
 

 

Algemene Ledenvergadering 29 november 2017 
 
 

Aanwezig : Paul Albert, Stan Gielen, Anneloes van Wingerden, Henny van Eil, 

                         Ellen vd Zande, Ron Askamp, Johan de Koning jr., Jeroen v. Nunen 

Afwezig : Johan de Koning sr. 

Datum  : 27 november 2017, opgemaakt door Petra Kwerreveld 

 
 

 

 

Opening : voorzitter heeft iedereen welkom. 

Er volgt een kort moment van herdenken, allen die ons zijn ontvallen het afgelopen jaar. 

 

Notulen ALV 30 maart 2016 : notulen 29 maart 2017 akkoord bevonden. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Benoeming leden van verdienste, ereleden en uitreiking vrijwilligersprijs: 

Els van der Vaart heeft Clemens Tanke voorgedragen als Lid van Verdienste en het 

bestuur ging akkoord. 

Helaas was Clemens zelf niet aanwezig en de uitreiking zal plaatsvinden tijdens de 

nieuwjaarsreceptie. 

Wel waren alle andere EHBO-ers aanwezig en zij werden in het zonnetje gezet.  

 

Ook was er een prijs voor Anouk Vetter: zij wordt ere-lid van SPRINT. 

3e bij EK Londen is een prachtige prestaties, door het hele jaar heeft zij mooie 

resultaten behaald. 

Ook deze uitreiking vindt plaat tijdens de nieuwjaarsreceptie.  

 

 

 

 



 

UITGEBREIDE BEGROTING APART BIJGELEVERD. 

 Ledenaantal loopt wat terug 

 Sponsorinkomsten nog niet voldoende, blijft wel stabiel 

 Verhuur baan + arrangementen meer inkomsten opgebracht 

 Andere berekening verhuur baan, hogere kosten. SPRINT is hierover in gesprek met de Gemeente Breda 

 Er zal  €7000,- worden ingezet voor ledenwerving 

Er is momenteel een gezonde financiële situatie. 



AV Sprint Toelichting Begroting 2018 

De begroting is sluitend. De meerjarenbegroting vertoont vooralsnog een tekort. In het vervolg lichten we 

de begroting 2018 en de meerjarenbegroting toe. 

 

Aantal leden 

We houden voor 2018 opnieuw rekening met een daling van het aantal leden. Deze daling treedt 

uitsluitend op bij de afdeling Loopsport. 

In 2014 hadden we 2.144 leden. Het aantal leden is in 2017 gezakt tot 2.017. In de begroting 2018 

houden we rekening met 1.965 leden. De daling van het aantal leden heeft uiteraard consequenties voor 

de inkomsten uit contributie. 

 

Overige inkomsten 

De opbrengsten uit sponsoring zijn al jaren stabiel. Pogingen om meer sponsor inkomsten te realiseren 

zijn, ondanks de inzet van het bestuur en enkele leden, niet succesvol geweest. 

De inkomsten uit clinics, arrangementen en verhuur zijn hoger dan in de voorgaande jaren. De netto 

inkomsten uit het clubhuis hebben we, in overeenstemming met de realisatie, iets hoger geraamd dan in 

de afgelopen jaren. 

 

Kosten 

Aan de kostenkant van de begroting zijn we geconfronteerd met een verhoging van de baanhuur door de 

gemeente. Voorts moeten we het waterverbruik en de verontreinigingsheffing zelf betalen. 

Dit zat voorheen in de huur. 

De kosten van de afdeling Baan ramen we iets hoger dan in de afgelopen jaren, om te kunnen investeren 

in de kwaliteit. De kosten van de afdeling Loopsport dalen iets, in overeenstemming met de daling van 

het aantal leden. 

 

Budget voor acquisitie 

We hebben in de begroting een bedrag van € 7.000 opgenomen om activiteiten te ontplooien op het 

gebied van ledenwerving. Dit budget willen we dekken door een onttrekking aan de reserve “bijzondere 

projecten” (totale omvang: € 20.000). 

