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De aantallen tijdens stemmingsrondes kunnen variëren; tijdens de vergadering verlaten mensen de vergadering of 
komen er nog mensen bij. 
 
Opening 
Erik heet iedereen welkom op de ALV om 20:20 uur. De vertraging hierbij is ontstaan door inlogproblemen van diverse 
leden. De opkomst is weer lager dan voorheen, maar statutair is er geen minimum aantal leden vereist om de ALV door 
te laten gaan.. Mogelijke verklaringen minder opkomst: uitnodiging niet opgemerkt in de mail,  minder belangstelling 
voor ALV-agenda, andere eigen agenda, tijdstip. In loop der jaren is de ALV om bestuurlijke redenen verschoven van 
begin van het voorjaar naar eind van het voorjaar. De uitnodiging via de mail en het clubblad blijkt nauwelijks te zijn 
gelezen. De vergaderstukken bestaan uit de Agenda en de Notulen van de laatste ALV.  

1. Even stilstaan 
Vooraf aan de vergadering wordt een moment van stilte gehouden om te gedenken dat Wilma Hooijer en 
Miranda Dekker afgelopen jaar zijn overleden. 
 

2. Notulen vorige vergadering: 
 Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen en hiermee zijn de notulen van de laatste (extra) ledenvergadering zijn 
goedgekeurd. 
 

3. Bestuurlijk jaarverslag 2020 
 Erik geeft een bestuurlijk overzicht over het jaar 2020; deze is kort: 

a. Wegens Corona waren er een weinig contactmomenten en bleek het moeilijk om de  samenhang te 
op orde te houden binnen de vereniging. 

b. Aantal trainers is gestopt: Peter en Renate; hun trainingsuren zijn overgenomen door andere 
trainers. 

 
4. Verkiezingen vrijwilliger/atleet van het jaar 2021 (digitale stemming)  

a. Vrijwilliger van het jaar: Sylvan ten Cate (veel inzet als trainer en bij ET) 
b. Atleet van het Jaar: dit jaar niet mogelijk omdat er vanwege Corona geen wedstrijden zijn geweest 
c. NB: vrijwilliger-initiatieven: Door Wolter Boer zijn vorig jaar een team vrijwilligers uit het AZC in 

Hoogeveen begeleid bij het onkruidvrij houden van de baan, maar hij gaat hier mee stoppen. En 
daarom hierbij de oproep voor een opvolger te zoeken voor de begeleiding van bewoners AZC. 

HAC’63 
 Hoogeveense Atletiek Club 

 
 
 

Datum : 1-8-2021 
  

 

Van  : Àlgemene Ledenvergadering 

Bij   : Online 

Te   : Hoogeveen 

Onderwerp : Vergadering dd 30-06-2021 

Notulist : Truus Luten 

Aanwezig: 

11 leden 

Afwezig: 

Met kennisgeving: 2 leden 

Distributie: 

Clubleden 
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Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter. 
 

5. Financieel verslag 2020 
a. Jaarrekening 2020 

1. Dit jaar weer positief afgesloten na 5 jaar negatieve resultaten 
2. Toelichting: 

a. Baankosten lager dan verwacht wegens kwijtschelding 1e kwartaal 2020 door 
gemeente, geen huur van Activum in 2020 (Corona), minder trainingen en geen 
wedstrijden in 2020 (Corona) 

b. Minder kosten vrijwilligers: vervallen onkostenvergoeding penningmeester, 
beduidend minder declaraties trainers (Corona) 

c. Meer kosten contracttrainers: doorbetaling salaris plus inhaalbetalingen van jaar 
ervoor 

d. Geen kosten opleidingen: geen scholingen mogelijk (Corona) 
e. Afname wedstrijdkosten maar ook minder wedstrijdinkomsten (Corona) 
f. Stabiele opbrengsten diverse sponsoracties 
g. Gedaalde opbrengsten contributies door daling leden, ondanks ophoging 

contributiebedrag  
h. Relatief groot bedrag aan subsidies toegekend, waardoor positief resultaat 

jaarrekening(Corona) 
b. Begroting 2021 

1. Doel is minimaal quitte te draaien (weliswaar ledendaling verwacht, maar door focussen op 
minder uitgeven en subsidies aanvragen). 

