Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 27-11-2017
Aanwezig: 31 leden voor de pauze, na de pauze 33 leden (zie presentielijst)
Afwezig met afbericht: Ans Bakker, Ruud Koning, Jos Foole en Jantine Volmer,

Opening
Fons opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een grote opkomst.
Deze vergadering heeft als doel tot een wijziging van de statuten te komen, de contributie van
2018 vast te stellen, en in een wat informele sfeer informatie uit te wisselen en gezamenlijk na
te denken over de toekomst.

Mededelingen
•

Leden die afbericht hebben gegeven worden benoemd. Astrid Vleeshakker, onze
penningmeester zal wat later inschuiven.

Vaststellen contributie 2018
Punten die spelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opbrengsten Dam tot Dam zijn teruggelopen tot 22K.
De wedstrijdkosten zijn lager door afname kosten Dam tot Dam.
Energie lager (besparing door LED lampen).
De kosten Sportpark blijven op ongeveer 13K.
De trainerskosten gelijk aan bedrag van 2016 en 2017.
Trainers in opleiding: opleidingskosten iets hoger.
De algemene kosten hoger door online ledenpakket.
Bij uitbreiding wedstrijdsecretariaat stijging afschrijvingskosten. Nog niet concreet dus
deze kosten zijn niet opgenomen.
Verlies van bijna 15K, maar liquide middelen nemen toe met ongeveer 10K.
Met liquide middelen op 70K en “verplichte” buffer van 40K, is 30K beschikbaar voor
uitbreiding van het wedstrijdsecretariaat.
Wellicht ook investeren in vaste bankjes bij de baan en een upgrade van meubilair in
de kantine.

Op grond van deze constateringen wordt een contributieverhoging van 2% voorgesteld.
•
•

1,5% inflatiecorrectie plus
0.5% extra uitgaven, tegenvallers en investeringen.

Opmerkingen:
Wim v.d. Poel: Is er bewust geen extra geld gereserveerd voor de wedstrijdatletiek, bijv. voor
een digitale tijdwaarneming. Antwoord, de kosten hiervoor zijn hoog en deze kunnen wij op
dit moment nog eenvoudig lenen.
Wim v.d. Poel: Pupillen kunnen bepaalde onderdelen niet trainen met materialen die tijdens de
Atletic Champs nodig zijn, bijv. polsstokhoogspringen. Is hier een budget voor beschikbaar?
Antwoord, er is budget voor materialen.
Wim v.d. Poel: Het voorstel van 2% contributieverhoging lijkt redelijk. Echter, Wim stelt voor
gepensioneerden en studenten te ontzien in de verhoging.

Er wordt gemeld dat we sinds eind 2016 aangemeld zijn bij “Meedoen Zaanstad”. In
samenwerking met het Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds maakt de Gemeente Zaanstad het
voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens mogelijk om te sporten en deel te nemen aan
culturele activiteiten. Deze regeling is bestemd voor kinderen tot 18 jaar die basisonderwijs of
voortgezet onderwijs volgen. Boven de 18 jaar is mogelijk indien zij geen startkwalificatie
hebben, maar wel onderwijs volgen. Startkwalificatie is havo, vwo of MBO2 diploma. Verder
kunnen mensen die bijv. in de bijstand zitten gebruik maken van een Gemeenteregeling.
Joke Bijvoet vraagt waarom de verhoging niet afgerond wordt op hele getallen. Antwoord, dit is
omdat op verzoek van de ledenadministrateur de bedragen deelbaar moeten zijn door 12.
Bij stemming over het voorstel blijken 2 van de aanwezige leden tegen contributieverhoging te
zijn. Er zijn 3 onthoudingen, 26 leden stemmen voor, waarmee dit voorstel is aangenomen.

Contributiebedragen 2018
Pupillen tot 11 jaar

€ 120,85

Inclusief WL van €8,05

Junioren tot 19 jaar

€ 161,90

Inclusief WL van €14,30

Senioren/Masters zonder wedstrijdlicentie

€ 192,60

Senioren/Masters met wedstrijdlicentie

€ 215,45

Woensdagochtend

€ 112,80

G-atleten

€ 112,80

Nordic Walkers

€ 112,80

Inschrijfkosten éénmalig bij inschrijving.