In 2017 hebben we ook middelen opgenomen voor ledenwerving. Deze middelen hebben we slechts voor 

een deel aangewend. Voor het bestuur is het niet mogelijk om, naast de normale werkzaamheden, extra 

inspanning te plegen op het gebied van ledenwerving. Een beroep op de leden om hierbij inzet te plegen 

levert onvoldoende op. Het geld is er dus wel, maar het ontbreekt aan handjes. 

 

Contributieverhoging 

In het licht van het voorgaande achten we een bescheiden contributieverhoging van ongeveer 2% 

verantwoord. We leggen de ALV hiervoor een apart voorstel voor. 

 

Ontwikkeling komende jaren 

Voor de komende jaren houden we vooralsnog rekening met een verdere daling van het aantal leden. 

Daarom gaan we in 2018 alle kostenposten kritisch beoordelen. In de begroting 2019 moeten 

we waarschijnlijk enkele concrete bezuinigingen opnemen. 
 

Prognose 2017 

Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2017 een klein overschot (€ 5.200). In de begroting 

2017 hebben we een onttrekking aan de reserve “bijzondere projecten” opgenomen van € 20.600. Deze 

onttrekking is waarschijnlijk niet nodig. 

 

Administratieve aanpassingen 

In de begroting 2018 hebben we een aantal administratieve wijzigingen doorgevoerd. De 

doorbelasting van medische kosten naar de afdelingen is geschrapt. Alle medische kosten vallen nu 

onder “kosten ondersteuning”. 

De kosten van het onderdeel “wegatletiek /RT1” zijn opgenomen onder de afdeling Baan (zaten bij 

Loopsport). In de administratie gaan we de opbrengsten van diverse activiteiten van de afdeling Loopsport 

beter zichtbaar maken. 

Deze administratieve wijzigingen hebben geen gevolg voor het resultaat (zijn budgettair neutraal). 

 

Fiscale regels Vrijwilligersvergoeding 

We kunnen vrijwilligers een vergoeding geven die tot een maximum vrijgesteld is van 

inkomstenbelasting. In 2017 is het maximale bedrag € 1.500. Dit bedrag wordt in 2018 opgehoogd tot € 

1.750. We verwachten niet dat dit consequenties heeft voor de begroting, omdat de vergoedingen aan de 

meeste vrijwilligers onder het maximale bedrag blijven. 

 



Overige punten 

 Evenals in voorgaande jaren gaan we een extra boetevrije aflossing doen op de hypotheek die we 

hebben voor het clubhuis. Hierdoor dalen de rentelasten in de komende jaren iets. 

 Onlangs hebben we een controle uitgevoerd op de volledigheid van de contributie-opbrengsten. 

Hierbij is gebleken dat er lopers en atleten zijn, die niet zijn ingeschreven als lid. 

 In de begroting zitten middelen voor een airco op de bovenverdieping van het clubhuis. 

 

Contributievoorstel 

In de begroting zijn we uitgegaan van de volgende contributies. We leggen de ALV een apart voorstel voor: 

de vaststelling van de contributie voor 2018. 

 

            Contributie 2017  Contributie 2018 
Pupillen    50,00     51,00 
- Junioren C/D   58,25     60,00 
- Junioren A/B   58,25    60,00 
- Senioren    74,50    76,00 
- Wegatletiek   45,00    46,00 
- Fitleden    45,00     46,00 
- Nordic Walking  45,00    46,00 
- Aangepast Sporten 
* VB < 16 jaar   33,75     34,50 
* VB > 15 jaar   43,75    45,00 
* wheelers/lopers < 16 jaar 48,00    49,00 
* wheelers/lopers > 15 jaar  67,25    68,50 

 

BEGROTING EN CONTRIBUTIEVERHOGING ZIJN BEIDE GOEDGEKEURD DOOR DE LEDEN VAN DE 

ALV NOV. 2017 

Nieuwe Kascommissie: 

Wiek van Es, Jos Bruurs, Menno vd Hoek 

 

Met dank aan Ron en Natasja voor hun inzet. 

 

  



1E RONDE TAFELGESPREK: 

VACATURES WOC: 

Er is wel een nieuwe voorzitter WOC:  Stefan van Veen 

Inmiddels zijn er ook enkele juryleden bijgekomen maar er kunnen er altijd nog meer bij. 

