NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 29 MAART 2017
Aanwezig:
Bestuur: Paul Alberts, Ron Askamp, Stan Gielen, Johan de Koning sr, Jeroen van Nunen,
Anneloes van Wingerden en Ellen van de Zande en Johan de Koning jr. (wnd. Bestuurslid
Afdeling Baan)
Leden: zie presentielijst
Afwezig met bericht van verhindering: Henny van Eil
Notulen opgemaakt: Stan Gielen

AGENDA-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Mededelingen
Bekrachtiging besluiten en vaststellen notulen ALV 23 november 2016
Acties en toezeggingen uit de ALV van 23 november 2016
Financieel verslag 2016
Vaststelling Beleidsplan 2017-2019
Ledenparticipatie en vertegenwoordiging
Pauze

AGENDA-2
9. Statutenwijziging
10. Ledenwerving
11. Diverse onderwerpen:
12. Ontwikkelingen afdelingen Baan, Loopsport en Aangepast Sporten
- Wedstrijden en evenementen
- Accommodatie en exploitatie
- Communicatie
- Vrijwilligersbeleid
13. Rondvraag
14. Sluiting
1. Opening en mededelingen
Paul Alberts opent de vergadering en vraagt een moment stilte ter nagedachtenis aan de
SPRINT-leden die in het afgelopen jaar zijn overleden en aan hen degenen die dit moment
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bijzondere aandacht nodig hebben in verband met ziekte of andere bijzondere
omstandigheden.
Besluit: de agenda wordt vastgesteld zoals deze is toegezonden.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Bekrachtiging besluiten en vaststellen notulen notulen ALV van 23
november 2016
Aangezien de oproep voor de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2016 niet
conform de statuten is uitgevoerd, dienen nog een aantal besluiten te worden bekrachtigd.
Het betreft:
1. De begroting voor 2017;
2. De contributies met ingang van 1 januari 2017;
3. De huisregels voor SPRINT;
4. Herkiesbaar te benoemen bestuursleden: Anneloes van Wingerden (bestuurslid en
voorzitter afdeling Aangepast Sporten) en Jeroen van Nunen (bestuurslid
Wedstrijdzaken);
5. Nieuwe bestuursleden: Henny van Eil (bestuurslid communicatie), Ron Askamp
(penningmeester) en Ellen van der Zande (bestuurslid en voorzitter afdeling Loopsport);
6. Vijf Speerpunten voor 2017 uit het Beleidsplan.
Besluit: De besluiten over bovenstaande zaken worden bekrachtigd.
De overige tekst van de concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23
november 2016 wordt besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de concept notulen.
Besluit: De conceptnotulen worden goedgekeurd.

4. Acties en toezegging uit de ALV van 23 november 2016
Alle in de concept notulen beschreven acties en toezeggingen zijn uitgevoerd.
(Huisregels, Sponsor beleidsplan, Vrijwilligersbeleid, Aanpassing financiële verantwoording,
Ledenwerving en Jubileum)

5. Financieel verslag over 2016
Besproken wordt het financieel verslag over 2016, in de vorm van de Jaarrekening.
De penningmeester geeft een toelichting t.a.v. de inkomsten, uitgaven, balans en geeft een
analyse op de verschillen tussen de jaren 2015 en 2016, en tussen 2016 en de begroting
2017.
Het eindbeeld van de penningmeester is:
- 2016 was een rustig financieel jaar;
- De financiële huishouding is op orde;
- Er is een overschot van € 14.000;
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- Er is een extra aflossing op de hypotheek gedaan van €75.000;
- Het ledenaantal is licht gedaald.
- Het eindbeeld van 2016 geeft een solide beeld voor de begroting 2017.
De Kascontrolecommissie, bestaande uit Kees de Grijp, Martijn de Kok en Wiek van Es
brengt verslag uit van de controle en bevindingen op het financieel jaarverslag, mede n.a.v.
de gesprekken met Ron Askamp (penningmeester) en Natasja Bijleveld (verenigingsbureau).
De Kascontrolecommissie stelt vast dat er in 2016 een goed financieel bewind is gevoerd, en
adviseert de ALV om het Jaarverslag 2016 goed te keuren en het bestuur décharge te
verlenen.
Besluit: De financieel jaarverslag (jaarrekening) en het verslag over rekening en
verantwoording over 2016 wordt goedgekeurd, aan de penningmeester en het
verenigingsbestuur wordt décharge verleend.
Dank aan, en complimenten voor de voormalig penningmeester Astrid Nous en de huidige
penningmeester.
Er zijn voor het controlejaar 2017 twee vacatures bij de Kascontrolecommissie, Wiek van Es
blijft lid. Gedurende 2017 worden kandidaten gezocht voor de twee vacatures.