2. Toelichting: 
a. Progressie afname contributieopbrengsten ondanks contributieverhoging 

door afname ledental 
b. Afname inkomsten sponsoren 
c. Hogere baanhuurkosten: 10% stijging huurkosten van de baan, weer meer 

trainingen in 2021 dan in 2020 
d. Lichte stijging totale trainerskosten ( beëindiging contract van 1  

contracttrainer, wel weer meer trainingen mogelijk in 2021) 
e. Hoger scholingsbedrag: Inhalen opleidingen mogelijk 
f. Reservering op spaarrekening ivm jubileumjaar 
g. Enerzijds aanloopkosten en anderzijds subsidies ivm de bouw van het 

Wedstrijdstrijdsecretariaat 
h. Geen inkomsten door niet doorgaan avond4daagse of wedstrijden 

(Corona) 
i. Aanvragen zo veel mogelijk subsidies(Corona), maar totale bedrag zal in 

2021 lager zijn dan in 2020  
c. Acties ivm ledenwerving en geplande sponsoracties 

1. De Opensportdag in september op initiatief gemeente: De Nederlandse kampioenschappen 
op de baan op dat moment zal motiverend werken. Informatie over HAC’63 om nieuwe 
leden te werven zal buiten de baan plaatsvinden door bestuursleden en trainers die 
aanwezig zijn 

2. Kaartjes voor proefles verspreiden: 900 kinderen van de groepen 7 en 8 hebben begin juni 
via school een schoolsportdag gehad op de atletiekbaan. Erik heeft de scholen 
aangeschreven met de vraag of er belangstelling is voor kaartjes voor proeflessen. Er zijn al 
meer dan 400 kaartjes verstuurd. Hopelijk levert dat nieuwe leden op 

3. Blijven stimuleren van jeugdleden door de trainers om deel te nemen aan wedstrijden en 
competities zodra dat weer mogelijk is 

4. De sponsoracties dit jaar:  
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-actie met bonnen sparen via de Plus in Hollandscheveld 
-actie met verdubbeling statiegeld bij diverse COOP’s (3e en 4e kwartaal 2021) 
-de statiegeld-kliko in het materialenhok (zelf regelmatig legen) 
-voor de chocoladeletteractie wordt nog iemand gezocht 
-RaboClubSupprt (stemmen via bankrekeningnummer) 

 
6. Verslag kascommissie 2021 

Jozina en Jacqueline (niet aanwezig) hebben de kascontrole gedaan en alles goedgekeurd. Zij adviseren 
decharge te verlenen. Dit wordt met een kort applaus bekrachtigd. 
 

7. Benoemen kascommissie 2022 
Jozina en Francisca, Renée Eefting reserve. 
 

8. Verslag ledenadministratie 2020 
a. Cor laat data zien: aantal leden loopt nog steeds terug (in 2016: 408, eind vorig jaar: 332, afname 

dames maar nu ook de heren 
b. Reden van afmelden: opvallend vaak al langer bestaande blessure, niet zozeer Corona 
c. Aanbod in de vorm van voedingsadviezen, betrekken fysio, aanbieden andere trainingsvormen zou 

optie kunnen zijn om deze leden te behouden voor de club 
 

9. Aftredende en (niet)herkiesbare bestuursleden 
a. Erik Reumer: eerder aangegeven te willen stoppen, maar alles overwegend toch besloten zich 

herkiesbaar te stellen 
Persoonlijke stemmingsronde: één stem: neutraal, rest van de stemmen vóór. Hiermee is, conform 
de Statuten, akkoord van de ALV voor nieuwe periode van voorzitterschap door Erik 

b. Remco: treedt af, niet herkiesbaar; heeft besluit vlak voor deze vergadering ingediend. Geen nieuwe 
kandidaten. Nu per direct vacature secretaris. Bestuur moet zich nog beraden over invulling en hoe 
na de Coronaperiode op gepaste wijze afscheid als bestuurslid te nemen 
 

10. Jubilarissen 
a. Martin Kreeft, bleek vorig jaar al 35 jaar lid 
b. Jozina Ernst, 40 jaar lid en al jaren trainer 
c. Jannes Heijnen, 35 jaar lid 
d.  Alida Jansema, 30 jaar lid 
e. Johan Lunenborg, 30 jaar lid 
f. Gerrit Voortman, 30 jaar lid 
g. Steve Dekker, is 1e A-atleet die 25 jaar lid is 

 
11. Ereleden 

a. Het bestuur heeft Jozina genomineerd voor het erelidmaatschap voor haar jarenlange  brede inzet. 
b. Stemmingsronde: meerderheid: vóór verlenen erelidmaatschap Jozina. Hiermee is vastgesteld dat 

Jozina erelid wordt 
c. Gerrit Voortman Ook hij heeft al jaren bijzonder ingezet. Gaat verhuizen. Hij is nog niet 

voorgedragen. 
d. Vorige ereleden waren: Jan ten Cate, Jan Hooge en een voorzitter uit de jaren ’70.    
e. Er zijn geen specifieke omschrijvingen beschreven mbt het erelidmaatschap in de Statuten.  