€12,50

Inclusief WL van €22,85

*bedragen WL moeten door de AU nog worden goedgekeurd in hun vergadering van 30/11

Statutenwijziging
De aanleiding voor het wijzigen van de statuten is dat er een update voor de
organisatiestructuur nodig is. Hiertoe is een commissie ingesteld die de huidige statuten regel
voor regel doorgenomen heeft en daar waar nodig aanpassingen voorstelt. De commissie
bestaat uit de volgende leden:
-Wim van der Poel
-Jan de Boer
-Heidi van Haastert
-Maria Bank
-Fons Kuijk
Het uitgangspunt voor de wijzigingen was het laatste model van de Atletiekunie, maar met
behoud van het goede van de statuten van Zaanland. Het voorstel zoals het er nu ligt, is al
goedgekeurd door de AU. De wijzigingen zoals aangegeven in de bijgevoegde leeswijzer

worden door de voorzitter doorgenomen, maar geven geen enkele aanleiding tot vragen of
opmerkingen van de aanwezigen. Bij het ter stemming brengen stemmen 29 leden voor het
wijzigen van de statuten, er zijn 2 onthoudingen en geen tegenstemmen. De voorzitter
constateert dat in deze vergadering echter niet voldaan wordt aan het quorum om hiermee tot
statutenwijziging te kunnen besluiten. Daarom is een extra vergadering belegd binnen de in de
statuten vereiste termijn van vier weken. Deze zal plaatsvinden op 11-12-2017 en zal, zoals uit
de reeds geplaatste oproep tot deelname al blijkt, als voornaamste punt “vaststellen
statutenwijziging” op de agenda hebben staan.

Pauze (met koffie, thee en een koekje)
Pakket Ledenadministratie en communicatie
Het doel van een verenigingspakket is administreren en communiceren. Er zijn een 3-tal
pakketten nader onderzocht. (AllUnited, Club Assistent en Sportlink). AllUnited komt er het
beste uit. Er worden nog een paar laatste checks uitgevoerd, daarna willen we goedkeuring
geven hierop over te stappen. AllUnited is opgebouwd uit drie schillen. Het begint met een
eenvoudige en veilige relatie- en ledenadministratie (club.starter). Met het toevoegen van de
facturatie en boekhouding (club.admin) maak je het pakket completer. Daarna kun je het
pakket nog uitbreiden met communicatie en organisatie mogelijkheden. (club.manager). Een
aantal voordelen van een pakket zijn:
o
o
o
o
o

Er kan worden ingeschreven via het web.
Leden kunnen gegevens zelf veranderen. Ledenadministrateur moet dit alleen
accepteren.
Het beheren van de website wordt eenvoudiger.
Je kunt je via de site opgeven voor wedstrijden georganiseerd door de club.
Alle leden worden in het systeem gezet. Ook de deelnemers van het Dam tot Dam
arrangement.

Het inrichten van de website wordt verzorgd door AllUnited a.d.h.v. onze gegevens.
Eigendomsrechten zijn voor de vereniging. Overzetten naar een andere provider gaat kosteloos.
Voor meer informatie zie: www.allunited.nl. In de ledenvergadering van maart 2018 zal een
staatje met kosten van de diverse opties toegevoegd worden.
•

•

•

•

Ledenbeheer
ü Inschrijven en modificaties
ü Rapportages
ü Koppeling atletiekunie
Financiële administratie
ü Facturatie en inning
ü Boekhouding, rapportages
Communicatie
ü Website, ClubApp
ü Mailing, berichtgeving
Organisatie
ü Evenementen, reserveringen & agenda’s
ü Beheer van documentatie, materialen en vrijwilligers.

Stichting Sportpark AV Zaanland
(Waar houdt de Stichting zich mee bezig en voorstellen nieuwe bestuursleden).
Een stukje geschiedenis:
Begin jaren ’90: Nota Privatisering Sportvelden: overdracht door de gemeente van beheer en
onderhoud veldsportaccommodaties.
Stichting is in 1993 opgericht door AVZ, er zijn twee gebruikers: AV Zaanland en het
Zaanlands Lyceum. Geldstromen zijn hiermee losgekoppeld van de vereniging (wens
gemeente)
1994: eerste gebruiksovereenkomst met de gemeente (De stichting is economisch eigenaar):
Stichting is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud m.u.v. kunststof (dit blijft bij de
gemeente).
Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 1 vertegenwoordiger van AV Zaanland en 1 van het
Zaanlands Lyceum. De overige leden zijn onafhankelijk.

middelen

2017

2017 (lasten)

Onderhoudssubsidie
gemeente

€11.546

€12.500

Bijdrage AVZ

€4.231

cyclisch onderhoud
€5.134
dot. mij onderhoud

Bijdrage
Zaanlands €4.231
(v.a. 2011)

