
 
 

Voorwoord op de Notulen ALV 8 april 2014 

In de ALV van 2013 heeft het bestuur het dringende verzoek van de aanwezige leden ingewilligd om 

de ALV niet altijd op een woensdagavond te houden maar in 2014 op een dinsdagavond. Dit verzoek 

werd gedaan zodat er meer leden op de ALV aanwezig zouden kunnen zijn. 

De teleurstelling van het bestuur is dan ook groot om te moeten constateren dat er tijdens de ALV van 

dinsdag 8 april 2014 slechts 37 leden bij de vergadering aanwezig waren. 

 

Notulen ALV 8 april 2014  

Afmeldingen: Ton Huisman, Joseph Oomens, Jan Bakx, Rini Rebbens, Addy van  

Schendel, Anneke Vrolijk. 

1. De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur, bespreekt de agenda punten en vraagt of 

iedereen de presentielijst heeft getekend. De voorzitter heeft een presentatie gegeven over de 

werkzaamheden die een aantal vrijwilligers wekelijks verrichten en kwam nog even terug op het feit 

dat Kees Lazeroms Sportman van het jaar is geworden in Etten-Leur.  

2. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen en we hebben 6 afmeldingen ontvangen, zie 

bovenstaand. 

3. Het vaststellen van de notulen 17 april 2013; er zijn geen vragen of opmerkingen waardoor de 

notulen van de ALV 17 april 2013 worden goedgekeurd.  

4. De diverse jaarverslagen: van de diverse coördinatoren wordt nog een jaarverslag verwacht. Van 

het bestuur is een jaarverslag gemaakt, en ligt ter beschikking tijdens de vergadering en is ook op de 

website geplaatst.  

5. De behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 2013 en de begroting 2014 wordt via 

een PowerPoint gepresenteerd en toegelicht door Sjaak Dorsman, penningmeester ARV Achilles. 

Financieel gaat het lastig worden. Surplus/BSO heeft de huur opgezegd en dat gaan nu we behoorlijk 

merken. De energiekosten zijn fors hoger uitgevallen dan was begroot. In 2013 hebben we subsidies 

ontvangen gelijk aan 2012 en in 2014 gaat dat een stuk minder worden en in 2016 zullen de subsidies 

in zijn geheel gaan vervallen. De sponsoring gaat nog redelijk maar zal steeds moeilijker gaan 

worden. Via de kantine hebben we redelijke inkomsten. Vastgesteld wordt dat het bestuur het 

jammer vindt dat de leden geen ARV Achilles kleding kopen, maar met gesponsorde kleding van 

derden loopt. Op dit moment heeft ARV Achilles ruim 75 leden die ouder zijn dan 70 jaar, echter de 

vrijwilligersinkomsten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Via het nieuwe AU programma waarmee het 

ledenbestand wordt verwerkt, zal het mogelijk worden om iedere trainer een overzicht te geven in 

het ledenbestand. De trainers krijgen t.z.t. de mogelijkheid om het ledenbestand in te zien. Vooral de 

energie- en huisvestingskosten zijn fors hoger uitgevallen. In de vergadering wordt het advies 

gegeven om met Unitas contact op te nemen of zij ook een dergelijke verhoging hebben ontvangen 

voor de vastrechtkosten door Enexis. De vergadering geeft akkoord om het negatieve resultaat met 

de reserves te verrekenen. Het bestuur gaat voorstellen om de contributie met 5 EUR /kwartaal te 



 
 

verhogen met ingang van 1 juli 2014. In de vergadering wordt aangegeven om 

iets te doen aan de te lage kosten voor een 3e en 4e gezinslid, bijvoorbeeld. Het 

bestuur gaat dit jaar naar de contributietabel kijken om e.e.a. anders in te gaan richten. Actie: 

bestuur. Ook zal hierin meegenomen worden dat voor elke tak van atletiek separaat betaald moet 

gaan worden.  

5a. Het bestuur legt het voorstel neer om de contributie per jaar voor elk lid met EUR 20.00 te 

verhogen m.i.v. 1 juli 2014. 

De vergadering heeft dit voorstel goedgekeurd. 

