Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2019

Op 17 april jl. vond de algemene ledenvergadering van AV Gouda plaats. De volgende onderwerpen
kwamen daar aan de orde:
•

•
•
•

Sociale veiligheid: Marit van Vliet heeft verteld over de gedragscode die we hebben bij AV
Gouda. Kern daarvan is dat ieder zich veilig moet voelen. Lees er meer over op
https://www.avgouda.nl/avgouda/vertrouwenspersonen/
Het jaarverslag 2018 is vastgesteld en de jaarrekening goedgekeurd
De renovatieplannen voor het clubhuis. De zonnepanelen zijn inmiddels geplaatst
Het vrijwilligersbeleid, met als uitgangspunt dat elk lid (of ouder) vrijwilliger is en een kleine of
grotere bijdrage levert

De volgende ALV vindt plaats op woensdag 25 september 2019. Zet de datum alvast in je agenda.
Voor het volledige verslag klik hier.

1. Opening en mededelingen
George Henze opent om 20 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Iedereen is
uitgenodigd om op een post-it ideeën te zetten voor AV Gouda. Dit levert een aantal ideeën en
suggesties op die het bestuur mee zal nemen in de voorbereiding van de volgende ALV
2. Sociale veiligheid
Marit van Vliet, vertrouwenspersoon van AV Gouda houdt een korte presentatie. Ze vertelt over de
gedragscode die opgesteld is naar aanleiding van het Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele
intimidatie en misbruik in de sport. Wij hebben bij AV Gouda de gedragscode daarop aangepast en deze
is te vinden op de website https://www.avgouda.nl/avgouda/vertrouwenspersonen/
De gedragscode AV Gouda luidt:
· bij AV Gouda moet iedereen zich veilig voelen, zowel fysiek als mentaal
· we vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten, seksuele
intimidatie en seksueel misbruik
· op het terrein van AV Gouda wordt niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt geen alcohol
geschonken aan personen jonger dan 18 jaar
· iedereen die kennis krijgt van een geval van seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging is
verplicht dit te melden bij het bestuur van AV Gouda
Het doel is om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en het risico op ongewenst gedrag te
verkleinen. Het is belangrijk om in gesprek te gaan en blijven met elkaar. Het onderwerp zal regelmatig
in de trainersraad aan de orde komen, ook in aanwezigheid van de vertrouwenspersonen. De ouders van
atleten onder de 18 jaar worden geïnformeerd over de gedragscode. Iedereen die kennis krijgt van een
vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging is verplicht dit te melden bij het
bestuur van AV Gouda.

3. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag van 2018 is aan de leden toegestuurd. Enkele opmerkingen zullen nog worden verwerkt
in het jaarverslag dat daarna op de website komt.
4. Financiën
De jaarrekening 2018 is aan de leden toegestuurd. Hierin staan de volgende punten beschreven: •
Verwerkingen van de aanbevelingen van de kascontrole commissie in 2017 • De ontwikkelingen in 2018
• Afwikkeling van de brand en stormschade • Balans AV Gouda • Resultatenrekening AV Gouda •
Toelichting op de resultatenrekening • Toelichting op de balans
Marian geeft een toelichting en naar aanleiding van vragen over de levensduur van de baan geeft zij aan
dat deze en de daarmee samenhangende afschrijving van de baan jaarlijks beoordeeld zal gaan worden.
De kascommissie bestaande uit Walter de Wilde en Geert Moelker heeft het verslag van de
kascontrolecommissie aan de leden toegestuurd. Geert licht nog een en ander toe. Hij geeft aan dat
onderzocht is of de vereniging in control is en of de cijfers kloppen. Hiervoor heeft de commissie een
aantal steekproeven gedaan en gesprekken gevoerd met Marian. De conclusie is dat de jaarrekening
2018 een juist beeld geeft over het verslagjaar 2018. Het is duidelijk dat de aanbevelingen van vorig jaar
zijn opgepakt. Ook de aansluiting met de ledenadministratie en de financiële administratie en
contributie-inning is goed geregeld. De kascontrolecommissie stelt nog enkele verbeteringen voor, welke
door het bestuur worden overgenomen.
De Commissie onderhandse lening, bestaande uit Hans Braker en Dick Slob hebben met Marian
gesproken. De conclusie is dat de vereniging de leningen kan terugbetalen binnen de gestelde termijn.
De ALV keurt het financieel jaarverslag 2018 goed en het bestuur wordt décharge verleend.
5. Jubilarissen
De volgende leden hebben in 2019 een jubileum:
20 jaar lid: Jaap van Mannekes, Reinier Bliek en Bram Popkema 25 jaar lid: Frans Kingma 30 jaar lid:
Annemieke de Bruyn, Hans de Bruyn en Wim Schuling 35 jaar lid: Kees van den Dool, Detlev König en
Jaco Hodzelmans. Alle jubilarissen worden van harte gefeliciteerd.
6. Bestuur
Lotte Wevers neemt afscheid als bestuurslid TC. Ze wordt voor haar inzet bedankt. De zittingstermijn van
secretaris Annelies van Dorp loopt af. Zij stelt zich nog 1 keer herverkiesbaar voor een periode van 2 jaar.
De ALV gaat akkoord met de verlenging bestuurstermijn van Annelies voor 2 jaar. Er zijn enkele vacante
posities binnen het bestuur. Het bestuur gaat graag in gesprek met belangstellenden.
7. Renovatie clubhuis
De projectleider Vincent Kruit praat de leden bij over de voortgang en de laatste ontwikkelingen op weg
naar een gas(t)vrij, duurzaam clubhuis. Fase 1 is afgerond: het asbesthoudende dak is verwijderd en
nieuwe dak is geplaatst. Zonnepanelen: de offerte is getekend en de plaatsing vindt plaats voor het NKmasters in mei!

