
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019  

Datum  : woensdag 27 maart 2019 
Aanvang : 20.15 uur 

Locatie  : kantine ACW 
 

 

1. Opening 

 voorzitter Menoes Eising opent de Algemene Ledenvergadering 2019 en heet iedereen van 

harte welkom. Er wordt vastgesteld dat er voldoende leden aanwezig zijn. Menoes vraagt of de 

agenda voor iedereen duidelijk is en of er een aanpassingsvoorstel is. Dat is niet het geval. 

Menoes staat kort stil bij het overlijden van lid van verdienste Nico Boerma en erelid en 

medeoprichter Cor Braak.  

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

 Mark meldt dat er zes personen afwezig zijn met afbericht. 

 Mark meldt dat er op korte termijn wordt begonnen met de renovatie van het fietspad. Dit zal 

voor enige overlast voor onze leden zorgen. ACW blijft echter wel gewoon bereikbaar. 

 

3. Jaarverslag en verslagen diverse commissies  

De jaarverslagen van de diverse commissie wordt doorgenomen. Er zijn een aantal op- en 

aanmerkingen of suggesties: 

 

3.1 Paul Spiertz vraagt of er inzichtelijk is welke leden er momenteel geen leden- of 

vrijwilligerstaken doen. Dit omdat er een duidelijke rode draad is bij alle jaarverslagen over het 

tekort aan enthousiaste vrijwilligers. Er is geen concrete lijst. Een coördinator ledentaken o.i.d. 

zou wenselijk zijn. Het bestuur is voornemens dit komend jaar op te pakken. Toos merkt op dat 

het erg vervelend is wanneer mensen zich wel opgeven maar niet opdagen. Mark meldt dat wij 

geen sanctiebeleid kennen voor leden die zich niet aan hun ledentaken houden. Wij moeten 

mensen blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 

3.2 Lianne Damen vraagt of er mogelijk wat meer input kan komen voor de website. Wij willen 

onze leden graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging en 

hebben hiervoor een mooie website. Nieuws kan worden gestuurd naar: 

redaktie@acwaterland.nl 

3.3 Menoes licht toe dat er bij de jeugd meer aandacht zal komen voor de technische commissie 

baanatletiek. Ook zullen wij trachten om de ouders meer te betrekken bij de vereniging. 

Gedacht wordt om het model te gebruiken dat Rene en George gebruiken bij het oud papier om 

vrijwilligers in te delen. Daarnaast willen wij ons presenteren bij scholen. Zo zijn wij afgelopen 

jaar op de Augustinus School geweest om een clinic te geven. 

3.4 Voor de loopgroepen streven wij ernaar om meer trainers op te leiden. Ook zullen wij 

zorgdragen dat er reflecterende hesjes voor de trainers worden aangeschaft om de veiligheid / 

zichtbaarheid in het donker te verhogen. Ook worden er shirts aangeschaft voor onze trainers.  

3.5 Afgelopen jaar is het dak opgeknapt. Dit heeft een behoorlijke impact op de vereniging gehad, 

met name financieel. De volgende actie wordt het opknappen van de baan. 

3.6 In de kantine zal een extra pinapparaat worden aangeschaft. Nico vraagt of er ook een extra 

pinapparaat kan worden aangeschaft voor de TML.  

3.7 De financiën zijn op orde. Christina zal later een presentatie geven over de financiële 

huishouding. 
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3.8 De “natte ruimte” wordt periodiek door Schoonmaakbedrijf Cordes gedaan. Wim Dobbert vraagt 

wat zij dan precies doen, want de onderhoudsploeg merkt hier weinig van. Wij zullen dit aan 

Selma vragen, en ook bij Cordes informeren wat hiervan de kosten zijn. Peter merkt op dat de 

afzuiger pas aangaat als het licht wordt aangezet. Is dat anders op te lossen? 

3.9   Over de notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar zijn geen op- of 

aanmerkingen / bijzonderheden. 

