Notulen Algemene Ledenvergadering A.C. Olympia

Datum
: 11 april 2018
Plaats
: De Schaft
Aanwezig : 24 personen (incl. 7 bestuursleden)
Afmeldingen: Rien de Weert, Perry van Schilt, Peter Simons, Gert-Jan de Kock, Piet
Schijvenaars, Gerda Tonissen, Peter en Monique Uytdewilligen

01 Opening en rondgang presentielijst
Om 19.30u opent voorzitter Johan Konings de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. De opkomst is helaas minder dan vorig jaar, maar we gaan er samen tegenaan. Hij
feliciteert de Olympianen die de marathon van Rotterdam uitliepen: Peter Uytdewilligen,
Harold Verstraeten, Lee van Zundert en Patrick van Schilt. Jos Ooms en Eric-Jan van
Elzakker hebben de finish niet gehaald.

02 Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Als aanvulling op de agenda wordt het item Privacy
toegevoegd onder punt 11.De volgende leden hebben zich afgemeld voor de algemene
ledenvergadering: Rien de Weert, Perry van Schilt, Peter Simons, Gert-Jan de Kock. Piet
Schijvenaars, Gerda Tonissen, Peter en Monique Uytdewilligen.

03 Stand van zaken met betrekking tot eigen clubhonk
We kunnen nu beschikken over een eigen opslagruimte bij Rksv Halsteren. Er is nu ook
doucheruimte aanwezig na de trainingen. Het bestuur houdt via Johan Konings en Rinus
Jeroense intensief contact met de gemeente over de accommodatie. Zo wordt er over een
kleine twee weken nieuw gras ingezaaid en zullen we de baan een paar maanden niet kunnen
gebruiken. De toegankelijkheid naar de berging vraagt om verbetering, het pad is te smal voor
een aanhanger. De bestrating heeft de aandacht van de gemeente. De trainingen op de baan
starten in september, op de site vind je een gevarieerd programma.

04 Korte evaluatie Tien van Halsteren
Coördinator Rinus Jeroense is tevreden over editie 2018, die een parcoursrecord opleverde.
Dit jaar waren er rond 230 deelnemers, dat is iets minder dn in 2017. Het aantal deelnemers
aan de 5km viel tegen. De weersomstandigheden werkten mee aan een geslaagd evenement.
Hij roemt de snelle verwerking van de uitslagen, memoreert de nieuwe prijsuitreiking, waar
weinig winnaars op het podium plaatsnamen. Vooraf moet duidelijk kenbaar worden gemaakt
waar en wanner de prijzen uitgedeeld worden, ook op de site. Er zijn diverse reacties over het
nieuwe parcours binnengekomen, die zullen in de evaluatie van 23 mei 2018 worden
meegenomen. Niet iedereen is even enthousiast. In 2019 staat de Tien van Halsteren op 31
maart op het programma. Alle vrijwilligers zullen per email worden geïnformeerd. In het
kalenderoverleg met de regionale verenigingen moet worden voorkomen dat clubs op
dezelfde dag een evenement organiseren, zoals nu met Thor uit Roosendaal het geval was.
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05 Goedkeuring notulen ALV 14 april 2017
De notulen waren op de website en in het clubblad voor iedereen te raadplegen. De voorzitter
gaat in op de situatie ronde het clubblad. Hij is blij met de waardige nieuwe uitgave, een blad
om trots op te zijn. Bep heeft in de redactie hulp gekregen van Petra Kuipers n Ingrid
Broekhuis, ze zijn goed bezig. De redactie vraagt de vergadering waar belangtelling voor is.
Stukjes van leden en foto’s blijven welkom.
Verder zijn er geen opmerkingen bij het verslag, de secretaris wordt bedankt voor zijn werk.

