
 

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  Kenmerk: 19.100.06 

Datum  : 28 maart 2019 

Aanvang  : 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

Plaats  : Clubgebouw, Sportpark “De Koerbelt”, 

    Arend Baanstraat 107, 7461 DT Rijssen 

 
Agenda: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda en mededelingen bestuur 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van maart 2018 
5. Jaarverslag van het bestuur  
6. Penningmeester 

6.1. Financieel verslag 2018 
6.2. Begroting 2019 

7. Kascommissie 
7.1. Verslag kascommissie 
7.2. Verkiezing kascommissie 

8. Samenstelling bestuur 
8.1. Aftredend (en herkiesbaar) 
8.2. Verkiezing bestuursleden 

9. Beleid en speerpunten 2019-2020 
9.1. Ontwikkeling middenterrein 
9.2. Speerpunten 2019 
9.3. Logo AV Rijssen 

10. Overige:  
10.1. Huldiging jubilarissen 
10.2. Contributie 2020 

11. Rondvraag  
12. Afsluiting 
 

 
1. Opening 

De voorzitter Jacco Bijpost opent de vergadering om 19.35 uur en heet iedereen hartelijk 
welkom. De voorzitter verontschuldiging voor communicatie naar deze vergadering. Aan het 
uitstel (door blikseminslag) kon niets gedaan worden. De aankondiging van de Algemene 
ledenvergadering is niet optimaal verlopen die kan efficiënter.  
Er is een afmelding van E. Kruger. 
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen bestuur 
De onderliggende agenda wordt vastgesteld.  
Er zijn geen mededelingen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen stukken betreffende deze vergadering binnengekomen. 
 

4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2018 
Notulen liggen ter inzage. 
De notulen worden akkoord bevonden door de vergadering en vastgesteld.  
 

5. Jaarverslag van het bestuur  
De voorzitter heeft er wat moeite mee met een terugblik op het afgelopen jaar. 



 

 

Het gaat meer op een herhaling van het Nieuwjaar speeds te lijken. Het was allemaal 
fantastisch en er waren veel successen. 
 
De belangrijkste punten waren.  
 
Wedstrijden en evenementen. 
Vanuit het bestuur en leden van de vereniging zijn druk met het organiseren van 
verschillende evenementen. 
Er waren 500 deelnemers (Max.) aan de Ladies Park Run. Een groot succes dus. 
De clubkampioenschappen en de crosslopen zijn goed bezocht. En er waren meer dan 
1000 deelnemers aan de Rijssensebergloop. De bedrijven clinics voor de 
Rijssensebergloop zijn weer begonnen. Ook de baanwedstrijden zijn goed bezocht. Er 
was animo van heinde en verre. Evenals de clinics, Start To Run en de trainingen waren 
een succes. Het was soms druk op de baan, maar daar is in goedoverleg een oplossing 
voor gevonden en is een en ander op elkaar afgestemd. 
Sociaal  
Hardlopen, het heeft ook een vorm van sociaal netwerk waarin lopers elkaar 
ondersteunen en aanmoedigen toch te gaan lopen als het even tegen zit.  
Het werven vrijwilligers is goed verlopen. Er zijn veel reactie geweest op de geplaatst 
vacatures. Als voorbeeld noemt de voorzitter de animo voor de activiteitencommissie. 
Dit alles creëert meer een verenigingsgevoel. En dat is een positieve ontwikkeling. 
De vrijwilligersavond. Wordt dit jaar verplaatst naar juni. Er zijn dan meer mogelijkheden 
o.a. mooier weer en meer buitenactiviteiten.  
Een ander belangrijk punt wat ons allemaal raakt is de Ledenadministratie. Deze wordt 
nu digitaal gedaan. Hiermee kunnen we beter inspelen op wensen van de leden. En de 
inschrijvingen bij evenementen. 
Blikseminslag. Met dank aan de onderhoudscommissie die een en ander voortvarend 
heeft opgepakt om alles zo snel mogelijk weer te herstellen. Wat betreft de Lichtmasten 
was er enig onduidelijkheid. Zijn ze nu van de vereniging of van de gemeente. Uit 
gespreken met de gemeente blijkt dat ze van de gemeente zijn en zij ook de schade voor 
hun rekening nemen. Daarna zullen de lichtmasten worden overgedragen aan de 
vereniging. 
Aanvulling vz: 3x p/jr. zal het bestuur overleg hebben met de wedstrijdcommissie.  
Dat heeft mede te maken met het organiseren van de evenementen en dat het bestuur 
meer zicht wil krijgen in de kasstromen binnen de wedstrijdcommissie. Het bestuur is 
tenslotte eindverantwoordelijk. 
 

