Notulen Algemene Ledenvergadering Atletico’73 dd. 4 april 2018
aanwezig, bestuur: Jan Jolink (vz), Marysia Braam, Toon Helmink, Mark Attema, Yvonne Boersma, Karin Dellemann(verslag)
aanwezig, Nico Meuleman, Herman Fransen, Stephan Buitenhuis, Peter Wissing, , Marian Jansen, , Carla Slutter, Ronald van
Aalten, , Joost van der Plicht, Aloys van Aalst, Marloes Niesink, Henk Peters, Matthieu Schepers, Gerard Jansen, Ad Som, Tim
Mitchell, Dirk Kersten, Silvia Kersten, Guus Slutter, Jan Henk Heilersig, Dorine Weijkamp, Hans Aarntzen, Hans Harmsen, Jan
Mulder, Nico Kraayvanger, Anita Hubers, Anke Rehwinkel, Erwin Mulders, Igmar Wieberdink, Dirk Mulleman, Wesselien
Visser
afmeldingen:, Angelien Heuvels, Wim Jansen, Erwin Klein Rensink, Sander Thomas, Martin Duking, Jan Notten, Hans
Leuverink, Bert Kranenborg, Jennifer van Weelden.
1. Opening en mededelingen
Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom en stelt de agenda vast.
Bronzen Atleet van 2017: Deze prijs kan gewonnen worden door een bijzondere sportprestatie of door veel inzet voor de
club. Dit jaar is het een combinatie van beiden geworden en is de atleet gewonnen door de gehele familie Attema.
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Notulen: De notulen van 20 maart worden goedgekeurd
.Jaarverslag
Jan zegt dat er het afgelopen jaar ontzettend veel is gedaan en gebeurd. Een kleine samenvatting van zijn verhaal:
*volgend op de maatschappelijke debatten zijn er voor de jeugdtrainers Verklaringen omtrent Gedrag aangevraagd
*er zijn samenwerkingen aangegaan met KeiFit en ook sportpark breed
*onze nieuwe baan is geopend.
*er zijn 30 zonnepanelen gelegd
*er is een wandelgroep opgestart
*er is een ledentevredenheids-onderzoek gehouden
*er is een nieuw beleidsplan geschreven voor 2017-2020
*onze vereniging heeft nieuwe clubkleding
.
financieel verslag
Aangezien de powerpoint op onze nieuwe tv wordt getoond en de cijfers nogal klein uitvallen, leest Mark de getallen op de
balans voor. Er is 4.000,- afgelost aan hypotheek aan de Rabobank en 1000,- aan de gemeente.
Het eigen vermogen is met ruim 3.000,- toegenomen. Dit is te danken aan het nieuwe materialenhok dat is gebouwd want
het eigen vermogen zijn vooral onze gebouwen.
Daarna leest Mark de exploitatierekening voor. De begroting van 2017 was eigenlijk ruim 3.000 negatief. De
exploitatierekening laat juist zien dat we ruim 3.000 positief hebben gedraaid. Dit positieve bedrag is voor het grootste
gedeelte te danken aan de zonnepanelen actie waarbij veel leningen omgezet zijn in schenkingen.
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Verslag kascommissie
De kascontrole is door Anneloes en Ronald gedaan en alles klopte helemaal. Volgend jaar zitten Anneloes en Henk in de
kascommissie. Reserve is Jan Mulder.
8 Begroting 2018
De begroting voor 2018 is licht positief.
Ad vraagt zich af of het niet beter is om in deze tijd waar spaarrekeningen nauwelijks rente opleveren het
liquiditeitsoverschot te investeren in Led-verlichting. Mark geeft aan dat we daar zeker oog voor hebben maar dat enig
reservegeld ook noodzakelijk is.
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Contributie en –differentiatie. Er is vanuit de Milagroep gereageerd dat de groep van Elouise ook twee keer per week
traint maar niet de hogere contributie betaalt die zij betalen. Daarom heeft het bestuur twee contributievoorstellen
gemaakt. Een waarbij alle groepen 40 tot 50 cent meer contributie gaan betalen, zoals in andere jaren. De tweede waarbij
voor twee keer of drie keer in de week trainen een extra tarief wordt berekend. De vergadering stemt voor de eerste versie,
om de indeling te laten zoals die is. Groepen die structureel extra gaan trainen, gaan het Mila-tarief betalen. Het is aan het
bestuur om met die groep te gaan praten. De wandelgroep is een uitzondering bij de contributieverhoging. Zij gaan 25 %
meer betalen omdat er in het eerste jaar een heel lage contributie is gevraagd om deze groep van de grond af te krijgen.
Joost stelt hiermee niet eens te zijn en vraagt het bestuur om dit te komen uitleggen aan zijn groep.
10 Anita vraagt of er geen aparte contributie kan komen voor geblesseerden. Bij langdurige blessures zegt ze het
lidmaatschap op omdat er geen goedkoop alternatief is. De mogelijkheid bestaat wel en dat is 30 euro/jaar voor nietactieve leden zodat de kosten van afdracht aan de Unie gedekt zijn. Bij blessure kan iemand daar gebruik van maken maar
dan moet degene zelf contact opnemen met de ledenadministratie om dit aan te vragen.
11 Esther presenteert het ledentevredenheidsonderzoek. Aanbevelingen daaruit zijn meegenomen in het beleidsplan zoals het
opknappen van de kantine en ….Daarna wordt het beleidsplan van 2017 t/m 2020 besproken met de tien thema’s.
Vanwege tijdsgebrek worden van de meeste alleen de doelstellingen van 2017 gepresenteerd. En de realisatie ervan. Als u
meer wilt weten kunt u het beleidsplan opvragen bij het bestuur.
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Aftredende en nieuw te verkiezen bestuursleden: Marysia, Toon en Karin treden af. Zij stellen zich weer verkiesbaar voor
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Toon en Karin is dit nog voor een jaar. Alle drie worden herkozen. Als nieuw bestuurslid wordt Esther Weikamp
voorgesteld. Ook zij wordt gekozen en wij zijn blij haar als lid te mogen verwelkomen.
Huldiging jubilarissen
We hebben een 25-jarige jubilaris: Hans Leuverink maar hij is helaas verhinderd. Ook onze eigen voorzitter Jan is zonder
dat hij hiervan wist 25 jaar lid en we feliciteren hem met een bloemetje.
Vanuit de loopgroep van Aloys hebben we vernomen dat hij 25 jaar trainer is bij de club. Toon feliciteert hem met een
lekkere traktatie.
Rondvraag
Hans vraagt of we volgend jaar deze avond met een beamer willen presenteren en dat gaan we zeker doen.
Wesselien vraagt hoe en wie de schoolwedstrijden gaan organiseren nu Gerrit nog herstellende is. Wij zullen dit meenemen
naar de volgende vergadering.
Sluiting: Jan bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en nodigt iedereen uit nog en drankje te nemen aan de bar.

