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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 april 2013. 
 

1. Opening van de vergadering 
Op maandag 8 april jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
Achil’87 plaats in het clubhuis  
Voorafgaande aan de vergadering was de agenda voor een ieder beschikbaar op onze 
website. De jaarrekening 2012 lag voorafgaande en tijdens de vergadering voor een 
ieder ter inzage. 
De voorzitter van de vergadering dit jaar was Sander Smit. 
Die maandag waren er 35 leden aanwezig die allen de presentielijst tekenden.  
De kantinecommissie had ervoor gezorgd dat de koffie en thee klaar stond met koek 
en chocola.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen 

 Er wordt verslag gedaan omtrent voortgang vestiging opstalrecht voor ons 
clubgebouw. Er wordt thans gewacht op de voortgang die de notaris maakt in 
het kader van fiscale hobbels die kennelijk zijn ontstaan bij de Tennisclub. 

 Er wordt mededeling gedaan van de huidige vacatures, te weten coördinator 
vrijwilligers, coördinator ledenadministratie en vertegenwoordiger van 
Achil’87 in de sportraad. De functies staan open voor de geïnteresseerde 
leden. 

 
3. Verslag van de vorige vergadering. 

Het verslag van de vorige vergadering, zoals gepubliceerd op onze webiste, wordt door 
de ALV als zodanig vastgesteld. 
 

4. Terugblik op het afgelopen jaar en de plannen voor dit jaar 
Namens de kantinecommissie doet Antoinette verslag van de commissie. Zij schetst 
de ontwikkelingen sinds 1992/1993. Het onderhoud van de kantine wordt gedaan 
door Amarant. Nieuwe leden voor de kantinecommissie zijn welkom, evenals ideeën. 
 
Vervolgens geeft Cocky, samen met Joes trainerscoördinator, een toelichting namens 
de trainers. Het is een bewogen jaar geweest door allerlei ontwikkelingen die hebben 
plaatsgevonden. Zo hebben we afscheid genomen van twee trainers, Ron Blommers 
en Jan Habraken. Inmiddels is Loes Verhoeven gestart als trainer en doet samen met 
Jack v.d. Sande de nieuwe Start to run cyclus. 
 
We groeien als vereniging; we hebben inmiddels 270 leden. Deze groei roept ook de 
discussie op, op welke wijze hier door de trainers invulling aan wordt gegeven, zoals 
de trainingen op maandag en op zaterdag. De vraag is of groepen al dan niet zonder 
begeleiden van een trainer van start kunnen gaan. 
 
De discussie hierover zal binnen het trainers corps verder worden gevoerd. 
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5. Bevindingen van de kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie doet verslag van de bevindingen en stelt voor de 
jaarrekening 2012 goed te keuren. 
 

6. Vaststellen van de jaarrekening 2012, decharge van het bestuur over het in 2012 
gevoerde beleid en de begroting 2013. 
Het bestuur legt in de ALV verantwoording af door het tonen van de jaar(af)rekening 
van 2012 en het geven van inzicht in de begroting van 2013.  
Onze penningmeester, Bart Drinkenburg, lichtte een en ander toe; zo hebben we in 
2012 een bescheiden winst gemaakt. 
Dit komt door goed financieel beheer en ook doordat onze vereniging groeit, onder 
andere door de "start to run" acties. 
De begroting voor 2013 erg behoudend samengesteld. Nadat de ook de goedkeurende 
verklaring van de kascontrolecommissie was voorgelezen keurde de ALV de stukken 
goed en ontsloeg daarbij het bestuur van de verantwoordelijkheid voor het gevoerde 
bestuur van het afgelopen jaar.  
 

7. Aftreden en benoeming bestuurslid 
Ons bestuurslid Sander Smit  is al vele jaren werkzaam in die functie voor het behoud 
en onderhoud van gebouw, baan en materialen. Onze technische man dus. Na zoveel 
jaren inzet is het goed om het stokje over te dragen aan een ander.  Sander treedt dus 
af. 
Met plezier kunnen we  melden dat Marvin Asveld bereid is om Sander binnen het 
bestuur op te volgen als technische man; Marvin werd door de ALV met algemene 
stemmen benoemd! 
Sander bedankt en Marvin welkom! 
 

8. Lidmaatschap Atletiek Unie 
In onze statuten is de verplichting opgenomen om alle leden aan te melden als lid van 
de AU. Hoewel dit in het verleden niet is gebeurd en er slechts enkele leden lid zijn 
van de AU heeft het bestuur gemeend te voldoen aan deze verplichting. Bij niet 
voldoen aan deze verplichting wordt Achil’87 als lid van de AU geroyeerd. 
Hierover is overleg gevoerd met de AU en heeft geresulteerd in het besluit van het 
bestuur om alle leden aan te melden. 
 
In het verleden is nooit zo nauw gekeken, maar nu vindt het bestuur het belangrijk en 
verstandig om de regels op dit punt gewoon na te komen.  Wat vroeger misschien 
soepeltjes kon, wordt nu niet meer geaccepteerd. We houden elkaar steeds meer aan 
de regels. Daarbij, als we dit niet zouden doen zijn we geen atletiek- maar  een "loop-
"club, zonder dat we nog gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de AU; denk 
hierbij ook aan de mogelijkheid voor onze trainers om cursussen te volgen.   
 
