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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.13 april 2015. 

1. Opening van de vergadering. 

Op maandagavond 13 april 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 2015 lag voorafgaande aan en tijdens de 

vergadering voor een ieder ter inzage. 

De vergadering werd geleid door onze voorzitter Jos van der Laak. 

Er zijn tijdens de vergadering 40 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. 

 Op 25 maart jl. is Henk van Gorp, lid van onze vereniging, plotseling overleden. 

Hiervoor is een moment van stilte gevraagd. 

 Bezuinigingen gemeente; de gemeente zal in 2015 voor een totaalbedrag van 

€50.000,- bezuinigen op de onderhouds werkzaamheden bij de buitensporten. In 

eerste instantie zou dit voor Achil 87 een bezuiniging inhouden tussen de €2500,- en 

€4000,-  Na overleg met de wethouder heeft het bestuur kunnen aantonen dat het 

gebruik van de velden bij Hilvaria ligt. Mede hierdoor en door zelfwerkzaamheid, 

(onderhoud haag en groenwal) kunnen we de bezuinigingen voor 2015 

minimaliseren en zelfs tot een positief resultaat  voor Achil ’87 laten uitkomen. 

 Ontwikkelingen eigendom clubhuis. De overdracht van de gebouwen van gemeente  

naar verenigingen wordt door Jos uiteen gezet. 

 De vraag die gesteld is door Toon Abrahams of ook de lopers met een licentie voor 

de eenmalige korting van €7,85 op de bijdrage aan de atletiekunie in aanmerking 

komen is tijdens de ledenvergadering als volgt beantwoord. Het bestuur heeft 

besloten dat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen. Zij zullen hiervoor zelf het 

initiatief moeten nemen en dit per mail moeten aanvragen bij de penningmeester. 

 Ontwikkelingen sponsorbeleid; Jos zet uiteen dat er een aanbod is geweest van 

enkele sponsor partijen welke uiteindelijk niet door zijn gegaan. Wel wil het bestuur 

bekijken hoe we het sponsorbeleid vorm kunnen geven. Mocht een lid in de 

vereniging deze kar mede willen trekken dan hoort het bestuur dit graag. 

 

 



3. Verslag vorige vergadering. 

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

ALV als zodanig vastgesteld. 

 

4. Bevindingen kascontrolecommissie. 

Harm doet als lid van de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen en stelt voor 

de jaarrekening 2014 goed te keuren. De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Astrid de 

Brouwer en Harm Verwegen. Tevens was er een applaus voor de penningmeester die 

ondanks een voor haar lastig jaar de zaken op tijd voor elkaar wist te krijgen. 

 

5. Vaststellen van de jaarrekening  2014 en decharge van het bestuur over het in 2014 

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. 

 

6. Begroting 2015. 

De begroting voor 2015 wordt voorgesteld.  Er wordt uitgegaan van een verlies. Dit is o.a. te 

wijten aan de toename van de afschrijving van het clubgebouw en de hoge licentiekosten 

aan de Atletiek unie. De huuropbrengst van de kleedkamers (na de verbouwing) zijn hier 

niet in meegenomen. Marlou vraagt zich af wanneer we ons als loopgroep melden bij de AU 

niet goedkoper uit zijn. Dit zal worden nagegaan.                                                                          

We zijn als vereniging financieel gezond echter de kosten nemen toe en verlies draaien mag 

niet te lang duren. Een contributie verhoging wordt voor de toekomst dan ook niet 

uitgesloten. 

 

7. Nieuwe marathoncommissie. 

Dirk van Korven neemt het woord, hij zal als voorzitter van de nieuwe marathoncommissie 

de kar gaan trekken.  De nieuwe commissieleden zouden het zonde vinden als de marathon 

van Hilvarenbeek zou verdwijnen en is enthousiast van start gegaan. De nieuwe leden gaan 

samen met een aantal oude commissieleden proberen de marathon van Hilvarenbeek op de 

kaart te houden. Een nieuw onderdeel zal komend jaar een estafetteloop worden. De 

marathon zal dit jaar op 20 september 2015 plaatsvinden. Vrijwilligers zijn zeer welkom.   

 

8. Tijdregistratiesysteem. 

Het oude systeem is aan vervanging toe. Het bestuur heeft de commissie Tijdwaarneming 

onder leiding van Rene Uijtdewilligen gevraagd om te kijken welke mogelijkheden er zijn 

voor een nieuw systeem. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar het  inhuren van een 

systeem inclusief personeel. Middels huur; zijn de financiële gevolgen per evenement te 

bepalen, is de personele bezetting gewaarborgd, zijn we minder kwetsbaar, maken we 

gebruik van de nieuwste technologie. De kosten zijn ruim €2.- per deelnemer en zullen in de 

deelname kosten moeten worden verrekend. De commissie heeft enkele systemen bekeken 

en Rene stelt voor de gesprekken met Chiptiming voort te zetten. Op het moment dat de 

informatie op technisch en commercieel gebied compleet is kan de beslissing genomen 



worden om met hen in zee te gaan. Dit is akkoord. Na ervaringen tijdens enkele wedstrijden 

kan worden besloten de samenwerking wel dan niet voort te zetten.  

