
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 november 2015 

Aanwezig: Stan Gielen, Paul Alberts, Peter Hekker, Anneloes v. Wingerden, Jeroen v. Nunen, 
        Astrid Nous, Miranda Vermeulen, Peter van Eekelen, Petra Kwerreveld. 
         
Afwezig: Johan de Koning (vakantie) 
5 leden hadden zich officieel afgemeld, presentielijst in archief verenigingsbureau 
Notulen opgemaakt: Petra Kwerreveld, d.d. 6 december 2015.  

 

1. Opening: Paul Alberts opent de vergadering 
Er wordt een moment van stilte gehouden voor allen die ons hebben verlaten. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen: 

Agendapunt jubilarissen op verzoek na de pauze 
 

 
3. Notulen ALV 25 maart 2015 

Akkoord bevonden al op BALV, vragen, besluiten etc. worden later tijdens deze ALV 
besproken. 

 
4.         Sportieve prestaties en gebeurtenissen  

Aangepast Sporten  
•Prestaties: Luna Jansen (T33) wereldkampioen junioren Ingrid van Kranen (F11) 7e plaats 
wereldkampioenschap Jordy van Wingerden (T36) Nederlands recordhouder 200 meter  

•Integratie: Doorontwikkeling fASStrunners Wheelchair, Racing Team Special, KIDS dag  
 
KIDSdag:was een groot succes,  er waren dit jaar 300 kinderen met een handicap en 100 zonder. 
Dit is bijzonder om dat over het algemeen er niet zoveel kinderen aan meedoen die een handicap 
hebben. 
 
Per 1 november 2015 is de wheelergroep officieel onderdeel van de afdeling Baansport. 
 

 
Loopsport  
•Grootste afdeling met het hele jaar goede prestaties van o.a.: Ingrid Versteegh, Ingrid Zwets, Joël 
Geurts, Bert van Exel, Amy vd Broek, Peter Goos. 

•Team RoPaRun  

•Running Team (RT) wedstrijdgericht  

•Start to Run (aflopende belangstelling)  

  
Afdeling Baan  
 
•Internationaal, prestaties:  
- 2x EK deelname MK Indoor  
- 3x WK deelname MK Outdoor  
- Europees Kampioen MK <23 (Pieter Braun)  
 
•Podiumplaatsen NK Indoor:  
- Senioren 4  
- Masters 3  
- Junioren 1  



 
 
•Podiumplaatsen NK outdoor:  
- Senioren 4  
- Masters 5  
- Junioren 2 

 
 
•Teams  
- Senioren : Damesteam 1e plaats  
- Masters : Mannen 50 4x100m 1e plaats  
- Junioren : Meisjes A junioren 2e plaats  
- Meisjes A junioren 4x100m 1e plaats  
 
Na degradatie Senioren Heren naar de tweede divisie is het 
doel binnen 2 jaar terug naar de Eerste Divisie te zijn. 
 

 
Wedstrijden en evenementen  
•Evenementen 2015  

–Vele mooie kleinere en grote evenementen  

–NKJ 2016:  succesvolle en gezellige 3 dagen en veel positieve reacties van AU en 
deelnemers/toeschouwers  
 
•Evenementen 2016  
–Wederom een vol wedstrijdjaar (WOC)  

–Mastboscross 30 & 31 januari  

–Open Nederlands kampioenschap gehandicapten 21 mei  

–NK Junioren (A & B Jeugd) 1,2 & 3 Juli  
 
•EK Amsterdam 2016 6 t/m 10 juli  

–Sprint aanwezigheid en zichtbaarheid  

–Vereniging ambassadeurs (Ben en Joke)  
 
 

5.         Notulen BALV 16 september 2015  

•Goedkeuring notulen 16 september  

•Acties uit ALV 25 maart en 16 september, op de agenda nu:  

–Beleidsplan  

–Financieel Meerjaren perspectief  

–Vaker/eerder kwartaalcijfers  

–Afwikkeling fusie AAB-AV Sprint  
 
 
 

 

 



 
6.         Acties en toezeggingen uit ALV  

–Ledenraad: er was een klein clubje wat wel een Ledenraad wilde opzetten, de vraag was en wat 

willen we ermee? Meer betrokkenheid en vooral meedenken en meehelpen! 

