Verslag Algemene Ledenvergadering 13 maart 2017

Aanwezig: 31 leden (zie presentielijst)
Afwezig met afbericht: Louis Dam, Ruud Koning, André v.d. Pal, Marjolein de Bos.

1. Opening en vaststelling van de agenda

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
Er wordt 1 minuut stilte gehouden voor Siem Dijkman en Stefan Verkooijen. Siem was
oud penningmeester van AV Zaanland en is in 2016 overleden. Stefan is op 10 februari
2017 op 26 jarige leeftijd overleden. Stefan is als 8 jarig jongetje bij AV Zaanland
begonnen.
Een prestatieprijs wordt uitgereikt aan Bob Huisman. Bob heeft tijdens de
clubkampioenschappen in 2016 in zijn categorie Masters 70+ de volgende records
gehaald: Kogelstoten, Verspringen en de 200 meter.

2. Vaststellen verslagen ALV 14 maart 2016 en EALV 28 november 2016

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2016 wordt goedgekeurd.
Het verslag van de Extra Algemene Ledenvergadering van 28 november 2016 wordt
goedgekeurd.

3. Benoeming en ontslag bestuursleden, benoeming penningmeester

Astrid Vleeshakker stelt zich voor. Astrid is boekhoudster en woont in Oostzaan. Zij is 2
jaar betrokken bij de club omdat haar twee dochters bij AV Zaanland trainen. Astrid
wordt na stemming unaniem gekozen tot penningmeester. Henk Snijders treedt af. Fons
bedankt Henk voor zijn inzet en wenst hem alle goeds.

4. Jaarverslagen 2016

Fons geeft een korte samenvatting van de verschillende onderdelen van het verslag.
• Bestuurszaken
o Intern overleg:
§ 8 keer Dagelijks Bestuur overleg
§ 14 maart en 28 november Ledenvergadering
§ diverse ad-hoc overleggen voorzitter of Dagelijks Bestuur
o Extern overleg:
§ 10/3 bijeenkomst Dag van de Atletiek
§ 4/4 en 7/11 Regionaal Voorzittersoverleg
§ 25/5 Renovatie baan
§ 22/6 en 19/12 Sportief Coachen (Christijn Hesseling)
o Ledenaantal
In totaal zijn er 779 leden, waarmee we ten opzichte van vorig jaar 5,1% zijn
gestegen.

Meerkamp
o Rik Taam talent van 2016
§ Kampioen meerkamp in/outdoor
§ Kampioen horde 60/110
§ Wereld junioren kampioenschappen 7e
§ 13 clubrecords
o Sophie Klumper
§ Kampioen in/outdoor
§ Zilver verspringen
o Bo Westrik
§ Debuut NK
§ PR 1.62 hoog
• Mila
o Richard Douma, 4e finale EK
o Twan Pormes 5e NK junioren
o Ereplaatsen voor Cora Sistermans, Eline Leenen en Marleen Heemels
§ Trainingsweek Texel, Portugal, Zuid-Afrika
§ Actief in cross
§ Opleiding trainers
§ Meetrainen van vluchtelingen
Zorg: discipline op de baan.
•

Wegatletiek
o 15 loopevenementen:
§ 3x Jagersplasloop
§ 6e Runnersworld/Zaanlandcross
§ 8e AVZ/Sultanaloop (293)
§ 4e Schoolmeesterloop (opbrengst €1300,-)
§ Zaankanterloop
§ 9e Zaanse Schansloop (642)
§ 4x Vijfhoekparklopen
Wederom was er een loopklassement voor leden waar veel belangstelling voor is.
Vrijwilligers zijn zoals gebruikelijk meer dan welkom. 27-5-2017 zal de Ronde van
Zaandijk zijn.
•

•

Jeugd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maandelijkse vergadering trainers en Back to Basics
Maandelijkse Nieuwsbrief
Scholentoernooi
Pasavond clubtenue
Oudertraining
Crossfinale (10 jeugdleden Zaanland)
Organisatie pupillencompetitie
Ouder-kind training
Sportief coachen (bestuur en trainers)
Clinics Dam tot Damloop
Clubkampioenschappen
Pupillenfinale (5 teams Zaanland)
Invoering aanwezigheidslijsten.

