
  Notulen Algemene Ledenvergadering Atletico’73 dd. 20 maart 2017 
aanwezig, bestuur: Jan Jolink (vz),  Marysia Braam,  Toon Helmink, Karin Dellemann(verslag) 
 
aanwezig,  Nico Meuleman,  Herman Fransen,  Wim Jansen, Stephan Buitenhuis, Barry Mulders, Peter Wissing, Yvonne 
Boersma,  Karin Schepper, Angelien Heuvels, Marian Jansen, , Carla Slutter, , Erwin Klein Rensink, Sander Thomas, Ronald 
van Aalten, , Joost van der Plicht, Martin Duking, Aloys van Aalst, Andries Niesink, Rieneke van der Plicht, Henk Peters, 
Karin Sloot, Nike de Moor, Matthieu Schepers, Ria Cornelissen, Gerard Jansen Gerrit Luijmes 
 
afmeldingen:, Bert Kranenburg, Ad Som, Jan en Tiny Steverink, Monique Venus, Jan Robben, Jurgen Engelmann, Honore 
Hoedt, Wilma Bod, Guus Slutter 
 
1. Opening en mededelingen 

Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij stelt de agenda vast waarbij de uitreiking van de bronzen 
Atleet naar voren wordt geschoven.  
 
Bronzen Atleet van 2016 
Is gewonnen door Sanne Cornelissen. Zij is het voorbeeld voor elke jeugdige sporter om niet bij tegenslag te stoppen 
maar wilskracht te tonen. Ze brak haar been, herstelde en tijdens haar eerste training brak ze opnieuw haar been. 
Maar ze zette opnieuw door en traint inmiddels gelukkig weer volop en krachtig mee.   
 

3 Notulen 
De notulen van 14 maart worden goedgekeurd 
 

4 .Jaarverslag 
Jan behandelt een aantal belangrijke gebeurtenissen van het jaar. Het volledige verslag is als bijlage toegevoegd.  
*samenstelling bestuur: Marysia gaat stoppen als penningmeester maar blijft lid van het bestuur. Jan overhandigd 
haar verbaasd een bloemetje en bedankt haar voor haar inzet. 
*Acties: We hebben het afgelopen jaar veel geld binnengehaald met acties voor de vereniging. Denk aan de 
gehandicaptensport, de grote clubactie en een sponsorloop door de jeugd. Ook dit jaar willen we doorgaan met deze 
acties om zo de kleinere subsidiebijdrage van de gemeente te compenseren.  
*Communicatie: Als bestuur willen we graag de communicatie verbeteren en daarom is er ook overleg geweest met 
Sander en Nico. De nieuwsbrief is een belangrijke communicatievorm en daarom is het belangrijk dat we de 
emailadressen van de leden hebben en up to date houden.  
*Avondwedstrijd  Die wordt dit jaar voor het eerst op onze baan gehouden in september. Ook wordt er voor het 
eerst een werp 3-kamp gehouden op een avond in Mei. 
*Herman is een nieuwe groep gestart op vrijdagavond met veel oud-jeugdleden die graag weer een keer samen aan 
atletiek. willen doen   
*De verenging heeft 30 zonnepanelen gelegd om de stroomkosten in de toekomst te reduceren. Negen panelen zijn 
gesponsord, de overige 21 worden terugbetaald in termijnen door ieder jaar de helft van de opbrengst terug te 
betalen.  

5 financieel verslag  
Marysia licht de exploitatierekening toe. We hebben een positief saldo van 5000.-  
Nadat de balans wordt getoond, komt de vraag waarom er geen geld is gereserveerd voor vervanging van de 
springmat. Gerard antwoordt dat de matten eigendom van de gemeente zijn en dat er daarom geen geld voor wordt 
gereserveerd.  
 

6 Verslag kascommissie 
De kascontrole is door Sander en Ronald gedaan en alles klopte helemaal. Volgend jaar zitten Anneloes Niesink en 
Ronald van Aalten in de kascommissie.  

