Algemene Ledenvergadering AVA’70
Verslag vergadering 26 maart 2015
Datum: 26 maart 2014 20.30 uur

Plaats: Kantine AVA’70 Bredevoortsestraatweg 110a te Aalten

Aanwezig: 65 leden en 6 bestuursleden. Afmeldingen: 9
Volgnr:

Onderwerp

Besproken

15.03.01

Opening

De voorzitter, Dave Posthumus opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom. De agenda wordt kort doorgenomen.

15.03.02

Mededelingen

Dave vraagt of er vanuit de leden nog opmerkingen of mededelingen
zijn. Deze zijn er niet.

15.03.03

Verslag vorige
vergadering

Er zijn geen op- of aanmerkingen over het verslag van de
ledenvergadering van 27 maart 2014.

15.03.04

Jaarverslagen
2014

Dave geeft aan dat de jaarverslagen van 2014 op de site staan en dat
iedereen ze heeft in kunnen zien. Hij vraagt of er nog op- of
aanmerkingen zijn. Theo Stronks geeft aan dat zijn naam niet juist staat
vermeld. Anky Bruil zal dit aanpassen. Dave bedankt Sander en Anky
voor het opmaken van de jaarverslagen.

15.03.05

Financieel jaarHet financieel jaarverslag en de begroting worden toegelicht door de
verslag en begroting penningmeester Evelien Hillen.
Sien Meinen vraagt waarom de zaalhuur zo laag is. Evelien geeft aan
dat dat komt omdat de factuur van Schaersvoorde nog niet binnen is.
De bouw van het krachthonk is netjes binnen de begroting gebleven.
De lening die in 2013 is afgesloten wordt in 15 jaar afgelost. Inmiddels
hebben we al 2 jaar extra afgelost. De investeringssubsidie in verband
met de bouw is verantwoord en geregeld.
Theo Stronks vraagt wat met spelmaterialen precies wordt bedoeld.
Evelien geeft aan dat dat bijvoorbeeld pionnen, horretjes en kleine
materialen zijn. Met sportmateriaal worden de grotere zaken bedoeld.
De post sportkleding is een nieuwe post op de balans, omdat we de
kleding nu in eigen beheer regelen.
In de begroting is Evelien uitgegaan van 525 leden.
Gerrit Dijkslag vraagt nog waarom de post water nu minder hoog is
opgenomen op de begroting. Dit komt omdat we in 2014 teveel hebben
betaald. Op de begroting is het bedrag daarom naar beneden
bijgesteld.
Evelien vraagt of er verder nog op- of aanmerkingen zijn over de
begroting of de jaarrekening. Er zijn geen vragen meer.

15.03.06

Verslag kascontrole
commissie

Linda Scholten, Ingrid van Zolingen en Dick Lubbers hebben de
kascontrole verricht. Daar ze vanavond alle drie niet aanwezig konden
zijn hebben ze via WhatsApp aangegeven dat ze woensdag 11 februari
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jl. de kascontrole hebben uitgevoerd en dat ze geen bijzonderheden of
afwijkingen hebben geconstateerd. Evelien heeft de zaakjes goed op
orde, geeft Linda aan.
De kascommissie wordt bedankt.
15.03.07

Contributie 2015

Na 3 jaar een verhoging van 10% doorgevoerd te hebben wordt in 2015
de normale indexatie gebruikt voor de contributieverhoging. Alleen voor
de jeugd zal de contributie € 1,00 per maand extra worden verhoogd.
Deze € 1,00 is bestemd voor de deelname aan de jeugdwedstrijden. In
het verleden werd deze € 1,00 steeds apart geïncasseerd. Dat is veel
administratieve rompslomp. Ook voor de junioren wordt unaniem
besloten om de € 1,00 bij de contributie op te zetten.
De contributies worden per maand geïncasseerd en worden per
1 april 2015 verhoogd naar:
Pupillen € 8,10
Junioren € 10,15
Senioren € 14,20

15.03.08

Bestuursverkiezing

Frank Roos is aftredend per 1 april 2015 en herkiesbaar voor 1 jaar.
De aanwezige leden gaan met een luid applaus akkoord met de
verlenging van één jaar.

