
 
 
Algemene ledenvergadering 25 november 2020, aanvang 19:30 digitaal, via Teams 
 
Aanwezig bestuur: Paul Alberts, Stan Gielen, Ellen vd Zande, Ron Askamp, Johan de Koning, 
Richard vd Pol. 
Secretariaat: Petra Kwerreveld en Miranda Krijnen. 
Notulen opgemaakt: 29 november 2020, Petra Kwerreveld 

 
Agenda 
 

1. Opening 

Voorzitter heet iedereen welkom op deze bijzondere online ALV 2020. 
Er volgt een moment van stilte voor leden dit ons dit jaar zijn ontvallen, zieken en zij die het moeilijk 
hebben in deze coronatijd. 

 

2. Mededelingen 

Er is bewust gekozen voor een korte agenda met de meest hoofdzakelijke punten. 
Enkelen daarvan hebben de goedkeuring nodig van de ALV-deelnemers. 
Vooraf hebben alle leden stukken kunnen bestuderen en via mail hun bezwaar/vragen/akkoord 
kunnen doorgeven. Enkele leden hebben per mail akkoord gegeven op de in stemming te brengen 
onderwerpen. 
  

3. Bestuurssamenstelling 

a. Verkiezing Richard van de Pol bestuurslid namens AAS 

Na het vertrek van Anneloes van Wingerden (ALV 2019) was er geen nieuw bestuurslid AAS. 
Richard vd Pol (vz AAS) heeft zich kandidaat gesteld en is unaniem gekozen als  
nieuw bestuurslid  namens de afdeling Aangepast Sporten. 
Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. 
Richard: gefeliciteerd met je nieuwe functie en succes als bestuurslid! 
 

4. Binnengekomen vragen naar aanleiding van de stukken en toelichting 

Gijs Kloek: momenteel betalen de Neo-senioren dezelfde contributie als de jongeren. 
Het is best een hoog bedrag en daar is ook wel een goede reden voor maar  
het zijn juist studenten, tot 23 jaar, en dit contributiebedrag is te hoog en niet passend bij hun 
financiële situatie. 
Het is geen grote groep maar wel een belangrijke, zij kunnen doorstromen en zijn ook belangrijk voor 
de competitie. 
Kan de contributie gelijk worden getrokken met AB-junioren? 
 
Johan de Koning antwoord: helder standpunt. Het is inderdaad geen al te grote groep. 
Er zal eerst in de kaart gebracht moeten worden hoe groot deze groep is voor er een definitief besluit 
kan vallen. 
Formeel is er sowieso toestemming nodig van de ALV, dit is dan ook meteen gevraagd aan de 
deelnemers van deze online-ALV. 
Geen bezwaar, het zal dan ook bekrachtigd worden in de volgende ALV 2021. 



In  de komende AB-vergadering zal dit besproken worden en een eventueel besluit tot 
contributieverlaging zal dan ingaan op 
1 januari 2021. 
 
Thea Martens (via mail): toen het SPRINT-magazine er nog was ontvingen de donateurs het 
magazine altijd gratis als tegenprestatie voor hun bijdrage. 
Wat heeft het bestuur in gedachten als tegenprestatie nu het clubblad er niet meer is? 
Donateurs: zijn geen lid zijn maar wel jaarlijks een bijdrage storten. 
 
Paul Alberts antwoord: er is nog geen oplossing voor gevonden. 
Komen erop terug 1e kwartaal 2021 en Thea Martens zal hierover geïnformeerd worden. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Frans de Kruif: Helaas is er geen clubblad meer. 
Juist in deze coronatijd is het zo belangrijk om dichtbij de leden te blijven staan, ook voor het 
behoudt van de leden. 
Komt het clubblad terug in de nabije toekomst? 
 
Henny van Eil antwoord: het blad wordt zeker gemist. 
Voorlopig hebben zich nog geen vrijwilligers gemeld die een clubblad willen gaan maken. en er is ook 
nog budget voor. 
Het bestuur staat open voor suggesties van leden voor het opstarten en financiering. 
Bestuur zelf heeft momenteel geen plannen. 
 
Frans de Kruif: voldoende antwoord gekregen op zijn vraag. 
Hij geeft aan niet zelf het initiatief te nemen maar wel eventueel zijn medewerking. 
 
Paul Alberts: het bestuur gaat zelf een oproep doen in de nieuwsbrief komend voorjaar 2021. 
 

 

5. Notulen ALV 9 november 2019   

Er waren 2 wijzingen qua tekst doorgemaild, deze zijn gewijzigd en de definitieve notulen zullen op 
de website verschijnen. 
Notulen ALV 2019 vastgesteld en goedgekeurd. 
 
 

6. Financiën 

Jaarrekening 2019 
In 2019 hebben we een tekort van € 12.500 geboekt op een totale exploitatie van € 514.000. Ten 
opzichte van 2018, toen we nog een overschot boekten, zijn de belangrijkste verschillen: 
- Lagere contributies door minder leden;  
- Lagere baropbrengst (in 2019 waren er geen evenementen) 
Het tekort brengen we ten laste van de algemene reserve. 
 
Op het financiële overzicht voor de ALV is een gedetailleerder overzicht opgenomen.  
De jaarrekening kunt u opvragen bij de penningmeester: penningmeester@avsprint.nl  
En zijn ook op de website www.avsprint.nl te vinden. 
 
Prognose 2020 

mailto:penningmeester@avsprint.nl
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De exploitatie in 2020 wordt sterk beïnvloed door corona. Op dit moment voorzien we een tekort 
van € 38.200. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door lagere inkomsten (€ 99.000 ofwel 15%). De 
inkomsten uit contributies zijn lager door een verdere daling van het aantal leden.  
De opbrengsten uit het clubhuis zijn veel lager (90%) door de sluiting van het clubhuis in een groot 
deel van het jaar. 
 