6. Beleidsplan 2017-2020 Atletiekvereniging SPRINT
Besproken wordt het beleidsplan, zoals dat beschikbaar is gesteld.
Voor 2017 zijn er vijf speerpunten vastgesteld.
Een aantal leden hebben opmerkingen op het plan:
- Trainers van afdeling Baan verlaten de vereniging, dat geeft geen goed beeld. Er
ontstaan risico’s voor de kwaliteit van de trainingen en voor de sportieve prestaties.
- Het beleidsplan geeft een te algemeen beeld, is onvoldoende initiatiefrijk.
- Het beleidsplan dient breed te worden besproken, tot diep in de vereniging, binnen de
afdelingen, met de contactpersonen, met de trainers en met de leden.
- Inspraak door leden op het beleidsplan moet in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen
worden geleverd. Het beleidsplan beschrijft het beleid, de koers en de richting. Dat
wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.
- Het beleid Vervanging Trainers wordt uitgevoerd, zonder dat er inspraak is geweest van
leden.
Paul Alberts deelt mede het bestuur het algemeen beleid ontwikkelt en vast steld, en samen
met de afdelingen het specifiek beleid. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Het is voor het
bestuurlijk niet realistisch om voor ieder onderliggend voornemen, plan of initiatief
toestemming of advies van de leden te vragen.
Aan de andere kant is het bestuur bereid om openheid van zaken te bieden aan
onderliggende stukken. Zie het onderwerp Ledenvertegenwoordiging hierna.
Besluit:
- Het beleidsplan, en de vijf speerpunten voor 2017 worden goedgekeurd.
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- Het bestuur van afdeling Loopsport zal specifieke onderdelen uit het beleidsplan (o.a.
het beleid Vervanging Trainers en criteria) herbezien.

7. Ledenvertegenwoordiging
Paul Alberts verwijst naar eerdere gesprekken in de ALV over dit onderwerp.
Het doel van ledenvertegenwoordiging is om meer betrokkenheid van leden te organiseren,
zodat er “gedragen” besluiten kunnen worden genomen, alsmede de aanwezige kennis van
de leden beter te benutten.
De verantwoordelijkheden van het bestuur en de ALV mogen niet worden aangetast, meer
bestuurlijke “drukte” of een extra bestuurslaag is niet gewenst.
Het bestuur staat open staat voor een klankbord of ledenvertegenwoordiging als advies
voor bestuurlijke zaken, bijvoorbeeld in de vorm van een ledenraad.
Bij een eerdere enquête is gebleken dat er behoefte is om voor diverse vakgebieden een
klankbord in te richten, bij voorbeeld via Facebook of de website.
Stan Gielen deelt mede dat hij positieve ervaringen heeft met het klankbord Toekomst AV
Sprint, dat in 2016 advies heeft gegeven over de financiën, nu SPRINT eigenaar is geworden
van het clubhuis.
Op Facebook zouden bepaalde vraagstukken kunnen worden gepubliceerd, zodat een
besloten groep leden daarop kan reageren.
Voorgesteld wordt voor om de bestuursagenda met onderliggende stukken te publiceren op
de website. Geïnteresseerde leden kunnen dan reageren op bepaalde stukken.
Tevens zou het overleg met de contactpersonen over bestuurszaken kunnen worden
opgestart.
Besluit:
- Om de betrokkenheid van leden te vergroten plaatst het bestuur de agenda met
eventuele onderliggende stukken op de website, zodat leden in staat zijn input te
leveren op bepaalde plannen of voornemens.
- Het overleg met contactpersonen over bestuurszaken wordt opnieuw opgestart.