 

4. Dick Tump Trofee 

 Marieke maakt bekend wie dit jaar de Dick Tump Trofee wint. Het was al snel duidelijk dat dit 

jaar de trofee zal gaan naar Jan van Emaus. Jan bedankt met een korte speech het bestuur en 

zijn loopmaten. 

 

5. In ’t zonnetje  

 Het bestuur heeft ervoor gekozen om dit jaar Toos Goede in het zonnetje zetten voor al haar 

werk binnen onze vereniging, maar met name haar tomeloze inzet bij de Twiskemolenloop.  

 Menoes maakt nog bekend dat Selma Dag zal stoppen als coördinator van de schoonmaak 

commissie. Helaas is Selma er niet, Menoes zal zorgen dat er een kleinigheidje wordt bezorgd 

bij haar. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie 

 Piet Kelder spreekt namens de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie heeft een 

aantal steekproeven gedaan en geen onvolkomenheden gevonden. Net als vorig jaar meldt Piet 

dat het er wederom uitziet “om door een ringetje te halen” en geeft opnieuw een groot 

compliment aan Christina.  

 

 De kascontrolecommissie (Piet Kelder en Jan van Emaus) verklaart alle stukken en bescheiden, 

betrekking hebbende op de exploitatie over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 

2018 en de balans per 1 januari 2018 van Atletiek Club Waterland te Landsmeer, te hebben 

gecontroleerd en akkoord bevonden. De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering om de 

bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 1 januari 

2018 tot en met 31 december 2018 hetgeen bij acclamatie gebeurt. 

 

7. Verkiezing kascontrolecommissie 

 Jan van Emaus blijft nog een jaar. Ton Beekman was reserve, Ton treedt nu toe tot de 

kascontrolecommissie. Marcel Kuiper biedt zich aan als vrijwilliger. 

 

8. Decharge bestuur 

Zie agendapunt 6 



 

 

9. Financieel jaarverslag  

Christina presenteert met een powerpoint presentatie het financieel beleid. Het is erg 

overzichtelijk en duidelijk. 

9.1 Het dak was uiteindelijk duurder dan begroot. Gelukkig heeft ACW een mooie voorziening. Er is 

30K uit de voorziening gehaald en 10K uit de exploitatie.  

9.2 Er komt een nieuw pinapparaat. Eén voor de kantine en één voor de TML. Lianne vraagt of er 

ook een beschikbaar komt voor de voorinschrijving van de TML. Christina meldt dat het de 

ambitie is om in de nabije toekomst alleen nog pinbetalingen te hebben en geen contante 

betalingen meer. Bep van der Laan vraagt of er doordeweeks ook moet worden gepind? Dat is 

uiteindelijk wel de bedoeling. 

9.3 De tarieven voor gas en licht zijn hoger dan voorheen, zoals te zien in het overzicht. 

9.4 De kosten voor het opleiden / bijscholen van trainers zijn hoger dan begroot 

9.5 Christina meldt dat wij trots mogen zijn op ons eigen vermogen. 

9.6  Menno Wilmans heeft een opmerking over de belasting. Christina antwoord dat de onroerend 

zaak belasting in 2017 niet was opgenomen en is er nu wel bij vermeld. 

9.7 Wim Dobber informeert naar de mogelijkheid om BTW terug te vorderen voor de reparatie van 

het dak. Dit is helaas niet mogelijk.  

 

10. (Her)benoeming bestuur 

Zoals eerder aangekondigd zijn de huidige bestuursleden voornemens om hun positie 

beschikbaar te stellen. De meeste bestuursleden zitten al geruime tijd in het bestuur en het 

wordt tijd voor vernieuwing. Ook omdat de bestuursleden behalve hun bestuurstaak, ook 

andere activiteiten voor ACW doen en dat is vaak lastig te combineren. Tim Roos zal na de ALV 

geen bestuurslid meer zijn. Menoes dankt Tim voor zijn inzet als bestuurslid, hij krijgt een 

envelop met inhoud, een ananas en een applaus van de aanwezige leden. 

