
Notulen ALV vergadering ARV Achilles 17 april 2013   
 
1.Opening: de voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en presenteert de agenda. Er 
zijn door de leden van de ALV geen nagekomen agendastukken. 

 
2. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Afmeldingen: Ella Bastiaansen, 
Rini Rebbens, Elly Hartman Lambregts en Hans Wierema. 
 
3. Vaststellen notulen ALV 4 april 2012: Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden 
vastgesteld en akkoord bevonden. 
 
4.  Jaarverslagen: De  jaarverslagen van het bestuur en de coördinatoren zijn in de edities 
van de Sportmemo verschenen. Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2012 en begroting 2013:  
De penningmeester Sjaak Dorsman heeft middels een PowerPoint presentatie het 
jaaroverzicht van 2012 en de begroting voor 2013 uitgelegd en waar nodig toegelicht.  
 
Jaarrekening en balans 2012:    
-De ledengroei lijkt te stabiliseren en er is een lichte groei.   
-Sponsoring en subsidies nemen af. Tussen begroting 2012 en resultatenrekening zit 300 
euro verschil. Knap begroot en vinger aan de pols houden, mede door de lage liquiditeit. De 
subsidies in 2012 waren 4000 euro hoger dan in 2011. Oproep voor vrijwilligers die 
sponsoring (mede) willen doen. Nu komt nagenoeg alles via Jan Dekkers. 
-Er zal een nieuw ledenadministratiepakket in 2013 aangeschaft worden. Dit is compatibel 
met de Atletiekunie, is webbased en er zal ook een nieuw boekhoudprogramma als module 
daarbij aangeschaft worden. Er is o.a. ook een vrijwilligersmodule en een jurymodule. 
Waarschijnlijk wordt de leverancier Sportlink, de kosten zijn 1 euro per lid en eenmalige 
licenties. Wim Kuipers is momenteel schaduw aan het draaien, zodat het in 2014 
operationeel kan zijn. 
Ferdinand van Hooijdonk; zijn er veel wanbetalers die later weer lid worden? Dat is nu niet 
inzichtelijk, met het nieuwe programma wel. 
-Surplus heeft i.p.v. de verwachte drie groepen waar in de vorige ALV over gesproken werd  
nu geen kinderen meer bij Achilles. Het contract loopt tot medio 2014 en wordt uitgediend. 
-de energiekosten zijn hoger i.v.m. een eigen meter. Daardoor betalen we ook een hoger 
tarief in vergelijking met de tarieven die de gemeente had van Essent.  
Er is een kleine plus gemaakt van ruim € 4000,00. Deze wordt met instemming van de 
volledige ALV toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
Begroting 2013 
Subsidies en sponsoring zijn minder geworden. 
Investeringen: er wordt een nieuwe website gebouwd en er zijn nieuwe computers nodig 
voor het wedstrijdsecretariaat i.v.m. zwaardere eisen van de Athletics Manager 
(wedstrijdverwerking). Er is een andere hoogspringmat voor de pupillen aangeschaft. Er zijn 
materialen voor Trim- en Galmgroepen nodig.  
Er is een nieuw kopieerapparaat met meer mogelijkheden aangeschaft, zoals het afdrukken 
in kleur. 
 
In samenwerking met WEL (Woonstichting Etten-Leur) start Achilles een ledenwerf actie. 
WEL maakt reclame bij haar huurders via o.a. een bewonersblad. Achilles biedt een 
jaarabonnement aan voor € 99,00. WEL wil maatschappelijk ondernemen waarbij het gezin 
voor hen belangrijk is. Achilles heeft alle leeftijdsgroepen wat te bieden. Wij gaan uit van een 
win-win-situatie.  



Patsy Kolhorn wijst ook op de Avondvierdaagse. Antwoord: In de Avondvierdaagse krant 
wordt er al e.e.a. over de activiteiten bij Achilles gepubliceerd. 
Omdat het contract van Surplus medio 2014 niet verlengd wordt, heeft het bestuur 
taakstellend opgenomen om voor 2013 tot 5.000 euro aan andere huurinkomsten te komen, 
voor 2014 is dit een bedrag van 12.000 euro. 
 
