, want geen aandacht voor “veilig sportklimaat en VOG”. Bart:
het jaarplan geeft de speerpunten voor het komende jaar. Dat zijn de
punten die extra aandacht krijgen boven de reguliere zaken. De Verklaring
Omtrent Gedrag is staand beleid voor alle trainers die met jeugd in
aanraking komen, en op alle fronten is aandacht voor Veilig Sportklimaat.
Marian Piso wil daar graag later op terugkomen.
 Leo van den Broek: in krant stond dat door de wet werkzekerheid clubs in
problemen zouden kunnen komen. Kees van Giessen: Sportservice Noord
Brabant zegt dat het voor ons geen risico inhoudt. De nieuwe wet heeft geen
consequenties voor de tijdelijke contracten die wij een aantal van onze
trainers aanbieden.
 Er wordt gevraagd wat wordt bedoeld met de ‘kwantitatieve stuurinformatie’
die bij Loopsport gewenst is? Bart van Leerdam: het gaat hier om instroomen uitstroomgegevens, uitvalpercentages en dergelijke.
De penningmeester geeft een toelichting bij de begroting 2016. Bij de
opbrengsten moet er rekening worden gehouden dat de gemeentelijke subsidie
na 2016 structureel minder wordt. De verhuur van de atletiekbaan gaat naar de
stichting, evenals de opbrengst van de reclameborden. Wat de
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sponsorinkomsten betreft: veel sponsorinkomsten zijn geboekt bij het
evenement waaronder ze vallen en komen daarom niet apart in de begroting
terug. Toelichting bij de kosten: de trainerskosten zijn lager, omdat een aantal
trainingen op het conto van het RTC komt. De contributie bonden gaat flink
omhoog: bij gymnastiek wordt een stijging van 9 euro per lid verwacht. Vorig
jaar zijn veel materialen extra afgeschreven, vandaar dat die post afschrijving
nu flink lager kan. De kosten van het clubhuis zijn flink wat hoger onder andere
omdat de energielasten hoog zijn. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende
vragen gesteld:
 Berry Debrauwer: hoe staan we er voor met de realisatie van de begroting
van 2015? Ruurd Verdam: goed, nog enigszins afhankelijk van de
opbrengsten van de Kangoeroeloop. Berry geeft aan vertrouwen te hebben
in de realistische begroting van de penningmeester.
 Bert Huizinga: de penningmeester had het over sponsoring: in de cijfers is
dat niet doorzichtig, maar hoe strookt dat met de stijging die beoogd wordt
in het meerjarenplan? Ruurd Verdam geeft toe dat dat in de begroting nog
niet blijkt, maar geeft ook toe liever wat voorzichtiger in de begroting te
zijn. Bert Huizinga: voor ons is op deze manier niet mogelijk te zien of deze
ambitie wordt waargemaakt. De voorzitter belooft deze cijfers zichtbaar te
maken.
 Bert Huizinga: wat betreft het clubhuis: in begroting 2015 is nog een plus
van €3.000,00 volgend jaar wordt verlies begroot. Uit deze begroting
spreekt weinig ambitie. Ruurd Verdam: de plus die begroot was halen we in
2015 niet, maar de kosten gaan voor de baat uit. Een plus zou mooier zijn.
 Rob Janssen: is er zicht op financiële samenwerking met de Rabobank? Bart
van Leerdam: in een eerste gesprek is geconstateerd dat we op
verschillende vlakken uitstekend voldoen aan het nieuwe sponsorbeleid van
de Rabobank. Hij heeft goede hoop dat het in 2016 tot een samenwerking
komt.
Vervolgens stelt de algemene vergadering het jaarplan en de begroting 2016
vast. Het bestuur bedankt de vergadering voor het vertrouwen.
7. Vaststellen contributievoorstel: verhoging met inflatiecijfer betekent een
verhoging van 1,1%. Wij willen die stijging beperkt houden, maar juist bij
jeugdatletiek willen we meer investeren in begeleiding om jeugd vast te houden
en/of de top te laten behalen, zoals ook in het meerjarenplan staat. Daarom
wordt de verhoging daar iets meer dan de inflatiecorrectie. Bij gym is de
verhoging ook meer dan 1,1%, omdat de bondscontributie met ongeveer. €2
per kwartaal omhoog gaat. Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende
vragen gesteld:
 Geraldine Doggen: waarom moet je bij gymnastiek bij 4 uur training € 1,50
meer betalen? Ruurd Verdam: dat is om de systematiek van €19 per extra
uur regelmatig te houden. Op deze manier kost elk extra uur training 19
euro per kwartaal.
