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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.19 mei 2014. 

1. Opening van de vergadering. 

Op de warme maandagavond 19 mei 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. De jaarrekening 2013 lag voorafgaande aan en tijdens de 

vergadering voor een ieder ter inzage. 

De vergadering wordt geleid door de waarnemend voorzitter Jos van der Laak. 

Er zijn tijdens de vergadering 58 leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend. 

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

klaar bij aanvang van de vergadering. 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Mededelingen. 

 Voortgang opstalrecht voor ons clubgebouw wordt in het kort uiteengezet. Er wordt 

nog steeds gewacht dit notarieel vast te leggen. De tennisvereniging en de jeu de 

boules vereniging procederen op dit moment met de fiscus, wij wachten deze 

rechtsgang af voordat er verdere stappen zullen worden ondernomen. 

 Zoals bekend zijn onze twee kleedkamers aan renovatie toe. Vorig jaar heeft het 

bestuur tijdens de ALV van 2013 voorgesteld deze kleedkamers aan Hilvaria over te 

dragen. De ALV heeft het bestuur er toen op gewezen dat in het verleden er 

behoorlijk voor deze kleedkamers is betaald en dat het zomaar overdragen van de 

kleedkamers niet aan de orde kan zijn. Het bestuur werd met huiswerk 

teruggestuurd. Het bestuur heeft met hulp van Lobke de Regt de gang van zaken en 

de gemaakte afspraken uit het verleden in kaart gebracht.  Hieruit bleek onder 

andere dat er in het verleden 6  jaar lang een huurprijs van fl. 5000,- per jaar is 

betaald en dat de kleedkamers in 1999 voor een bedrag van fl. 50000,- zijn gekocht. 

Met de opgedane kennis is een gesprek aangegaan met Hilvaria.                                                                  

Het voorstel is nu om de kleedkamers te renoveren en tegen een volstrekt zakelijke 

huurprijs aan Hilvaria te verhuren. Dit voorstel krijgt de steun van de ALV . Het 

bestuur heeft toegezegd de leden op de hoogte te zullen houden van de 

ontwikkelingen. Gesprekken hierover met Hilvaria moeten nog volgen. Daarbij zullen 

verdere plannen nog moeten worden uitgewerkt.  

 De voorzitter zet uiteen wanneer de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging 

van toepassing is. Er wordt duidelijkheid gegeven dat hiervan alleen sprake is tijdens 

de trainingsuren zoals deze zijn vermeld op onze site. Sporten of activiteiten buiten 



deze uren is uiteraard prima maar dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de 

vereniging. 

 

3. Verslag vorige vergadering. 

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

ALV als zodanig vastgesteld. Eén aantekening is gemaakt met betrekking op punt 8, nagezien 

wordt of ook de leden met een wedstrijdlicentie in aanmerking komen voor de eenmalige 

korting op de AU contributie van € 7,85. 

 

4. Terugblik op het afgelopen jaar. 

Sportief gezien was het weer een mooi jaar. De verschillende evenementen en wedstrijden 

die zijn georganiseerd zijn goed verlopen. De Torenloop is voor de laatste keer gehouden. 

Daar hebben we afscheid van genomen. 

Bestuurlijk gezien was het een heel lastig jaar, organisatorisch kan het beter maar daar zal 

komend jaar aan worden gewerkt en daar hebben we alle vertrouwen in. 

Start to Run is wederom tweemaal van start gegaan. Hier hebben ongeveer 25 atleten aan 

deelgenomen. Uit deze groepen komen de meeste nieuwe leden.  

Het leden aantal is stabiel gebleven, momenteel heeft de vereniging ongeveer 260 leden. 

 

5. Bevindingen kascontrolecommissie. 

De kascontrolecommissie doet verslag van haar bevindingen en stelt voor de jaarrekening 

2013 goed te keuren. De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Loes Verhoeven-

Vingerhoets en Ingrid van Elderen.  De leden die voor de jaarrekening van 2014 de 

kascommissie zullen  vormen zijn; Harm Verwegen en Astrid de Brouwer. 

 

6. Vaststellen van de jaarrekening 2013 en decharge bestuur over 2013. 

Als eerste wordt er bijzondere dank uitgesproken aan Liesbeth van Zon die na het wegvallen 

van de penningmeester met enorm veel inzet  de financiën weer op de rit heeft gekregen. 

Daarbij heeft zij bijzonder veel steun gekregen van Loes die ervaring heeft als oud 

penningmeester. Applaus door de leden volgt. 

Jos maakt tevens de aantekening dat het resterend bestuur de verantwoording draagt voor 

de jaarrekening die wordt gepresenteerd. 