 
12. Toekomstvisie HAC’63 vanaf 2018: samen leggen we de lat hoger en gaan we een stapje verder 

a. Het totaal naar een hoger niveau zowel technisch als loop 
b. Over 5 jaar een NK organiseren in Hoogeveen 
c. Over 5 jaar met een bredere selectie aanwezig zijn op de NK 
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d. Professionalisering van de staf 
e. Meer activiteiten organiseren die de professionalisering ondersteunen 
f. Ledenbinding 
g. Stimuleren deelname wedstrijden van pupillen 
h. Herkenbaarheid van de vereniging bij wedstrijden, media etc. 

Goed op weg,, maar nog veel te doen om doelen te behalen volgend jaar.  
Start voorbereidingen voor 2023, is jubileumjaar 
 

11. Status Wedstrijdsecretariaat 
a. Vergunning afgekeurd op basis van units, wel toestemming permanente bouw verkregen met 

verplichting inschakelen  architect Bentinckspark 
b. Na ontvangen ontwerp van deze architect (advies: blauw gebouw) is bouwkundig buro ingeschakeld 
c. Komende maanden: berekeningen maken, vergunningen aanvragen en financiële trajecten inzetten 
d. Wordt vervolgd 

 
12. Vooraankondiging Statutenwijzigingen  

Er is veel te doen over grensoverschrijdend gedrag en de veiligheid van leden moet worden gewaarborgd. 
Daarom wil bestuur zich gaan committeren aan de adviezen van de AtletiekUnie: 

a. Geldige VOG voor trainers, bestuur en begeleiders zal opgenomen worden in de Statuten 
b. De statuten van de vereniging zullen moeten worden aangepast aan de WBTR, die vanaf 1 jul 2021 

ingaat, waardoor de verantwoordelijkheden voor het financiële (wan)beleid  vergroot wordt voor 
leden van het bestuur  

c. Actualiseren van de pagina’s en meer leesbaar maken waar nodig 
d. Onderzoeken of en welke maximale bestuurstermijn vastleggen in de statuten nodig is, bijvoorbeeld  

twee maal 3 jaar, twee maal 4 jaar of drie maal 3 jaar en ook het bewaken van het behoud van 
trapsgewijze bestuurswisseling  in verband met de continuïteit. Verder moet onderzocht worden of 
het nodig is dat er afspraken komen over herkiesbaarheid  

e. Het concept van de wijzigingen in de Statuten moeten nog gemaakt worden, vervolgens 
achtereenvolgens ter inzage liggen voor leden. Dan bij één van de volgende ALV’s ter stemming 
worden voorgelegd en tenslotte naar de notaris. Punt van aandacht is opnemen van de kosten 
hiervan in de begroting van dat jaar 
 

11. Openstaande vacatures 
a. PR Commissie 
b. WOC Loop en WOC Technisch 
c. Sponsorcommissie 
d. Lief en Leed 

Al langer staan diverse vacatures open. Werven kan op meerdere manieren, advertenties op de website, op het 
publicatiebord, etc Maar mensen persoonlijk benaderen werkt meestal beste.  

13. Rondvraag  
a. Ben: mist stukken om goed voorbereid te zijn op de bespreekpunten van de vergadering. Antwoord: 

Financiële gegevens worden nooit per mail gedeeld. Conclusie: Bij de agendapunten een toelichting 
schrijven kan leden helpen zich beter voor te bereiden op de ALV. 

b. Francisca: publiek mag weer langs de baan vanaf morgen 
c. Leon: zou graag EDM (elektronische afstand meten in plaats van meten met een meetlint) langs de 

baan hebben. Leon zal zelf onderzoek naar haalbare mogelijkheden 
 

14. Sluiting 
Erik sluit om 21.50 uur de vergadering.    


