
ACW'66 jaarverslag financiën en software ledenadministratie 2017 
 
Auteurs: Ruud van Raak 
Datum: 03 april 2018 

Welke resultaten heb je bereikt? 

Op ad interim basis de boekhouding verwerkt en de noodzakelijke betalingen en incasso’s uitgevoerd. 
Een aanvang gemaakt met de overstap naar het software pakket van Allunitedtbv de ledenadministratie. 

Wat ging niet goed? 

De opstart met Allunited is niet zonder slag of stoot verlopen.  
Inmiddels weet Simone Buckmann en ondergetekende redelijk de weg binnen het pakket en zijn de 
mogelijkheden voor onze vereniging ook redelijk in kaart. 
 
Echter de daadwerkelijke praktische doorvoer naar de Atletiekunie is een omslachtige handeling gebleken 
met tal van risico’s zeker als daarbij aanvullende indelingen voor intern gebruik komen kijken. 
De ondersteuning daarbij van Allunited is tot op heden beperkt tot het ingeven van helpdesktickets en 
verwijzingen naar standaard helpteksten. 
Om daarin verder te komen hebben we minimaal een aantal praktische persoonlijke cursussen nodig en 
dan nog blijft Allunited een algemeen pakket wat voor meerdere sportbonden kan werken maar niet 
volledig is toegerust op enkel Atletiek. 
 
Op dit moment zijn we even terug bij de oude methode met een ledenlijst in excel. 

Wat wil je in 2018 bereiken? 

Overdracht naar een volgende penningmeester. 
Ledenadministratie terug op orde. 

Wat heb je daarvoor nodig? 

Een penningmeester en juiste ondersteuning aan de ledenadministratie. 

Relevante cijfers 

De cijfers zoals deze worden verspreid op de ALV aangevuld met de aanbevelingen vanuit de kascommissie. 
- Instroom groep senioren zijn samengevoegd met de LAG. 

Categorie 
 

2015 2016 
Q1 

2016 
Q2 

2016 
Q3 

2016 
Q4 

2017 
Q1 

2017 
Q2 

2017 
Q3 

2017 
Q4 

Speedy’s 4 6 8 8 3 7 9 9 2 
G-Atleten 9 9 9 9 9 10 9 9 9 
Pupillen 45 44 46 41 38 36 41 38 37 
Junioren 54 49 49 49 57 53 48 43 52 
Jeugdloopgroep 6 9 9 7 5 6 3 2 2 
LAG 70 71 80 68 66 69 81 73 82 
Instroomgroep 
Senioren 

8 0 -       

Basisgroep 30 27 26 25 25 26 25 25 23 
Senioren/Masters 17 18 17 16 20 18 18 18 17 
NordicWalking 27 26 24 23 24 25 26 27 27 
DFG 7 6 6 6 6 7 7 7 7 
Overig (kader, 
Ereleden, jury) 

40 36 36 37 37 36 35 35 35 

LOL 2 8 7 7 8 5 4 1 1 
Totaal 319 309 317 296 298 298 306 287 294 



 
ACW'66 jaarverslag bestuur 2017 

In 2017 is het nieuwe bestuur bestaande uit Harold, voorzitter(sponsoring, communicatie)Kevin, 
WO(renovatie baan en vrijwilligersbeleid)en TC (nieuw beleidsplan en behoud van leden, Ruud(financiën en 
project software ledenadministratie) Roelant, secretaris(sleutelbeheer, VOG aanvragen, organisatie  van 
horeca bij evenementen, contactadres algemeen, agenda’s opstellen) 

Welke resultaten heeft de het bestuur bereikt? 

 Oprichten van themagroepen; website en ledenadministratie (de aanschaf van een nieuwe 

administratiepakket, All United) 

 VOG overzicht en sleutelbeheer overzicht inzichtelijk gemaakt.  

 Begeleiden van de renovatie baan en de feestelijke opening voorbereid 

 Vrijwilligersbeleid uitgewerkt m.b.v.  nieuw organogram. Diverse functies in laten vullen als SFA 

coördinator (vervanging), wedstrijdcoördinator(nieuw) en accommodatiebeheerder(vervanging) 

 Aanschaf nieuwe polshoogspringmat en hoogspringmat (door gemeente betaald) 

 Sponsorinkomsten: maximaal 20% gaat terug naar sponsoren in de vorm van een cadeautje, 

sponsorbijeenkomst etc. Dit is te besteden naar inzicht van de sponsorcommissie. 80% komt ten 

goede aan de exploitatie, investeringen of reserveringen. De verdeling hiervan wordt jaarlijks 

opgenomen in de begroting. 

