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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.21 maart 2016. 

1. Opening van de vergadering. 

Op maandagavond 21 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 

Achil’87 plaats in het clubhuis. Voorafgaand aan de vergadering was de agenda voor een 

ieder beschikbaar op onze website.  

Er zijn tijdens de vergadering 39 leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend. Een 

lid heeft zich afgemeld. 

De kantinecommissie heeft weer uitstekend werk verricht, koffie en thee met cake stond 

klaar bij aanvang van de vergadering. De vergadering werd geleid door onze voorzitter Jos 

van der Laak. De voorzitter heette  iedereen welkom en opende de vergadering. 

 

2. Mededelingen. 

 Afgelopen jaar is de Nordic Walking groep gestopt.  

 

3. Verslag vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering, zoals gepubliceerd op onze website wordt door de 

ALV als zodanig vastgesteld. 

 

4. Verslag van het bestuur over het afgelopen jaar gevoerde beleid. 

 De samenwerking met Chip Timing voor de tijdregistratie is het afgelopen jaar naar 

tevredenheid verlopen. 

 De gesprekken met Hilvaria over het gebruik van de nieuwe kleedkamers worden 

uiteen gezet. Hilvaria wil niets meer betalen voor het gebruik van de kleedkamers 

dan de voorgaande jaren. Wij vragen voor het gebruik hiervan een bedrag van 

€2500,- per seizoen. Daarbij mag Hilvaria gebruik maken van ons middenveld in ruil 

voor ons jaarlijks stroomverbruik. De leden geven aan dat het vanzelf sprekend is dat 

de gebruiker van de kleedkamers een bedrag voor het gebruik betaalt en vinden        

€ 2500,-  gezien de historie een reëel bedrag. Wel vinden zij het belangrijk om in 

gesprek te blijven m.n. over het gebruik van het middenveld. Daarbij is het belangrijk 

de gemeente in deze discussie te betrekken. Ook zet de voorzitter uiteen dat Hilvaria 

een wal wil maken over de lengte van de baan daar waar nu een groenwal is. En een 

gedeelte van de haag tussen hun velden en onze baan wil men verwijderen. De leden 

geven aan dat zij de haag zo veel mogelijk willen behouden en dat de wal weer 

netjes beplant moet worden. Evt. veroorzaakte schades moeten worden vergoed. De 

voorzitter wil de afspraken ook vooraf schriftelijk laten bevestigen. Het bestuur mag 

verder met de besprekingen. 



 Ervaringen van de nieuwe marathoncommissie worden uiteen gezet door Harm. Om 

ons als relatief kleine marathon te onderscheiden wil deze commissie zich richten op 

ons sterkste punt en dat is de prachtige omgeving waar de wedstrijd gehouden 

wordt. Het zal een natuur marathon worden. Het nieuwe parcours zal voornamelijk 

lopen door Gorp en Roovert.  

 Ervaringen met de nieuwe opzet van de Bosloop zijn goed te noemen. Enkele relatief 

kleine aanpassingen zullen worden doorgevoerd. Daarbij zal de Bosloop dit jaar voor 

de leden gratis zijn.  

 

5. Bevindingen kascontrolecommissie. 

Ella doet als lid van de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen, er zijn geen 

onregelmatigheden gevonden en zij stelt voor de jaarrekening 2015 goed te keuren. De 

kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Ella van Melis en Harm Verwegen. Volgend jaar 

zal de kascontrolecommissie bestaan uit Ella van Melis en Erica Roozen. 

 

6. Vaststellen van de jaarrekening  2015 en decharge van het bestuur over het in 2015 

gevoerde beleid. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd en doorlopen. Er is verlies geleden, uitgelegd wordt 

hoe het verlies tot stand is gekomen. De stukken worden door de ALV goedgekeurd en 

ontslaat daarbij het bestuur van de verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid 

afgelopen jaar. 

 

7. Begroting 2016 en vaststellen contributie voor 2016. 

De begroting voor 2016 wordt uiteen gezet. We zijn als vereniging financieel gezond echter 

de kosten nemen toe. Voorgesteld wordt om de contributie met ingang van 2016 met € 10,- 

te verhogen. De leden stemmen hiermee in. 

 

8. Vacatures 2016. 

De prijzencommissie is na jarenlang deze taak te hebben verricht gestopt, Astrid en Kees 

worden voor deze werkzaamheden bedankt. Voor deze commissie worden nieuwe 

vrijwilligers gezocht.  

Daarnaast worden vrijwilligers gezocht die; 

 de ontbijtloop en Nieuwjaarsreceptie willen organiseren. 

 Het sponsorbeleid vorm willen geven. 

 De taak als trainer of begeleider van loopgroepen op zich willen nemen. 

 Een wandelafdeling binnen onze vereniging willen opzetten. 

Voor deze laatste taak komen vragen vanuit de leden. Men vraagt zich af of er binnen onze 

vereniging wel behoefte is naar een wandelafdeling. Hier zou minimaal onderzoek naar 

moeten worden gedaan.  

 

9. Beleidsaandachtspunten 2016;. 

-Jos licht het concept sponsorbeleid toe. Leden die zich hiervoor willen inzetten krijgen 

uiteraard de ruimte om mede vorm te geven aan dit sponsorbeleid.                                   

Vanuit de leden komt onder andere de vaag of een wedstrijd is te koppelen aan een goed 



doel. Verder zou Achil de Hart voor elkaar actie van de RABO bank in de gaten moeten 

houden. Hiermee is het mogelijk een sponsorbedrag te verkrijgen. 

 

-Jos geeft aan dat de aanpassing van de website in volle gang is. 

 

10. Achil Award. 

De prestigieuze prijs, de “Achil Award” wordt dit jaar niet uitgereikt. Wel bedankt de 

voorzitter alle leden die zich afgelopen jaar weer vrijwillig hebben ingezet om de club 

draaiende te houden. 

 

11. Rondvraag. 

-er worden verschillende vragen gesteld aan de leden van de marathoncommissie tijdens de 

vergadering. Maria vraagt of de wedstrijd ook het centrum van ons dorp blijft aandoen. Dit 

wordt positief bevestigd, de start en finish blijven in het centrum. Sjan vraagt of het mogelijk 

blijft om te kunnen douchen na de wedstrijden. De commissie zal dit in het komende 

overleg meenemen. Gust vraagt wat de reden is waarom er een Bikse Natuurmarathon van 

te maken. E.e.a. wordt uitgelegd. Kees geeft aan dat het wellicht een goed idee is om 

samenwerking met een Belgische vereniging te zoeken.  

-Jack geeft aan dat er iemand op moet staan om de kar van een wandelvereniging te trekken  

anders heeft dit idee geen kans van slagen. 

-Loes geeft aan dat als je van de Bosloop een cross zou maken dit inkomsten in het laatje 

zou brengen. Het is echter niet de bedoeling om van de Bosloop een wedstrijd te maken. 

-Pierre vraagt of het misschien mogelijk is om iets aan de akoestiek in het clubhuis te doen. 

Verder geeft hij complimenten aan de trainers van de Start to Run.  

-Cocky geeft aan dat meeste van de deelnemers aan de Start to Run deelnemen door mond 

op mond reclame. 

 

12. Sluiting en Borrel 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en is er nog gezellig na geborreld. Kantine 

commissie nogmaals bedankt voor de goede zorgen. 

 

 

 

 

 