 Ella wil i.v..m. het inplannen van vrijwilligers tijdens de vakantieloop zo snel mogelijk weten 

of het nieuwe systeem daar gebruikt zal worden. Rene zal hier zorg voor dragen. 

 

9. Renovatie kleedkamers. 

De kleedkamers zijn dringend aan renovatie toe. Frank Doomen heeft hiervoor een plan 

(bestek) en tekeningen gemaakt en presenteert deze op een heldere wijze aan de leden. 

Frank gaf aan dat er een aantal offertes zijn opgevraagd aan lokale aannemers maar dat de 

deze vrij duur uitvallen. Hij zal samen met Marvin de laagste inschrijver gaan benaderen om 

te bezien of de plannen goed en degelijk maar goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Het is 

de bedoeling de kleedkamers tijdens de zomer -of winterstop van Hilvaria te verbouwen. Na 

de verbouwing willen we de kleedkamers verhuren aan Hilvaria. Tevens moet de 

samenwerking met Hilko in deze worden bekeken. Kees geeft aan dat het wellicht 

verstandig is een meerjarig (huur)contract af te spreken. Wordt vervolgd. 

 

10. Nieuwe opzet Bosloop. 

De vraag is of de Bosloop aan vernieuwing toe is? De afgelopen jaren blijkt dat na het 

uitzetten van de route een aantal linten op deze route zijn verdwenen. Jos lijkt het een goed 

idee om groepsgewijs de route te lopen. Dit kan in drie snelheden onder leiding van een 

ervaren loper. Het uitzetten van de route is dan niet nodig. Cocky geeft aan dat de trainers 

zich hiervoor niet geroepen voelen maar dat een aantal wel gewillig is om mee te lopen. 

Verschillende opties worden doorgesproken, e.e.a. lijkt nog niet zo gemakkelijk. Jos zal in 

overleg met Cocky bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

11. Wandelafdeling? 

Het ledenaantal van de Nordic-Walkers is aan het teruglopen. Toch zie je in onze dorpen 

veel mensen wandelen. Is het misschien een idee om binnen onze vereniging een 

wandelafdeling op te zetten.  Joes geeft aan dat we als vereniging dan wel wat moeten 

kunnen bieden.  

Verschillende ideeën komen ter tafel. 

We zullen voordat we met deze plannen verder gaan eerst moeten onderzoeken hoe dit bij 

andere verenigingen, waar men al ervaringen met een wandelafdeling heeft,  is geregeld. 

Misschien is hier informatie over te krijgen bij de KNBLO. 

Tevens zullen we binnen onze vereniging moeten kijken of er iemand is die deze kar wil gaan 

trekken. 

 

12. Achil Award. 

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

het zonnetje te zetten. Bedankt worden Renee Uijtdewilligen en Jan Leermakers  voor hun 

inzet voor het nieuwe tijdregistratiesysteem. Frank Doomen voor het maken van het bestek 

met bouwtekeningen voor de nieuwe kleedkamers en Jack van de Sande voor zijn 

jarenlange inzet als trainer, redactie clubblad en vrijwilliger bij menige wedstrijd. Ook waren 

er bloemen voor Kees v.d. Broek, hij kon niet op de vergadering aanwezig zijn, de bloemen 

zullen thuis worden bezorgt. 



De prestigieuze prijs, de “Achil Award” gaat dit jaar naar niemand anders dan Pieter Vriens. 

Hij zet zich al jaren in voor onze vereniging onder andere als trainer en begeleider van 

loopgroepen. Daarbij heeft hij jarenlang de verantwoording gedragen voor de inzet van de 

verkeersregelaars. Pieter we blijven je graag nog jaren zien op onze club. 

 

13. Rondvraag. 

-Loes geeft aan dat er in het verleden is afgesproken met Hilvaria dat er door hen niet op 

het veld getraind wordt als er door Achil getraind wordt op de baan. Op dinsdagavond 

gebeurd dit wel. Het bestuur zal hiernaar kijken. 

-Astrid geeft aan dat er vroeger per trainingsgroep een wedstrijd werd georganiseerd maar 

dat dit momenteel nauwelijks meer gebeurd.  Zij ziet altijd dezelfde leden die helpen bij de 

verschillende wedstrijden. Eigenlijk zou ieder lid verplicht tijdens een evenement of 

wedstrijd als vrijwilliger moeten helpen. Hier zal ook aandacht aan worden besteed. 

Jos zal dit bij de Start to Runners aanstaande zaterdag ook onder de aandacht brengen. 

-Verder is het de bedoeling dat na iedere training de keuken dient te worden opgeruimd. 

Met name de zaterdagochtend groep voelt zich aangesproken. 

-Jan geeft aan dat er bij de hockeyvereniging interesse is om in de zomermaanden 

looptrainingen te kunnen volgen. Het bestuur zal dit bespreken. 

-Peter vraagt of er een lid bereid is het clubblad rond te brengen in de dorpen rondom 

Hilvarenbeek? Wellicht moet er weer gepromoot worden om de gedownloade versie te 

lezen. 

 

14. Sluiting en Borrel 

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

commissie nogmaals bedankt voor de goede zorgen. 

 

 

 

 

 