06 Verslagen van:
De geïnteresseerden konden op de website diverse verslagen raadplegen: het verslag van de
secretaris, wel en wee/evenementencommissie en arbozaken,. Aan het eind van het jaar
hadden we precies 100 leden; 51 mannen en 49 vrouwen. In het volgende verslag zal de
werkgroep ondersteuning worden opgenomen. Hans Vogel geeft uitleg, de groep functioneert
als rugdekking voor het bestuur.
Penningmeester Eric-Jan van Elzakker spreekt van een goed jaar meteen plus van zo’n
€ 1.300..Het budget is ruimschoots overschreden. Contributies en inschrijfgeld leverden meer
opbrengst, evenals de sponsoring. De clubactie van de Rabobank is niet opgenomen in het
budget, omdat het resultaat elk jaar onverwacht is.. Voor 2018 worden er extra uitgaven aan
materialen verwacht, o.a. een nieuwe geluidsinstallatie. De penningmeester wordt bedankt
voor het keurige verslag.
Bep Tielemans deelt ter vergadering een lijst uit van leden met een wedstrijdlicentie. Zelf
heeft zij geen licentie meer. Het verdient aanbeveling om wedstrijdatleten tijdig te informeren
over (vervroegde) inschrijving en dit te publiceren op de site.
Rinus werkt zijn boekwerk van de Activiteiten en Wel en Wee in de loop van het jaar bij. Alle
gebeurtenissen bij Olympia passeren de revue. Voor 2018 gaat de Mozesloop van 22 mei
naar 29 mei en wordt de Holidayrun in juni vervangen door de Bikinrun.
Arbozaken: Het overleg met de EHBO wordt vervolgd. In overleg met Geert de Hoogh wordt
een protocol veiligheid opgesteld. Afgelopen jaarzijn verschillende materialen aangeschaft,
waaronder 2 verbanddozen. Waar zijn AED-apparaten? Zijn er veel op het industrieterrein, als
we daar trainen? Dianne van Eekelen zoekt dit uit. Op Vrederust zijn er 2 beschikbaar.
Ontzettend bedankt voor de verslaggeving, Rinus.
Kascontrolecommissie: José Schellekens en Monique Uytdewilligen hebben Eric-Jan het
hemd van zijn lijf gevraagd. Alles is gecontroleerd en keurig netjes in orde. Onder applaus
wordt decharge verleend aan de penningmeester. De kascommissie wordt bedankt voor hun
bijdrage.

07 Vaststelling begroting 2018
De penningmeester verwacht een klein positief resultaat van € 75. De uitgaven voor
materialen zullen stijgen in 2018. In het budget is geen donatie voor een goed doel
opgenomen, omdat hiervoor een extra sponsorbijdrage wordt verkregen, het gaat niet ten
koste van de eigen middelen. De vergadering gaat akkoord met de begroting

08 Vaststelling contributie 2019
Contributie is de basis voor een vereniging. Voor 2019 wordt de contributie niet verhoogd.
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09 Verkiezing kascontrolecommissie
Monique Uytdewilligen is na een periode aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten, dat betekent dat Monique, samen met José Schellekens wederom als
kascontrolecommissie gaat acteren. De vergadering gaat hiermee akkoord.

10 Clubblad van en voor de leden
De toekomst van het clubblad is onder punt 5 al behandeld. Het aantal van 3 edities in 2018
wordt gegarandeerd. De drie “vaste” momenten van verschijning zijn Tien van Halsteren,
Olympia Trail en Surpriseloop.

11 Pivacy
Op de website zullen de noodzakelijke aanpassingen worden opgenomen, denk ook aan de
nieuwsbrief. Ter zake van het optreden van externe fotografen bij evenementen heeft de
vereniging geen invloed. Binnen het bestuur heeft Jil Geluk zich speciaal toegelegd op het
onderwerp privacy, dat aandacht vereist van bestuur en anderen.
Henk Bevelander vraagt zich af wat te doen met de overdracht van wachtwoorden bij
wisseling van bestuursleden.

12 Rondvraag/wensen vanuit de vereniging
Deze agendapunten worden gecombineerd. Wat speelt er?
José Schellekens wil graag een fatsoenlijke trainingsbaan. We staan in nauw contact met de
gemeente, we blijven het aankaarten.
Margot Testers wil weten wat de kosten van een licentie zijn in 2018, maak dat ook bekend
op de website.
Hans Vogel zegt dat ideeën voor wedstrijden welkom zijn, hij houdt zich aanbevolen. Leden
die mee willen doen of promoten, laat je horen. Wist u datjes kun je bij Hans kwijt.
Marco Kruf vindt het wat rustig op dinsdag, wat is de reden? Het kan te maken hebben met
lichte blessures, bijscholing, mensen die langdurig geblesseerd zijn. Ken je een lid dat
langdurig geblesseerd is, geef het door aan Jil Geluk. Nu is een lid uit Stavenisse geblesseerd.
Frank Deelen, jarenlang coördinator verkeersregelaars, neemt afscheid. Hij blijft beschikbaar
voor hand- en spandiensten. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en overhandigt hem
een attentie.
Lilian van De Schaft heeft een verzoek voor de aanwezigen om de auto’s voortaan op het
parkeerterrein aan de overkant van de weg te parkeren.

13 Rondvraag
Het is 21.05u als voorzitter Johan Konings de vergadering beëindigt en de aanwezigen
bedankt voor hun inbreng. Voor de liefhebbers is er nog een drankje, voor de anderen wel
thuis.
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