
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering  30 maart 2016 

Aanwezig: Paul Alberts, Stan Gielen, Peter v. Eekelen, Jeroen v. Nunen, Astrid Nous, 
      Miranda Vermeulen, Johan de Koning 
Notulen opgesteld: mei 2016, Petra Kwerreveld  
 
 

1.  Opening 
2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
3.  Notulen  ALV 25 november 2015 
4.  Acties en toezeggingen uit ALV 
5.  Financieel verslag over 2015 
6.  Vaststelling beleidsplan 2016-2019 
7.  Vaststelling huishoudelijk reglement 
8.  Diverse onderwerpen 
9.  Rondvraag 
10. Sluiting 
 

Vaststelling agenda: blijft zoals hij nu is 

Mededelingen: 

Astrid Nous (financiële administratie) stopt in november, na 6 jaar  
Miranda Vermeulen (communicatie) stopt ook in november, zij geeft aan dat het vele 
werk niet meer goed te combineren is met haar baan. 

 

  Goedkeuring notulen: 

Wijzigen pag. 2 NK 2015 
Pag . 9 : moet zijn Hans vd Linden 
 
Verder qua inhoud akkoord 

 

Acties uit ALV 25 november 2015 

Op de agenda nu: 

-Beleidsplan, Huishoudelijk reglement 
-Sponsorcommissie/visie op invulling vacature 
-Ledenraad/denktank 
-Energiebesparing/Zonnepanelen 
-Promotie EK 
-Openings- en sluitingstijden kantine 



 

Visie Commerciële functie 

• Hoe verder met commerciële functie? 
Er wordt een sponsorcommissie opgericht olv Stan Gielen. 

• Visie op sponsoring en commerciële zaken: sponsoring moet in lijn zijn met de 
vereniging, gezond en sportief. 

• Inkomsten verhogen: inkomsten verhogen door goede visie op alle activiteiten en 
hierop inspelen. 

Sponsorcommissie (ook 1 vacature!) 
De commissie bestaat momenteel uit: Stan Gielen, Caroline Doggen, Robert Jan Meijerink, 
Joost vd Konijnenberg. 

• Gericht werven via ledenadministratie: er zal via ALL United gericht worden gemaild 
naar personen die een link hebben met sponsoring. 

• Advies van Klankbord Financiën SPRINT: 
Beleidsplan sponsoring voor de zomervakantie 2016 presenteren. 
Klankbord Financiën is een adviesgroep.  

 

Ledenraad/Denktank 

• Ledenraad: geen respons op gekomen 
• Denktank is ingericht: “Klankbord Financiën SPRINT”. 
• Gestart in 2016, driemaal bijeen geweest 
• Nu twee issues: 
•  adviseren bij hypotheek SPRINT: er zal eerst advies gevraagd worden. 
•  adviseren bij verhogen inkomsten 

 
Energiebesparing/Zonnepanelen 
Komt aan de orde bij Accommodatie 

Promotie EK 
De ambassadeurs Joke en Ben Dankers hebben zich beziggehouden  met de kaartverkoop 
etc. 
De kaartverkoop onder Sprinters is heel goed geweest. 

Openings- en sluitingstijden kantine: zoals gebruikelijk 
 

Financieel verslag over 2015 

• Balanstotaal € 1.067.840 
• Resultaat € 116.429 negatief,  
• Begroot € 1.410 
• Bijgestelde resultaat prognose november 2015 
• € 137.253 negatief 

Aantal leden 2.065 (2014: 2.144) 

• Cijfers Stichting AAB opgenomen 
• Afwikkeling belastingzaak 
• Inhaalafschrijving 
• Geen sportfee 
• Lagere loonkosten verenigingsbureau 
• Goede uitnutting clubhuis 



• Verslag van de kascontrolecommissie: 
Aparte bijlagen 
 
Kascommissie: Martijn de Kok, Wiek van Es, Kees de Grijp. 

