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Nr Actie door Onderwerp 

1  
 

Opening: 
Harry v. Raak opent de vergadering om 19.30 en heet iedereen welkom. 
Jan Blom zal iets later aanschuiven. 

2  
 
 
 

Ingekomen stukken en mededelingen: 
Het protocol Ongewenst Gedrag is vastgesteld en zal worden geplaatst op de website 
van Sprint zodat het voor iedereen toegankelijk is. 
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Jaarrekening 2011 en verslag kascommissie: 
Jaarrekening 2011 

BALANS 
 
Toezegging vereniging aan Stichting Atletiekaccommodatie Breda € 200.000, verdeeld 
in 

- door de vereniging € 80.000 zelf te investeren in kantine- en keukeninrichting 

- door de stichting € 120.000 te investeren in de nieuwbouw 

 

 Materiële vaste activa: investeringen ad € 2.500 trainingsmaterialen,  

desinvesteringen ad € 98.000 gebouw en trainingsmaterialen 

 Overige vorderingen:  lager door bijdrage vereniging ad € 120.000 

 Voorzieningen:   vrijval voorziening groot onderhoud i.v.m. overdracht 

pand aan Stichting Atletiekaccommodatie Breda 

Overige schulden:   reservering nieuwbouw is verrekend met vordering 
SAAB 

 
Jaarrekening 2011 

WINST- EN VERLIESREKENING 
 

 Contributies:   hogere inkomsten door meer leden en verhoging € 1 

p.p.p.m. 

 Clubhuis (opbrengsten):lagere opbrengsten i.v.m. nieuwbouw 

 Sponsorgelden:  lager door wegvallen van sponsoring Mila atleten 

 Kosten afdelingen: lager door wegvallen kosten Mila atleten 

 Facilitaire staf:  lager door eenmalige aanschaf kleding juryleden in 
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2010 

 Overige personeelskosten hoger door hogere verzekeringspremies 

 Evenementen:              geen Track Meeting Breda geweest 

 Sportfee:   vereniging betaalt aan SAAB een fee ter 

dekking van aflossing en  rente banklening nieuwbouw en gebruikmaking van 

baan en clubhuis       

 (huisvestingskosten) 

 Buitengewone bate  het clubhuis is overgedragen aan SAAB, 

voorziening groot onderhoud hierdoor vrijgevallen 

Buitengewone last  bijdrage vereniging aan nieuwbouw van € 

120.000 

RESULTAAT 2011  € 25.000  positief 

 

Bevindingen Kascontrolecommissie Sprint jaarrekening 2011 
 
Ondergetekenden, leden van de kascontrolecommissie voor de jaarrekening 2011 van 
de Atletiekvereniging Sprint Breda, hebben de door de penningmeester van de 
vereniging opgestelde financiële stukken over 2011 aan een beoordeling en een 
cijfercontrole onderworpen. In een bijeenkomst met de penningmeester zijn diverse 
posten nader toegelicht. Met name de huidige stand van zaken met betrekking tot de 
tussentijdse financiële verhouding tussen de vereniging Sprint en de stichting S.A.A.B 
(Stichting Atletiek Accommodatie Breda) is daarbij aan de orde geweest. Pas in de loop 
van 2012 kan, na voltooiing en inrichting van de nieuwbouw, een definitieve afrekening 
met de stichting worden opgesteld. 
De vrijval/opheffing van de voorziening groot onderhoud voor het clubgebouw is per 
eind 2011 terecht ten gunste van het exploitatieresultaat geboekt. 
Een eerste toegezegde bijdrage door de vereniging aan de stichting is eind 2011 
gedaan 
door boeking van het bedrag ten laste van het resultaat en ten gunste van de rekening-
courant 
met de stichting. 
Ons eindoordeel is de algemene vergadering voor te stellen akkoord te gaan met de 
door 
de penningmeester over 2011 opgestelde jaarstukken en het bestuur daarmee 
decharge 
te verlenen voor het over 2011 gevoerde financiële beheer van de vereniging. 
Breda, 7 maart 2012 
De leden van kascontrolecommissie 2011 

Kees de Grijp en Ad Oomen 

 

4 
 

 

 Vaststellen verslag ALV d.d. 25 mei 2011 
Akkoord, geen wijzigingen 
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Jaarverslagen Baan, Jeugd, Fit, Weg, Verenigingsbestuur 
 
Opmerking C  d  B: Graag in het vervolg bij verslag van Fit het aantal leden 
Carla Krekel zal dit overzicht met het aantal leden op de website plaatsen. 
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Vraag Jeroen Meijers: waarom geen financieel verslag van het 
verenigingsbestuur ? 
Momenteel is het verenigingsbestuur bezig met het opzetten van een groter ambitieplan 
en zal de vraag van Jeroen zeker meenemen in de plannen. 
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 Begroting 2012 

 Totale inkomsten vereniging € 38.000 hoger door: 

- Hogere contributie inkomsten door indexering en meer leden 

- Clubhuis inkomsten hoger door opening nieuw clubhuis 

- Donaties zullen worden besteed aan inrichting nieuw clubhuis 

 Kosten afdelingen € 20.000 hoger door aanschaf kleding trainers Loopsport en 

extra gelden voor stimulering baanatletiek 

 Overige kosten € 44.000 hoger door te betalen sportfee aan SAAB voor 

aflossing en rente banklening nieuwbouw 

 
RESULTAAT 2012  € 4.000 NEGATIEF 

 

 

OPMERKINGEN AANWEZIGEN LEDEN: 
 

Jeroen Meijers : de begroting is niet sluitend, normaal geeft men pas akkoord bij 
een sluitende begroting. 
Omdat niet alle cijfers en kosten duidelijk zijn ivm verbouwing is de begroting niet 
sluitend. 
Dit is 1-malig vanwege alle onzekere factoren en volgend jaar zullen alle kosten bekend 
zijn en kan er een sluitende begroting gemaakt worden. 
De begroting sluit met een negatief saldo van € 4000,= met goedkeuring van alle 
aanwezigen. 
 

