
  
 

 

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
7 december 2017 

Aanvang 20:30 uur  

Locatie: De Samenloop 

Aanwezig:  Zie presentielijst 
 
Afwezig m.k : zie presentielijst. 
 

 

1. Opening 
 
Voorzitter opent vergadering om 20.30 uur. 
 
 
 

2. Stemming en benoemen nieuwe Kascommissie 
 
Voorzitter legt uit waarom de verkiezing van de kascommissie weer op de 
agenda staat. 
Vooraf vorige vergadering is de naam van Kim Dillen doorgegeven, maar dit 
bleek niet juist. Correctie iet doorgekomen ivm onvoorziene omstandigheden. 
Alle huidige kandidaten hebben zich nu schriftelijk vooraf aangemeld. 
 
Kandidaten: 
* Geert Bruinsma  
* Bas Dirkson 
* Koen Joosse 
* Dion Liebrand 
* Norbert Piket 
 
Hans den Ouden en Ancil Pernot vormen een kiescommissie die de stemmen 
zullen tellen. 
 
Uitslag stemming: 
Kascommissie 
* Koen Joosse 54 stemmen (Lid) 
* Norbert Piket 50 stemmen (Lid) 
* Geert Bruinsma 48 stemmen (Lid) 
 
* Bas Dirkson 21 stemmen (Reservelid) 
* Dion Liebrand13 stemmen 

  



  
 

 

 
 
 

3. Financiën   
 
Resultaat 2017 
Inkomsten kleine € 50.000 lager dan begroot. 
Geen sponsorinkomsten doordat baan niet geopend is. 
Geen inkomsten uit verhuur van de baan (schoolatletiek). 
 
Uitgaven worden waarschijnlijk ook € 70.000 lager. 
Vergoedingen aan vrijwilligers minder dan begroot. 
 
Vraag uit zaal over verbouwing/negatieve berichten in krant. Had graag 
inhoudelijke reactie hierover gehad vanuit bestuur. 
Antwoord: Het is een soort spel is naar de gemeente toe. De tijdens deze 
vergadering gepresenteerde cijfers laten zien dat we een goed resultaat 
hebben. 
 
 
 

4. Voorlopige begroting 2018 
 
Er komt een dip in Q1 van 2018 ivm de afmeldingen in Q4 2017 
Als we weer een volledige baan hebben is de verwachting dat we vanaf Q3 
weer gaan groeien. 
Verwachting dat we minder contributie gaan ontvangen. Schoolatletiek alleen 
in het najaar. 
 
Vraag uit zaal; Waarop is de daling in contributie is gebaseerd? 
Antwoord; We hebben gekeken naar tendens tot nu toe. In Q4 2017 tot nu toe 
50 aanmeldingen, maar ook 110 afmeldingen. 
We hebben het plan om met de opening van de baan een gerichte 
ledenwerving te organiseren. 
 
Verwacht resultaat over 2018 komt met deze begroting uit op een 
exploitatieresultaat van € 15.358 en met de afschrijvingen van € 15.000 op 
€ 358. 
Elke tegenvaller kan daardoor tot gevolg hebben dat we in de min schieten. 
 
Vraag uit zaal: Wisselen wij ieder jaar van energieleverancier? Dit kan geld 
besparen. 
Antwoord; Dat kunnen wij niet. Wij worden gefactureerd door de gemeente. 
 
Voorzitter vraagt of de ALV zich kan vinden met de begroting; 
Nagenoeg iedereen van de aanwezigen is akkoord. 
 



  
 

 

 
 

5. Rondvraag 
 
Vraag: Moeten wij ook nog stemmen over de hoogte van de contributie voor 
volgend jaar? 
Antwoord; Nee, want wij kunnen de contributie niet verhogen zonder de 
goedkeuring van de ALV. Dit is een BALV en is een extra vergadering. 
 
Vraag uit zaal: Waarom is er tijdens deze vergadering geen aandacht besteed 
aan het overlijden van Jeannette Michielsen? 
We hebben ervoor gekozen dat niet te doen. Wij zullen dit op een ander 
moment doen en zullen dan ook de andere leden die overleden zijn 
herdenken. 
 
Opmerking uit zaal dat hij het hiermee eens is, maar ook aan leden die 
vertrekken wordt geen aandacht geschonken. 
Deze vraag hoort in de ALV thuis. Deze Buitengewone ALV is alleen voor de 
financiële zaken. 
 
Voorzitter sluit vergadering om 21.40 uur. 
 
 
 
 
 
 

 


