Notulen ALV van ACW'66 op 17 april 2019
Locatie: Clubgebouw ACW
Aanwezigen volgens getekende lijst: 22 leden
Afmeldingen: Patricia Treffers, Anneke Slik, Maaike Verkerk, Anton Verhoeven, DerkJan Elshout en Gina de Graaf,
Hans Mook, Eddy Stadwijk, Antoine Span.

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent om 20:07 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter meldt dat er 22 leden aanwezig zijn. Volgens de statuten kunnen op de ALV besluiten worden
genomen indien er een de meerderheid is (dus meer dan 50%). Dat betekent dat in deze ALV besluiten genomen
kunnen worden indien minimaal 12 leden voor stemmen.
Leden tot en met 14 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. De wettelijke vertegenwoordiger is alsdan
bevoegd het stemrecht uit te oefenen.'

2.

Behandeling en vaststellen notulen van 18 april 2018

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.
De communicatiecommissie was niet aanwezig maar heeft wel een verslag ingediend. De materiaalcommissie
heeft een korte toelichting in de vergadering gegeven.
Zie hiervoor ook de separate jaarverslagen. Aan het woord zijn geweest:
•
•
•
•
•
•
•

bestuur: Harald van Engelen
Wedstrijdorganisatie: Jan van der Schans
Technische Commissie: Kevin Joosten
sponsoring: Harald van Engelen
communicatie: Derk-Jan Elshout
jeugdcommissie: Ben Claessens
materiaalcommissie: Piet Span

Jan van der Schans geeft aan dat de leden van de Wedstrijdorganisatie hun posities vacant stellen en licht toe
hoe zij tot dit besluit zijn gekomen.

4.

Behandeling en vaststellen van de financiële jaarstukken

Het financieel jaarverslag over 2018 is door de penningmeester uitgereikt en toegelicht.
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De kascommissie (Piet Span en Martin Delsman) heeft na wat steekproeven en wat vragen geen
onregelmatigheden geconstateerd.
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit Piet Span en Erwin van der Lee.

5.

Behandeling en vaststellen van de begroting 2018

Piet Span vraagt of er ooit onderzoek is gedaan naar hoe leden de hoogte van de contributie ervaren. Misschien
is er meer ruimte om deze te verhogen dan wij denken. Twee ouders van pupillen geven aan de contributie als
laag te ervaren, zeker vergeleken met teamsporten. Het bestuur vindt dit een goede suggestie en neemt dit mee.
De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de begroting en contributie voor 2019 en verleent het bestuur
decharge voor de jaarrekening van 2018.

6.

Rondvraag

Maaike London stelt dat de gedragsregels in het clubgebouw nog niet zijn aangepast. De voorzitter stelt dat dit
wel degelijk gebeurd is na het overleg eind vorig jaar. Maar als Maaike graag wijzigingen ziet zullen we dat
natuurlijk aanpassen.
Jolanda van der Schans geeft aan dat bij de jurycursus in Drunen de bestuursleden van DAK hun gezicht hebben
laten zien, terwijl er in Waalwijk geen bestuursleden aanwezig waren. Bestuur: Wij zijn hierover niet geïnformeerd,
als we daarover de volgende keer geïnformeerd worden zullen we graag onze betrokkenheid tonen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Bijlage bij punt 5
Voorstel betreft de contributies voor 2019. Het bestuur stelt als aanpassingen voor Ingaande 01-04-2019.
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Bijlage: Jaarverslag TC
Welke resultaten heeft de TC bereikt?
Het jaar 2018 is de WOTC gesplitst naar een TC en een WOC. Reden hiervoor is om focus te creëren op het
technisch beleid binnen de vereniging.
De eerste maanden was er nog een WOTC en stonden met name in het teken van organisatie van wedstrijden.
Vanaf april zijn: Kevin, Eddy, Machiel en Yves als TC zijnde gestart.
Als ACW zijnde willen we meer groeien in ledenaantal. Om dat te bereiken moeten we als TC zijnde onder andere
zorg dragen voor een kwantitatief en kwalitatief goed trainerskorps en aanbod van trainingen.
Vorig jaar is onder andere Gert van de Berg toegevoegd aan het trainerskorps, zoeken we meer samenwerking
met Triatlon Vereniging De Langstraat om het trainingsaanbod te verbeteren en hebben we een eerste aanzet
gegeven aan een aangepaste structuur van lopen bij ACW door een splitsing naar een prestatiegroep en
recreantengroep.
Om resultaat bereiken heeft de TC maandelijks intern overleg. Tevens overleg met alle geledingen binnen ACW
(Bestuur, WOC) en reguliere looptrainers en technische overleggen.
Tevens is TC zelf versterkt door toetreding van Maxime Verdijk.
Wat ging niet goed?
We zijn vrijwilligers met een druk schema, zodoende neemt iets best wel tijd in beslag, waardoor het soms langer
duurt.
Wat willen wij in 2019 bereiken?
Doelen voor 2019 zijn:
-