 

Jeroen  Meijers: Kan Sprint nog wel meer leden hebben ? Het aantal trainers blijft een 
probleem 

Vanwege slechte accommodatie van de laatste jaren is het aantal nieuwe leden wat 
gestagneerd en dan vooral bij de jeugd maar nu met de nieuwe baan en het nieuwe 
clubhuis is de verwachting dat het toch wel aantrekt. 
 
Hans Frijters  : het zoeken naar nieuwe trainers moet prioriteit nr 1 zijn. 
Staat bij het verenigingsbestuur op nr.1, de Vrijwilligerscie is druk aan het lobbyen 
geweest maar het blijft moeilijk om leden te motiveren om een trainerscursus te gaan 
volgen. 
Een van de punten is dat de AU de eisen om trainer te worden heeft aangescherpt. 
 
Jeroen Meijers : Bij  FIT 1,2 en 3 zijn gekwalificeerde trainers nodig, bij de lagere 
groepen hoeft dit niet perse. 
 
Jef van Zantbeek: Het bestuur heeft een nogal rigide houding aangaande 
trainerstekort. 
Misschien is het werken met een flexibel trainersschema een oplossing. 
 
Jef van Zantbeek: Consequenties van de nieuwe vrijwilligersvergoedingen. 
Nogmaals uitgelegd dat trainers niet mogen worden “beloond”maar een 
onkostenvergoeding ontvangen. Als er meer trainers onder een arbeidscontract komen 
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te staan heeft dat consequenties zoals het verhogen van de contributie om de kosten te 
kunnen dragen. 
 
Han de Veth : in de begroting staat de technische staf nog vermeld terwijl deze 
niet meer bestaat. 
Staat nog wel in de begroting maar moet verdeeld gaan worden over de afdelingen. 
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 Benoeming nieuwe kascommissie: 
Dhr. Kees van de Grijp, Dhr. Ad Oomen en nieuw lid Jef van Zantbeek. 
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Leden van Verdienste : 
Vanwege tijdgebrek is dit doorgeschoven naar de vrijwilligersavond. 
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 Rondvraag 
 
G       B    : Afdeling Loopsport is gevraagd niet langer gebruik te maken van de 
baan als er andere afdelingen aan het sporten zijn. Zijn de lopers niet welkom? 
Alle lopers zijn welkom maar de baan wordt speciaal gehuurd voor de afdelingen jeugd, 
baan, specialisatie trainingen en aangepaste sporten. 
De afdeling Fit is gevraagd wanneer ze gebruik willen maken van de baan maar daar 
werd niet op gereageerd. De baan is van de Gemeente en bij gebruik zal ten alle tijden 
de baan officieel gehuurd moeten worden. 
Leo van Ravels ziet geen probleem nu er 8 lanen zijn. 
Er komt een baanreglement waar alle gemaakte afspraken in komen te staan. 
Peter  van Ekelen zal een schema maken wanneer zijn afdeling gebruik maakt van de 
baan en wanneer er nog mogelijkheden zijn voor de Fit om op de baan te trainen, in 
overleg is ook veel mogelijk. 
 
 
Kay Schaafsma: De toekomst van Sprint, ambitie en toekomstvisie? 
Zoals al eerder vermeld is het Verenigingsbestuur bezig met het maken van 
ambitieplannen. 
Procedure beleidsplan verloopt in fases: wat willen we, waar willen we heen als Sprint 
Het benoemen van doelen is nu aan de orde, dan volgen de doelen van de afdelingen 
Het financiële plaatje, zijn de doelen haalbaar? 
Vervolgens volgt er een communicatietraject en sponsoring. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om voor de zomervakantie het gehele plan klaar te 
hebben. 
Voor nu zal er nog niets gezegd worden over de inhoud van het beleidsplan 
 
Zoeken naar specialisatietrainers? 
De trainers die we nu hebben gaan we proberen op een hoger niveau te brengen en als 
dat op orde is dan gaan we verder kijken buiten de vereniging. 
Maar de prioriteit ligt bij de Sprintspecialisten. 
Er moet ook geprobeerd worden om trainerscultuur te veranderen. 
Er moet gesproken worden over “onze atleten”en niet “mijn atleten”. 
Momenteel worden er gesprekken gevoerd met specialisatietrainers en over de visie die 
Sprint voor ogen heeft. Ze gaan er of in mee of helaas stappen ze op. 
 
Kan Sprint het zich wel veroorloven om trainers te laten gaan? 
Ja, trainers die niet mee willen gaan in de visie kun je beter laten gaan. 
 
Om het tekort aan trainers op te vangen zou je kunnen kiezen voor een ledenstop 
Dit is geen optie, over een paar jaar loop je dat nooit meer in. 
 
Joop Don: de Vrijwilligerscie heeft nog wel een paar ideeën om trainers te werven 
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Mededelingen: 
 
Bij de volgende ALV zullen zowel SAAB als de Stichting Sport Evenementen gevraagd 
worden ook een verslag uit te brengen. 
 
Vanaf 1 mei 2012 zal de nieuwe website de lucht in gaan. 

10  Harry van Raak dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de 
vergadering om 21.45 

   

 
 
 
 
 


