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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.19 maart 2018.
1. Opening van de vergadering.
Op maandagavond 19 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 31 leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend. 12
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.
 Hilvaria; Vanaf afgelopen jaar zijn de elektriciteit meters gescheiden. Voor het
gebruik van de kleedkamers wordt huur betaald. Huur middenveld staat nog open.
Daarvoor zijn we nog in gesprek met Hilvaria en de Gemeente.
 Clubblad Achil is beëindigd. De redactie heeft geprobeerd om een digitale
nieuwsbrief op te zetten. Mede door de verhuizing van John Koolwijk is dit niet
gelukt. De commissie wordt nog bedankt voor haar inzet met een etentje. Het
bedrag wat en depot stond bij Editoo is terug gestort naar Achil.
 Klusjesdag is vorig jaar verschoven naar de avonduren. Aansluitend op de training.
Dit is heel goed bevallen. Ieder lid draagt nu een steentje bij aan het jaarlijks
onderhoud van de baan en het clubgebouw. Dus ook komend jaar wordt deze
werkwijze gevold. Dit zal plaatsvinden in de week van 25 juni. Johan Verweij en
Pierre van Oort worden bedankt voor de extra inzet hiervoor.
 Noodzakelijk onderhoud; Het keukenblok moet vervangen worden, het dak zal
waarschijnlijk vernieuwd moeten worden (bitumen). De baan heeft ook groot
onderhoud nodig. Hiervoor zullen we in overleg gaan met de Gemeente. Zij zijn
namelijk eigenaar van de baan. Wellicht kan dit zal in combinatie gaan met het
energie neutraal maken van ons terrein.
3. Verslag vorige vergadering.
De leden mogen de club gebruiken voor een goed doel waar ze zelf aan deelnemen. Cees
van de Broek heeft hier als eerste lid gebruik van gemaakt. Hij doet een kort verslag van zijn
deelname aan het goede doel.
Het verslag van de vorige vergadering, zoals gepubliceerd op onze website wordt door de
ALV als zodanig vastgesteld.

4. Terugblik 2017 en blik op 2018.
We hebben gezien dat de belangstelling voor de traditionele “Korte Mouwenloop” het
afgelopen jaar sterk is teruggelopen: er deden nog maar ongeveer 40 deelnemers aan mee.
Het bestuur heeft het voornemen om voor 2018 de Korte Mouwenloop wederom te
organiseren, echter indien mocht blijken dat de belangstelling wederom tegenvalt, dan
overweegt het bestuur om dit evenement in 2019 niet meer te organiseren. Het bestuur wil
graag hierover de mening van de leden vernemen. Leden geven akkoord.
Ook is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers bereid te vinden
om mee te werken aan de verschillende activiteiten van de vereniging. Met name het
wedstrijdsecretariaat verdient aandacht aangezien dit eigenlijk functioneer door de inzet
van alleen Jan Leermakers. Aanvulling is noodzakelijk. Wellicht dan dit verband houdt met
het “verenigingsgevoel”. Immers door de organisatie van onze club waarin we sporten in
verschillende groepen en op verschillende dagen, kennen we elkaar niet allemaal. De vraag
is nu hoe we het clubgevoel kunnen bevorderen. Hier zal de komende tijd door het bestuur
aan gewerkt worden.
De vraag is of we leden wel/niet verplicht kunnen stellen om een bijdrage als vrijwilliger te
leveren
Het programma van 2018 is weer vastgesteld door het bestuur. Dit kan gevonden worden
op het bord in de kantine en op de website.
5. Bevindingen kascontrolecommissie.
Jos leest het verslag van de kascontrolecommissie voor van haar bevindingen, er zijn geen
onregelmatigheden gevonden en zij stelt voor de jaarrekening 2017 goed te keuren. De
kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Ingrid van Elderen en Erica Roozen. Volgend jaar
zal de kascontrolecommissie bestaan uit Marij Theunissen en Pierre van Oort.
6. Vaststellen van de jaarrekening 2017 en decharge van het bestuur over het in 2017
gevoerde beleid.
De jaarrekening wordt gepresenteerd en doorlopen. De lage opbrengst van de Marathon is
voor een deel toe te schrijven aan het inhuren van de verkeersregelaars. Voor het clubblad
moesten we in 2017 nog ons contract uitdienen, vandaar dat daar nog kosten voor gemaakt
zijn. Als we de kantine/baan verhuren aan derden dan kunnen de scholen gratis hiervan
gebruik maken en andere krijgen vragen we een vergoeding voor. De stukken worden door
de ALV goedgekeurd en ontslaat daarbij het bestuur van de verantwoordelijkheid voor het
gevoerde beleid afgelopen jaar.
7. Begroting 2018 en vaststellen contributie voor 2018.
De begroting voor 2018 wordt uiteen gezet en goedgekeurd.
De contributie kan voor het komende jaar €80,- blijven. Misschien op tijd de contributie
verhogen om de trainers/vrijwilligers extra te kunnen vergoeden.
8. Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden.
Aftredende bestuursleden
 Jos van der Laak: Voorzitter

 John Koolwijk: PR-zaken/ communicatie
Nieuwe bestuursleden
 Dana van Hoof: Voorzitter
 Lobke de Regt: Pr en communicatie
Beide worden de ledenvergadering benoemd
Jos krijgt een bloemetje voor de bewezen diensten

9. Achil Award.
De prestigieuze prijs, de “Achil Award” wordt dit jaar uitgereikt aan Jan Leermakers. Jan
heeft zich al heel wat jaren als vrijwilliger van het wedstrijdsecretariaat van Achil ingezet.
10. Rondvraag.
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.