6. Penningmeester 
6.1. Financieel verslag 2018 

Balans 31 december 2018.  
Voor een totaal overzicht zie: Jaarrekening 2018 & Begroting 2019. 
Het verslag wordt toegelicht door de penningmeester.  
Er worden vanuit de vergadering geen vragen meer gesteld. De vergadering keurt 
het verslag goed en verleent decharge aan het penningmeester/bestuur. 
Opmerking Gerrit Dannenberg: de containers met opslag zijn niet verzekerd. In 
overleg met bestuur/onderhoudscie en verzekering actualiseren. Actie bestuur. 
Opmerking van de voorzitter: enige tijd is binnen het bestuur besloten om de 
trainersvergoeding op een maximum te stellen van €1.500,- per jaar. Dit is een soort 
belastingmaatregel voor vrijwilligerswerk. De voorzitter en Jan-Maarten zijn in 
gesprek met trainers die een hogere vergoeding ontvangen om deze ook terug te 
brengen tot het genoemde maximum. En dat vind je terug in de resultaatrekening 
2018. 
 

6.2. Begroting 2019 
De begroting voor 2019 wordt kritisch door de vergadering doorgenomen.  



 

 

Na de toelichting keurt de vergadering ook dit verslag goed. 
N.a.v.: blikseminslag wordt de vraag gesteld waarom er geen tijdelijke verlichting op 
de baan was. Vz: het is een overzichtelijke periode ( eind maart wordt de tijd verzet) 
en dat heeft ons doen besluiten om geen tijdelijke verlichting te plaatsen. 
We zijn een vereniging van vrijwilligers en door de onderhoudscommissie worden 
onderhoudswerkzaamheden snel opgepakt worden. Bij een vereniging van 
vrijwilligers is het inherent dat beslissingen wat langer duren. Er is geen persoon die 
het mandaat heeft die snel besluiten kan nemen.  
Akoestiek in clubgebouw. Er worden geluidswerende plafondplaten aangebracht.  
 

7. Kascommissie 
7.1. Verslag kascommissie 

Johan Brinks en Jan Schapink hebben de kas van de vereniging gecontroleerd.  
Jan Schapink brengt verslag uit. De kascommissie is uitermate tevreden en stelt de 

vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt met applaus 
ontvangen.  Tevens verleent de vergadering het bestuur ook decharge voor 
het gevoegde beleid. 

De penningmeester dank de kascommissie voor haar werk. 
7.2. Verkiezing kascommissie 

Johan Brinks is aftredend. En moet een nieuw lid worden gekozen.  
Jeanine Jansen Eupe meldt zich en wordt met applaus begroet.  
 

8. Samenstelling bestuur 
Jacco Bijpost, voorzitter, André Lankamp, penningmeester, Jan Haas, secretaris,  
Bert Nijland, afgevaardigde atletiek- en trimcommissie, Jan Willen Dangremond, 
afgevaardigde atletiekcommissie, Jan-Maarten Plomp, lid bestuur. 

8.1. Aftredend en herkiesbaar zijn:  
Er is niemand aftredend. Er is wel een vacature ontstaan voor in het bestuur van een 
vertegenwoordiger van wedstrijden en evenementen meld zich nog niemand. Er is 
ook een vacature voor de sponsorcommissie. (Jan-Marten niet meer.)Namen kunnen 
door de leden worden voorgedragen. Het bestuur wil graag dames in het bestuur. 

