Datum : 1-10-2020

Hoogeveense Atletiek Club

Van

: Extra Ledenvergadering

Bij

: Online

Te

: Hoogeveen

Onderwerp

: Vergadering dd 30-9-2020

Notulist

: Remco Bos

Notulen

HAC’63

Aanwezig:

Afwezig:

Distributie:

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Klik hier als u tekst wilt invoeren.

*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.

Begroting 2020
De begroting was tijdens de Algemen ledenvergadering nog niet goedgekeurd. Het bestuur werd
teruggestuurd met de opdracht om bepaalde cijfers inzichtelijker te maken. Leden wouden voornameijk
meer inzicht in de vrijwilligersvergoedingen die gestegen zijn en hoe die verhoudingen zijn tussen loop en
technisch.
a. Erik en Truus geven inzicht in de vrijwilligerskosten en laten zien dat door meer trainingen (onder
normale omstandigheden) er meer kosten gemaakt worden.
b. Verhouding technisch/looptrainers
1. Truus heeft inzicht gegeven in de verschillen in kosten tussen de technische trainers en de
looptrainers
c. Bezuinigingen
1. De penningmeester ziet af van de vrijwilligersvergoeding
2. Zaalhuur voor de winter is gecanceld. Trainingen zullen buiten plaats vinden
d. Baanhuur tijdens Lockdown
1. Hermien vraagt zich af hoe het zit met de baanhuur tijdens de lockdown
1. Truus geeft aan dat we door de lockdown geen baan huren en zodoende ook geen
huurkosten hebben.
e. Lening voor wedstrijdsecretariaat
1. Wim vraagt zich af waarom we niets op de begroting terug zien van de lening voor de
bouw van het wedstrijdsecretariaat.
2. Erik geeft inzicht in de kosten voor de bouw van het wedstrijdsecratariaat en welke
invloed dit heeft op de begroting. Erik geeft aan dat deze kosten dit jaar niet op de
begroting komen, maat dat dit invloed gaat hebben op de begroting van 2021
f. Opleidingskosten
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g.

1. Hermien stelt voor om in het vervolg de opleidingskosten als apparte post op de
begroting te zetten. De opleidingskosten zijn namelijk niet alleen op de trainers van
toepassing, maar ook vanuit de WOC worden opleidingen gevolgd.
2. Hermien geeft ook aan dat de juryopfriscurses niet heel veel toegevoegde waarde had.
Het is daarom ook goed om te kijken wat voor curssensen en opleidingen worden
gegeven
Goedkeuring begroting
1. 27 voor
2. 0 tegen

3.

Voorstel contributie – gelijktrekken contributie recreanten en leden met wedstrijdlicentie –
a. Remco stelt voor om de contributie van reacreanten gelijk te trekken met leden met een
wedstrijdlicentie. Hij geeft aan dat de reacreanten op basis van het verleden minder contributie
betalen. Dit komt voort uit tijden dat je zonder licentie minder kon. Tegenwoordig is het verschil
tussen recreanten en leden met een wedstrijdlicentie verdwenen. Het is daarom ook niet logisch dat
zij minder betalen.
b. Vraag per wanneer dit in zou gaan
1. Remco geeft aan dat hij voorstelt om dit per 1 januari in te voeren.
c. Stemming
1. 20 voor
2. 4 onthouden van stemming
3. 1 tegen
4. Het voorstel om de contributie van de reacreanten gelijk te trekken met de overige leden
is aangenomen.

4.

Rondvraag
a. Er zijn geen vragen
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