15.03.09

Presentatie leden
enquête

Sander geeft aan dat er een nieuw jeugdbeleidsplan is opgesteld. Dit
beleidsplan is een meerjarig plan gemaakt in samenwerking met de
Atletiek Unie. Het plan zal gepresenteerd worden aan de jeugdtrainers.
De ledenenquête is door 134 leden ingevuld. Een paar punten worden
er uitgelicht. Het algemeen beoordelingscijfer is gegaan van een 8,3
naar een 8,4. De tevredenheid over de trainingen is gegaan van 68,5%
naar 84,3%. Dit is een mooie tendens. Het blijkt dat het geven van
trainerscursussen en het opstarten van een D-groep goed heeft
gewerkt. We blijven gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

15.03.10

Jubilarissen
Ereleden

De volgende jubilarissen worden door Dave in het zonnetje gezet:
Gerard Demkes, 25 jarig jubileum
Bert Klutman, 25 jarig jubileum
Leo Temming, 25 jarig jubileum
Joke Heinen, 40 jarig jubileum
Dave bedankt het viertal voor jarenlange inzet voor AVA ’70. De
jubilarissen ontvangen een bos bloemen en een cadeaubon.
Ook wordt Willy Heinen bedankt met een bloemetje voor het jarenlang
sponsoren van AVA`70.
Ook worden Gerard en Gerda Demkes naar voren gehaald. Het bestuur
heeft besloten om Gerard en Gerda Demkes extra te bedanken, voor al
hun inzet, door hun te belonen met het Erelidmaatschap. Ze ontvangen
een bos bloemen en een speciale ere-penning. Deze penning wordt ook
uitgedeeld aan de reeds eerder benoemde ereleden.
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15.03.11

Rondvraag

Gerard te Brake merkt op dat in het jaar 2017 vier leden van het
bestuur aftredend zijn, waarvan er drie het dagelijks bestuur vormen.
Dit is wel een gevaar voor de continuïteit. Dave geeft aan dat dat zeker
onze aandacht heeft en dat we op tijd in beeld zullen hebben wie door
willen gaan en wie daadwerkelijk stoppen, om zo op tijd nieuwe
bestuursleden aan te stellen.
Herman Baten vraagt hoe het staat met de aanrijroute naar AVA. Het is
een gevaarlijk punt. De Provincie heeft zich teruggetrokken. De
gemeente Aalten wil wel diverse aanpassingen doen. De gemeente
heeft inmiddels een plan klaar en Dave gaat met de Gemeente hierover
in gesprek.
Theo Stronks merkt op dat er in de containers een hoop kapot materiaal
ligt. Zaterdag 28 maart vindt de klus dag plaats. Ook de containers
zullen worden opgeruimd.
Dirk ter Maat vraagt of er nog leden zijn die verkeersregelaar willen
worden. Je kunt je opgeven via de mail.
Gerwin Jansen Eupe heeft via de mail een vraag voor de rondvraag
gesteld. Er wordt tegenwoordig veel ingebroken bij sportverenigingen
en of wij ons daar wel van bewust zijn? Allereerst is het belangrijk om
geen waarde volle spullen in de kleedkamers achter te laten. André
Bruil geeft aan dat er speciaal haakjes zijn gemaakt in de kantine om de
autosleutels op te hangen. Als er geen kantinepersoneel aanwezig is
dan sluiten de trainers het gebouw af.

15.03.12

Sluiting

Het bouwteam wordt naar voren geroepen. Ze worden allemaal heel
hartelijk bedankt voor het vele werk dat ze hebben verzet in een korte
tijd. Ze krijgen een luxe barbecue aangeboden door het bestuur. Het
bestuur zal zelf de barbecue gaan verzorgen.
Als laatste wordt Roelien Bosman bedankt met een bos bloemen voor
haar enorme inzet voor AVA! Roelien neemt nog even het woord om
ook het bestuur te bedanken.
Dave Posthumus bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de
vergadering. Gerard Demkes heeft de eervolle taak om het krachthonk
te openen. Waarna nog een gezellig voorzetting van de avond volgt met
een bierproeverij.
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