Beter neerzetten van TC

-

(Rode Draad training) Technisch beleid op de kaart zetten

-

Opleidingen trainers (kwaliteit trainerskorps)

-

Inzicht in vertrek leden – waarom vertrekken mensen (binding)

-

Samenwerking Triatlonvereniging intensiveren

-

Uitbouw trainerskorps

-

1 nieuw TC lid (ter vervanging van einde Machiel Voorzee / Eddy Stadwijk)

Hoe gaan wij dat doen?
•

Rode draad overleggen

•

Reguliere TC overleggen

•

Analyse eerste resultaten waarom mensen vertrekken

•

Opleidingen.

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.
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Bijlage: Jaarverslag Sponsorcommissie
Datum: 17 april 2019
Van:

Harald van Engelen en Cedric Vos

Het totale sponsorbedrag heeft zich de laatste jaren als volgt ontwikkeld:
•

2016: € 1.025,-

•

2017: € 10.234,-

•

2018: € 8.650,-

•

2019: € 9.050,-

Het bedrag bestaat voor een (groot) deel uit een financiële vergoeding (zichtbaar in de jaarrekening) en een deel
uit natura, zoals inkopen voor de kantine bij de Plus.
We hebben in 2018 acht nieuwe sponsoren mogen verwelkomen:
•

Hardloopshop

•

BPG Jac Klijn

•

vanEngelen communicatie

•

Finc accountants

•

Leefhuys praktijk voor psychotherapie

•

Leerjuist remedial teaching

•

Van Wijlen

•

Dranken- en Horecagroothandel Harry de Louw

En we vermelden ook graag de andere sponsoren die in onze club zoveel mogelijk maken:
•

Mandemakers keukens

•

PLUS Supermarkt

•

InternExtern webbouwer

Cedric en ik doen binnenkort een taartenronde, we bedanken de sponsoren met een taart met ACW-logo.
Belangrijkste doel voor dit jaar is om Mandemakers te verlengen. Het mag duidelijk zijn dat Mandemakers voor
een substantieel deel van onze sponsorinkomsten zorgt, en dat we dit graag willen verlengen.
Tevens gaan we aan de slag met een nieuw idee: de ACW Supporter.
Met ACW Supporter kunnen niet meer actieve leden of (ouders van) actieve leden voor een (extra) bedrag van
50,- de club steunen. Het is een verdere uitwerking en zelfs verbreding van het idee van de Club van 50.
Concreet:
•

Wat is het? Als ACW Supporter steun je de club met een donatie van 50,- per jaar.

•

Wat krijg je ervoor? We houden je op de hoogte van alles wat in de club speelt en je welkom bij alle
activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel en de clubavond. We bedanken je met een naamsvermelding op
de website en op een mooi bord in de kantine.

•

Wat krijg je niet? Je krijgt de status als sponsor, niet als lid. Je hebt dus geen stemrecht in de Algemene
Ledenvergadering.
4

•

Voor wie? Voor iedereen die ACW’66 een warm hart toedraagt. Als je je actieve
lidmaatschap wilt beëindigen en toch betrokken wilt blijven. Als je (als ouder) de club een
extra steuntje in de rug wilt geven. Als je maatschappelijk betrokken bent en dit wilt
steunen met een geldelijke bijdrage.

