Jaarverslag Trimclub ABC 2014

NOTULEN 23ste JAARVERGADERING TRIMCLUB ABC
d.d. 28-03-2015
Aanwezig: 48 leden.
Afgemeld: Jo Terlouw, Ingrid Blom, Johan en Riet Visser, André van Dijk, Karin
Verschoor en Rob Schuurman. Jan Hobo laat allen vanuit de Daniël den Hoed
groeten.
1.
OPENING
Voorzitter Edy Hoogendam opent de vergadering om 10.10 uur en heet iedereen
welkom, in het bijzonder de ereleden. De leden brengen geen nieuw agendapunt
in. Het is de laatste vergadering van Edy als voorzitter. Hij geeft aan wel lid te
blijven, want hij gaat voor de fel begeerde tas!
2.
NOTULEN JAARVERGADERING D.D. 29-03-2014
De notulen worden onder dankzegging aan de secretaris zonder wijziging
goedgekeurd en vastgesteld.
3.
JAARVERSLAG 2014
Secretaris Hans Hamerpagt ligt enkele zaken uit de opsomming van
bestuursactiviteiten toe. De vergadering laat met luid applaus merken dat de
mensen die een bijdrage aan het fraaie boekwerk geleverd hebben, hier trots op
kunnen zijn. Met name Harm Kuipers wordt genoemd. Hij had aangegeven dit
werk niet meer te doen, maar na een noodoproep heeft hij weer voor een fraaie
lay-out gezorgd.
4.
FINANCIËN / BEHEER
- Verslag 2014 / Begroting 2015
Penningmeester Co Meerburg doet verslag van het afgelopen jaar. Hij heeft
daartoe een aantal dia’s gemaakt, die hij met de beamer laat zien.
Belangrijke punten uit dit verslag:
- We hebben een gezond financieel 2014 achter de rug.
- We missen een groot deel aan inkomsten in 2015 door het wegvallen van Be
There als huurder en het teruglopen van het ledenaantal. Dit heeft als
consequentie dat er in de begroting flink gesneden is in een aantal uitgaven.
- Aan PR is veel geld uitgegeven. Het doel: ‘toename van het aantal leden’ is
helaas niet bereikt.
- Verslag kascontrolecommissie/decharge bestuur
Karel Schmidt en Karin Verschoor hebben de financiële stukken gecontroleerd en
in orde bevonden. Karel stelt daarom mede namens Karin voor het bestuur
decharge te verlenen, wat door de vergadering middels applaus wordt
overgenomen.
- Benoeming kascontrolecommissie
Een benoeming in deze commissie geldt voor 3 jaar, met de mogelijkheid de
benoeming met 1 termijn te verlengen. Karin Verschoor heeft haar termijnen
volgemaakt. Zij wordt opgevolgd door Dethmer Mellema. Arjan Holster stelt zich
beschikbaar als reserve.
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-

Begroting 2015

Aan de hand van grafieken laat Co de financiële gevolgen van het wegvallen van
Be There en de terugloop van leden zien. Daarbij heeft Co al rekening gehouden
met een verhoging van de contributie. De contributie-opbrengsten zijn nu rond
50% van onze inkomsten.
Ook heeft Co enkele dia’s gemaakt van ons ledenbestand, onderverdeeld naar
sexe, afdeling en leeftijdsopbouw. De noodzaak van verjonging blijkt hier maar al
te duidelijk uit.
- Contributieverhoging
Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar te verhogen naar een bedrag van €
25 per kwartaal. Het uitgangspunt hierbij blijft, dat we de contributie
aantrekkelijk willen houden voor huidige en kandidaat leden. Door middel van
applaus stemt de vergadering hiermee in.
-