 
(Her)-verkiezing van lid:  
Wiek van Es heeft aangegeven te blijven in de kascontrolecommissie. 

 

     kascontrolecommissie 
• Vaststelling jaarrekening 2015: goedgekeurd 
• Decharge bestuur over 2015: gedechargeerd 

 

Beleidsplan 2016-2019 

Toelichting: 
Afdelingen hebben zelf kunnen aangeven wat hun beleid zou moeten worden 2016-2019 
Het beleidsplan zal regelmatig terugkeren in vergaderingen en ook bij ALV-vergaderingen. 
Dit naar aanleiding van de vraag van Cor Nagtzaam. 

Vragen: 
Paul de Ruijg: methodiek: SA verplicht gebruiken? Nee 
Het aanbod met vanzelf uit de vereniging (leden) komen. 
 
Hilde … 
Is het beleidsplan er al? Zij wil graag een actie/beleidsplan maken met oa: 
Opleidingsplan eventueel met coördinatoren, evaluatie trainers, openstaan voor 
opmerkingen groepen. 
Tijdens het trainersoverleg op 13 april wordt het beleid vastgesteld. 
 
Ad Clarijs:  
Er staat niets in over het 70-jarig bestaan (2017) van Sprint: dit is vergeten 
Het per jaar vaststellen van beleid staat niet in het plan. 
Plannen financieel haalbaar? 
Meetbaarheid: 
5 kernpunten waarop wordt gestuurd: 

- Clubhuisinkomsten 
- Leden 
- Sponsoring 
- Investering trainers 
- Opleidingen 

 
Patrick van Gastel: Het werven van leden moet niet als apart punt worden omschreven maar 
door het hele beleidsplan moeten lopen als een rode draad. 
Sprint als merknaam: aanpassen om scherper in het beleidsplan te zetten. 
 

Vaststelling: 
In de november zal het beleidsplan worden vastgesteld. 
 
  
 



Voor de koers van de vereniging en van het bestuur 
Ingericht per afdeling 
Bottom up 
Beleidsplan leidt tot een strategische agenda 
Bespreken in het bestuur en afdelingen 
 

Huishoudelijk reglement 

Vragen/opmerkingen nav reglement: 
Anke Derkse/Ellen vd Zande: doorfietsen langs terras verbieden en parkeerbeleid iom 
Gemeente. 
Ben Dankers: snelheidsbeperking, ook veiliger voor de fietsers. 
Paul de Ruijg: calamiteitenplan: plan ligt achter de bar, ledenlijst met eigen nummers in 
kluis. 
Monique Buster: misschien werken met bandjes 
Calamiteitenplan overleggen met hockey en buurtbewoners. 
 
Punt 7 huisregels: wijzigen in 18 jaar (opmerking Jef van Zantbeek) 
 

Vaststelling: huisregels zijn vastgesteld 

Communicatie: bordjes binnen en buiten worden gemaakt en opgehangen 

 

Diverse onderwerpen 1 

• Afdelingen, actualiteit 
Baan: overall is al besproken. 

Komende week wordt de winterperiode afgesloten, crossen en indoor. 
Er zijn veel medailles gewonnen.  
MBC had dit jaar een grote opkomst. 
 
April t/m oktober: 28 teams nemen deel aan competities: dit is ongeveer 70% van de 
baanleden. 
 
Essentie baanatletiek ontwikkelen en beter maken tot C-junioren. 
 
Er zijn momenteel veel groepen te groot, dit zal gewijzigd moeten worden. 
Kleinere groepen en andere tijden. 
In april is er een groot trainersoverleg. 
 

Loopsport: 
Teruglopend aantal leden 
Trailrunning/canicross 

- Canicross zal hoogstwaarschijnlijk een onderdeel worden van SPRINT (ook bij AU) 
Jongerengroep 
Start@Sprint, nieuwe opzet, nieuwe clinic start in september 2016 
Opleidingsplan: veel geld voor opleiding trainers, zij moeten hun licentie bijhouden. 
Trainingen evalueren. 
Er zullen nog een aantal criteria worden opgesteld. 
 



