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Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.28 juni 2021. 

1. Opening van de vergadering. 

Op maandagavond 28 juni 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 17 leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend. 3 

leden hebben zich afgemeld. 

De vergadering werd geleid door onze voorzitter Dana van Hoof. De voorzitter heet iedereen 

welkom en opende de vergadering. 

 

2. Nieuwe penningmeester 

We hebben met Ingrid Deegen een nieuwe penningmeester. Haar aanstelling wordt goed 

gekeurd door de leden. 

John Koolwijk is na een afwezigheid van een paar jaar, weer terug als bestuurslid. 

 

3. Bevindingen kascontrolecommissie en financiële resultaten. 

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Loes Vingerhoets en Ingrid van Elderen. Er zijn 

geen onregelmatigheden gevonden en zij stelt voor de jaarrekening 2021 goed te keuren. 

Kascontrole 2021 zal gedaan worden door Loes Vingerhoets en Dirk van Korven. 

De huisvestingkosten bestaan voornamelijk uit verzekering en stroom en elektriciteit kosten. 

Het kasgeld wat aanwezig was is gestort op de bankrekening. Bij de eerstvolgende wedstrijd 

willen we gaan werken met pin betaling bij de na inschrijving en de voorinschrijving via 

ideal. 

Er is i.v.m. Covid-19 een TASO aangevraagd en deze is goedgekeurd voor kwartaal 4 2020 

voor een bedrag van € 4500. 

 

4. Vaststellen van de jaarrekening 2020 en decharge van het bestuur over het in 2020 

gevoerde beleid. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd en doorlopen. De stukken worden door de ALV 

goedgekeurd en ontslaat daarbij het bestuur van de verantwoordelijkheid voor het 

gevoerde beleid afgelopen jaar. 

 

5. Begroting 2021 en vaststellen contributie voor 2021. 

De begroting voor 2021 wordt uiteen gezet en goedgekeurd. Er is een daling van het aantal 

leden naar 196. Dit is vooral veroorzaakt door het Corona jaar.  



In 2021 zal wederom de marathon niet doorgaan. Er zullen geen grote stijgingen zijn in de 

vast lasten. Er zal nog steeds een reservering gedaan worden voor onderhoud.  

 

6. Toekomst visie 

Hardlopen voor iedereen bij Achil ‘87 

Sportaccommodaties moeten kwalitatief op ordezijn 

Samenwerken met andere verenigingen 

Er is een verantwoordelijkheid van de Gemeente 

 

Nieuwe baan:  de baan is slecht. Het is een van de laatste asfalt banen in Nederland. Hij is 

gekeurd, op aanvraag van ons, door de AtletiekUnie. 

Toekomstvisie: - Meer leden   in leeftijd 18- 30 en 30- 75 

- Participatiegraad verhogen 

- Optimale bezetting nieuwe baan; samenwerken met scholen, sportcoaches, KBO en 

andere sportverenigingen. 

3 Scenario’s mogelijk 

1 Huidige baan wordt afgekeurd door de Gemeente en dan mogen we er geen gebruik meer 

van maken. 

2 Continueren van het huidige beleid 

3 Herdefiniëren van toekomst; onderzoek naar optimaal gebruik van de baan. B.v. scholen, 

trainingen overdag, samenwerken met andere sportaanbieders, uitbreiden 

trainingsmogelijkheden. 

Maatschappelijke verbreding ( bijlage presentatie) 

Alle input van leden is welkom. 

7. 10-Daagse van Achil’87 

Omdat de marathon dit jaar niet georganiseerd gaat worden heeft Achil besloten om een 10-

daagse te organiseren in de periode van 10 t/m 19 september. 

10 september vrijdagmiddel borrel 

11 september Kidsrun 

12september BBQ 

13 september Korte Mouwenloop 

14 september Training Grim Vuisters 

15 t/m 18 september Marathon 4-daagse 

19 september 30 km traningsloop 

 



 

 

8. Achil Award 

De Achil Award wordt dit jaar uitgereikt aan alle trainers/begeleiders. Zij hebben zicht 

ondanks het lastige Corona jaar volledig ingezet. Eric Hoozemans neemt namens de trainers 

het Award in ontvangst. 

 

 

9. Rondvraag 

Herman: Geeft aan dat de club niet te streng moet zijn voor zichzelf. We doen het ondanks 

alles gewoon goed. En alle sportverenigingen kampen dit jaar met verlies van leden. 

Huub van Doormaal: geeft aan dat hij de mails van Achil niet ontvangt. Zijn juist mail adres is 

doormaal@hetnet.nl 

  Komt de Reanimatie cursus nog terug. Hier zal men zeker op terug komen. 

Rene Uijtdewilgen: Er worden nu door Achil 2 wedstrijden georganiseerd. Komen andere 

wedstrijden nog ooit terug? B.v. vakantieloop. Deze kunnen alleen terugkomen als er ook 

meer vrijwilligers voor de organisatie van een wedstrijd zullen komen. 

Lobke: Ze geeft aan dat we op 10 juli een trailrun organiseren voor alle leden. 8,5 km en 12,5 

km. Diverse snelheden en lopen in groep verband. 
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