Paul A. en Miranda hadden een brainstormsessie georganiseerd: niemand komen opdagen. 
Om toch e.e.a. te weten te komen is er in de nieuwsbrief een enquête geplaatst als alternatief: 
Uitkomst tot zover: algeheel positief. 
 
–Commerciële zaken/visie op invulling vacature  
Dit zal geen bestuursfunctie meer worden en niet worden ingevuld door een vaste vrijwilliger. 
Er zal een sponsoring-commissie worden opgericht met vrijwilligers.  
De focus zal zijn: het hebben van 2 grote hoofd-sponsoren, aantal kleinere sub-sponsoren en 
organiseren van arrangementen. 
 
–Energiebesparing/Zonnepanelen  
Subsidie is nog niet afgerond, is ook geen enkel probleem: vanaf 1 januari 2016 gelden weer nieuwe 
regels en Sprint heeft nog even tijd. 
Op 14 december zal het complete plaatje opnieuw worden voorgelegd aan de Gemeente Breda. 

 
–Huisregels  
Het is een 1

e
 opzet, graag op- of aanmerkingen, deze zullen eventueel verwerkt worden tot een 

eindversie. 
 

–Bereikbaarheid bij calamiteiten  
Er zal een info-map worden gemaakt met adressenlijst van leden (minimale info), protocollen 
Deze map zal bekend worden gemaakt bij alle afdelingen gaan en er zal achter de bar in de kluis 
worden weggelegd in een gesloten enveloppe (goede opmerking van Jeroen Meijer) 
Mocht het helaas nodig zijn dan kan het barpersoneel deze map gebruiken. Nadien zal de info 
opnieuw in een gesloten enveloppe worden teruggelegd in de kluis. 
 
–Besluit starttijd kantine : onverstandig 

–Evaluatie andere bestuursvorm 
Nog niet vastgesteld en kan dus nog niet worden uitgelegd.  
 
–3 Punten van de voorzitter  
Sportief alles op orde? Daar kan de voorzitter niet een volmondig ja opzeggen. 
Actie leden: vrijwilligers met meer respect behandelen, we hebben ze hard nodig. 
Paul geeft nogmaals aan dat hij dit heel belangrijk vindt. 
Notulen van 25 maart inhoudelijk: goedgekeurd. 

7.         Beleidsplan 2016-2019 

 
•Toelichting  
Aangepast Sporten: 

We hebben een geweldige topaccommodatie, een grote afdeling Aangepast Sporten. Met deze feiten 
kunnen we veel landelijke aandacht krijgen voor de afdeling. 

Bedreiging voor de afdeling is het vergrijzende trainerscorps. 

Het bestuur van AS zal blijven bestaan uit 5 personen, dit is voldoende. 

Voor komend jaar Kidsdag en Open Nederlandse Kampioenschappen (mei 2016) !! 

 



 
 

 

 

Actieplan loopsport  
•Verbeteren zichtbaarheid (PR, sponsoring, e.d.)  

•Duidelijk beleid voor oudere trainers / atleten  

•Doelgroep jongeren prioriteit geven  

•Meer aandacht voor gezond en veilig sporten (EHBSO opleiding, veiligheidshesjes, lampjes, ICE 
tag’s)  

•LT2/LT3 opleiding verder optimaliseren; van kwantiteit naar kwaliteit: bij- nascholing is niet langer 
vrijblijvend  
 

 
TIJDSFASERING AFDELING BAANATLETIEK  
2012-2013: Initiatiefase met betrekking tot Visie (Atleet Centraal), Structuur en Staffing van de 
afdeling met aspecten als “bed opschudden”, muurtjes slechten, start communicatie/overleg met 
trainers individueel en als groep, doelstellingen en speerpunten/ acties formuleren ontginnen van de 
grond en planten van zaadjes.  
 
