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*aantallen tijdens stemmingsrondes varieren. Gedurende de vergadering kwamen er nog mensen bij. 

** een aantal leden hadden andere leden gemachtigd om een stem uit te brengen. Statutair gezien mag een lid 1 ander 

persoon vertegenwoordigen. 

1. Notulen vorige vergadering: 

  de notulen van de vorige algemene vergadering zijn goedgekeurd. 

 

2. Jaarverslag Bestuur 

  Erik geeft een bestuurlijk overzicht over het jaar 2019 

a. Meer baanwedstrijden georganiseerd ( 8 tegenover 4 vorig jaar) 

b. Eerste indoor wedstrijd georganiseerd 

c. Bbq na clubkampioenschappen was succes 

d. Krachttoestel van de chocoladerletteractie is geplaatst 

 

3. Sportief jaarverslag 

a. Remco geeft een sportief jaarverslag over het jaar 2019 

 

4. Verkiezingen 

a. Vrijwilliger van het jaar: Jozina Ernst 

b. Atleet van het Jaar Job IJtsma en Lieke Vredeveld ( beide evenveel stemmen) 

c. Huldigingen zullen plaats vinden tijdens clubkampioenschappen 

 

5. Jubilarissen 

a. Bert Koster 25 jaar 

b. Henk Gruppen 30 jaar 

c. Jan ten Cate 35 jaar 

d. Arie Prins 

e. Huldigingen zullen plaats vinden tijdens clubkampioenschappen 

 

6. Financieel verslag 

a. Jaarverslag 2019 

1.  Zijn dit jaar met rode cijfers geeidigd 

HAC’63 
 Hoogeveense Atletiek Club 

 
 
 

Datum : 1-7-2020 

  

 

Van  : Àlgemene Ledenvergadering 

Bij   : Online 

Te   : Hoogeveen 

Onderwerp : Vergadering dd 29-6-2020 

Notulist : Remco Bos 

Aanwezig: 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Afwezig: 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Distributie: 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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2. Veel uitgaven hoger dan begroot  

3. Er zijn meer wedstrijdkosten gemaakt, maar daar tegen over staan meer inkomsten 

4. Door aanschaf clubkleding is er een voorraad, bij verkoop is dit weer een plus.  

5. De reserve rekening, reservering nieuwe baan, word dit jaar(2020) opgeheven 

b. Begroting 2020  

1. Doel is minder uit te geven 

2. Verwachten 2000 euro te kort te komen 

3. Minder inkomsten door corrona 

1. Minder wedstrijden 

2. Geen avond4daagse 

4. Verschillen ten op zichte van voorgaande jaren 

1. Minder leden = minder contributie 

2. Stijging in baanhuur 

3. Meer trainerskosten 

5. Zorgen voor 2022, eigen vermogen daalt snel  

6. Vragen 

1. Albert Jan ziet vooral stijging in kosten en niet zo zeer daling in inkomsten. Kan er 

in de uitgaven gesneden worden? 

2. Hermien sluit zich aan bij Albert-Jan en heeft twee tips 

a. Vrijwilligers namens HAC’63 bij TT Assen 

b. Bijdrage van leden die naar wedstrijden gaan en begeleiding krijgen 

3. Bart vraagt zich af waar de trainerskosten uit zijn opgemaakt 

a. Cursussen 

b. Trainingen  

c. Wedstrijdbegeleiding 

d. Kilometervergoeding 

4. Leon komt met twee mogelijkheden 

a. Afschaffen/verminderen vrijwilligersvergoeding 

b. Contributie verhoging 

5. Erik L. vraagt zich af waarom er trainers met een payrol constructie werken en 

waarom deze niet een eigen verloning hebben 

a. Deze trainers maken meer kosten dan dat wij met de 

vrijwilligersvergoeding kunnen vergoeden 

b. Boven de vrijwilligersvergoeding moeten zij belasting gaan betalen en 

worden wij gezien als werkgever, waardoor we moeten voldoen aan een 

COA en sociale premies moeten afdragen. Dit is voor een vereniging te 

veel werk 

6. Ben Luten vind dat we moeten achterhalen waardoor de vrijwilligerskosten zijn 

gestegen en vraagt zich af of een stijging van de contributie dit structureel gaat 

