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1. Notulen vorige vergadering: 

  de notulen van de vorige algemene vergadering zijn goedgekeurd. 

 

2. Jaarverslag Bestuur 

  Remco geeft een bestuurlijk overzicht over het jaar 2017 

a. Prestatie HAC’63  

b. Gemeente zaken 

 

3. Sportief jaarverslag 

a. Remco geeft een sportief jaarverslag over het jaar 2017 

 

4. Financieel jaarverslag 

a. HAC’63 heeft het jaar met rode cijfers afgesloten 

 

5. Begroting 2018 

a. voorstel verhoging contributie met 1 euro 

1. voorstel afgewezen met 6 stemmen voor en 26 stemmen tegen en 1 persoon 

die zich van stemming onthield 

1. Meest genoemde reden: HAC’63 heeft een grote reserve, daar 

kunnen we eerst op teren.  

2. Voorstel van het bestuur om de stemming nogmaals in stemming te 

brengen na presentatie toekomstvisie 

b. voorstel vanuit de ledenvergadering om contributie met 50 cent te verhogen n.a.v. presentatie 

toekomstvisie 

1.  voorstel aangenomen met 28 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 persoon 

die zich van stemming onthield 

 

6. Kascommissie 

HAC’63 
 Hoogeveense Atletiek Club 

 
 
 

Datum : 4-4-2018 

  

 

Van  : Àlgemene Ledenvergadering 

Bij   : VV Hoogeveen 

Te   : Hoogeveen 

Onderwerp : Vergadering dd 27-03-2018 

Notulist : Remco Bos 

Aanwezig: 

33 personen 

Afwezig: 

5 

Distributie: 

Club 
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a. Erik Leusink en Femmieke Lovers hebben de kas gecontroleerd, ze geven aan dat ze vertrouwen 

hebben in het nieuwe systeem en verlenen discharge. 

 

7.  Benoemen Kascommissie 

a. Femieke Lovers, 2e jaar 

b. Sake Pol, 1e jaar 

c. Anja Bennink, reserve 

 

8. Toekomstvisie 

a. Erik Reumer presenteert de toekomstvisie van HAC’63 

1. Over 5 jaar een NK organiseren in Hoogeveen 

2. Over 5 jaar aanwezig zijn met een bredere selectie op NK’s 

3. Profesionalisering van de staf 

4. Meer activiteiten organiseren die de profesionaliering ondersteunen 

5. Ledenbinding 

6. Stimulering deelname pupillen 

b. Vragen en opmerkingen 

1. Vanuit de zaal word opgemerkt dat de profesionalisering word gezien als een goed punt en 

dat het verbeteren van de prestaties een mooi doel is. Maar dat we niet de breedtesporters 

uit het oog moeten verliezen 

2. Waarom is de aanschaf Elektronische tijdwaarneming belangrijk 

1. Betere organisatie van wedstrijden 

2. Kan grotere wedstrijden organiseren  

3. Kostenbesparend op de lange termijn 

3. Kan de tijdwaarneming ook voor trainingsdoleinden gebruikt worden 

1. Daar moet naar gekeken worden 

 

9. Aftredende bestuursleden 

a. Riette Robaard 

b. Alida Jansma 

c. Jacqueline ten Brummelhuis 

 

10. Benoemen nieuwe bestuursleden 

a. Erik Reumer 

.  

 

11. Jubilarissen 

a. Jozina Ernst 35 jaar 

b. Klaas Nienhuis 35 jaar 

c. Wolter Boer 35 jaar 

d. Hennie Kamman 40 jaar 

 

12. Atleet van het jaar 

  Lamko Hulzebos 

 

13. Vrijwilliger van het jaar 

  Remco Bos 

 

 

14. Vragen en opmerkingen 

a. Volgend jaar eerder starten met atleet en vrijwilliger van het jaar  
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b. Het activum word nog door veel leden niet als een thuishaven gezien 

     

 