De contributie per lid bedraagt € 15,70.  
 
 Er is afgesproken dat gedurende het eerste jaar voor ieder lid slechts € 7,85 van de 
AU-contributie verschuldigd is. Daarnaast is afgesproken dat wij niet de eenmalige 
inschrijfkosten van € 6,45 per lid verschuldigd zijn. 
De kosten voor eventuele wedstrijdlicenties worden niet gehalveerd. 
 

9. Kleedkamers 
Zoals bekend zijn onze kleedkamers dringend aan renovatie toe.  De kleedkamers 
worden door onze vereniging niet intensief gebruikt; reeds enige jaren worden onze 
kleedkamers, in overleg, regelmatig gebruikt door Hilvaria, zonder dat daarvoor 
betaald wordt. 
 
Het bestuur heeft hier in de afgelopen periode over nagedacht; de vraag is of een 
dergelijke investering, gezien ook het geringe gebruik door Achil’87 wel verstandig is. 
 



Het bestuur heeft daarom contact opgenomen met Hilvaria. 
 
Er is onlangs overleg gevoerd met een aantal bestuursleden van Hilvaria. Uit dit 
gesprek is het volgende voorstel naar voren gekomen. 
 

 Hilvaria wil graag de kleedkamers van Achil’87 over nemen. Dit kan 
geschieden door de eigendom van de kleedkamers over te dragen tegen de 
kosten van de renovatie, althans onder de verplichting de renovatie uit te 
voeren voor rekening en risico van Hilvaria op het niveau van hun eigen 
kleedkamers. De eigendomsoverdracht kan geschieden door een opstalrecht te 
vestigen ten gunste van Hilvaria; dit kan nog meegenomen worden in de akte 
van opstalrecht van de gemeente die in concept voorligt bij Hilvaria en bij ons. 

 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Hilvaria en Achil 
’87 waarin wordt vastgelegd dat Achil’87 zonder betaling en voor onbepaalde 
duur gebruik kan maken van de kleedkamers met daarbij een jaarschema 
waarin op hoofdlijnen het gebruik is opgenomen. 

 In de samenwerkingsovereenkomst zal ook worden opgenomen dat Achil’87 
op ad hoc basis gebruik kan maken van andere faciliteiten van Hilvaria, ook 
tijdens het westrijdseizoen. 

 Het voorstel is om dit plan in augustus van dit jaar te kunnen uitvoeren. 
 

Het bestuur vraagt de ALV instemming om deze overeenkomsten te mogen sluiten. 
 
Na discussie in de ALV verzoekt de ALV het bestuur om eerst een nader onderzoek uit 
te voeren naar de historie van de kleedkamers en de kosten van herstel. Immers er is 
in het verleden ook al het een en ander afgesproken met Hilvaria over de (verkrijging) 
van de kleedkamers. De ALV wil eerst meer weten over hetgeen er in het verleden is 
afgesproken voordat men kan instemmen met het besluit. 
 
Aldus wordt het bestuur met huiswerk teruggestuurd. Het bestuur zal eerst een opzet 
maken van de hiermee gemoeide financiën. Dit wordt vervolgd dus. 
 

10. Achil Award 
Zoals bekend kan het bestuur de zogenaamde "Achil Award", een prestigieuze en 
veelbegeerde prijs binnen onze vereniging, toekennen aan leden die zich op 
bijzondere wijze ingezet hebben voor onze vereniging.  Het bestuur heeft unaniem 
geoordeeld dat Kees van den Broek de Achil Award 2013 zal ontvangen vanwege zijn 
langjarige inzet voor onze club. Zo zorgt Kees als lid van de Prijzencommissie al jaren 
ervoor dat de benodigde prijzen bij onze evenementen aanwezig zijn; hij doet 
voorstellen en is overigens onvermoeibaar om zich als vrijwilliger binnen onze club in 
te zetten. 
Harm en Sander hebben de Achil Award vlak voor de ALV aan Kees bij hem thuis 
uitgereikt aangezien zijn gezondheidstoestand het even niet toeliet om bij de ALV 
aanwezig te zijn. Kees, proficiat! 
 

11. "Achil 2020" 
Het bestuur geeft de aftrap voor de discussie waar we met onze atletiekvereniging 
naartoe willen en onze club verder willen ontwikkelen. Dan hebben we het 
bijvoorbeeld over de grootte van de club, combinatie amateur- en wedstrijdlopers, hoe 
gaan we binnen de vereniging met elkaar om, wat kunnen leden doen voor de club? 
Dit heeft de titel "Achil 2020" gekregen. 
 

12. Rondvraag 
Door verschillende leden wordt gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
 



 
13. Sluiting. 

Na  de rondvraag  sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit om nog 
samen na te borrelen. 
 

 
 
 
Voorzitter:        Secretaris: 