Door de aanwezigheidslijsten zie je ook wie wel meetraint, maar geen lid wordt.
Vraag? Hebben alle trainers een VOG? Ja, deze zijn door alle trainers (gratis)
aangevraagd en gekregen.
Start to Run & Dam tot Damloop
o Yakult Start to Run
§ Start in januari 35-40 deelnemers
§ Aansluitend op het Dam tot Dam arrangement
§ Ook weer in september
§ Bijscholong nieuwe opzet
o Dam tot Dam (23 weken)
§ 6 maanden voorbereiding naar Dam tot Damloop
§ Nieuwe folder
§ Improviseren i.v.m. nieuwe baan
§ Enquête na afloop
In september kwamen er bij Yakult start to run weer 20 tot 30 atleten bij. Start to run
blijft de laatste jaren redelijk stabiel.
Het Dam tot Dam arrangement is voor Zaanland financieel aantrekkelijk. Le Champion
verwacht van av Zaanland dat zij dit jaar 35 vrijwilligers levert voor de Dam tot
Damloop. Vrijwilligers vanaf 16 jaar kunnen zich opgeven bij Peter Scheijde. We gaan
ook werven onder de junioren. Vrijwilligers krijgen een Dam tot Dam T-shirt.
•

•

G-Groep
o Begin 2000 gestart
o 20-25 atleten
o alle atletiek onderdelen
o nu het gehele jaar buiten
o Regionale wedstrijden april-juni, finale in september
o Special Olympics in Nijmegen (9 atleten)

•

Communicatie
o Team actualiseert de website en beheert Twitteraccount
o Eigen berichten en content aangeleverd door bestuur, trainers en leden
o Beheer mailaccounts en aliassen
o Doelen 2017:
§ Content actualiseren
§ Mogelijk vernieuwing van website
§ Persberichten uitsturen over wedstrijden en bijzondere prestaties

Opmerkingen n.a.v. de jaarverslagen
Wim v.d. Poel: Jammer dat het Algemeen Bestuur niet in zijn geheel aanwezig is. Ook
vraagt hij zich af de huidige afvloeiingsregeling nog klopt. Verder zijn de statuten
verouderd. Fons legt uit dat er een voorzitter van elke commissie deel uitmaakt van het
Algemeen Bestuur. Deze organisatie zou mogelijk veranderd kunnen worden. Wim ziet
dat het bestuur zijn handen vol heeft aan de dagelijkse dingen. Er zou een werkgroep in
het leven geroepen moeten worden die de statuten en reglementen kritisch bekijkt
en/of aanpast. Wim van der Poel en Heidi van Haastert willen in deze werkgroep.

Fons vertelt dat er kort geleden een dame zich heeft aangemeld die het bestuur wil
ondersteunen. Wij maken graag gebruik van haar aangeboden diensten.
Wim v.d. Poel: Opmerking wat betreft Club communicatie en PR. Deze commissie zou
zelf wat meer initiatieven mogen nemen. Niet afwachten zegt Wim. Uitslagen die
aangeleverd worden voor op de website direct doorsturen naar de krant. Misschien wil
Esther van Bochhove dit doen. Henk Vos meldt dat hij uitslagen vaak doorstuurt. Deze
worden willekeurig geplaatst.

5. Jaarrekening 2016

De penningmeester geeft een toelichting op de balans.
Er is dit jaar mede vanwege de renovatie van de baan €4000,- minder binnen gekomen
dan andere jaren. (o.a. minder Dam tot Dam aanmeldingen, reclame borden zijn tijdelijk
verwijderd en meer zaalhuur) We hoeven ons nog geen zorgen te maken, we staan nog
positief, wel oppassen.
Het blijkt dat we ook aardig wat contributie mislopen. Het vermoeden bestaat dat er
mensen zijn die na de Dam tot Damloop doortrainen, maar geen lid worden.
De leden noemen wat opties hoe we dit kunnen ondervangen, bijv.
• Pasjes
• Controle na de Dam tot Damloop a.d.h.v. de ledenlijst
• Trainers moeten nieuwe leden aanmeldingsformulieren meegeven als een atleet 4x
meegetraind heeft
• Trainers de ledenlijst laten controleren
Er zijn ook nog veel lege plekken voor reclame.
Vraag van één van de leden: Afschrijving in tien jaar geeft de nodige invloed op de
bedragen, waardoor het lastig is te lezen hoe de club er echt voor staat.
Henk Snijders geeft nog aan dat we, met subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en de Gemeente, ledverlichting op de baan krijgen. Hier slaan wij een goede
slag mee.

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Elzo Regeling, Andre v.d. Pal en Arjan van Diepen.
De kascommissie is akkoord gegaan met de verslaglegging. De kascommissie heeft dit
jaar de trainersvergoedingen extra goed bekeken. Een aanbeveling voor de nieuwe
penningmeester is dit goed te checken. De kascommissie adviseert de leden de
jaarrekening 2016 goed te keuren. De jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd. De nieuwe
kascommissie bestaat uit Andre v.d. Pal, Arjan van Diepen en Bas Thijssen.

7. Decharge bestuur
De leden verlenen unaniem het bestuur decharge.
Elzo bedankt Henk Snijders voor zijn geduld en inzet. Henk heeft zijn taak als
penningmeester 6 jaar gedaan. Elzo geeft aan niet altijd de makkelijkste te zijn geweest,
maar hij heeft zijn taak voor de vereniging serieus gedaan.

