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Notulen ALV van ACW'66 op 18 april 2018 
Locatie: Recreatiepark & Brasserie Het Genieten, Roestelbergseweg 3, Kaatsheuvel 
 
Aanwezigen volgens getekende lijst, 31 leden 
Afmeldingen: Roelant Oort, Derk-Jan en Stella Elshout, Eddy en Annie Stadwijk, Jacqueline Koek, Mieke 
Zuijderwijk, Simone Buckmann, Hans Mook, Jan vd Schans, Sandra van Laarhoven, Joost Verschure, Jos Elshout. 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent om 20:07 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
Anouk Olijve showt het trainingspak dat beschikbaar wordt gesteld alle trainers, dankzij een mooie sponsordeal 
met Hardloopshop. Er komt tevens een speciale collectie van truien en trainingspakken die leden kunnen 
bestellen. Een pasavond volgt, bestellen kan via de speciale ACW'66-webshop van Hardloopshop. 

2.  Behandeling en vaststellen notulen van 8 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

3.  Terugblik en vooruitblik van de commissies 
Iedere commissie vertelt kort over wat er goed ging vorig jaar, wat er niet goed ging, wat het plan is voor dit jaar 
en hoe anderen daarbij kunnen helpen. Het idee is om zo in korte tijd van elkaar te horen wat er speelt. 
 
Zie hiervoor ook de separate jaarverslagen. Aan het woord zijn geweest: 

• financiën en ledenadministratie: penningmeester Ruud van Raak 
• bestuur: voorzitter Harald van Engelen 
• Wedstrijd Organisatie Technische Commissie (W.O.T.C.): Yves Vos 
• materiaalcommissie: Piet Span 
• communicatie: Harald van Engelen 
• digitale nieuwsbrief Sintelpraatje: Maaike Verkerk 
• social media: Jessica Joosten 
• sponsoring: Cedric Vos 
• jeugdcommissie: Inge Beumer 
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Yves Vos verzorgt de toelichting namens de WOTC. 
 
Aanvullende toelichting door het bestuur: 

Vrijwilligers 

Het vrijwilligersbeleid heeft een hoge prioriteit in de club. We hebben vorig jaar twee zaken afgesproken: 
• Iedere groep wordt gekoppeld aan een taak of taken 
• We plannen de leden zelf in, we gaan niet smeken 

 
Het heeft goed gewerkt voor het oud papier en het schoonmaken van het clubgebouw. Voor de wedstrijden is het 
beleid nog niet tot goede uitvoer gekomen. We houden vast en zullen ervoor zorgen dat ook dit voor elkaar komt. 
De urgentie is iedereen -zeker ook na de afgelaste wedstrijd van 8 april- duidelijk. Ook belangrijk: Voor leden die 
1 of 2 keer per jaar een steentje bijdragen -straks iedereen dus- is het gemakkelijker en leuker om een stapje 
extra te doen en bijv. te gaan jureren of een andere taak op te pakken. Vrijwilligerswerk is dus de basis. 

Beleidskaders 2020 

Het bestuur heeft de beleidskaders 2020 vastgesteld. Een paar wensen/dromen hieruit: 
• Hoe kunnen we voor een warm bad zorgen voor alle leden? 
• Krachttraining beschikbaar voor alle groepen 
• Opvang van geblesseerden: fysiotherapie, alternatieve trainingen 
• Alle competitiewedstrijden verplicht (eigen wedstrijden en uitwedstrijden) (tot 7 wedstrijden per jaar), voor 

alle leden met wedstrijdlicentie 
• Wat kunnen we doen met meer clubactiviteiten? Leden en ouders betrekken? Familietraining? 
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De technische commissie gaat hiermee aan de slag. Als de kaders door bestuur en TC 
vastgesteld zijn zullen we ze delen in de club. Want misschien heb jij wel ideeën of kun je helpen! 
Het doel is vervolgens om er telkens 1 punt uit te pakken en binnen een termijn van 3 maanden zichtbaar 
resultaat te boeken. 

4. Behandeling en vaststellen van de financiële jaarstukken  
Het financieel jaarverslag over 2017 is door de penningmeester uitgereikt en toegelicht. 
 
De kascommissie (Roberto Dreesen en Derk-Jan Elshout) hebben na wat steekproeven en wat vragen hebben 
geen onregelmatigheden geconstateerd. De penningmeester heeft de 3 aanbevelingen van de kascommissie, 
die ook uitgedeeld zijn, gedeeld met de ALV. 
 
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit Roberto Dreesen en Piet Span. 

5. Behandeling en vaststellen van de begroting 2018 
Antoine Span: Ik maak me er zorgen over dat sponsorgelden, overigens een mooi bedrag, in de begroting zijn 
opgenomen. Sponsorgelden kunnen plotseling terugvallen, en dan hebben we een probleem. Cedric Vos zegt 
dat het doel van de sponsorcommissie inderdaad is om juist voor extra dingen te zorgen. 
Bestuur: Als we sponsorgelden niet opnemen in de begroting hebben we 2 opties. Of we moeten de kosten 
drastisch verlagen of de contributie verhogen. Is dat wat we willen? We zullen de terugloop van het aantal leden 
moeten ombuigen naar een stijging. Laten we daar onze energie in steken. 
 