8.2. Verkiezing bestuursleden 
Geen.  
 

9. Beleid en speerpunten 2019-2020 
Vrijwilligers werven is een speerpunt. Zeker voor wedstrijden en jureren. Ook, met 
name jeugdtrainers is een punt van zorg. De nood is hoog. 

9.1. Ontwikkeling middenterrein 
Voorlopig komt er geen uitbreiding van de accommodatie. Dit heeft de aandacht, 
maar is geen prioriteit bij de gemeente. We blijven de gemeente hierover benaderen. 
Dick Wessels: door goede afspraken kan de banen effectiever gebruikt worden.  
Jan Willem: voelt meer voor betere afstemming. De accommodatie wordt nu alleen 
gebruikt tussen ongeveer 18.00 uur en tot max. 21.00 uur. Dit zou breder getrokken 
worden. De wens blijft wel om de accommodatie uit te breiden met bijvoorbeeld extra 
sprintbanen. Vz: er is offerte hiervoor aangevraagd, maar de kosten zijn vrij hoog.  
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur dat het gaat  
investeren in de kogelstootbaan en verspringbak.  
Er moet een afweging gemaakt worden tussen de baten en lasten. Vz. Vraagt de 
vergadering om enkele mensen om dit project de kar te willen trekken. 
Jan Maarten: het bestuur kan dit niet alleen oppakken.  
Reactie uit de vergadering:  
 

9.2. Speerpunten 2019.  
➢ De betekenis van de vereniging. Er wordt onderling veel gepraat en er ontstaan 

irritaties. Er wordt wel gesproken over elkaar, maar niet met elkaar. De voorzitter 



 

 

roept de vergadering om dit problemen niet te laten escaleren maar door praten 
met elkaar dit op te lossen. We kunnen met elkaar heel veel leuke dingen doen. 

➢ Herkenbaarheid. Leden van AV Rijssen in een herkenbaar T-shirt tijdens externe 
evenementen. Er zijn nieuwe logo’s ontworpen. Zie verderop in het verslag. 

➢ Meer mensen die actief willen zijn binnen de vereniging. Er zijn veel leden 
bijgekomen en die moeten benaderd worden. Bij de publicatie van de vacatures is 
gebleken dat er veel mensen wel iets voor de vereniging willen doen, maar wij 
laten dat als bestuur niet zien. 

➢ Jeugdtrainers. Dit is een punt van aandacht. Er moet een aantal jaren wordt 
overbrugd, omdat er meerdere trainers niet meer beschikbaar zijn. Er staan nu 
veel - te - jonge - en onervaren - trainers voor de groep. De kwaliteit van de 
trainingen komt hierdoor in het gedrang. Na de zomer is er een acuut probleem 
omdat er dan een gat ontstaat van 2 tot 3 jaar. Dit komt omdat vanuit de leden de 
laatste jaren geen trainers meer opgeleid zijn. Een opleiding voor (jeugd- en 
technische)trainers duurt enkele jaren. Er worden diverse suggesties gedaan om 
het probleem op te lossen. Wordt vervolgd.  

 
9.3 Logo’s AV Rijssen.  
De voorzitter presenteert de nieuwe logo’s van de Rijssensebergloop, De Ladies Park 
Run en Brekelrunners zoals deze namens het bestuur zijn ontworpen. 
Daarnaast wordt er een loopshirt ontworpen die beschikbaar komen voor de leden van 
AV. Dit kan dan gedragen worden bij evenementen/wedstrijden waaraan leden meedoen. 
Dit verhoogt de herkenbaarheid van de vereniging en heeft een positieve uitstraling. Voor 
de realisatie van dit loopshirt, worden sponsoren gezocht. 
Jan van de Noort: je gaat er iets naast creëren (logo Brekelrunners). Ik heb nu het gevoel 
dat je je nu tegenspreekt. Vz: het AV-logo komt overal terug. Denk aan T-shirts, website, 
Facebook, en andere sociale media. Hoe mooi zou het zijn dat leden van AV Rijssen 
herkenbaar zijn bij andere evenementen en dergelijke. 
Er zijn wisselende reacties uit de vergadering, maar in het algemeen is men positief.  
Je moet als vereniging met de tijd meegaan, is een vaak gehoorde reactie.  
Vz: het huidige logo van de AV kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Het bestuur vond het 
niet de juiste stap om alvast een ontwerp te tonen. De vergadering is het hiermee eens. 
De voorzitter vraagt de vergadering of ze het bestuur het mandaat geven om een nieuw 
logo AV te laten ontwerpen. Dit wordt in stemming gebracht. Het merendeel van de 
vergadering is akkoord. De voorzitter benadrukt nogmaals dat het een herkenbaar logo 
moet blijven.  
Dick Wessels: is het een optie om de jeugdleden een T-shirt te geven voor gebruik bij 
wedstrijdeden. En dat deze na beëindiging van het lidmaatschap weer ingeleverd moet 
worden. Jan-Maarten: wie gaat dit dan allemaal regelen?  