Bevrijdingsvuur: Brabantpark dit laten regelen, moeilijke periode-vakantietijd. 
Jeroen van Nunen stelt voor om oud deelnemers te mailen voor de loop. 

 
Aangepast sporten: 
Overall beleid is al gegeven. 
Er is geen sprake van ledenafname. 
 
ONK: heeft alle aandacht momenteel. 
Provincie Brabant is zeer schappelijk (subsidie) 
Breedtesport ernaast  organiseren. 
Kinderen met of zonder handicap kunnen proeven aan atletiek. 
Er volgt een oproep voor vrijwilligers ONK.  
 
 

SESS (Stichting Sport Evenementen Sprint) 
Financiële afwikkeling evenementen: 
2013-2014 is compleet/moeten nog worden afgestemd met Kees Brosens (vanwege ziekte 
Kees duurt het wat langer)  
2015 is nog in de maak 
Balans 2013-2014 is positief 

 
Wedstrijden en evenementen 

Terugblik wedstrijden 
MBC: financieel geen plus, sportief gezien wel. 

Geen mensen en tijd gehad om achter sponsoring aan te zitten. 

 
Komende wedstrijden 
ONK: zie afdeling AS 

NKJ: Onderhandelingen: het loopt, gaat zeker lukken en het zal zeker zo groot worden als 

in 2015. 

SBB: We zullen moeten betalen, liever niet maar het wordt steeds moeilijker  
Voor heel 2016 is inmiddels alles betaald. 

Met z’n allen naar EK Amsterdam: EK-kaarten worden verloot onder vrijwilligers. Per 

mail kunnen zij zich opgeven, tijdens het ONK zullen de namen uit de hoge hoed worden 
getrokken. 
 

Diverse onderwerpen 2 

Accommodatie en exploitatie: 
Zonnepanelen: SAAB 2015 heeft aanvraag gedaan bij Gemeente Breda, offerte opgevraagd 
bij bedrijf nav de subsidie Gemeente. 
Er zijn wat vraagtekens, zoals duurzaamheid. 
 
Bres (bedrijf) komt onderzoek doen in september. (lucht en warmte) 
De Gemeente moet een beschikking afgeven. 
Toezegging zonnepanelen en andere aanpassingen. 
 
Vraag Ron Bekker: pinautomaat clubhuis, contactloos betalen 
Dit zal wederom weer eens worden onderzocht. 



 
Communicatie: 
Nieuwe Sprinter: SPRINT-Magazine (juni) 
M. Evers gaat veel doen, goede tarieven, niet commercieel. 
Sprintlogo: vastgelegd en er zijn regels opgesteld over gebruik. 
Website: nog zoekende naar iemand die de website kan bijhouden, vernieuwen. 
Sprintkleding 

 

Bestuur agenda 2016 

• Sportieve prestaties (opleiden trainers, begeleiding atleten)  
• Meegroeien met “looptrends”  
• Verbeteren financiële positie (verbeteren en monitoren financiële pijlers) 
• Organisatievermogen (sponsoring, evenementen, merknaam SPRINT benutten, 

vrijwilligers voor evenementen) 
• Communicatie (bevorderen betrokkenheid en binding van leden en vrijwilligers)   

 

Vrijwilligers 

• 4

e

 kwartaal gestart met update vrijwilligers in ledenadministratie 
• Ook beroepen en hobby’s 
• Vacatures in beeld (o.a. de vrijwilligerscoördinator is vacature!) 
• Campagne dit voorjaar 
• Vrijwilligersfeest in september 2016 

 

Rondvraag: vragen zijn tijdens de vergadering gesteld ook zo verwerkt in het verslag 

Sluiting: voorzitter dankt iedereen voor aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

Volgende ALV zal in november 2016 zijn, exacte datum zal nog worden gecommuniceerd. 