 Project aanschaf ET, de gezamenlijke aanschaf met buurtclubs komt niet van de grond en er is 

besloten is om deze in Vlaardingen te huren tijdens wedstrijden 

 Oprichting van Club van 50: In de sponsorcommissie is het idee ontstaan. 50 leden steunen de club 

met 50 euro (particulier of zakelijk). Het idee is om dit te koppelen aan een concrete bestemming 

van het geld, en de club van 50 krijgt hierin dan ook zeggenschap.  

 Beleidsplan 2014-2019: communicatie, vrijwilligersbeleid hebben we al opgepakt. Wat overblijft: 

een technisch beleidsplan. Het technische beleidsplan gaat WOTC oppakken en zal dan kijken naar 

doelen over 2 jaar, maar ook wat er op korte termijn bereikt  kan worden.  

Wat ging niet goed? 

 De uitrol van het aanstellen van coördinatoren, presentatie en benadering in de verschillende 

groepen 

 Terugkoppeling VOG aanvragen( door wisseling account veel vertraging opgelopen) 

Wat willen wij in 2018 bereiken? 

 VOG overzicht en sleuteloverzicht optimaliseren 

 Zorgen voor vrijwilligers voor een aantal functies (Jurycoördinator) 

 Zorgen voor nieuwe leden  

 Club van 50 verder concretiseren 

 Verder uitwerken van het Beleidsplan 

 Sponsoren verder zoeken 

Wat hebben we daarvoor nodig? 
De juiste mensen (vrijwilligers) op de juiste plaats die in kleinere  (projectgroepen) dit kunnen oppakken. 
Goede communicatie is hierbij van wezenlijk belang. 
 
 
 
 
 



 
ACW'66 jaarverslag WOTC 2017 
 
Welke resultaten heeft de WOTC bereikt? 
Het jaar 2017 heeft met name in het teken gestaan van realisatie van een nieuwe atletiekbaan. Van begin 
juni tot eind oktober is de baan volledig op de schop gegaan en hebben we een fantastische baan terug 
gekregen.  
Naast de baan zijn er diverse overleggen geweest met de trainers en is het bestuur verandert. Tevens is er 
een start gemaakt met een nieuwe invulling van lopen binnen ACW middels gesprekken met de trainers, 
maar ook een eerste enquete.  
Samen met Triatlon Vereniging De Langstraat is er besloten de Liberty Run gezamenlijk te organiseren. 
Tevens gaan we intensiever met elkaar samenwerken.  
 
Wat ging niet goed? 
Door allerlei omstandigheden heeft de realisatie van de baan lang in beslag genomen. Mede hierdoor was 
2017 een dramatisch jaar voor de organisatie van de verschillende wedstrijden. 4 Wedstrijden in een heel 
jaar waarvan één op de baan is zeer beperkt. 
 
Wat willen wij in 2018 bereiken? 
Doelen voor 2018 zijn: 

- Splitsing van de WOTC naar een Wedstrijd Organisatie Commissie en Technische Commissie (reeds 

gerealiseerd)  

- Jaarplan voor TC en WOC 

- Oude niveau van wedstrijden organiseren ( 2016) 

- Opzet nieuwe structuur Loopgroepen 

- Realisatie Technisch beleid 

- Samenwerking Triatlonvereniging intensiveren 

- Uitbouw trainerskorps  

Wat hebben we daarvoor nodig? 
Liefde en inzet van alle betrokkenen voor onze vereniging. Door tijd en energie ergens in te steken en 
hierover met elkaar te communiceren bereiken we datgene wat we willen bereiken.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACW'66 jaarverslag materialencommissie 2017 
 

Wat hebben we bereikt? 

 Materialen onderhouden voor de training en de wedstrijden.  

 Tijdens en voor wedstrijden de materialen verzorgt. 

 Nieuwe materialen aangeschaft. 

 Deelgenomen aan de besprekingen over de aanleg van de nieuwe baan. 

 Tijdens de uitvoering van de aanleg van de baan feedback gegeven aan het bestuur. 

 Nieuwe vlonders voor de springmatten gemaakt. 

 

Wat ging er niet goed? 

 Eigenlijk niet zo veel. Niets wat ik me helder kan herinneren. 

 

Wat wil je in 2018 bereiken. 

 Materiaal onderhouden en op pijl houden. 