7 Begroting 2017 
De begroting voor 2017 is licht positief. Er ontstaat een discussie over wat te doen met de contributie wanneer 
iemand geblesseerd is.. Sommigen zijn voor het tijdelijk stopzetten van de contributie  Anderen vinden dat je solidair 
moet blijven aan de club en geen consumentengedrag moet stimuleren. Het voorstel is nu om bij blessures de helft 
van de contributie te betalen zodat in ieder geval de kosten van de Atletiek Unie zijn gedekt. 
Vraag vanuit de zaal aan het bestuur is: Welke verbinding kun je als bestuur/trainer leggen met een geblesseerde? 

8 contributie 
Tijdens de vorige ALV kwam de vraag  hoe onze contributie zich verhoudt tot andere sportverenigingen. Toon heeft 
de contributie vergeleken met veel andere verenigingen en het blijkt dat wij een middenmoter zijn.  

9 Jaarverslagen diverse commissies 
*Technische commissie 
Joost gaat stoppen als trainer coördinator.  Hans en Ad worden aanspreekpunt voor de recreantengroepen. Leonie 



voor de  jeugd.  
Joost merkt op dat de baan overdag bijna niet wordt gebruikt en dat het bestuur moet gaan nadenken hoe de baan 
overdag vaker zou kunnen worden gebruikt. 
Een verslag over de trainersactiviteiten staat in de bijlage 
*Barcommissie 
Bennie heeft over 2016 niet veel te melden. Hij zou graag een beter overzicht krijgen van de kantine omzet door het 
gebruik van consumptiebonnen die toegeschreven kunnen worden aan bepaalde wedstrijden.  
*Ledenadministratie, Nico Meuleman doet verslag.. Hij meldt dat het ledenaantal het afgelopen jaar iets is 
toegenomen.. Positief is dat verhoudingsgewijs het aantal jeugdleden, zowel junioren als pupillen, meer is 
toegenomen. Activiteiten als vriendjesdagen dragen daar waarschijnlijk aan bij.  

10 Nieuwe baan:  We hebben inmiddels een prachtige nieuwe baan mede ook door de inzet van veel leden die op 
zaterdagen hun handen uit de mouwen hebben gestoken. Op zaterdag 1 april is de opening en elk lid is hierbij ook 
van harte welkom.  

11 Bestuurssamenstelling: Marysia  heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester. Jan bedankt haar voor 
haar werkzaamheden met een bloemetje. Marysia blijft echter wel lid van het bestuur. (Jan is blij verrast met deze 
opmerking). Als kandidaat bestuursleden hebben zich Mark Attema en Yvonne Boersma zich opgegeven. Zij zijn 
werkzaam in de financiële wereld en willen het penningmeesterschap van Marysia overnemen. Zij worden unaniem 
tot bestuursleden gekozen.  
Hierna brengt Guus Slutter in dat hij na dit jaar wil stoppen met het wedstrijdsecretariaat. Voor het bestuur wordt dit 
een actiepunt om voor hem dit jaar vervanger(s ) te regelen.  

12 Huldiging jubilarissen 
We hebben een 40-jarige jubilaris: Jan Robben. Hij heeft te kennen gegeven dat het hem erg spijt deze avond niet te 
kunnen bijwonen. 
Er zijn 3 leden die het afgelopen jaar 25 jaar lid zijn: Jurgen Engelmann, Honore Hoedt en Monique Venus 
Zij zijn alle drie verhinderd. 

13     Uitreiking marathonbekers 
Bij de vrouwen is er niemand die de marathon heeft gelopen dit jaar en wordt daarom niet uitgereikt. Bij de heren 
heeft Bram Som wederom de snelste tijd gelopen.  Helaas is Bram niet aanwezig om de beker in ontvangst te nemen 
Erwin merkt op dat er wel een dame de marathon heeft gelopen: Hilde Knipping 

14     Rondvraag 
Tijdens evenementen wordt er veelvuldig gevraagd of men kan pinnen in de kantine. Aan het bestuur de vraag wat  
de kosten  zijn voor een pinautomaat en of dit voor ons rendabel is 
.Er is een verzoek om de ALV weer om 20.00 te laten beginnen. Iedereen stemt hiermee in.  

15     Sluiting: Jan bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en inbreng 