Gerard Joosten: Vorig jaar hebben we besloten dat een wedstrijdlicentie voor iedereen verplicht is. Voor veel 
lopers, die nooit aan een wedstrijd zullen deelnemen, is dat niet wenselijk. 
Kevin Joosten: Dat is inmiddels door het bestuur besproken en de regeling is ook aangepast. Deze is geworden: 
‘Een wedstrijdlicentie is verplicht voor iedereen die aan technische atletiek doet (m.u.v. de Speedy’s en G-Atleten) 
en de wedstrijdloopgroep.’ 
Het bestuur realiseert zich dat het formeel goed is om dit voor te leggen aan de ALV. De ALV gaat akkoord met 
de aanpassing van de regeling. 
 
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting en contributie voor 2018 en verleent het bestuur 
decharge voor de jaarrekening van 2017. 

6.  Rondvraag 
Anton Verhoeven: 'Zou het niet nuttig zijn om zaken die zich in de club afspelen (bestuur, ! WOTC, etc.) op de 
website te vermelden? Hierdoor kan iedereen zich op de !hoogte stellen van wat er zich binnen de club afspeelt.' 
Antwoord door Harald !: Ik hoop Anton dat deze opzet van de vergadering je wijzer gemaakt heeft. Tevens ben je 
altijd welkom om in het eerste half uur van het bestuursoverleg binnen te lopen. De nog op te zetten 
communicatiecommissie (zie jaarverslag) kan er ook voor zorgen dat de juiste informatie bij de leden terechtkomt. 
Bedankt voor de tips. 
 
Jeugdcommissie: 'De hoogspringmatten zijn voor onze pupillen, de Speedy’s, C en B-pupillen echt te hoog. Zelfs 
met de bakken ervoor is het niet haalbaar, behalve als ze groot zijn. Hierdoor kan er nu niet de wedstrijdvorm voor 
hoogspringen getraind worden.'  
Antwoord door Kevin Joosten: De hoogspringmatten zijn niet ons eigendom, maar hebben wij in bruikleen van de 
gemeente. Tijdens de renovatie van onze atletiekbaan kwamen we er achter dat de polsstokhoogmat niet meer 
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voldeed aan de IAAF-normen. Na lang onderhandelen hebben wij de gemeente er van weten te overtuigen dat 
ook de lage hoogspringmat (hoogte 40 cm) vervangen moest worden, aangezien deze volledig was versleten. De 
gemeente heeft de vervanging van beide matten bekostigd op voorwaarde dat beide matten zouden voldoen aan 
de meest recente IAAF-normen. Daarom hebben wij nu een nieuwe hoogspringmat met een hoogte van 60 cm 
(en afmetingen 4 x 6 meter) gekregen. Uiteraard hebben wij de wens uitgesproken om een lage trainingsmat te 
krijgen, maar de gemeente wil niet twee hoogspringmatten vervangen. Wij begrijpen dat het voor een training 
beter zou zijn om een lage hoogspringmat te gebruiken. Wij hebben als vereniging geen geld om een nieuwe mat 
aan te schaffen en daarnaast hebben we ook geen bergingsmogelijkheden voor een extra mat. 
Mocht op termijn de oude hoogspringmat aan vervanging toe zijn, dan willen wij uiteraard met de gemeente 
bespreken om hier een lagere mat of een Athletic Champs mat voor terug te leggen. Dit gaat echter nog wel 
enige jaren duren. 
 
Na discussie in de vergadering wordt besloten dat het bestuur toch nog kijkt welke mogelijkheden er zijn.  

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en nodigt iedereen uit voor de aansluitende BitterBallenBorrel. 

Bijlage bij punt 5 
Voorstel betreft de contributies voor 2018. Het bestuur stelt als aanpassingen voor Ingaande 01-04-2018 
 

Categorie 
Contr ibutiebedrag bij  
ACW'66 Wedstr i jdl icentie Atlet iekunie 

  2017 2018 2017 2018 
Speedy's       17,85        18,30  nvt  nvt 
G-Atleten       22,95        23,55  nvt  nvt 
Pupillen        33,00         33,90          8,00         8,05 
Junioren/Jeugdloopgroep        38,40        39,45        14,20          14,30 
Senioren / Masters/LAG        42,45         43,65          22,70        22,85 
DFG         31,90        32,70  nvt  nvt 
Nordic Walking       23,55         24,15  nvt  nvt 
         
Inschrijfgeld(eenmalig)         17,95        18,50     
 
Alle bedragen zijn in Euro’s per kwartaal en gelden tot en met het 1e kwartaal van 2019 
 
 
 