 Marathonklok laten maken (is nu kapot). 

 Trainers en WOC daar helpen waar kan en nodig is op het gebied van materiaal. 

 

Wat heb je daar voor nodig? 

 Feedback en input van de leden. Met name van trainers, TC, WOC en bestuur. 

 

Likes 

 We hebben wat likes gehad op facebook toen er foto’s van het maken van de vlonders op stonden. 

 

Piet Span 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



ACW'66 jaarverslag communicatie 2017 

 
Auteur: Harald van Engelen 
Datum: 6 april 2018 
 
De volgende personen zijn nu bezig met communicatie: 

 Adri van der Mast (webmaster) 

 Maaike Verkerk (digitale nieuwsbrief) 

 Jessica Joosten (Facebook) 

 Harald van Engelen (vanuit bestuur) 
 
Norman Leijtens zal ook gaan aansluiten als webmaster. 

Welke resultaten heb je bereikt? 

Dankzij de ruimhartige sponsoring van InternExtern hebben we een nieuwe website! Belangrijk is dat 
iedere groep zijn eigen pagina heeft.  
 
Sinds begin april werken ook alle formulieren: 

 Proeflesaanvragen komen direct uit bij de trainer 

 Afmeldingen direct bij de ledenadministratie en bij alle trainers 
 
Een belangstellende heeft zo binnen een aantal klikken een proefles aangevraagd. 

Wat ging niet goed? 

Het duurde wat langer dan we wilden, door omstandigheden. 

Wat wil je in 2018 bereiken? 

 De website mag nog mooier worden met onze eigen foto's. Wie pakt het op? 

 En duidelijke lijnen en afspraken om leden en trainers te informeren. 

Wat heb je daarvoor nodig? 

Een fotograaf en een webmaster. 
 
Verder zullen we binnenkort het eerste overleg met de communicatiecommissie hebben. Deze zal bestaan 
uit eerder genoemde mensen, alsmede uit een lid uit de WO- en TC. 

Relevante cijfers 

- 
 

Verder 

Zie verder ook jaarverslag Digitale nieuwsbrief en Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag digitaal Sintelpraatje 2017 
 
In 2017 is het digitale Sintelpraatje 5 keer verschenen. In onderstaande tabel staan per nieuwsbrief het 
aantal verzonden adressen en de verschillende ratio’s (e-mail ontvangen, geopend, gelezen en doorgeklikt 
op de links). 
 

Maand Verzonden Acceptatieratio  Openratio Leesratio Klikratio 

Juni 273 97,8% 63,7% 86,7% 16,1% 

Juli 268 100%% 59,3% 94,7% 17,9% 

September 264 100% 55,7% 84,6% 11,4% 

Oktober 266 100% 58,6% 81,1% 15% 

December 277 100% 58,8% 87,5% 15,5% 

 
Het aantal leden (en ouders van leden) dat de nieuwsbrief ontvangt is behoorlijk gestegen. In januari 2016 
waren dit er nog 224, inmiddels ontvangen 277 leden het digitale Sintelpraatje. 
De nieuwsbrief wordt op dit moment gevuld met korte nieuwsberichten van wedstrijden en andere 
evenementen. De volledige verslagen daarvan kun je bekijken op onze website door middel van het klikken 
op een van de links. Daarnaast worden er aankondigingen en oproepen gedaan. 
Het zou erg leuk zijn als er meer input komt van de verschillende groepen binnen ACW’66. Wie vind het 
leuk om af en toe wat input te leveren? Dat kan in de vorm van een leuk stukje tekst, mooie foto’s, 
interessante weetjes, mooie routes of andere leuke input. Mail naar: nieuws@acw66.nl.   
 
Met sportieve groet, 
Maaike Verkerk 
 
 
Jaarverslag Acw'66 Facebook  
Facebook werkt steeds beter en krijgt een veel groter bereik. 
Op dit moment heeft Acw'66 Facebookpagina 290 likers. Dat is gestegen dit jaar in vergelijking van vorig 
jaar.Berichten worden goed gelezen, met bereik van soms wel 1300 personen! Dus ik ben van mening dat 
Facebook een goed medium is om snel veel mensen te bereiken en onze club te laten zien. 
Tegenwoordig word ook steeds meer een privé bericht gestuurd naar de Facebook pagina. Op deze manier 
hebben de sporters, ook van andere verenigingen, een korte lijn en dus een snel antwoord. Dat word voor 
hun als heel prettig ervaren. 
Ik ben blij dat de onderlinge communicatie tussen de commissies verbeterd is. Nu word er tijdig info 
gestuurd over bijvoorbeeld wedstrijden zodat tijdig de leden geïnformeerd kunnen worden. 
 