Beheer clubgebouw

Het beheer van het gebouw loopt goed, mede dankzij de ijverige technische
commissie, bestaande uit Aad, Arie, Hans en Henk. Mede om aantrekkelijk te zijn
voor nieuwe huurders beschikken we nu over een goede geluidsinstallatie, een
mooie koffieautomaat (met dank aan Rob), een beamer en wifi.
De voorzitter roept allen op uit te zien naar geschikte huurders om de financiële
basis weer wat steviger te maken.
Tevens spreekt de voorzitter zijn dank uit aan Leen de Groot. Leen fungeert als
beheerder (in het bestuur hebben we hem al eens als onze koster aangeduid).
Dit is noodzakelijk nu Be There niet meer dagelijks aanwezig is. Hij zorgt er voor
dat alles netjes en schoon blijft. Ook Leen en de TC vallen applaus ten deel.
5.
PR-ZAKEN / SPONSORING
Jannie Hartkoren, bestuurslid PR en sponsoring, is vorig jaar gekozen in deze
functie. Ze had de intentie om er vol tegenaan te gaan, wat ze ook gedaan heeft,
maar het resultaat valt tegen.
Haar activiteiten zijn samen te vatten in een aantal punten:
- Contacten met de pers, vooral het Kompas. Dit is goed gelukt. De prijzen van
de advertenties zijn pittig, maar beduidend beneden de marktwaarde, dankzij de
door Jannie gelegde contacten. Actie geslaagd dus. Tevens zijn er afspraken
gemaakt over het plaatsen van redactionele stukjes.
- Contacten met deelnemers aan de Avondmarathon die geen lid zijn van onze
vereniging.
- Publiciteit geven aan een aantal activiteiten, zoals de Open Avondmarathon en
de Bolderloop, middels posters en advertenties.
- het uitbrengen van Nieuwsbrieven, professioneel ondersteund door Dick
William, met vaste inbreng van Francis.
- het leggen van contacten met sponsors. Helaas haakten vijf sponsors af,
slechts twee nieuwe sponsors werden binnengehaald. Uiteraard speelt hier de
problematische economische situatie een rol.
Alle activiteiten hebben niet het beoogde resultaat opgeleverd: nieuwe leden.
Daarom zijn er contacten gelegd met Rijnhout Consultancy uit Gorinchem. Dit
bedrijf helpt verenigingen om leden en sponsors te winnen. Op 1 april zal een
eerste bijeenkomst plaatsvinden onder leiding van de eigenaar van dit bureau.
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Jannie, bij deze nieuwe ontwikkelingen geassisteerd door Wim de Ruiter, hoopt
dat hier goede ideeën uit voortkomen die wel het beoogde resultaat, nieuwe
leden en nieuwe sponsors, zullen hebben. Zij roept leden die enige inbreng in
deze zaken willen hebben op, om op 1 april bij de eerste sessie aanwezig te zijn.
6.
ACTIVITEITEN 2014
Jo Terlouw, bestuurslid met sportactiviteiten in zijn portefeuille, is vanwege privé
omstandigheden afwezig. Hans neemt namens hem enkele zaken door:
- De Koningsloop moet uit onze activiteitenagenda geschrapt worden. ABC is niet
één van de organisatoren, maar hoopt wel dat het festijn een succes wordt. Onze
leden André van Dijk en Arjan v.d. Haak wensen we veel succes met de
organisatie.
- Veel activiteiten hebben een open karakter. Ook niet-leden mogen er aan
deelnemen. Naast een sociaal aspect en een idealistisch aspect, speelt natuurlijk
mee, dat we graag meer leden willen. Onze leden worden dan ook opgeroepen,
veel reclame voor deze activiteiten te maken.
- De Avondmarathon is dit jaar in juni. Deze planning komt voort uit een wens
van vele deelnemers. We kunnen dan een half uurtje later starten, want de
duisternis valt later in. Ook zal de laatste etappe beginnen en eindigen in ons
clubgebouw. We kunnen dan iedereen ontvangen in onze ruimte en de
avondmarathon afsluiten met een hapje en een drankje. Uiteraard hopen we
hierbij dat niet-leden zich aangesproken voelen om een inschrijfformulier van
onze club in te vullen.
- Ook de feestavond is in deze maand, op 20 juni hopen we zo veel mogelijk
leden, maar dit jaar ook sponsors, in ons gebouw en de tent te ontmoeten.
- De Startersloop zal weer in het najaar plaatsvinden. De verhuizing naar het
voorjaar is afgelopen jaar slecht bevallen. Nog nooit was de deelname zo gering.
- De genoemde data zijn vooralsnog voorstellen. Indien de situatie er om vraagt,
zijn we flexibel genoeg om hierin te schuiven.
Jo is blij met de belangeloze en enthousiaste inzet van de trainers en begeleiders
en het meedenken van de Sportactiviteitencommissie. Bernadette Meerburg
verdient volgens hem een extra pluim, omdat zij, samen met Pieta, het wel en
wee van de sporters in de gaten houdt.
Als de leden aanvullingen en wijzigingen in het programma zouden willen zien,
worden zij opgeroepen dit kenbaar te maken. Het wordt dan in de