opvangen 

7. Hermien vraagt zich af wat de kosten van vergaderen in het activum zijn 

a. Enkel koffie en thee kosten  

b. Geen huurkosten 

8. Aard vraagt zich af of groepen met meer kosten niet meer moeten gaan betalen? 

9. Wim vind dat de begroting positief moet worden 

10. Harm-Jan geeft aan dat in de turnwereld leden extra betalen voor 

selectietrainingen. Dit zou ook bij HAC’63 toegepast kunnen worden. Tevens geeft 

hij aan dat de sponsorloop out of the blue kwam en als de noodzaak toen bekend 

was, was er wellicht meer binnengekomen 

7. Voorstel bestuur is om contributie met 2,55 euro per maand te verhogen.  
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1. Erik R. Geeft ter vergelijking de contributie van HAC’63 ook de contributie van de 

sperwers en Groningen Atletiek en geeft aan dat HAC’63 één van de goedkoopste 

verenigingen van het noorden is. Mede doordat de contributie al jaren het zelfde 

is. 

2. Wim vind de verhoging te hoog en dat de vereniging eerst in de kosten moet 

snijden voordat de contributie word verhoogd 

3. Ben vraagt zich af of deze voorgestelde verhoging leden gaat kosten  

a. Erik L. geeft aan dat ouders die daardoor in de problemen komen bij een 

jeugdsportfonds kunnen aankloppen. 

4. Hermien vind dat er eerst gesaneerd moet worden voordat er gestemd kan 

worden over de contributie.  

a. Wim sluit zich hierbij aan 

5. Ben vraagt zich af hoe hoog de baanhuur stijgt en of dit definitief is  

a. Afgelopen jaar is de huur al met 10 % gestegen 

b. We moeten rekening houden met een stijging van nog eens 20%  

6. Fransisca vraagt zich af of we de zomertrainingen dit jaar niet kunnen laten 

vervallen 

a. Jacqueline geeft aan dat dan al het werk waar van de afgelopen jaren 

teniet word gedaan. ( openstelling baan in de zomer, openstelling activum 

in de zomer, openstelling kantine in de zomer)  

7. Remco geeft aan dat er 3 of 4 jaar geleden ook een voorstel was gedaan om de 

contributie te verhogen. Deze was toen ook door de ledenvergadering afgewezen. 

Destijds behaalde we ook al rode cijfers en was de opdracht van de ALV om eerst 

maar op onze reserves te teren. Nu is het punt gekomen dat die beslissing 

betekend dat we af gaan op een negatief vermogen. Alleen snijden in de kosten is 

niet de oplossing.  

8. Het voorstel van het bestuur word afgewezen met de volgende redenen 

a. Bestuur moet met beter beeld komen waar de kosten in zitten 

b. Bestuur moet aangeven hoe zij bepaalde kosten denken terug te dringen 

c. Bestuur moet met oplossingen komen om geld te besparen of te 

ontvangen 

d. Hierbij word door de leden voornamelijk gestuurd op trainerskosten 

i. Leden willen weten wat de kosten per groep zijn.  

1. Technisch vs loop 

2. Jeugd vs volwassenen 

e. Het bestuur regelt in september een nieuwe Ledenvergadering waarin op 

bovenstaande vragen terug gekomend word en waarin de begroting 

opnieuw word aangeboden en het bestuur opnieuw met een voorstel 

komt voor verhoging van contributie 

9. Truus verzoekt de vergadering om toch een stemming over de contributie 

aangezien er wat moet gebeuren en stelt voor om de contributie per 1 juli met 1 

euro te verhogen 

a. Stemming 

i. Voor: 50 

ii. Tegen: 1  

iii. Onthouden van stemming: 0 

b. Voorstel aangenomen  door meerderheid vergadering 

 

7. Ledenadministratie  

a. Cor heeft de afgelopen tijd de ledenadm. Geupdate en geeft aan dat het aantal leden terugloopt.  