8. Pauze
9. Jubileum 75 jaar
SPRINT bestaat op 14 november 2017 75 jaar!
Stan Gielen geeft namens de Jubileumcommissie een toelichting op de plannen voor het
jubileumjaar 2017.
Er is inmiddels een jubileumcommissie ingericht met Claudia Bakker, Henk van den
Biggelaar, Bart van Egeraat, Henny van Eil, Stan Gielen, Mary Jacobs, Rian Jonkers, Berry
Snoeren en Karel van de Wiel.
Op 1 april 2017 start het jubileumjaar officieel, op 18 november 2017 is er een
jubileumfeest voor alle leden. Het plan is om iedere maand aan sportief evenement bij/van
SPRINT een jubileumaspect toe te voegen.
Stan Gielen roept op om originele jubileumideeën aan te leveren, en vrijwilligers voor de
organisatie daarvan .

10. Statuten wijziging
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Het bestuur stelt een wijziging van artikel 16 lid 3 van de statuten voor. Het betreft de wijze
van oproepen van de algemene vergaderingen (de ALV). In de statuten staat nu dat de
oproeping moet geschieden door publicatie in het clubblad, door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan alle leden, of door publicatie in een “veelgelezen dagblad”
(BN/De Stem), met vermelding dat de agenda met onderliggende stukken ter in zage liggen
achter de bar van het clubhuis. SPRINT kiest sinds jaar en dag voor een publicatie in een
dagblad. Per oproeping in BN/De Stem zijn de kosten ongeveer €600 en jaarlijks € 1.200 .
In het huidige tijdsgewricht en zoals te doen gebruikelijk bij andere verenigingen, stelt het
bestuur voor om de oproeping per e-mail te doen (de meeste leden hebben een emailadres), met publicatie op de website en op het publicatiebord in de hal van het
clubhuis, met de mededeling van inzage van stukken achter de bar.
Kees Snepvangers stelt echter voor om de oproeping “digitaal” te verrichten; deze wijze is
toekomstbestendiger.
Besluit:
Goedgekeurd wordt de tekst van artikel 16 lid 3:
“De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die ter
vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt op digitale wijze. In dit bericht
wordt melding gemaakt van de datum, tijdstip en locatie van de algemene vergadering, met
gelijktijdige vermelding van de agenda. Dezelfde informatie wordt vermeld op het
publicatiebord in het clubhuis en op de website van de vereniging. In de berichtgeving aan
de leden en bij publicaties wordt melding gemaakt van de plaats waar de agenda en overige
vergaderstukken ter inzage liggen”.