Sportactiviteitencommissie of in het bestuur meegenomen.
Hartenkreet van Jo: uiteraard hopen we op aanwas van de fietsafdeling!
7.
BELEIDSPLAN
Edy wijst ons op het belang van het beleidsplan. Dit geeft richting aan het beleid
van het bestuur. Bij het vaststellen van het nieuwe beleidsplan heeft ook een
aantal leden van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun ideeën te ventileren.
Het beleidsplan wordt goedgekeurd.
Cees Boer wijst in verband met toekomstige ontwikkelingen op een
krantenartikel, dat de Korfbal- en de Gymnastiekvereniging plannen maken om
op onze locatie een sporthal te realiseren. Het bestuur wordt opgeroepen
hieromtrent contact te hebben met de gemeente.
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Piet Barendregt veronderstelt dat gedoeld wordt op ons voetbalterrein.
8.
JUBILARISSEN
De volgende leden worden in het zonnetje gezet:
Carel Soethout, 25 jaar lid.
Carel, 1 van onze 7 ereleden, komt regelmatig over vanuit Lelystad om zijn
betrokkenheid met de club te laten blijken. In het verleden was hij één van
degenen op wie zelden tevergeefs een beroep werd gedaan. Hij ontvangt de
complimenten van de voorzitter, de traditionele tas en een bos bloemen.
Hans van der Sman, 40 jaar lid.
Helaas kan Hans niet aanwezig zijn. Zijn mobiliteit en uitdrukkingsvaardigheid
laten ernstig te wensen over. Ook Hans is 1 van onze ereleden. Pieta van Tilborg,
bestuurslid verantwoordelijk voor de activiteiten van onze vereniging die niet
sportgerelateerd zijn, zal met een delegatie van oudgedienden Hans bezoeken en
hem in kleine kring in het zonnetje zetten.
9.
BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar: Pieta van Tilborg.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld dus Pieta is herkozen. Zij gaat de 3de
periode in en is daarmee ons meest ervaren bestuurslid. De vergadering geeft
Pieta met applaus vertrouwen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Edy Hoogendam.
Edy stelt, dat ABC iemand nodig heeft met meer tijd. Na lang wikken en wegen
heeft hij besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Peter Kieboom heeft zich
aangemeld als kandidaat voorzitter. In deze vacature zijn geen tegenkandidaten
aangemeld. De vergadering geeft Peter het vertrouwen.
Peter bedankt de vergadering hiervoor en stelt, dat hij enthousiast en
gemotiveerd zijn tijd voor de club zal geven. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in de
toekomst, in de wetenschap dat hij kan rekenen op leden die bereid zijn om hun
beste beentje voor te zetten én de bestuursleden, met wie hij al een bijzonder
prettig gesprek heeft gehad.
10. RONDVRAAG
Hans Dubbeldam: ‘Wie wil de bardienst met mij ruilen op de datum dat de
Coopertest gehouden wordt? Ik wil daar graag aan meedoen’. Leen de Groot stelt
zich beschikbaar.
Arjan Holster: ‘Mijn dank aan deze warme vereniging. In voor mij moeilijke tijden
heb ik heel veel steun ontvangen’.
Karel Schmidt: ‘We hebben veel vrijwilligers, maar één is heel bijzonder!’ Hij
overhandigt Pieta een bloemetje. De vergadering sluit zich middels applaus aan
bij zijn compliment.
Hans Hamerpagt grijpt tenslotte de gelegenheid aan om Edy te bedanken voor
zijn 2 jaar voorzitterschap.
In een tijd dat kandidaat voorzitters op de vingers van één hand van een
gehandicapte heier te vinden zijn, was Edy na het onverwacht snelle vertrek van
Jan Hobo, bereid om de voorzittershamer over te nemen. Edy stelde wel, dat er
van de overige bestuursleden iets meer verwacht zou worden, omdat hij niet de
voorzitter zou kunnen zijn, die eigenlijk nodig is. Een drukke baan en andere
bestuursverantwoordelijkheden legden beslag op een groot deel van zijn agenda.

4

Jaarverslag Trimclub ABC 2014

Het voorzitterschap van Edy kenmerkt zich door: betrokkenheid, deskundigheid,
ontspanning, humor en relativering.
Edy laat vaak weten dat hij zit te wachten op de beloning van 25 jaar
lidmaatschap. De tas heeft voor hem erg veel waarde……
Hans stelt hem teleur, hij is pas in december 2017 25 jaar lid. Edy krijgt als
troost een mini tasje, opgevouwen en verstopt in een hoesje. Rust roest, dus
blijven sporten, dan komt de ‘echte’ tas vanzelf! Edy ontvangt van Jannie een
bos bloemen waarmee hij kan thuiskomen!
Het bestuur heet Peter welkom als voorzitter. Er wordt uitgezien naar een
prettige samenwerking!
11. SLUITING
De voorzitter sluit om 11.20 uur de vergadering, waarna verschillende leden de
gelegenheid aangrijpen om nog even gezellig na te kletsen.

Voorzitter:

Secretaris:
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