2014-2015:  Verbeterfase met betrekking tot een nadrukkelijke rol van de technisch adviseur (en TK) 
betreffende uitrol van het LTAD model (atletiek gerelateerde thematiek gebaseerd op Atleet Centraal) 
en support aan individuele trainers in verband met het scheppen van een gemeenschappelijk kader 
het verzorgen van de zaadjes zodat deze kunnen rijpen.  
 

2016-2018: Optimalisatiefase met betrekking tot het door ontwikkelen van het LTAD model (Atleet 
Centraal) in trainings(periodiserings) plannen naar de eigen groep in combinatie met Vitamine A 
(Aandacht) wat leidt tot groei in ontwikkeling (prestatie) en duurzame inzetbaarheid: het verder rijpen 
van de zaadjes en oogsten. 

 
Speerpunten BaanAtletiek 2016-2018  
-Opleidingsplan jeugdtrainers (hoofd en assist. trainers) 2015-2017; niveau 2 en 3 (incl. bijscholing) en 
inventarisatie clinics. Welke opleiding/clinic voor welke doelgroep (inhoud en vorm) in overleg met 
Opleidingscentrum Zuid West Nederland.  
 
Opstellen trainerspoule vanuit Sprint gelederen/ouders en samenwerking zoeken met trainers van 
andere verenigingen/instanties (van Bu naar Bi).  
 

-Verbeteren proces/procedure competitieploegen (Senioren en AB junioren) met betrekking tot het 
samenstellen/voortgang van de ploeg en het maken van verdere afspraken m.b.t. 
opstelling/aanwezigheid/afmelden, beleggen van Teambijeenkomsten.  

-Herijken (opvolgen) van shop-doorstroom naar specialisatie voor CD en AB junioren en Centrale 
coördinatie/training Atletisch Vermogen (kracht/core stability/energiesyst. etc).  
 
Aandacht voor algemene training (zomerseizoen) tweede-jaars A pupillen en D junioren ter 
voorbereiding op nieuwe categorie per 1 november EN behouden van ABC atleten (verloop keren).  
“Meer/anders trainen” door oa gecombineerd trainen van disciplines. 
Verrijken van kennis/kunde door ook elders (buiten Sprint) te trainen (van Bi naar Bu).  
 



 
-Voortzetten LTAD model en Trainings(periodisering)plannen uitwerken om de kwaliteit naar een 
volgend level te brengen met integratie van PIEK momenten in het jaar (NK’s/Competities).  

-Analyse/evaluatie per specialisatiegroep m.b.t. kwaliteit huidige groep en hiaten in de structurele 
opbouw naar de toekomst. Versterken overleg en samenwerking tussen de disciplines lopen (mila)-
werpen-springen. 
 

 

–Wedstrijden en evenementen  

 
OMGEVING EN TRENDS  

•Lopen is Hot, maar ook Fun. Wel keuzes maken. 

•Door atletieksuccessen meer atletiekevenementen dus ook concurrentie.  

•Subsidies van gemeente en sponsering is moeilijk.  

•De stijgende gemiddelde leeftijd van de leden en vrijwilligers.  

•Externe partijen: - Omwonenden. 
- Staatsbosbeheer: 1 euro per lid per jaar ? Aanwezige leden geven aan dit geen                  
probleem te vinden. 

Mogelijkheid afkopen door MBC/NKJ samen te voegen qua kosten vergunning en eventuele 
aanvulling vanuit leden. 
 
 
KEUZES  

•Informatie over leden, sponsoren etc centraliseren in één systeem.  

•Zorgen voor goede evenementen met een goede PR regionaal en Landelijk  

•Jaarlijks een selectie maken welke evenementen we gaan doen/binnenhalen.  
 
