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1. Notulen vorige vergadering: 

  de notulen van de vorige algemene vergadering zijn goedgekeurd. 

 

2. Jaarverslag Bestuur 

  Riette geeft een bestuurlijk overzicht over het jaar 2016  

a. Gemeente zaken 

1. Wedstrijdsecretariaat  

1. We zijn de afgelopen jaar veel met de gemeente in gesprek geweest over de 

mogelijkheid om een wedstrijdsecretariaat te krijgen. Zonder wedstrijdsecretariaat 

gaat HAC’63 niet proberen (grote) wedstrijden te organiseren in Hoogeveen. De 

gemeente is van dit standpunt op de hoogte.  

2. In de gesprekken met de gemeente hebben we ook de Atletiek Unie betrokken. Zij 

ondersteunen ons in de gesprekken met de gemeente 

3. Er komt nu een wedstrijdsecretariaat van 20 vierkante meter, deze 

wedstrijdsecretariaat zal geen vaste bebouwing worden. Hij wordt door de 

gemeente voor iedere wedstrijd neergezet. 

a. Vraag van Derk: waarom komt er geen vaste bebouwing 

b. Antwoord: De gemeente wil geen vaste bebouwing. Dit is dus voor nu de 

oplossing. Misschien dat in de toekomst meer mogelijk is, maar 

momenteel is er geen andere optie. 

2. Krachthonk 

1. We hebben ook bij de gemeente aangeven dat we een krachthonk nodig zijn. Om 

atleten beter te maken en dus HAC´63 beter op de kaart te zetten hebben we een 

krachthonk nodig. Daarnaast kan die ook fungeren als uitvalsbasis bij slecht weer. 

2. Kees Boer gaat namens de gemeente onderzoeken of het krachthonk bij het 

zwembad kan komen. 

3. Baankeuring 

1. Om wedstrijden te organiseren moet de baan periodiek gekeurd worden. De 

gemeente was hiervan niet op de hoogte en dacht dat de baan al gekeurd was. De 

gemeente gaat nu een keuring aanvragen bij de  atletiekunie.  

4. Vragen over gemeente 

1. Vraag Derk: Er zouden dug-outs komen voor tassen e.d. wanneer komen die? 
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a. Antwoord: Die dug-outs zijn besteld, er zit alleen een levertijd op. 

Wanneer die dus binnen komen is bij ons niet bekend. 

2. Er zitten nog regelmatig andere verenigingen in onze kleedkamers. Wat kunnen we 

hier aan doen. 

a. Antwoord: Je mag ze uit onze kleedkamers sturen.  Onze atleten moeten 

hier ook hun spullen achter kunnen laten zonder dat anderen er bij 

komen.  

b. Antwoord: we gaan dit ook weer aankaarten bij de gemeente. 

5. Dank richting Jannes en Koos, verhuizers en trainers 

1. Jannes Heijnen en Koos Kip hebben het materialenhok ingericht. Zij hebben een 

plafond aangebracht waardoor we meer bergingsruimte hebben.  

2. Tijdens de verhuizing hebben een aantal leden ons geholpen om geholpen de oude 

locatie op te ruimen en alles naar de berging te brengen. 

3. De trainers hebben het materialenhok opgeruimd en ingericht.  De Atletiekunie 

was onder de indruk van ons materialenhok en hoe netjes het is. 

 

3. Sportief jaarverslag 

a. Remco geeft een sportief jaarverslag over het jaar 2016 

 

4. Financieel jaarverslag 

a. Cathy geeft eerst uitleg over de nieuwe situatie van het penningmeesterschap. 

1. Cathy is de penningmeester en word ondersteund door Alex Bel. Cathy kan bij Alex terecht 

voor vragen en hulp.  

b. Cathy geeft een het financiele jaarverslag van het jaar 2016. 

1. De Algemene tendens is positief. Hoewel er hier en daar wat tegenvallers waren, waren er 

ook genoeg meevallers om het jaar positief af te sluiten 

2. Niet alle rekeningen van 2016 waren binnen waardoor het potje nuts nog kan veranderen.  

a. Vraag Derk: Ren met Ben maakt ook gebruik van de baan. Tot wanneer 

geeft hij officieel training en wanneer kan ik dan de baan op om voor te 

bereiden.  

b. Antwoord: gaan we uitzoeken. 