 

De overige bestuursleden zullen interim aanblijven, tot dat een geschikte opvolger is gevonden. 

Menoes vraagt de leden akkoord te gaan om nieuwe bestuursleden tussentijds toe te voegen 

aan het bestuur. Dit omdat het benoemen van nieuwe bestuursleden officieel op de ALV kan 

geschieden. De leden gaan akkoord met het voorstel.  

 

 Wij zijn verheugd te melden dat Piet Kelder per 1 september wil aantreden als voorzitter van AC 

Waterland. Tot die tijd zal Menoes voorzitter blijven. Menoes zal na 1 september tot in elk geval 

de volgende ALV aanblijven als bestuurslid nadat Piet is geïnstalleerd als voorzitter. De leden 

gaan hiermee akkoord. Piet stelt zich even kort voor en verteld zijn motivatie om voorzitter te 

worden. Menoes zal na 1 september meer focus hebben op het jeugdbeleid. 

 Daarnaast heeft Norbert Deelstra zich beschikbaar gesteld om tenminste één jaar toe te treden 

tot het bestuur. Ook hiermee gaan de leden akkoord en ook Norbert stelt zich voor en verteld 

zijn motivatie om bestuurslid te worden. Menoes heeft een kleinigheidje voor de nieuwe 

bestuursleden. 



 

 

11. Rondvraag  

11.1 Judith Suiker meldt dat er tijdens de TML en R2R veel gebruik van plastic bekertjes wordt 

gemaakt. Kunnen wij overstappen naar papieren / kartonnen bekertjes. Beter voor het milieu. 

Hans de Bos meldt dat er nog één doos met plastic bekertjes staat en dat er vanaf dan alleen 

nog met papieren / kartonnen bekertjes wordt gewerkt. 

11.2 Piet kelder vraagt of er kansen liggen voor ACW in het feit dat Atos gaat verhuizen. Menoes 

antwoord dat wij met Atos in gesprek zijn voor het overnemen van attributen. Dit behoort 

echter toe aan de gemeente Amsterdam. Wij kunnen vanaf 2020 informeren bij de gemeente 

Amsterdam om eventueel attributen over te nemen. 

11.3 Dennis Kreetz vraagt naar ons beleid m.b.t. duurzaamheid. Bijvoorbeeld zonnepanelen. Hier is 

door het bestuur inmiddels al een offerte voor aangevraagd. Zoals het er nu naar uitziet kost dit 

rond de 9K, dit kan in 8 jaar worden terugverdiend. Er zijn energiecoaches die gratis 

langskomen om advies te geven. Daar willen wij graag gebruik van maken. Paul Spiertz voegt 

te dat de saneringsregeling stopt in 2020. Dit maakt dat het terugverdienmodel momenteel 

lastig in te schatten. Los van de discussie m.b.t. het terugverdienmodel is “groene energie” 

wellicht ook een belangrijk aspect. Wij gaan ook met de SAR in gesprek of er wellicht iets te 

comobineren valt met andere verenigingen, wat mogelijk de investering kan reduceren. Ruurd 

Laamers voegt toe dat er wellicht ook gekeken kan worden naar zonneboilers en Jan van 

Emaus informeert ons over warmwatervoorzieningen. Voor nu besluiten we om via Dennis een 

energiecoach aan te vragen. De algemene conclusie is dat deze kwestie het onderzoeken meer 

dan waard is. 

11.4 Pieter Bas meldt dat een goede accommodatie belangrijk is, los van de eigen vermogen positie. 

11.5 Nico Hemelaar haalt het beleid voor vrijwilligers / ledentaken nog eens aan. Ooit is besloten om 

geen sanctiebeleid in te voeren voor leden die zich niet aan hun vrijwilligerstaken houden. 

Wellicht kan dit heroverwogen worden. We besluiten om hier een werkgroep voor op te richten 

om een en ander te onderzoeken. Rene Schaap biedt zichzelf aan om te helpen in deze op te 

richten commissie. 

 

12. Sluiting 

 Menoes sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt alle aanwezigen. 