 Leo van den Broek: hij blijft moeite houden met verhoging van contributie
van jeugd atletiek. Frans: het heeft ook te maken met wat er in andere
verenigingen wordt gevraagd. Voor de jeugd is de contributie aan de lage
kant. Onze ambities houden ook in dat we meer geld nodig hebben voor de
investeringen in deze groep. Leo: zorg dat het zorgvuldig wordt
gecommuniceerd. Bart van Leerdam zegt dit toe.
Vervolgens stelt de algemene vergadering de contributietarieven voor 2016
vast.
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8. Uitloting obligaties: vanaf 2015, nu dus, gaat elk jaar een kwart van de
obligaties uitbetaald worden. De penningmeester heeft hierover advies
ingewonnen bij het notariskantoor Huijbregts dat destijds de uitgifte van de
obligaties heeft begeleid. De notaris adviseert om de obligaties op basis van
volgnummer in vier groepen te verdelen en in de algemene vergadering één van
deze groepen uit te loten. Dit wordt de volgende jaren herhaald, tot alle
obligaties zijn uitgeloot. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in de notulen
van de algemene vergadering.
Om hier invulling aan te geven heeft de penningmeester vier pingpongballen
meegenomen. Deze zijn onder toezicht van de vergadering door Sandra
Schouten met viltstift voorzien van een nummer 1, 2, 3 of 4. Vervolgens heeft
zij deze in een hoge hoed gedeponeerd. Jan Dankers heeft hieruit onder toezicht
van de vergadering één bal getrokken. Dit blijkt de bal met het nummer 2. Dat
betekent dat groep 2 van de obligaties is uitgeloot. Dat is de obligatie met het
volgnummer 2 en alle volgende obligaties die in een veelvoud van 4 hierop
volgen. Dus: 2, 6, 10, 14, 18, 22 enzovoorts. Leden waarvan een of meer
obligaties zijn uitgeloot worden door de penningmeester gevraagd zich bij hem
te melden, zodat hij de uitbetaling kan verzorgen.
9. Rondvraag:
 Vraag Leo van den Broek: verwarming: ’s morgens warm, ’s avonds is het
te koud. Frans Kortbeek: het is gecompliceerder dan de thermostaat hoger
zetten, maar het heeft onze aandacht.
 Berry Debrauwer: twee opmerkingen: ik had het prettiger gevonden als het
meerjarenplan et cetera eerder waren gepubliceerd. Tweede opmerking: op
website staat niets over EK atletiek, een gemiste kans. Bart van Leerdam:
Berry heeft gelijk, maar het plan was zo laat omdat het bestuur er tot het
laatst mee bezig is geweest. De vermelding van het EK Atletiek op de
website heeft onze aandacht.
 Hein Deenik: ik stoor me eraan dat het clubgebouw door alg aanslag
steeds groener wordt, en aan het feit dat douches en kleedkamers heel
vies zijn. Frans Kortbeek herkent dit signaal niet, maar zegt toe dat we er
op zullen letten en doorgeven aan de Stichting Accommodatie Prins
Hendrik, die hiervoor verantwoordelijk is.
 Rob Janssen: blij met beleidsplan zoals het is, maar is het eens met Berry
dat hij het graag eerder had willen kunnen lezen, zodat hij zich had kunnen
voorbereiden. Rob eindigt met een woord van dank speciaal voor Bart voor
de manier waarop hij deze vergadering heeft geleid.
 Joep Janssen constateert een tekort in de interne communicatie: recent
heeft een groep vluchtelingen met de B-pupillen meegetraind, zonder dat
trainers daar van tevoren iets van wisten. Bart van Leerdam: op zich was
die actie goed bedoeld, maar er moet nog beter worden overlegd of en hoe
we dit onderdeel van onze maatschappelijke rol ten uitvoer brengen. Kees
Janssen: is dit iets eenmaligs of wordt dit regelmaat? Bart van Leerdam:
mits inpasbaar in het trainingsaanbod willen we dit vaker gaan doen.
10. Sluiting 22.25 uur, waarna de aanwezigen worden uitgenodigd voor een
drankje.
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