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Speerwerpen tijdens het NK Masters in 2017 (foto:
Hans Braker).

Artikel over AV Gouda in het AD van 26 mei jl. Lees
het volledige artikel hier.

PROGRAMMA NK MASTERS
vrijdag 1 juni
15.00 uur
Start wedstrijd met het
onderdeel kogelslingeren
17.00 en 17.30 uur
Kidsrun
18.15 uur
Officiële opening
18.30 uur
Start overige onderdelen;
wedstrijd tot ca. 22.15 uur
zaterdag 2 juni
wedstrijd vanaf 10.00 uur tot circa 18.00
uur
zondag 3 juni
wedstrijd vanaf 10.00 uur tot circa 17.00
uur

NK Masters op 1, 2 en 3 juni bij AV Gouda
Van vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni vindt weer het NK Masters plaats bij AV
Gouda. In deze drie dagen strijden meer dan 500 masteratleten vanaf 35 jaar
per leeftijdscategorie op tal van loop- en technische onderdelen om de titel
Nederlands Kampioen 2018.
Ook dit jaar weer staan er tientallen vrijwilligers klaar om er een fantastisch
evenement van te maken. Kom je ook kijken en de atleten aanmoedigen? Er is
volop eten en drinken verkrijgbaar op het food court voor het clubgebouw.