Als eerste twee ACW Supporters mogen we de ouders van Jelmer van Oosterhout al verwelkomen:
•

Anita van Oosterhout

•

Arno van Oosterhout

Meer informatie naar leden volgt in mei of juni.
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Bijlage: Jaarverslag 2018 Communicatiecommissie
De communicatiecommissie is in 2018 gestart en heeft 1 vergadering gehad op 29-10.
De communicatiecommissie is een verzameling van losse activiteiten met als doel de communicatie van de club
richting de leden te verbeteren.
•

Onze leden voorzien van gewenste informatie.

•

Onze leden op de hoogte brengen van wat er allemaal leeft/gebeurt binnen ACW voor:
o

Clubbinding

o

Zodat ze vrienden en bekenden naar ACW kunnen verwijzen, mochten die iets zoeken wat ACW
bied (een pupil die zijn moeder naar de loopgroep verwijst bijvoorbeeld. Of een loper die een
vriend naar de Nordic Walking groep verwijst)

We kunnen het zien als de digitale opvolger van het Sintelpraatje en het bestaat uit:
1. Facebook gedaan door Jessica Joosten
2. Website, gedaan door Adri van der Mast
3. Nieuwsbrief, gedaan door Maaike Verkerk
4. Fotografie gedaan door Carla van Boxtel en Monique Nuijten-Vugts
Daar reist meteen de eerste vraag:
“Waar zitten onze leden op te wachten”
En de tweede vraag:
“Op welke manier willen onze leden geïnformeerd worden”
Dit ook omdat net als bij het Sintelpraatje het ontvangen of vergaren van “content” lastig is.
Dit zie je terug op de Facebookpagina waar Truus en een andere Jeugdtrainer de enige leveranciers zijn. De
Facebookpagina heeft 316 likers/volgers, wat een toename met een tiental is. Er is minder traffic naar de pagina.
Je merkt wel meer traffic wanneer er nieuwe content is.
Er liggen bij de communicatiecommissie de volgende actiepunten die we dit jaar gaan aanpakken.
•

In kaart brengen welke communicatie middelen worden er door welke groepen gebruikt en waarvoor.

•

Analyse van het gebruik van de website

•

Onderzoek bij trainers en leden wat voor informatie ze willen hebben en hoe.

•

Voor de communicatiecommissie een One-note/google docs vergaderomgeving maken.

Helaas zijn Carla van Boxtel en Monique Nuijten-Vugts niet meer lid van de vereniging, dus geen fotografen meer.
De communicatiecommissie,
Jessica Joosten, Maaike Verkerk, Adri van der Mast, Norman Leijtens, Derk-Jan Elshout
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Bijlage: Jaarverslag jeugdcommissie 2018
We hebben een mooi jaar gehad met de jeugdcommissie
•

Laatste training; voor de pupillen hebben we de laatste training een leuke foto speurtocht georganiseerd.
In groepjes gingen we door de wijk heen met een ijsje als afsluiting.

•

Jeugdkamp voor de C, B en A pupillen, d junioren en dit jaar met de C junioren was geslaagd. C junioren
zijn afgelopen jaar mee op kamp geweest om de kosten te drukken. Door de sponsor Plus van engelen
kan kamp aankomend jaar weer door gaan. We hebben wel besloten om in 2019 weer in de oude vorm
op kamp te gaan. Dit houd in dat het enkel voor de c-b-a pullen en D junioren wordt georganiseerd.

•

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 veranderd, er zijn 6 leden.
•

Kyra is dit jaar gestopt i.v.m. ander werk

•

Inge is gestopt per 1 januari, vervangen is geregeld doordat Marja de secretaris functie van Inge
overneemt

Voor 2019 staan er weer mooie dingen op het programma. Waarin we ook de samen werking met ouders en de
buurt willen proberen te vinden. Dit willen we doen door een ouder-kind training bijvoorbeeld. We hebben hierbij
wel echt jullie hulp nodig. Dus zou je nog graag iets willen organiseren kom gezellig bij de jeugdcommissie.
Marjo van den Velden
Secretariaat van de jeugdcommissie
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