6. Verslag kascontrole door de kascommissie. Hans Wierema heeft het verslag voorgelezen en 

adviseert de vergadering het bestuur te dechargeren voor de financiële administratie van 2013.  

Rini Rebbens is dit jaar aftredend voor de kascommissie. Jack Beekers meldt zich aan als nieuw lid 

voor de kascommissie. 

7. Mededelingen bestuur 

a) Renovatie van de atletiekbaan: deze start eind juli, eerder is eind juni gecommuniceerd. De hele 

toplaag van de baan gaat vernieuwd worden. Verder zal de beranding van de baan vervangen 

worden, kogelstoten, hink-stap-sprong, verspringbakken e.d. worden ook meegenomen. De polsstok 

installatie zal vernieuwd worden. De netten bij het kogelstoten/discus werpen zijn destijds conform 

de voorgeschreven afmetingen besteld. Hier wordt nog naar gekeken om deze verder naar te grond 

te krijgen. De baan zal 6 – 8 weken niet gebruikt worden (bij gunstige weersomstandigheden). Het 

grasveld in het midden wordt ook aangepakt, het tijdstip hiervan is nog niet bekend.  

b) Sportmemo en Nieuwsbrief: een proefexemplaar van de nieuwe Sportmemo kan ter plekke 

meegenomen worden. De Nieuwsbrief zal meer gebruikt moeten gaan worden om de leden te 

informeren omtrent zaken waar het bestuur mee bezig is. Aan alle coördinatoren is 3 weken geleden 

gevraagd om aan hun trainers te vragen de email adressen van de atleten uit hun groep aan te 

leveren en hiervoor akkoord te vragen om gebruikt te worden om de Nieuwsbrief toe te sturen.  

c) Nieuwe redactie: dit zijn Marloes Nijland en Dick Ringelberg. Helaas is Wim van Heusden deze 

avond niet aanwezig. Het bestuur had hem willen bedanken voor de 25 jaar dat hij aan de 

Sportmemo heeft gewerkt. 

d) Situatie jeugdtrainingen/trainersbestand: Achilles zit verlegen om specialisatie trainers. De 

aanwezigen wordt gevraagd om mee te kijken naar nieuwe jeugdtrainers. De begroting is gemaakt op 

basis van de trainers die we op dit moment hebben.  

e) Vacatures: die zijn er voor een jury coördinator en coördinator diensten. Ondanks diverse 

oproepen op de website, nieuwsbrief e.d. komt hier geen reactie op. 

f) Brainstormsessie: Hans Wierema geeft uitleg; de sessie is afgerond en moet nu op papier gezet 

worden. Ellen den Arend is op dit moment hiermee bezig. Daarna volgt een presentatie aan het 

bestuur.  

8. Bestuursverkiezing: 



 
 

- Algemeen bestuurslid Johan Hack is aftredend en is niet herkiesbaar 

- Algemeen bestuurslid Jan Dekkers is aftredend en is herkiesbaar. Jan Dekkers wordt wederom 

benoemd voor 2 jaar. 

- Penningmeester Sjaak Dorsman is aftredend en is herkiesbaar. Sjaak Dorsman wordt wederom 

benoemd voor 2 jaar. 

- Voorzitter Arno Mol is aftredend en is niet herkiesbaar. Arno wil ad interim nog 1 jaar doorgaan en 

op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. De vergadering gaat hiermee akkoord.  

We hebben geen aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden ontvangen.  

9. De bestuursleden zijn geïnstalleerd. 

10. Rondvraag 

a) Hans Verschuren: mist nog ca. 250 vrijwilligersformulieren die niet ingeleverd zijn. Het voorstel 

wordt gedaan om tot 15 april te wachten en dan gaat de vrijwilligersbijdrage geïnd worden. 

b) Ferdinand van Hooijdonk: is er inzicht in hoeveel er op de website gekeken wordt? Er is een 

overzicht en dit is veel uitgebreider dan met de oude website.  

c) Koos van Kampen: bedankt het bestuur voor al het werk wat is verricht. 

d) Wim van Aken: wanneer komt er een reanimatie cursus – Sjaak Dorsman gaat de cursus opzetten 

in de eerste helft van 2014. 

11. De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 