Pauze
8. Mededelingen vanuit het bestuur
•

•

Medio april 2017 wordt de bestaande verlichting rond de baan vervangen voor
ledverlichting. Dit wordt met een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en aanvullende vergoeding door de Gemeente gerealiseerd.
Leden van Verdienste: René Bouwmeester en Henk Vos worden aan de lijst van
Leden van Verdienste toegevoegd. De algemene Ledenvergadering heeft zich
unaniem achter deze nominatie geschaard. Beide heren ontvangen een bos
bloemen en een oorkonde. Na afloop van de Sultanaloop hebben beide heren de
bijbehorende versierselen ontvangen, een zilveren speld. De benoeming is ze van
harte gegund. Hun inzet is een inspiratie voor anderen.

9. Presentatie contributie 2017 & vaststelling begroting 2017

De contributie voor 2017 is op de Extra Ledenvergadering van 28 november 2016 al
besproken en vastgesteld. De bedragen zijn te vinden op de website.
Opmerking Bob Huisman: De begroting van de kosten van de trainers zijn laag ingeschat,
maar er is een dringende behoefte aan juniorentrainers. Er wordt het Bestuur gevraagd
hun uiterste best te doen deze te vinden.

10.

Presentatie Jeugdplan 2017-2019

11.

Presentatie inloopspreekuur

Het nieuwe jeugdbeleidsplan voor AV Zaanland is geschreven vanuit het
jeugdbeleidsplan 2013-2016 en het Back to Basics verslag. Het uitgangspunt is de
wederopbouw van de baanatletiek bij AV Zaanland. Het bestaat uit twee losse delen, het
jeugdbeleidsplan; de achtergrond/visie en doelen en een jaarplanning; een levendig
document met per jaar een jaarplanning en draaiboeken van alle activiteiten.
De jeugdvisie kunnen we als volgt beschrijven; de jeugdatleten van AV Zaanland moeten
tijdens hun atletiekbeoefening veel en gevarieerd bewegen, ieder kind op zijn of haar
eigen niveau. De jeugdleden moeten de mogelijkheid krijgen om veilig te sporten; ook
gericht op vroegtijdig ontdekken en ondersteunen/begeleiden van talent.
Alle jeugd van AV Zaanland doet mee aan wedstrijden, tenzij ze een goede reden hebben
om niet mee te doen. Groepen bestaan uit maximaal 15 kinderen per trainer, ieder
kalenderjaar zullen per november alle trainingsgroepen doorschuiven. Elke groep krijgt
twee basistrainingen van één uur per week aangeboden.
Ten opzichte van 2012 zijn er in 2016 18,20% meer jeugdleden. AV Zaanland zit wat
jeugd betreft in de lift; er is meer overleg tussen de trainers; er worden meer activiteiten
voor de jeugd georganiseerd. Voor 2017-2019 zijn er nieuwe doelen gesteld om de jeugd
van AV Zaanland nog beter te laten verlopen.

Jordi van Zelst geeft a.d.h.v. een PowerPoint een korten presentatie over gratis fysio
inloopspreekuur en baanrevalidatie tot nu toe en zijn bijdragen op de website over
blessurepreventie. Ook vertelt hij over de “warming up”. Deze PowerPoint is terug te
vinden op de website.

12.

Rondvraag en sluiting

Gerrit Valenteijn: De baanregels worden niet goed nageleefd, terwijl deze heel
duidelijk bij de ingang van de baan hangen. Vooral het in en uitlopen op het gras
is erg belangrijk (dus niet op de baan in- en uitlopen). Pupillen en junioren
trainen op dezelfde tijd. Dit is niet handig. Kijken of hier iets in geschoven kan
worden. Wilma stuurt de trainers een mail waarin het belang van de baanregels
nogmaals beschreven staat.
• Lid: Op welke dagen mag je zelf trainen op de baan? Dit mag alleen in overleg met
je trainer. Ook dien je rekening te houden met het Zaanlands Lyceum. Zij
gebruiken overdag de baan. Het krachthonk kun je ’s avonds gebruiken,
wederom in overleg met je trainer en op voorwaarde dat je moet weten wat je
doet. Niet zonder begeleiding. Bijna elke avond is Dirk Koreman aanwezig, hij kan
evt. uitleg geven. Jordi van Zelst geeft aan dat hij hier ook wellicht iets in kan
betekenen. Binnenkort geeft hij de atleten van loopgroep 1 uitleg.
• Lid: Een VOG voor elke trainer is heel belangrijk. Dit ook waarborgen.
• Bas Thijssen.: Jammer dat niet alle trainers aanwezig zijn tijdens de Algemene
Ledenvergadering. Kim Vos reageert dat alles wat hier besproken is en belangrijk
is voor de jeugdtrainers teruggekoppeld wordt tijdens een vergadering.
• Astrid Vleeshakker: Misschien een idee dat alle Dam tot Dam lopers automatisch
lid worden en dat je je als lid na de Dam tot Dam kan afmelden. Reactie: Dit kan
niet, het is nl een arrangement.
De voorzitter bedankt de aanwezige leden en sluit de vergadering om 22.20 uur.
•