 

5. Begroting 2017 

a. Cathy geeft uitleg over de nieuwe situatie 

1. We gaan de begroting op een andere manier bijhouden. We  gaan dit doen via sportlink. Dit 

programma is gemaakt voor sportverenigingen en maakt het voor de penningmeester 

makkelijker om de begrotingen, jaarverslagen etc. op te stellen, bij te houden enz. 

b. Cathy geeft uitleg over de begroting 2017 

1. Hoewel we het jaar 2016 positief hebben afgesloten verwachten we dat 2017 een 

moeilijker jaar gaat worden. Daarom hebben we het budget voor een aantal posten 

verlaagd. Ook zijn bepaalde inkomstenposten bijgesteld naar een realistische verwachting.  

c. Vragen 

1. Er staat een behoorlijk bedrag op de rekening. Is het een optie om dit te gaan beleggen of 

investeren? Misschien in groene stroom o.i.d. 

2. Antwoord: beleggen kost tijd. Er moet iemand constant mee bezig zijn. En als je een lange 

termijn belegd, kan je ook een langere tijd niet bij je geld. Dat zijn geen goede opties voor 

ons.  

3. Antwoord: misschien kunnen we wel een denktank opzetten om te kijken wat we kunnen 

investeren.   

 

6. Kascommissie 
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a. Erik Leusink en Gert Baas hebben de kas gecontroleerd, ze geven aan dat ze vertrouwen hebben in 

het nieuwe systeem en verlenen discharge. 

 

7.  Benoemen Kascommissie 

a. Erik Leusink, 2
e
 jaar, Femieke Lovers, 1

e
 jaar, Nanda Bos, reserve 

 

8. Aftredende bestuursleden 

a. De termijn van Hermien Koerts zit er na 3 jaar op en ze heeft zich niet herkiesbaar gesteld 

b. Inge Venema treed tussentijds uit het bestuur  

 

9. Benoemen nieuwe bestuursleden 

a. We hebben 1 kandidaat voor een algemene functie binnen het bestuur: Ans Bekkering 

1. Ans kan echter pas in september beginnen, maar we zouden haar nu al kunnen benoemen.  

2. Ans is doormiddel van stemming benoemt tot bestuurslid per september 2017 ( 20 voor, 0 

tegen, 0 onthoudingen)  

b. We hebben nu nog 1 vacante positie binnen het bestuur. Binnen de ledenvergadering stelt niemand 

zich kandidaat.  

1. Het bestuur geeft aan dat ze graag rond september deze vacante positie ingevuld hebben.  

 

10. Jubilarissen 

a. Koos Kip is dit jaar 25 jaar lid van HAC’63 

 

11. Pit Beker 

a. Remco Bos heeft dit jaar de pit beker gewonnen 

 

12. Voorstellen  

1. Zijn behandeld in het vorige clubblad 

 

13. Vragen 

a. De hele ledenvergadering vroeg zich af of de opzet van de ledenvergadering misschien moet worden 

aangepast. Nog geen 5 % van de leden is aanwezig.  

1. Antwoord: We hopen met een nieuwe opzet van de pitbeker, dus Atleet van het jaar en 

Vrijwilliger van het jaar, meer mensen te trekken naar de algemene ledenvergadering. 

2. Antwoord: Als iemand ideeën heeft om te zorgen voor een hogere opkomst dan horen we 

dat graag. Ideeën mogen het hele jaar worden aangekaart bij het bestuur, hoeft niet perse 

om de algemene ledenvergadering te zijn. Alle ideeën zijn welkom. 

b. Derk: Wil graag weten hoe de leden het sportcafe beleven. Derk geeft aan dat hij een eigen 

identiteit mist en wil graag actie om dit te verbeteren.  

1. Antwoord vanuit de ledenvergadering: Er wordt aangegeven dat op dinsdag het cafe vol zit 

met leden van HAC’63 en dat het altijd gezellig is.  

2. Antwoord: Tot nu toe verloopt de samenwerking met het sportcafe goed. Over de grote 

lijnen van de inrichting hebben de dames weinig te zeggen. Daar gaat de gemeente 

grotendeels over. Daarnaast is het lastig om dingen op te hangen in het cafe aangezien het 

grotendeels uit glas bestaat.  

3. Antwoord: we kunnen onder de leden via een enquette onderzoeken hoe de rest van de 

leden het sportcafe ondervinden.  

c. Wim Hut geeft aan dat de kantinecommissie is opgeheven, maar dat het sportcafe wel vrijwilligers 

tegen vergoeding kan gebruiken. Moet er dan niet een nieuwe commissie komen? 

1. Antwoord: Daarover zijn we in gesprek met het sportcafe, maar het zal geen nieuwe 

commissie worden.  

     


