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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.10 april 2017.
1. Opening van de vergadering.
Op maandagavond 10 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.
Er zijn tijdens de vergadering 25 leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend. 8
leden hebben 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.
 De kleedkamers werden voorheen gratis gebruikt door Hilvaria. Vanaf nu is er een
huurprijs van € 2.400,--. De huur van het middenveld, wat ze gebruiken voor
trainingen, werd voorheen gecompenseerd door het stroomgebruik door Achil
omdat Achil hier zelf nog geen eigen meter voor had. Dat is nu wel zo, en Hilvaria
betaalt ons nu voor het gebruik van de verlichting. Huur middenveld staat nog open.
Daarvoor zijn we nog in gesprek met Hilvaria en de gemeente. Voorheen nam
Hilvaria € 1.500,-- energiekosten van Achil voor haar rekening. Om kostenneutraal uit
te komen wordt als huur voor het middenveld € 1.500,-- voorgesteld.
 Clubblad Achil. Redactie van het clubblad heeft aangegeven dat ze niet meer verder
kunnen/willen in de huidige vorm. Het kost ze veel tijd om een blad te vullen. Ook
spelen de kosten hierin mee. Er zijn op dit moment ook niet voldoende mensen meer
die het blad rond willen brengen, waardoor er veel bladen in het clubgebouw blijven
liggen. Tijden veranderen en de sociale media wordt een steeds belangrijker
medium. De huidige redactie wil wel verder met een soort van nieuwsbrief op de site
van Achil. Dan kunnen ze ook sneller op actuele berichten ingaan. De leden gaan
akkoord met de nieuwe vorm. Ze willen wel graag een melding via mail b.v. dat er
een nieuwsbrief op de site staat.
3. Verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vorige vergadering, zoals gepubliceerd op onze website wordt door de
ALV als zodanig vastgesteld.
4. Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden.
Aftredende bestuursleden



Marvin Asveld: technische zaken geregeld, waaronder verbouwing kleedkamers,
elektriciteitsmeter, tuinmeubelen.
 Marianne de Rooij: PR-zaken
Nieuwe bestuursleden
 John Koolwijk: PR
 Astrid de Brouwer: Secretaris
Beide worden de ledenvergadering benoemd
5. Terugblik 2016.
 Beekse Marathon: Dit jaar is gekozen voor een nieuwe route. Verkeersregelaars via
de poule in Goirle. Het is een mooie marathon geweest. Complimenten aan de
commissie.
 Bosloop: Voor de eerste keer was dit evenement gratis voor de leden van Achil.
Deelnemers van andere verenigingen betalen een kleine vergoeding. Goed bezocht
en een mooie en gezellige loop.
 Oudejaarsloop: Locatie was dit jaar op de Roodloop. Veel lopers. Nog enkele
aanpassingen nodig. Parkeren was nu een probleem, misschien volgende keer bij de
hockey club.
 Prijzencommissie: Dit jaar een nieuwe opzet van de prijzen. Er is gekozen voor een tombola.
Mensen konden de prijs kiezen. De bekers waren toch als eerste weg. Kinderwedstrijd
krijgen alle kinderen een medaille. Bij de marathon: hele marathon krijgt een medaille.
Andere afstanden kunnen bij de volgende marathon een medaille krijgen tegen een kleine
vergoeding bij inschrijving.
6. Bevindingen kascontrolecommissie.
Ella doet als lid van de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen, er zijn geen
onregelmatigheden gevonden en zij stelt voor de jaarrekening 2016 goed te keuren. De
kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Ella van Melis en Erica Roozen. Volgend jaar zal de
kascontrolecommissie bestaan uit Erica Roozen en Pierre van Oort.
7. Vaststellen van de jaarrekening 2016 en decharge van het bestuur over het in 2016
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.
8. Begroting 2016 en vaststellen contributie voor 2016.
De begroting voor 2016 wordt uiteen gezet en goedgekeurd.
Misschien dat er volgend jaar weer een voorstel moet komen voor verhoging van de
contributie.

9. Achil Award.
Jack van de Sande heeft afscheid genomen van de redactie van het clubblad. Jan Verbunt
heeft afscheid genomen als trainer. Beiden zijn niet aanwezig, de bloemen worden thuis
bezorgd.
De prestigieuze prijs, de “Achil Award” wordt dit jaar uitgereikt aan Loes Verhoeven. Loes
heeft zich al heel wat jaren als vrijwilliger van Achil ingezet. Als penningmeester in het
bestuur, trainer op woensdag avond en Strart to Run trainer. Zeer verdiende award.
10. Rondvraag.
- Kees van de Broek vraagt even aandacht voor de “plak commissie”. Deze groep mensen
hebben al jaren de nummers van de wedstrijden voorzien van een chip. Dank aan Kees
van de Broek, Pieter Vriens, Nel de Brouwer, Maria van Eijk.
- Nu er een nieuwe website is, is er ook aan een digitaal archief gedacht. Voorstel is om
hier een commissie voor aan te stellen. Marlou van Oevelen en Kees van de Broek
geven zich al op. Misschien Alice Otte hier ook voor vragen. Marlou van Oevelen geeft
aan dat alle fotomateriaal mag worden toegestuurd. Zij gaat dit archiveren.
- Goede doel op de site. Het bestuur heeft besloten dat alleen de goede doelen waar een
lid zelf aan meedoet ook vernoemd mag worden op de site. Dit moet dan wel een loop
evenement zijn.
- Marlou van Oevelen stelt voor om de trainersfoto van Jan Verbunt aan hem geven, nu
hij gestopt is.
- Cocky de Brouwer vraagt aandacht voor een dreigend trainers tekort in de nabije
toekomst. Er is wel een avond gegeven voor eventuele kandidaten, maar daar is nog
niets concreets uitgekomen.
- Loes Verhoeven vraagt of het mogelijk is dat Hilvaria niet op het middenveld traint als
Achil ook een trainingsavond heeft. Nu ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties.
Hilvaria wordt aangesproken over de gevaarlijke situaties.
- Astrid de Brouwer: Kan de klusjes dag verzet worden naar de avond. Bv. na de
trainingen. Dan hoeven de mensen maar een uurtje langer te blijven. En zo bereik je
veel meer leden die mee willen helpen. John Post gaat dit coördineren.
- Er is door Achil geen contact geweest over de Beursvloer. De baan heeft veel scheuren
en zal hierdoor groot onderhoud nodig hebben. Een nieuwe baan kost ± € 100000,kosten.
11. 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.