11. Ledenwerving
Ellen van de Zande deelt namens het bestuur mede dat het ledenaantal is gedaald, en dat
het bestuur maatregelen heeft genomen om deze trend te stoppen en om te buigen naar
een ledenaanwas. Er is een extern bureau in de arm genomen (Rijnhout Sports Consultancy)
die het bestuur en de vereniging begeleidt.
Er is een eerste bijeenkomst geweest met het bestuur, waarbij de keuze van de doelgroep
voor nieuwe leden is bepaald; dit is de doelgroep 25/50 jarigen.
In april is een tweede bijeenkomst gepland, dan met leden. Alle bestuurleden zullen leden
benaderen om te participeren in een werkgroep die als klankbord en ideeënbus gaat
fungeren. Er is nog een vrijwilligers-vacature voor een projectleider.
Wouter Schelvis wijst op diversiteit bij de aanwas.
Thea Martens wijst op aanwas voor leden voor baansport.
Hans van der Linden verzoekt bij de aanpak ook de werving van vrijwilligers mee te nemen.
Hélène vraagt naar de selectie van leden voor de bijeenkomsten. Deze worden door
bestuursleden benaderd. Tevens wordt gewezen op de doorstroming van deelnemers aan
YaKult Start to Run. Gedurende de trainingen wordt - met wisselend succes - al een
lidmaatschap aangeboden.
Een aanwas van leden zal niet leiden tot meer trainers; er zal op nog meer dagdelen worden
gesport, en op andere locaties, die passen bij de doelgroep.
Kees Snepvangers wijst op het initiatief “Bring a friend”.
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Al het bovenstaande zal worden meegenomen in een van de bijeenkomsten met de
klankbordgroep.

12. Diverse Onderwerpen
A. Afdeling Baan
Johan de Koning jr. geeft een toelichting op de stand van zaken bij afdeling Baan.
Het programma LTAD verloopt nog niet naar behoren, ook zijn er diverse trainer vacatures.
Er wordt op 1 april 2017 gestart met is een proef met 5-6 jarigen (Kaboutergroep) met halve
pupillencontributie.
Er zijn deelnames aan competities in Breda, landelijk, en vier SPRINT-leden zullen
deelnemen aan het WK Atletiek in Londen.
Op de vraag waarom er steeds trainer vacatures zijn antwoordt Johand Koning dat het lastig
is om deze in te vullen; het is een kleine vijver waar veel verenigingen in vissen.
Alwin Groen vraag om meer interne communicatie als er trainerskwesties aan de orde zijn.
Gijs Kloek uit zijn zorgen over het vertrek van een aantal trainers in de afgelopen periode en
over de reden daarvan.
Johan de Koning deelt daarop mede dat het afdelingsbestuur niet op zoek is naar een
oplossing voor de korte termijn, maar naar een kwalitatieg goede trainer die past in de
koers van dat moment.
Ad Oomen wijst op een ruimere beloning voor trainers, dat vergroot de kans op kwaliteit.

A. Afdeling Loopsport
Ellen van de Zande geeft een toelichting. Bij Loopsport ligt de focus op de kwaliteit, in de
vorm van nieuwe trainers, opleiding, indeling loopgroepen en nieuwe loopgroepen op
andere trainingstijden en andere startlocaties. De wisselweken zullen op een andere manier
worden ingevuld (een “light-versie”).
Toon van Dongen merkt op dat de tweede bijscholing precies in de meivakantie valt.

A. Afdeling Aangepast Sporten
Anneloes van Wingerden geeft een toelichting.
SPRINT heeft de Joke van Rijswijk trofee ontvangen voor haar inspanningen voor
gehandicapten atletiek, in het bijzonder door het organiseren van het ONK in 2016.
Op 24 juni 2017 worden de Paragames georganiseerd bij SPRINT. Daar worden racerunners
als nieuwe doelgroep geïntroduceerd.
In verband met de ruime ervaring die SPRINT bezit, heeft de Atletiek Unie SPRINT verzocht
om deel te nemen aan een landelijk netwerk, ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe
grote sportevenementen, zoals het ONK. Wouter Schelvis en Prins Hendrik (Vught) zijn de
initiatiefnemers.
De plannen voor 2017 richten zich op integratie: wheelers bij afdeling baan, fastrunners en
specials bij afdeling loopsport en op werpnummers.
Door verharding in de maatschappij heeft de bejegening en het respect voor mensen met
een handicap een nieuwe positieve impuls nodig.
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B. Wedstrijden en Evenementen.
Jeroen van Nunen geeft een toelichting en reflectie op de Mastboscross 2017 en de
clubkampioenschappen, alsmede op de wedstrijdplanning voor 2017 (10 km van breda, Club
outdoor, competities etc.)
Voor 2018 zijn er weer plannen voor een Mastboscross, en mogelijk voor NK Neo Senioren
en NK Senioren (2019 of 2020).
Er zijn bij de WOC veel vacatures op cruciale plaatsen (voorzitter, materiaal commissie,
wedstrijdsecretariaat en vrijwilligers).
De samenwerking met Regio-13 wordt voortgezet.
Staatsbosbeheer stelt steeds nieuwe eisen aan SPRINT als gebruiker van het Mastbos en
organisator van evenementen.