1. Vooral het aantal dames is afgenomen 
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b. Een aantal leden was ingedeeld in de verkeerde categorie, door deze correctie zit iedereen in de 

juiste categorie en kan ook de juiste contributie geind worden. 

c. Incasso gaat straks ook via sportlink 

d.  Er waren een aantal spookleden die nu terecht zijn.  

e. Vragen  

1. Wim vraagt zich af wat de kosten van de inning via sportlink zijn.  

1. Cor heeft deze niet scherp, maar geeft aan dat het een minimaal bedrag is. En zal 

dit moeten uitzoeken om het exacte bedrag te nomen 

a. Hier komt het bestuur in september op terug  

2. Aard vraagt of er ook een grafiek kan worden gemaakt van leeftijdscategorieen en 

technisch vs loop 

a. Cor neemt dit mee voor de vergadering van september 

3. Alida vraagt zich af of er ook een overzicht van juryleden is 

1. Deze is er en zal cor met de WOC delen 

 

8. Stemronde wedstrijdsecretariaat  

a. Bestuur heeft het plan een wedstrijdsecretariaat te plaatsen en om dat te realiseren is een lening 

nodig. Dit geeft een druk op de begroting van 700 euro per jaar voor de komende 15 jaar.  

b. Groot gedeelte van de kosten is al via subsidies en de gemeente geregeld. 

c. Vragen 

1. Harmjan geeft aan dat het een langgekoesterde wens van de vereniging is, maar vraagt zich 

af of het nu gezien de begroting verstandig is om dit risico te nemen.  

1. Hij noemt de gemeente als risico, staat deze echt garant 

a. Erik R. geeft aan dat gemeente deze kosten sowieso al betaald door de 

mobiele secretariaat die ze nu steeds moeten plaatsen. En heeft de 

toezegging zwart op wit 

2. Daarnaast vraagt Harmjan zich af of de kosten op wegen tegen de baten 

a. Het secretariaat bied vergadermogelijkheden, trainingsmogelijkheden, 

helpt bij de identiteit va de club, bied mogelijkheden tot massages, maakt 

organiseren van wedstrijden makkelijker en zorgt ervoor dat er toiletten 

zijn als het activum gesloten is.  

2. Maarten vraagt zich af of we aan de voorwaarden kunnen voldoen om de subsidie te krjgen  

1. Erik geeft aan dat dat een van de redenen is waarom de contributie verhoging 

noordzakelijk was en waarom er ook zeker gekeken gaat worden naar de uitgaven 

van de vereniging 

3. Wim vind het een goed plan maar geeft aan dat hij dit niet op de begroting terug zag 

1. Erik geeft aan dat deze niet op de begroting kon staan omdat er eerst gestemd 

moest worden over de lening. Bij goedkeuring is het 700 euro op de begroting 

4. Wim vraagt zich af of er een tweede stemronde gehouden moet worden over de lening.  

1. Remco heeft dit tijdens de vergadering in de statuten opgezocht hier in is niets 

terug te vinden over een tweede stemronde. En daarme volstaat in principe 1 

stemronde. 

a. Remco vraagt de leden of zij vinden dat er een tweede stemronde moet 

komen of dat we over kunnen gaan tot de stemming.  

i. De vergadering acht een tweede stemronde niet nodig en gaat 

over tot stemming.  

d. Stemming 

1. Voor: 34 

2. Tegen: 22 

3. Onthouden van stemming: 4 
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e. Voorstel aangenomen door meerderheid vergadering 

 