 
 
6. Verslag kascommissie:  
De kascontrole is door Rian Gobbens, Rini Rebbens en Hans Wierema gedaan. Ria is 
aftredend. Een nieuw lid is tijdens de ALV niet aangemeld. Dit is voor een periode van twee 
jaar. Omdat er niemand van de kascommissie aanwezig is, leest de voorzitter het verslag 
voor. Naast de controle doet de commissie enkele aanbevelingen zoals een jaarlijkse balans 
van de kantine voorraad. Nu er meer omzet is, is dit zeker belangrijk. Andere punten die 
genoemd zijn: herfinanciering van onderhandse leningen, ledengroei, boekhoudprogramma.  
De commissie is van mening dat de penningmeester goed werk heeft geleverd en stelt voor 
om aan de ALV om decharge aan het bestuur te verlenen. Dit gebeurt met algehele 
instemming van de ALV. 
 
Pauze 
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7. Mededelingen bestuur:  
-jeugdtrainers en trainersbestand technische atletiek. 
Het bestuur is van mening dat er bij de jeugdopleiding wat moet veranderen. Er is sprake 
van te weinig communicatie tussen de trainers. Met dit proces is het bestuur al langere tijd 
bezig. Er is gesproken met individuele trainers en met elkaar. Gebleken is dat e.e.a. niet 
eenvoudig is. Het bestuur had dan ook een extern adviseur gevraagd om hierin iets te willen 
betekenen. Dit was geregeld maar is niet doorgegaan omdat trainers het onderling zouden 
regelen en zij zouden hier al ver mee zijn. Her en der zijn er wat steekjes gevallen, ook bij 
het bestuur die te lang hoopte dat trainers er onderling uit zouden komen; dit is beter dan dat 
er iets opgelegd wordt. Uiteindelijk op 1 maart 2013 is er een gesprek met bestuur en 
trainers geweest. Ook op die avond is men niet nader tot elkaar gekomen. 
-Per 14 april 2013, na de B-competitie, geeft Frans Krechting een brief aan de voorzitter met 
de mededeling dat hij direct stopt met training geven. Dit na 26 jaar training. Velen maken de 
verbinding naar het bovenstaande. Dit heeft mogelijk wel meegespeeld maar Frans geeft 
aan dat een persoonlijke reden de hoofdreden is. Maandag 15 april heeft een delegatie van 
het bestuur gesproken met verontruste ouders en atleten. Hoewel geprobeerd wordt om een 
(tijdelijke) oplossing te vinden, zal dit niet eenvoudig zijn. Daar is iedereen het over eens. 
De voorzitter wil voorkomen dat er allerlei verhalen in het leven geroepen worden. Het is een 
feit dat de specialisatie op dit moment geen kogel/discustrainer heeft. Patsy is intussen 
gestopt met horden training en in het najaar stopt ze met hoogspring training en nu door het 
stoppen van Frans ook met sprint en ver. Bij de CD junioren is er een trainerstekort t.o.v. het 
aantal atleten. 
Mark van de Sande: hij begrijpt dat er bij andere trainers/verenigingen gevraagd wordt voor 
een (tijdelijke) oplossing i.v.m. het vertrek van Frans. Hij vraagt om ook te kijken naar de al 
bestaande plannen  en deze te betrekken bij dit acute probleem en zo het probleem te 
tackelen. Straks zijn er weer afspraken met derden en is het vanwege toezeggingen weer 
lastiger. Antwoord: klopt, maar er moet nu een tijdelijke oplossing komen i.v.m. de 
continuering van de trainingen. 
 
-indoorbaan: sinds vorig jaar zijn er diverse gesprekken geweest met mogelijke 
financiers/belangstellenden. Helaas hebben deze gesprekken niet het beoogde resultaat 
gehad.  De indoorbaan is niet van de baan, maar het blijft lastig in deze economische tijden. 
Friso van Merode geeft aan dat de fabriekshal van Ericsson in Rijen door een commercieel 
bedrijf daadwerkelijk voor indoor atletiek geschikt gemaakt wordt. 



 
-Brainstormgroep. Ad Heijdens, Ed Sligchers, Rinus Oosschot, Ellen den Arend, Hans 
Wierema en vanuit het bestuur Sjaak Dorsman denken na hoe Achilles er over vijf jaar uit 
zou moeten zien. Waar staat Achilles, hoe behouden we onze leden en realiseren we een 
groei in ons ledenbestand, digitalisering, social media etc.  Eind juni zal er een eindnotitie 
voorgelegd worden aan het bestuur. 
 