 
10. Overige:  
10.1. Huldiging jubilarissen 

Bert-Jan Haartkamp en Herman ten Wolthuis zijn 25 jaar lid van AV. 
De jubilarissen zijn niet aanwezig. Voorzitter zorgt dat ze alsnog het speldje van AV 
voor langdurig lidmaatschap van de vereniging en een bos bloemen krijgen. 
 

10.2. Contributie 2020 
Deze is vastgesteld door het bestuur en wordt voorgelegd aan de vergadering. De 
vergadering gaat akkoord. 
 

11. Rondvraag  
Jan van de Noort: laat het niet allen bij het akoestiek aanpassen van het clubgebouw, 
maar pakt dan het hele gebouw aan. Iedereen kan en mag met een goed onderbouwt 
verhaal komen. En daar zullen we als bestuur serieus naar kijken. 



 

 

Jan-Maarten tot welk bedrag mag er hiervoor gereserveerd worden en uitgegeven. 
Zonder dat het bestuur daarvoor terug moet komen naar de Algemene ledenvergadering.  
Er wordt een commissie van minimaal 5 personen.  
André: De commissie vormen uit alle geledingen van de leden om een wensenlijst op te 
stellen welke verandering wordt gewenst. M.a.w.: een wenslijstje veranderingen 
clubgebouw opstellen. 
Annefleur: wil ook veranderingen voor de jeugd. Het gaat m.n. om aanschaf materialen.  
Vz: voorstel, jeugdcommissie instellen die met een wensenlijst komt. De jeugdcommissie 
moet met een begroting komen en daarmee kan het bestuur besluiten de begroting wel 
of niet goed te keuren.  
De commissie van veranderingen moet unaniem met de verandering eens zijn. En in 
september een bestuursvergadering over dit onderwerp. Als het bestuur zich kan vinden 
in de voorstellen, wordt dit uitgevoerd. Hiervoor komt het bestuur dan niet terug naar de 
ALV.  
Dit wordt in stemming gebracht. De vergadering gaat akkoord. Besluit.  
Vz: vraagt de vergadering om hoe nu verder, hetzelfde als hiervoor genoemd.  
Dus vaststellen van een commissie en budget van €17.000,-. Voorstel is om met een 
concreet voorstel met kosten te komen. In het bestuur kan dan besloten worden hiermee 
akkoord te gaan, zonder dat terug hoef te worden gekomen in de Algemene vergadering. 
De vergadering gaat akkoord met het bedrag van €17.000,- 
De voorwaarden hiervoor zijn: 
1) Er wordt een commissie gevormd van minimaal vijf personen die unaniem met de 

voorgestelde verandering eens moeten zijn. Zij hebben dan ook het recht deze 
veranderingen door te voeren. Indien zij het niet met elkaar eens zijn, wordt er in 
september een Algemene ledenvergadering belegt met enkel dit onderwerp. 
Daarin wordt dan besloten om de veranderingen wel of niet worden doorgevoerd.  

2) Commissie moet met een begroting komen en daarmee kan het bestuur besluiten de 
begroting wel of niet goed te keuren.  

3) Er is een budget van €17.000,- beschikbaar voor de veranderingen.  
 

12. Afsluiting 
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng. 

 
 
 
Jacco Bijpost        Jan Haas 
Voorzitter        Secretaris 
         28 maart 2019 
 