€1.200 verzekeringen

Totaal

€20.000

€20.008

Het onderhoud wordt voornamelijk uitbesteed aan derden (via ing.bureau SWeeco (v/h
Grontmij): Hieronder valt: grasmaaien, voorjaars- en najaarsonderhoud gazons (rollen,
prikken, vertidraineren, bezanden), bemesten, onkruidbestrijding , doorspuiten drainage
snoeiwerk bomen enz.).
Het klein onderhoud is in eigen beheer (mopperploeg): vegen baan, bladblazen, herstel
straatwerk, losharken kogelsectoren, aanvullen landingsbakken verspringen, schoonmaken
goten/putten, uitdunnen bosplantsoen, steken grasranden, mollen vangen, dressen grasgazons,
beheer materialen, reparatie van materialen/gereedschap, inrichten terrein voor wedstrijden
enz.
Mopperploeg (gem. leeftijd 72 jaar) bestaat uit: Ruud Koning, Jan Wolfrat, Paul de Ridder, Nico
Vergouw, Nico Tol en Jan de Boer. Besparen veel kosten. Elke ma. en vr. ochtend actief. Ook
in en rond clubgebouw. (Gem. 12 uur p/w. = ca. 500 uur/p/j. x 6 = 3.000 uur.
Huurovereenkomst
kunststofbanen

v.a. 1-8-2015 15% van 54.581,(rente en afschr.)
v.a. 2016 20% van 54.581,(idem )
v.a. 2017 25% van 54.581,(idem)

€ 3.411
€10.916
€13.645
AVZ €8.533
Zaanlands €5.112

Huurprijs gebaseerd op normkosten atletiekaccommodatie
Dagelijks onderhoud
Afschrijving
Toplaag (10 j.)
Sportlaag (20 j.)
Onderlaag (30 j.)
Verlichting (30 j.)
Sportmeubilair en verharding (20 j.)

€18.000
Investering
€144.630
€235.540
€132.240
€ 39.660
€165.280
€717.350

Rente
Totaal jaarlasten
Basis huurprijsberekening rente en afschrijving

€14.463,€11.777,€ 4.408,€ 1.322,€ 8.264,€40.234,€14.347
€72.581
€54.581

Investeringen gemeente (na intensief lobbywerk):
• 2010 groot onderhoud kunststof + vernieuwen 2 discuskooien (baan goedgekeurd t/m
nov. 2015
• 2012 vervangen 2 hoogspring matten + overkappingen
• 2014 vervangen polsstokhoog voorziening + overkapping
• 2016 renovatie volledige accommodatie
• 2017 vervangen terreinverlichting (led)
Overige wapenfeiten:
• 2006 volledige vervanging boomsingel (verkoopactie “houd Zaanland uit de wind”)
• 2007 vervanging bergingen
In onderzoek:
Aanleg jeu de boules baan
Vernieuwen/ uitbreiden wedstrijdsecretariaat/ medische ruimte
De samenstelling van het bestuur is gewijzigd
Was:
• Jan de Boer (voorzitter)
• P.C.M. Scheijde (secretaris)
• Drs. P. De Vries RA (penningmeester)
• Drs. M. Van Dijk (lid)
Wordt:
• Jan de Boer (voorzitter)
• P.C.M. Scheijde (secretaris)
• A. Van Stralen (penningmeester)
• Drs. P. De Vries RA (penningmeester)
• Drs. M. Van Dijk (lid)
• S. Goudriaan (lid)

Plannen wedstrijdsecretariaat.
Bestaande combi-unit (wedstrijdsecretariaat met “medische ruimte”) is aan een opknapbeurt
toe. Gewenste uitbreiding: wedstrijdsecretariaat, medische ruimte en vergaderruimte.
Richtlijnen NOC-NSF:
•
•
•
•

Wedstrijdsecretariaat
Medische ruimte
Vergaderruimte
Totaal

20m2
20m2
30m2
70m2

Als iemand mee wil denken over deze plannen, van harte welkom!

Rondvraag
o

o

o

o
o

Ron Cadenau: Wordt er bij de aanschaf van een nieuw ledenpakket gedacht aan de wet
bescherming persoonsgegevens? (vanaf 25 mei 2018) Antwoord, Een nieuw
ledenpakket voorziet hier juist in door afgeschermde opslag (in Nederland) en
rapportages.
Cora Sistermans vraagt of de trainers van de 20.00 uur groepen wederom de baanregels
kunnen bespreken. Tip van Joke Bijvoet, bespreek het persoonlijk met de trainers. Ook
wordt er weer een stuk op de website hierover geplaatst en zal er een reminder aan de
trainers gestuurd worden.
Wim van der Poel: In deze tijd zou het mooi zijn uitslagen van wedstrijden direct te
projecteren op schermen. Antwoord, er zijn twijfels over een gebruikersvriendelijke
uitvoering, maar als er goede voorbeelden zijn wil Fons deze graag zien.
Jack van Brederode: Het is tijd om wat extra’s te investeren in de kantine. Ook
veiligheid van de kantine/keuken is een punt van aandacht.
Marc de Vries: De cool packs zijn op. Joke Bijvoet koopt er een paar.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering om 22.00
uur.
Napraten met borrel.