9. Stemronde clubkleding  

a. Het bestuur dient een voorstel in om meer eenheid in kleding op de baan en bij wedstrijden te 

krijgen  

b. Voorstel bestaat uit uiten van clubkleuren blauw en of rood en het plaatsen van logo op clubkleding 

c. Vragen 

1. Bert, krijgen de leden de kleding dan van de vereniging of moeten ze dat zelf betalen 

1. Trainers krijgen al kleding  

2. Atleten zouden eigen kleding moeten betalen  

3. Bij gesponsorde kleding kan logo geleverd worden 

2. Anja vraagt zich af of je tijdens de trainingen dus ook die kleding moet dragen  

1. Trainers moeten dat al 

2. Recreanten hoeven dat niet  

3. Wedstrijdgroepen moeten dat dan wel  

3. Maarten ziet niet veel in het plan en ziet liever dat clubgevoel op andere manier word 

opgepakt dan een gedwongen keurslijf. Vb 60 jarig jubuleumshirt 

4. Antien geeft aan gesponsord te worden door plato en die groep is niet volledig HAC’63 

1. Erik R. geeft aan dat dat een interesante uitdaging is 

5. Erik L. is sponsor van een groep en wil niet gedwongen worden om hun kleding aan te 

passen en heeft volgens afspraak het logo al gedrukt op de kleding.  

6. Harm-Jan geeft aan dat een escape is dat zij dan niet als wedstrijdgroep aangeduid worden 

en als recreanten verder gaan. EN de licentie via andere vereniging kunnen nemen. Dan 

komen ze op wedstrijden echter niet meer uit voor HAC’63 

7. Charlene vind het wel een toevoeging om te uiten dat je voor een vereniging uitkomt.  

8. Maarten mist het dialoog, en als gevolg daarvan straks de vrijheid van kleding doordat het 

steeds door het bestuur goedgekeurd moet worden  

9. Gerrit word gesponsord door Assics en krijgt regelmatig nieuwe materialen en klan daar 

niet om de haverklap het logo op laten drukken en Assics doet dat niet. 

10. Aard snapt het gevoel van saamhorigheid, maar vind individualiteit ook belangrijk 

11. Bert vraagt zich af of saamhorigheid enkel in kleding zit.  

1. Erik r. geeft als voorbeeld voetbal waar iedereen in clubkleding rondloopt 

a. Bert geeft aan dat die leden de kleding van de club krijgen 

12. Stemming 

1. Voor 14 

2. Tegen 29 

3. Onthouden van stemming 9  

13. Voorstel afgewezen door meerderheid vergadering 

 

10. Rondvraag 

a. Hermien, complimenteert het bestuur met de vergadering. Ze heeft echter twee vragen  

1. Kan de atletiekunie nog iets betekenen qua financieen of met de baanhuur 

2. Ze vraagt zich ook af of iedereen stemgerechtigd is doordat er een aantal jeugdleden in de 

vergadering zitten.  

1. Remco geeft aan dat iedere aanwezige stemgerechtigd is, een lid ouder dan 14 jaar 

mag volgens de statuten meestemmen over besluiten in de alv.  

b. Renate wil de opmerking plaatsen dat bij de jeugdtrainers bewust is gekozen voor twee trainers op 

een groep om zo goed training te kunnen geven aan een steeds mondiger wordende jeugd. 

Daarnaast betreffen de meeste jeugdtrainers assistent trainers en die zijn aanzienlijk goedkoper. 

c. Wim heeft twee punten waar hij wil nog even terugkomen  

1. de begroting, deze is nog niet goedgekeurd.  
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2. Remco geeft aan dat dat klopt, dat komt doordat het bestuur terug is gestuurd met deze 

begroting en daarom in september de begroting opnieuw indienen 

d. De kascommsissie is niet geweest  

1. Truus geeft aan dat deze vergeten is in de vergadering, daarvoor excuus. Commissie heeft 

niet bij elkaar kunnen komen ivm corona 

e. Harm-Jan neemt pet af voor bestuurd en heeft respect voor hoe alles word opgepakt en ziet dat het 

bestuur het beste voor heeft met de club. Hij bied zich aan voor een klankboord tussen lopers en 

bestuur 

 