-Vacatures: De voorzitter doet een oproep en spreekt zijn zorg uit over het grote aantal 
vacatures die er zijn en waarop geen reacties komen op de herhaalde oproepen in de 
Sportmemo. 
Ine Hondeveld: vraagt hoe hulptrainers zich aan kunnen melden voor een trainerscursus. 
Antwoord: contact opnemen met Jan Dekkers, na eerst met de coördinator daarover 
gesproken te hebben. 
Anneke Vrolijk: pleit voor een handboek met uitgewerkte (deel)taken. Antwoord: in het 
verleden was er een dergelijk handboek, echter dit is teruggebracht tot een handzamer 
overzicht. Via de vrijwilligerscoördinator zijn er contacten voor verdere invulling. Sommige 
mensen zijn ook berekenend met de invulling van vrijwilligerstaken. Daarna wordt er over en 
weer een discussie gevoerd. 
 
-Sportmemo/nieuwsbrief/website. Het bestuur wil weten welke behoefte er is bij de leden, 
mogelijk een Sportmemo 1 x per kwartaal i.p.v. 11 x per jaar. Een exemplaar in kleur zal 
meer mogelijkheden bieden voor de sponsors. Volgens de vrijwilligerscoördinator heeft 25 % 
gereageerd op een oproep. De huidige website geeft veel (spam)problemen. Er wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe website. Via nieuwsbrieven wordt actueel nieuws doorgegeven. Het 
beeldscherm in de hal zal geschikt gemaakt worden voor uitslagen, baan- en clubrecords 
etc. 
Friso van Merode: er is onlangs een Achilles account aangemaakt op Facebook. Antwoord: 
prima, maar alles centraal houden. Zo moeten er ook geen aparte websites zijn maar de 
verschillende groepen moeten een plekje krijgen op de nieuwe website.  
 
8. Bestuursverkiezing:  
Aftredend zijn Ella Bastiaansen en Johan Hack. Ella is voor twee jaar herkiesbaar en Johan 
voor één jaar. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
9. Rondvraag: 
Door Wim van Aken en Ria Frijters worden er enkele individuele vragen gesteld. Daar is de 
rondvraag niet voor bedoeld maar de vragen worden wel beantwoord. Sjaak zal e.e.a. 
nagaan en afwerken. 
Ria Buinsters: voor de jeugd tot 15 jaar is er een jeugdkamp. Zij vraagt naar de 
mogelijkheden van faciliteiten voor een trainingskamp/stage. Kan Achilles daarover 
meedenken? Antwoord: dergelijke vragen verwacht het bestuur van trainers/coördinatoren. 
Dit staat los van de financiële mogelijkheden. 
Ria Frijters: wanneer sporthal De Lage Banken afgebroken wordt, komen er groepen, zoals 
Galm, zonder ruimte te zitten. Wil het bestuur daar over nadenken. Antwoord: Ja, en dit geldt 
ook voor de groepen in de Spoorlaan. 
Anneke Vrolijk: ziet graag van elke groep een vertegenwoordiger aanwezig bij de ALV. 
Nordic Walking: heeft gevraagd of de ALV op een andere dag dan woensdag kan. Antwoord: 
een aantal leden van de ALV ziet hier wel wat in: het besluit wordt genomen om m.i.v. 2014  
de ALV op een maandag te houden, daarna volgt de rest van de werkweekdagen.  
Koos van Kampen: Ondanks dat hij vorig jaar verstek heeft laten gaan, wil hij, bijna volgens 
traditie, het bestuur bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. Antwoord: dit wordt 
graag in ontvangst genomen. 
 
-Koos in het zonnetje: Graag maakt de voorzitter met bovenstaand antwoord gebruik  om 
Koos naar voren te roepen. 



Sinds 34 jaar is hij de coördinator van het maken van de Sportmemo en de verspreiding 
hiervan. Daarnaast houdt hij het archief bij en is zodanig ook betrokken bij het boek “100 jaar 
sport in Etten-Leur”. Hij krijgt een oorkonde van de Atletiekunie waarin de waardering voor 
Koos uitgesproken wordt en hij krijgt ook een draagteken uitgereikt. 
 
10  Sluiting. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering 