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. Voorstellen te benoemen bestuursleden. 

De af (ge) treden bestuursleden zijn;  

-Ella van Melis 

-Bart Drinkenburg 

-Harm Verwegen 

Ella en Harm, beide aanwezig, worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.  

Met plezier kan worden gemeld dat er zich de laatste maanden een drietal leden bereid 

hebben verklaard een bestuursfunctie op zich te nemen. Zij presenteren zich aan de ALV.  



Het betreft Marianne de Rooij die de taak van PR en communicatie op zich zal gaan nemen, 

Liesbeth van Zon die de taak van penningmeester op zich zal gaan nemen en John Post die 

het werk als secretaris op zich zal gaan nemen.  

Jos van der Laak nu nog secretaris en waarnemend voorzitter, zal de taak als voorzitter op 

zich gaan nemen. Allen worden door de ALV met algemene stemmen benoemd! 

Na de benoeming is er samen met het huidig bestuurslid Technische zaken Marvin Asveld 

weer een volledig bestuur. 

 

Nu Jos officieel de voorzitter van de club is wordt door Ella een Ethiopische praatstok aan 

hem uitgereikt. Degene die hem in handen heeft mag praten en dan moeten de andere 

aanwezigen zwijgen. Dit bleek prima te werken. 

 

8. Voorstel begroting 2014. 

De begroting voor het jaar 2014 wordt voorgesteld, daarbij wordt verteld dat er van een 

verlies zal worden uitgegaan. Er wordt toegelicht waardoor het verlies zal ontstaan. Er wordt 

namelijk rekening gehouden dat de CV-ketel zal moeten worden vervangen, deze is nu 20 

jaar oud en niet helemaal betrouwbaar meer. Dit zou onveilige situaties met zich mee 

kunnen brengen. 

Tevens is er een post voor de renovatie van de kleedkamers opgenomen. 

De ALV kan zich hierin vinden en gaat akkoord. 

 

9. Achil 2020 en Social media. 

Sander Smit  is de webmaster van onze club. Hij geeft deze avond een uitgebreide 

presentatie over Achil’87  en Social media. Naast het werk als webmaster houdt Sander zich 

samen met Ellen van Zuylen bezig met de webredactie voor de club. Naast het clubblad staan 

er op onze website regelmatig korte artikelen, steeds vaker worden Facebook en Twitter als 

medium gebruikt. Sander ligt e.e.a. toe. 

 

10. Achil Award. 

Deze avond is gebruikt om een aantal leden die zich hebben ingezet voor de vereniging in het 

zonnetje te zetten. Bedankt worden Ella en Harm die zich een aantal jaren als bestuurslid 

hebben ingezet, Marcel Schors die voor Achil de sportraad heeft bemand, Marian van 

Lieshout en Susan Schapendonk die jaren de clubredactie hebben bemand en Jan van 

Dommelen die zich jaren heeft ingezet bij tijdwaarneming. 

De prestigieuze prijs, de “Achil Award” gaat dit jaar naar niemand anders dan Joes Vermeer, 

hij heeft jarenlang de trainingen voor veel atleten verzorgd. Daarnaast heeft hij jaren de 

functie als trainercoördinator vervuld.  Joes gefeliciteerd en hopelijk blijf je nog lang lid van 

onze club.  

 

11. Rondvraag. 

 Jules Marse vraagt wie binnen het bestuur verantwoordelijk wordt voor het 

sponsoren beleid. Jos geeft aan dat dit in het nieuwe bestuur op de agenda zal 

worden zal worden zodat hier duidelijkheid in zal komen. 

 Henrik Selies vraagt hoe het met de contributie is geregeld als je in de loop van het 

jaar lid wordt van de vereniging. Liesbeth geeft aan dat je vanaf de maand dat je lid 



wordt contributie verschuldigd bent. Als voorbeeld; als je 1 oktober start ben je 3/12 

deel van het totaal bedrag verschuldigd. Bij beëindiging van je lidmaatschap loopt 

deze door tot het einde van het jaar. 

 Maria van Eijken vraagt waarom het verschil van het inschrijfgeld bij voorinschrijving 

en na inschrijving  van wedstrijden zo groot (100%) moet zijn. Zowel Harm als Ella 

geven aan dat dit te maken heeft met het stimuleren van de voorinschrijving om de 

werkdruk bij voorinschrijving te verminderen. Daarbij is het bedrag van het 

inschrijfgeld bij onze wedstrijden niet hoog. 

 

12. Sluiting en Borrel 

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en is er nog gezellig nageborreld. Het bier 

was zelfs op op enig moment! Kantine commissie nogmaals bedankt voor de goede zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                              