 

- Wedstrijdsecretariaat: hoge nood ! 
- Materiaalcie: vacature: assistent 

 

Afdeling Baan: Johan de Koning jr. kandidaat gesteld voorzitter Baan, ALV mrt 2018 

Bij specialisatie zijn inmiddels een aantal vacatures, o.a. junioren en assistententrainers nodig 

MILA: trainer zoeken op wat hoger niveau. 

Wedstrijdzaken:  
- De gebruikelijke avondjes SPRINT 

- NKJ Indoor 2019/2020 zit in de pijpleiding, Omnisport-Apeldoorn 

- NKJ 2019 nieuwe opzet : NK neo-senioren leeftijd 19 t/m 23 jaar. 

 

Vragen Wouter Schelvis/Dimitri Jonkers: 2020 eigen indooraccommodatie? 

SPRINT in gesprek met Gemeente Breda en AU en andere belanghebbenden over een indoorhal 

aan de Terheijdenseweg, Breda. 

Vanuit SPRINT is er zeker grote belangstelling. 

De AU en Tamminga Sports zijn er nauw bij betrokken. 

 

Afdeling Aangepast Sporten: 
Racerunning inmiddels een paralympische sport. 

En er wordt er 1 aangeschaft van de Rabobankclubkas. 

De fietsen kunnen ook goed worden ingezet voor revalidatie. 

Anneloes v. W. en Karien M. gaan met de groep aan de slag. 

 

 

 

SPRINT heeft 2 racerunningfietsen:  1 via Singelloop, 55 ondernemers. 

Ook deze afdeling heeft vacatures: bestuurslid, trainers, mensen met passie 

  



Afdeling Loopsport: 
- Trailrunning was een eigen groep. Er komt nu een andere opzet. 

Samen met LC by Berry’s  zal er trailrunning worden gegeven, 1 x per maand excl. voor SPRINT. 

 

Uitstroom oudere trainers: het bestaande beleid is tekstueel goed bekeken en opnieuw geformuleerd. 

 

Loopsport heeft +/- 90 trainers waarvan 56 vaste trainers zijn. 

Er zijn ook de afgelopen weken veel bijscholingen geweest. 

 

In maart 2018 volgt nieuwe bijscholing: trainers als entertainer. 

 

Ook bij deze afdeling vacature: coördinatoren gezocht, di/do-ochtend, diav/zatochtend, trainerservaring + 

opleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluatie SPRINT-Magazine: 

Onderstaand de enquête en uitslag 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De enquête kan niet representatief worden genoemd aangezien maar 29 leden hebben meegedaan. 

De enquête was  in de nieuwsbrief geplaats maar nog geen 40% van SPRINT-leden ontvangt de 

nieuwsbrief. Er zal een nieuwe enquête volgen in het magazine zelf. 



WEBSITE SPRINT: 
Verwachting januari demo tijdens de nieuwjaarsreceptie. 

- Vacature webmaster 

- Iemand die redactioneel stukje schrijft social media 

 

Accommodatie: 
- Vanaf januari pinnen in het clubhuis 

- Aangesloten bij TeamFit 

- Gezonde sportkantine 

- Champions Trophy van 18 juni t/m 1 juli 2018 

 

Rondvraag/opmerkingen: 
 

Kees Evers: stoppen met Start to Run? 
NEE, het is nu juist weer een succes, mede dankzij de goede promotiecampagne Yakult/AU. 

 

Thea Martens: 
Grote Clubactie: van te voren een doel aan stellen dat is de kans groter dat het een succes wordt. 

 

Dimitri Jonkers: 
Niveau van de trainers baansport verbeteren (specialisatie). 

Extra materialen 

Baanvergoeding + promoveren 

Meer aandacht voor atleten baan 

 

Jeroen van Nunen: WOC : materialen worden allemaal keurig bijgehouden door Kees Brosens, Athletic 

Champs. 

 
 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 

Volgende ALV woensdag 28 maart 2018, 19.30 instructieruimte SPRINT. 