De begeleidingscommissie is gestart en gaat adviseren aan de renovatiecommissie.
8. Voortgang vrijwilligersbeleid
Miranda praat de aanwezigen bij over de laatste ontwikkelingen. Het uitgangspunt is dat elk lid (of
ouder) vrijwilliger is en een kleine of grotere bijdrage levert. Er is een vrijwilligerscommissie opgericht,
die bestaat uit Monique Rüegg, Marieke van der Graaf en Miranda Brokke. Ze zijn gestart met een
inventarisatie van alle jaarlijkse klussen. Er wordt een jaarplanning van gemaakt om zo vrijwilligers te
kunnen plaatsen. De bedoeling is dat er een koppeling komt met ons administratiesysteem e-Captain om
zo bij te houden wat er gedaan is door wie en voor hoeveel uur.
9. Vooruitzichten 2019
•

•
•
•

•

Er staan dit jaar weer veel wedstijden op de planning: Groenhovenloop, 2e slingerwegstrijd, cdcompetitie, NK-masters, GHTE, cross. Marianne Groenendijk organiseert dit jaar nog een aantal
baanwedstrijden. Na dit baanseizoen neemt ze een sabbatical. Wedstrijdorganisatie is mede
daarom voor dit jaar extra aandachtspunt.
Trainers en opleiding: Brendan meldt dat dit goed verloopt en de verwachting voor dit jaar ook
goed is.
Ledenontwikkeling: We groeien elk jaar een klein beetje. Er is nog kleine wachtlijst D-junioren.
Financiën: Contributiefacturering: proces is strak geregeld en ligt op schema • Financiële
administratie: Thea Laroussi is hiermee bezig en houdt het goed bij. • Investeringen: tegenvaller
is dat aanlopen ook gerenoveerd moeten worden. Subsidie wordt aangevraagd.
Nico van Leeuwen stopt met de inkoop. Henk en Karin nemen dit over en gaan toezien op
strakker beleid en voorraadbeheer. Ed Vergeer houdt voorraadbeheer ook in de gaten.

10. Vaststellen ALV-verslag 28-11-2018
Met enkele kleine aanpassingen wordt het verslag vastgesteld.
11. Rondvraag
• Hans: is er in juni vanuit AV Gouda hulp bij NK junioren bij AAV 36? Henk: ja, we helpen in ieder geval
bij het speakeren • Agnes: was het bestuur op de hoogte van het overlijden Hans Kramer? Ja, via leden
en trainers. We hebben als vereniging geen kaart gekregen. Bestuur had indruk dat iedereen op de
hoogte was via de trainers en atleten. • Wim: wanneer krijgen we weer een clubblad? Dat wordt een
nieuwsbrief en volgt binnenkort. • Gonnie: wat als trainer te doen bij langdurig afwezigheid atleet i.v.m.
blessure? Als leden geblesseerd zijn, blijft de contributieverplichting bestaan. Dit staat in onze statuten
vermeld. Verenigingscontributie staat los van trainerscontributie en er wordt hersteltraining
aangeboden. Je kunt voor vragen verwijzen naar de websitepagina over veelgestelde vragen over de
contributie. In overleg zijn wel uitzonderingen mogelijk. Hiervoor kan een mail naar het bestuur of
ledenadministratie gestuurd worden.
12. Sluiting
De volgende ALV vindt plaats op woensdag 25 september 2019