Tegenover de lagere inkomsten staan ook lagere kosten, bijvoorbeeld door een lagere vergoeding 
aan trainers. Ook diverse andere kostenposten vallen lager uit. Maar omdat we veel vaste kosten 
hebben (hypotheek, personeel in dienst) maken de lagere uitgaven de daling van de inkomsten niet 
goed. Het bestuur wil in 2020 geen storting doen in de onderhoudsreserve. Deze reserve heeft eind 
2019 een omvang van € 193.000. We vinden het verantwoord om een storting achterwege te laten. 
Het uiteindelijke tekort bedraagt dan € 14.000. 
 
Vraag over prognose 2020: 
Natasja Bijlveld: zij geeft aan de prognose nogal rooskleurig te vinden. 
Er blijven beperkingen door corona en het is niet zo dat de kantine vanaf 1 januari 2021 weer open 
kan. 
Corona zal helaas nog langere tijd onder ons blijven en dat gaat op den duur leden kosten. 
Er zijn al afmeldingen en Natasja geeft aan : lopen kunnen we overal en veilig maar dat is op SPRINT 
momenteel niet mogelijk en dan zullen leden hun consequenties trekken. 
Ongetwijfeld zal het bestuur er goed over nagedacht hebben maar wel erg positief. 
 
Ook geeft Natasja aan dat de ontvangen subsidie zichtbaar moet zijn op de jaarrekening 2020. 
 
Ron Askamp antwoord: de ontvangen subsidie zal zeker zichtbaar zijn op de jaarrekening van 2020. 
Er is subsidie ontvangen van: 
TASO    € 10.000,= 
Het Rijk   €   4.000,= 
Gemeente Breda €   6.000,= 
                                           ---------------- 
                                           € 20.000,= 
Het is natuurlijk fijn dat SPRINT deze ondersteuning heeft gekregen maar het is uiteindelijk een 
druppel op een gloeiende plaat en daarmee kon niet worden voorkomen dat we uitkomen op een 
tekort. 
 
Voor 2021 is niet uitgegaan van een heel jaar corona. 
Voor nu kan het wel lijden omdat er voldoende reserves zijn maar het moet geen jaren duren. 
 
We moeten proberen om binding te houden met de leden en ze vragen lid te blijven. 
Ron geeft ook aan dat vele leden toch dit jaar hun contributie hebben betaald en is daar erg blij mee. 
 
Natasja Bijleveld gaat akkoord met het antwoord. 
 
Natascha Bruers heeft een link gestuurd van NOC/NSF, financiële regeling voor sportverenigingen. 
Ron Askamp zal hier zeker naar kijken. 
 
Paul Alberts: 
Komend jaar een groot evenement: NK-Senioren  
NK-team is al druk bezig met bijv. veel site-events. 
Projecten in de stad en wijken in samenwerking met Curio/Fontys/Sportkunde. 
Het promoten/profileren van de atletieksport! 
Het NK-Senioren zal plaatsvinden in juni 2021. 



 
Natascha Bruers: mooi initiatief,  graag afdeling AAS erbij betrekken. 
 
Begroting 2021 
Voor de begroting 2021 houden we nog geen rekening met negatieve gevolgen als gevolg van 
corona. We gaan uit van een verdere daling contributie inkomsten door een daling van het aantal 
leden. Het tekort ramen we op € 41.000. Als we ook in 2021 geen storting doen in de 
onderhoudsreserve komt het tekort op € 17.000. 
We kiezen ervoor om dit tekort niet op te vangen door bezuinigingen of een contributieverhoging, 
maar willen het tekort ten laste van de reserves brengen. 
Bezuinigingen of een contributieverhoging hebben een nadelig effect voor de leden dat lijkt ons in 
deze tijd niet gepast. 
 
Vaststelling concept jaarrekening 2019: 
Omdat de kascommissie nog niet in de gelegenheid is geweest (vanwege corona) bij elkaar te komen 
en geen verslag kan maken jaarrekening 2019, kan er voor nu alleen akkoord gegeven worden voor 
CONCEPT jaarrekening met als doel definitieve vaststelling ALV 2021. 
De penningmeester geeft aan zodra het kan bij SPRINT af te spreken met de kascommissie zodat zij 
ook in de gelegenheid zijn om de administratie in te zien en hun verslag kunnen maken en eventueel 
ook direct voor jaarrekening 2020. 
 
CONCEPT JAAREKENING 2019: GOEDKEURING VAN DE ALV 
BEGROTING 2021: GOEDKEURING VAN DE ALV 
 

7. Rondvraag: 
 
Frans de Kruif: nagedacht om leden te vragen om iets met hun nalatenschap te doen richting 
SPRINT? 
Ron Askamp: hele goede suggestie, wel een moeilijke vraag. 
Bestuur komt hierop terug. 
Sonja Bakker stelt voor dit mee te nemen in de nieuwsbrief van januari 2021. 
 
Wouter Schelvis: donateurs iets aanbieden tijdens het NK-senioren 2021. 
Het NK-team zal dit zeker meenemen. 
 
Natascha Bruers: volgende ALV combineren: persoonlijk aanwezig en online. 
Bestuur gaat hier over nadenken. 
 

8. Sluiting 

Paul Alberts spreekt zijn dank uit aan alle vrijwilligers die de afgelopen periode hard hebben gewerkt 
om alles door te laten gaan. 
 
Dank aan alle deelnemers, en hopelijk zien we elkaar gauw weer in het echt! 
 