C. Accommodatie
Johan de Koning geeft een toelichting.
De zonnepanelen die in de zomer van 2016 zijn aangebracht doen hun werking: er is al een
besparing van 25% geconstateerd vanaf 23 juni 2016 tot heden.
De tafelbladen in het clubhuis worden hersteld, er komt een plateau en afdak voor de
hordenkarren, de vloer van de kleedruimte blijft een hardnekkig aandachtspunt.
Het nieuwe beleid van de gemeente heeft er toe geleid dat SPRINT fors meer huur gaat
betalen. Er zijn nog gesprekken met de gemeente gaande over de uitvoering van het nieuwe
beleid, en de consequenties voor SPRINT.
Er lijkt een oplossing te naderen voor de klimaatregeling in het clubhuis.
Jelmer de Maat vraagt wanneer er een pin-apparaat achter de bar komt. De Rabobank heeft
vooralsnog een negatief advies uitgebracht, er zijn te hoge kosten mee gemoeid.

D. Communicatie
Henny van Eil geeft een toelichting.
Er is een werkgroep gestart voor het herontwerp van de website. SPRINT werkt met
Facebook en Instagram (wisselend twee-wekelijks beheer van het account). Het beeld is dat
social media bij SPRINT vooral door jongeren wordt gebruikt.
Er is een enquête in ontwikkeling waar leden van SPRINT zich kunnen uitspreken over de
communicatie.
Mara en Dide Evers beëindigen hun werkzaamheden bij SPRINT op het gebied van social
media. Henny van Eil is nu contactpersoon.

E. Vrijwilligersbeleid
Stan Gielen geeft een toelichting.
Ook in 2017 is er een aanhoudend zorg over voldoende vrijwilligers. SPRINT moet
meebewegen met de mogelijkheden die leden hebben in de huidige maatschappij, en de
juiste toon voeren. Geen structurele en tijdrovende en belastende werkzaamheden
aanbieden, maar accepteren dat vrijwilligers hun taken anders zullen invullen, dan anderen
dat in het verleden hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de vraag aan vrijwilligers op
specifieke momenten, geen hele of halve dagen aaneen. Sjef van Zandbeek vindt dat SPRINT
haar vrijwilligers te weinig zichtbaar waardeert.
Els van der Vaart vindt uitbreiding van taken met een vrijwilligersvergoeding geen goede
zaak. Evenementen moeten goed georganiseerd worden, vrijwilligers mogen geen “last”
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hebben van een evenement. De vrijwilligerswerkzaamheden moeten effectief worden
gepland; soms staan op een bepaalde plaats drie vrijwilligers, terwijl twee genoeg is, en
soms is het andersom.
Aansluiten bij de activiteiten van Breda-Actief.

13. Rondvraag
- Er wordt gevraagd om de kwaliteit van Wifi te verbeteren. Johan de Koning zegt toe om
dit uit te zoeken.
- Kees de Beer bedankt op zijn gebruikelijke wijze het bestuur voor alle inspanningen, en
in het bijzonder alle felicitaties en blijken van waardering bij zijn 80e verjaardag. Kees
spreekt de wens uit om nog lang aan SPRINT verbonden te kunnen zijn.
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