ACTIEPUNTEN  

•Stel een actieplan voor het werven en borgen van vrijwilligers.  

•Actualiseer het sponsorbeleidsplan, breng focus aan en stel realistische doelen.  

 

–Samenwerking maatschappelijke partners  

 (Stichting Sport Evenementen Sprint)  

2013 en 2014: 
•Evenementen: MBC, Road to Rotterdam, Kidsdag, NKJ en School Atletiek  

•MBC 2013 en 2014: kosten neutraal/licht negatief  

•Kidsdag 2013 en 2014: kosten positief  

•RTR 2013 en 2014: kosten positief  

•SA 2013 en 2014: kosten licht positief  
 
2014: eigen vermogen (€5.4k), bank sparen (€10k) , bank (€3.7k)  
 
2015: NKJ (€14k) subsidie nog onbekend 

 



 
–Accommodatie en exploitatie  

•Accommodatie geschikt voor grote evenementen.  

•Zie NKJ, Mastboscross, onze eigen trainingen.  

•Clubhuis is een grote inkomstenpost.  

•Vergt veel organisatie en vrijwilligers.  

•Voor arrangementen van bedrijven (zegt het voort!).  

•In het kader van commerciële plannen: multifunctione(e)l(er) gebruik van de accommodatie, sport 
gerelateerd natuurlijk.  

•Goed onderhoud (onze klusploeg en door de gemeente Breda)  
 

–Communicatie  

Plan voor de commerciële functie bij AV Sprint:  
•Vooralsnog geen bestuursfunctie.  

•Portefeuille onderbrengen in een sponsorcommissie (in oprichting).  

•3 of 4 leden, w.o. de vrijwilligersfunctie, met commerciële taken van de voormalige 
verenigingsmanager, tevens commercieel aanspreekpunt.  

•Commissie stelt meer-jaren sponsorplan op (focus, 1 of 2 hoofd-sponsoren, sub-sponsoren voor 
reclameborden, en arrangementen).  

•Functie van voormalig verenigingsmanager wordt in 2016 door  
vrijwilligersfunctie ingevuld. Hierdoor herverdeling taken verenigingsbureau. 

–Bestuurs-agenda  

Horizon:  
•Tevreden Sprint-leden, op sportief, sociaal en maatschappelijk gebied.  

•Gezonde financiën, “belasting proof”, gezonde vereniging, goed imago, steunend op een aantal vaste 
en beïnvloedbare organisatie-pijlers.  

•Organisatie-pijlers voor het bestuur zijn: 
 
sportieve resultaten/podiumplaatsen (trainers), binnen de budgetten blijven (budget-
verantwoordelijken), imago AV Sprint (ledenaantal), organisatievermogen AV Sprint 
(vrijwilligerscommissie en vrijwilligers), besturingsmodel: sportief, bedrijfsvoering en algemene 
bestuursvergadering.  
 
•Rapportages over financiën, ledenaantal, aantal vrijwilligers, als besturingsdashboard. 

 

 
 
 
–Vrijwilligersbeleid  
  
•Inventarisatie uit ledenadministratie: nu bijna 500 vrijwilligers geregistreerd.  

•Inclusief trainers, certificaathouders reanimatie en clubbladbezorgers.  

•20 commissies en afdelingen met vrijwilligers.  



 
•Lijst actualiseren via commissies en afdelingen.  

•Campagne voor vacatures. Start: januari 2016.  

•Belangrijkste huidige vacature: de vrijwilligerscoördinator!!  

•Actief beheer door vrijwilligerscommissie en ledenadministratie.  

•Door het jaar heen: persoonlijke aandacht, goede omstandigheden, veel waardering door bestuur.  
 
8.         Pauze  

9.        Jubilarissen  

Gefeliciteerd!  
–25 jarig lidmaatschap 27  

–40 jarig lidmaatschap 2  

–50 jarig lidmaatschap 1  
 
De jubilarissen werden in het zonnetje gezet, ontvingen een speldje en een bloemetje. 
(foto’s op de website) 
Helaas waren niet alle jubilarissen aanwezig, zij kunnen het speldje ophalen bij het 
verenigingsbureau. Zij waren allen persoonlijk uitgenodigd. 
 