Sportieve groet, 
Jessica Joosten  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



ACW'66 jaarverslag sponsoring 2017 
 
Sponsorcommissie bestaat uit: Harald van Engelen en Cedric Vos 
Auteurs: Harald van Engelen en Cedric Vos 
Datum: 26 maart 2018 

Welke resultaten heb je bereikt? 

Nieuwe sponsoren: 

 Mandemakers 

 BPG JacKlijn 

 Finc accountants 

 vanEngelen 
 
Nieuwe sponsoren in natura: 

 InternExtern (website) 

 Vermeulen reclame 

 Nieuwenhuizen Vlaggen en Masten 
 
Tevens is er een opzet gemaakt van sponsorpakketten, zodat nieuwe belangstellende sponsoren eenvoudig 
kunnen kiezen. 

Wat ging niet goed? 

Jeroen van Alphen heeft afscheid genomen van de sponsorcommissie wegens drukke werkzaamheden. 
Jeroen: bedankt voor je inzet en het mede opzetten van de sponsorcommissie. De behaalde resultaten zijn 
zichtbaar: je hebt ACW hiermee echt verder geholpen! 
 
Cedric Vos wil zijn activiteiten ook op een lager pitje houden. Belangrijkste opdracht voor Cedric: 
Mandemakers supertevreden houden als sponsor en ervoor zorgen dat ze de overeenkomst in 2020 weer 
verlengen! 

Wat wil je in 2018 bereiken? 

 Club van 50: 50 leden van sponsoren -kan ook persoonlijk- 50,- en beslissen gezamenlijk over de 
bestemming 

 Bedrijfssporten: Aanbieden van looptrainingen voor bedrijven in training naar een loopevenement, 
in combinatie met sponsoring. Hiervoor loopt een aanvraag 

 Hardloopshop: In combinatie met trainingspakken, truien etc. Het doel is dat we ons als club met 
meer trots presenteren. In combinatie met sponsoring door Hardloopshop 

Wat heb je daarvoor nodig? 

Als we 10 leden hebben voor de Club van 50 kunnen we starten. We hebben al 2 aanmeldingen. Uit de 
eerste 10 aanmeldingen kiezen de leden zelf hun bestuur en gaan aan de slag. De regels zijn eenvoudig: 
Vooraf betalen, geld wordt geparkeerd, het bestuur van de Club van 50 kiest de bestemming binnen de 
kaders van de club.  

Relevante cijfers 

In 2018 zijn de sponsorinkomsten € 6.075,-. We moeten hiervoor ook kosten maken, we verwachten dat 
80% van de sponsorinkomsten direct ten goede komt aan de vereniging. 
 
Dit is exclusief de in natura sponsoring; deze wordt doorgaans niet in de administratie vermeld. 
 
 



Jaarverslag jeugdcommissie 2017 

 

We hebben een mooi jaar gehad met de jeugdcommissie, ondanks de renovatie van de baan zijn er toch 

activiteiten georganiseerd waaronder: 

 Afsluiting van de Pupillen voor de zomervakantie met spelletjes en de ijscokar als traktatie. 

 Sponsorloop is vervallen ivm de renovatie van de baan  

 Feestavond Junioren is georganiseerd in november in de kantine  

 Jeugdkamp voor de C, B en A pupillen met de D junioren was geslaagd. Dit jaar konden we ook 
gebruik maken op de locatie van een grote tent wat fijn was omdat het weer niet meewerkte. 

 Sinterklaasviering voor alle jeugdgroepen door middel van Pieten die op bezoek kwamen bij de C 
en B pupillen of met een dobbelsteen spel in de kantine voor de oudere jeugd. 

 Oliebollentraining in december weer als afsluiting van het jaar was zeer geslaagd.  
 

De samenstelling van de jeugdcommissie is dit jaar wel veranderd, we hebben nog maar 5 leden.  

Jesse is dit jaar gestopt ivm zijn studie. We zijn daarom op zoek naar nieuwe leden. 

Tijdens de oliebollen bakken (Ben Claessen)  heeft zich al 1 ouder aangegeven dat hij ons wil helpen, 

Maar toch hopen we dat er nog nieuwe leden geïnteresseerd zijn. Laat het ons weten.  

 

Inge Beumer 

Secretariaat van de  jeugdcommissie  

 
 