Vraag: 2 jaar geleden Ard Swikker 25 jaar lid, geen speldje 
Ard Swikker was uitgenodigd maar heeft nooit gereageerd (archief verenigingsbureau) 
Ard is van harte welkom om het speldje te komen halen. 
 

10.       Financiën: Contributies 2016 

 

Opmerking contributie: opvallend is dat bij senioren Baanafdeling de contributie omlaag gaat. 

Regionaal liggen de contributies veel lager en dus er nu voor gekozen om dit ook door te voeren. 

 
 
Kortingsregeling 2016  
 
•Gastleden lid AV Sprint-elders sporten 50%  

•Gastleden elders lid-sporten bij AV 25%  



 
•Blessures, ziekte 50%, 3 mnd + verlenging*  

•A-selectie, 3e kind, ereleden 100%  

•Bestuur- en commissieleden, trainers vaste groep met contract én niet sporten 100%**  
 

 

 
Kortingsregeling 2016  
 
•Verschillen met huidige:  
 
–Kortingsregeling gastleden  

–Vervallen Breda-Pas (andere regeling)  

–Vervallen meldingsplicht meeste situaties  
 
 
 

 

Financiën duurzaam op orde  
 
1.Kosten energie (zonnepanelen etc)  

2.Stabilisatie,  groei ledental  

3.Optimalisatie opbrengsten kantine e.a./verhuur/arrangementen  

4.Onderzoek medegebruik/verhuur accommodatie  

5.Andere financieringen zoals zorg, welzijn etc.  
 

 
Vragen/opmerkingen financiën: 
 
Kees de Grijp: verzoekt om uitleg van de belastings-  van € 80.000,-  
Eerst wel zichtbaar en nu niet meer.  
Astrid Nous legt uit dat de schuld is betaald uit bankgelden van (S)AAB 
 
Ook legt Astrid uit dat in verband met de financiële fusie (SAAB-Sprint) de gegevens van september 
nu anders zijn ingedeeld, andere classificatie. 
Daarom ziet e.e.a. er anders uit dan overzicht van september 2015. 

 
Wouter Schelvis: is het 75-jarig bestaan van Sprint (2017) al meegenomen in de begroting? 
Voorzitter: zal worden meegenomen in de eerstkomende algemene bestuursvergadering. 

 
 
Begroting 2016: is te vinden op de website, ook alle andere financiële stukken. 

De aanwezige leden van de ALV geven hun akkoord voor de begroting 2016 en contributievoorstel 
2016 en de kortingsregel. 



 
 

11.      Rondvraag  

Sjef Verbeek: verzoekt om de kantine openings- en sluitingstijden. Deze zijn nergens te vinden. 
Zal in overleg moeten met Johan de Koning, eventueel plaatsen op de website. 
 
Sjef Verbeek: de kortingsaanbieding nav de opening van Decathlon is niet bij leden van Sprint 
bekend gemaakt. 
Het bestuur van AV Sprint heeft besloten niet naar de opening te gaan als sportieve partner. 
Decathlon is geen sponsor van Sprint en zij geven zelf aan ook geen sponsoring te willen doen. 
Bovendien is Runnersworld nu de hoofdsponsor van Sprint. 
Helaas was Runnersworld toen niet bereikbaar om hem te vragen naar zijn standpunt aangaande de 
kortingsregeling. 
 
Hans van Enden: komt er een promotieteam voor polsstok? Voor bijv. MBC/NKJ 
Er zal over worden gesproken tijdens vergadering algemeen bestuur. 
 

12.      Sluiting  
 
Voorzitter bedankt iedereen voor aanwezigheid. 
 
Volgende ALV zal plaatsvinden op de laatste woensdag : 30 maart 2016 
 

 