Terugblik ALV 16 mei 2018
Op de agenda van de ALV stonden de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen: Overgang op nieuw administratiesysteem
e-Captain en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Rond de jaarwisseling is AV Gouda overgestapt van het administratiesysteem
Sportlink naar e-Captain. Inmiddels het is het nieuwe systeem helemaal ingericht. Dit – in combinatie met de afwikkeling van de brand- en stormschade
– heeft ons wel meer tijd gekost dan verwacht. Als gevolg daarvan heeft de
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eerste halfjaarlijkse contributie-inning pas in mei plaatsgevonden (zie meer
informatie verderop in deze nieuwsbrief ). Omdat voor de inrichting van een
nieuw administratiesysteem ook de nodige IT-kennis nodig is, heeft Randolf
Broer de ledenadministratie voorlopig van Agnes Popkema overgenomen.
Op 25 mei is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van
kracht. Bij AV Gouda hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:
* We vragen alleen persoonsinformatie die we echt nodig hebben.
* We bewaren informatie niet langer dan noodzakelijk.
* Rechtenbeheer e-captain: bestuurs- en commissieleden hebben alleen
toegang tot die informatie die vanuit hun rol noodzakelijk is.
* Onze website voldoet aan de internetstandaarden.
* Leden hebben recht om de eigen opgeslagen gegevens in te zien. Hiervoor
kunnen zij contact opnemen met: ledenadministratie@avgouda.nl
* Er staat een privacyverklaring op onze website: www.avgouda.nl/privicayverklaring
2. Gouda uit de brand
30 december brand materiaalopslag: schade ongeveer 100.000,- en op 18 ja
nuari 2018 storm: schade ongeveer 35.000,-. We hebben daarom de volgende
acties uitgevoerd:
* Brief naar atletiekverenigingen via AtletiekUnie.
* Aanschrijven bedrijven en
fondsen: o.a. Rabobank.
* Gesprekken met gemeente en Sport.Gouda.
* Zeer succesvolle sponsorloop op 9 februari.
Wat is er allemaal
gedaan?
* We hebben materiaal geleend van SC Reeuwijk en Avantri, dit is inmiddels
teruggebracht
* Het verbrande materiaal afgevoerd en het terrein is geëgaliseerd.
* De nieuwe materiaalopslag is 9 mei geplaatst.
* Er is materiaal ontvangen van atletiekverenigingen o.a. trainingshordes.
* Er is nieuw trainings- en wedstrijdmateriaal gekocht en gekregen.
* Er is een nieuwe polshoogoverkapping geleverd.
* Er zijn 4 Nieuwe lichtmasten en andere (tweedehands) schijnwerpers geleverd. Deze hebben een hogere lichtopbrengst op m.n. het middenterrein.
* Het hekwerk is gerepareerd
* Er is een aparte kleine container geleverd voor de maaimachine.
* Het wedstrijdmateriaal wordt voortaan in het clubhuis opgeslagen i.v.m.
risicospreiding.
Hoe hebben we dit allemaal gefinancierd?
* Uitkering verzekering 65.000,* Sport.Gouda, atletiekverenigingen, andere donateurs, actierekening 32.000,* Sponsorloop 9 februari 16.500,* Rabofonds (voor de nieuwe horden) 15.000,-
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* Montagnestichting 2.000,* Eigen middelen t.b.v. materiaalopslag 4.500,* Totaal: 135.000,En wat deden we nog meer (geen verband met brand / storm)?
* Oude polshoogmat verkocht, nieuwe gekocht: alles past nu onder overkapping.
* Slingerkooi opgeleverd.
* Dames en herentoiletten gerenoveerd.
* Wandje geplaatst (opslag wedstrijdmateriaal).
* Verbeterde wifi-aanleg.
* En alle trainingen en wedstrijden gaan door zoals gepland!
3. Jaarverslag 2017.
Het Jaarverslag 2017 vind je hier.
4. Financieel jaarverslag 2017
Wat zijn de belangrijkste financiële zaken in 2017?
* Positief financieel resultaat ruim € 5.000,* Extra afschrijvingen € 3.500,- op materialen
t.g.v. de brand.
* Contributieopbrengsten voor het derde achtereenvolgende jaar flink hoger dan vóór 2015.
* NK Masters heeft met een klein positief resultaat gedraaid; donaties van fondsen onder de
post resultaat activiteiten opgenomen.
* Merendeel van de kosten binnen begroting
gebleven.
* Kosten baan hoger dan begroot door noodzakelijke aanpassing polshooginsteek voor een bedrag van € 1.600,* Gewone afschrijvingskosten alleen voor clubhuis en baan begroot, niet voor
inventaris, baanonderhoud en sportmateriaal (veel daarvan in 2017 aange
schaft)
De Kascommissie heeft zijn bevindingen gepresenteerd en een positief advies
gegeven. De Commissie Onderhandse Lening heeft zijn bevindingen gepresenteerd en een positief advies gegeven. Daarna heeft de Algemene Vergadering het financieel jaarverslag 2017 goedgekeurd en het bestuur decharge
verleend.
5. Jubilarissen
Jan Vermeulen is in 2108 al 50 jaar
lid van AV Gouda en is daarom tijdens de ALV in het zonnetje gezet.
Van harte gefeliciteerd Jan!
6. Bestuur
De eerste bestuurstermijn van Marian Verhaegh (penningmeester) is afgerond
en Marian heeft zich herkiesbaar gesteld. De ALV heeft Marian unaniem herkozen en wij zijn heel blij dat Marian deel blijft uitmaken van het bestuur.
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Plaatsing materiaalopslag
Op woensdag 9 mei werd de nieuwe
materiaalopslag geplaatst op het terrein.
Minder dan een half jaar na de brand zijn
we weer helemaal op orde. Hieronder een
kleine impressie van de plaatsing:

7. Renovatie clubhuis
Het dak van het clubgebouw bevat asbest en daarnaast is een alghele re
novatie nodig, omdat het clubgebouw in 1983 gebouwd en maar matig
geïsoleerd is.
Wat hebben we al opgepakt?
* Een allereerste verkenning van de financiële mogelijkheden.
* Eerste verkenning van subsidiemogelijkheden via o.a. RVO (duurzame sportaccommodaties).
* Er is een duurzaamheidsscan uitgevoerd in 2017 (aangeboden door de
gemeente Gouda).
* Er is contact gezocht met andere verenigingen die werken aan een duurzame accommodatie: o.a. AV Sparta.
* We hebben een rondje gedaan langs de politieke partijen in Gouda.
* Er is een werkgroep gestart. Hierin zitten: Cees Kruit, Nico Wevers, Kees van
den Dool en Marleen Verbruggen.
* Via Sport.Gouda is advisering mogelijk.
Hoe willen we verder gaan?
* Plan en begroting uitwerken voor ALV najaar 2018.
* Financieringsvoorstel uitwerken voor ALV najaar 2018.
* Verkennen mogelijkheden medegebruik overdag.
Aan de ALV zijn vervolgens de volgende vragen voorgelegd:
* Kan ALV instemmen met voorgestelde aanpak?
* Kan ALV instemmen met verkenning medegebruik?
* Welke ideeën en adviezen wil de ALV de werkgroep meegeven?
De ALV heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak en staat voorzichtig po
sitief t.a.v. medegebruik. De ALV heeft als advies mee om goed na te gaan of
medegebruik financieel aantrekkelijk is. Het levert immers niet alleen potentiële inkomsten op, maar brengt ook extra kosten met zich mee. Na afloop van
de vergadering heeft Cees Kruit de eerste schetsen laten zien. De komende
maanden zal een uitgebreidere presentatie van de plannen voor leden plaatsvinden. Informatie volgt.
8. Voortgang vrijwilligersbeleid
De uitgangspunten van het nieuwe vrijwilligersbeleid, zoals door de ALV
goedgekeurd in november 2017 zijn als volgt:
* Iedereen is vrijwilliger.
* Ieder lid (of ouder) levert kleine of grotere bijdrage aan draaiend houden AV
Gouda.
* AVGouda maakt het je zo gemakkelijk mogelijk.
* Vele handen maken licht werk en wat wil jij doen?
In april 2018 is een eerste uitvraag gedaan voor vrijwilligers voor: jury, bar,
klussen. Dit heeft een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. De vrijwilligers
commissie en het bestuur zullen dit onderwerp de komende periode onder de
aandacht blijven brengen. Heb je je nog niet opgegeven? Dan is je hulp zeer
welkom: Meer informatie bij George Henze en Miranda Brokke: vrijwilligers@
avgouda.nl
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Van de redactie
Stuur je bijdrage naar:
clubblad@avgouda.nl
Tekstbijdragen mogen maximaal
250 woorden zijn. Foto’s (minimaal
500 kb) graag apart erbij leveren.
Verschijningsdata
De redactie streeft ernaar elke maand een
clubblad uit te brengen (met uitzonde
ring van de zomermaanden). De verschijningsdatum ligt ergens in de laatste
week van de maand.

Colofon
Redactie clubblad
Saskia Sjollema - clubblad@avgouda.nl
Bestuur
Voorzitter: Marleen Verbruggen voorzitter@avgouda.nl
Secretaris: Annelies van Dorp secretariaat@avgouda.nl
Penningmeester: Marian Verhaegh penningmeester@avgouda.nl
Wedstrijdorganisatie: Henk van Zutphen woc@avgouda.nl
Technische Commissie: vacature tc@avgouda.nl
Algemeen lid: Lotte Wevers lotte.wevers@avgouda.nl
Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

Clubkleding
Voor al je clubkleding en natuurlijk ook
schoenen en spikes kun je terecht bij de
Spikeshop.
Het adres van de Spikeshop is Jan Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

9. Goedkeuren verslag ALV 29 november 2017
Het verslag ALV 29 november 2017 staat hier.
10. Rondvraag en sluiting
De vergadering werd rond 21.30 uur gesloten. Kom jij de volgende keer ook?

Even voorstellen
“Mijn naam is Casper Boekelaar en sinds begin mei ben ik als vrijwilliger actief
in de ondersteuning van het contributiebeheer. Binnen AV Gouda ben ik actief
sportend lid bij de LAL-groep. Ik ben getrouwd met Lotte Wevers en vader van
Leonie (4 jaar) en Floor (3 jaar).”

Contributie
2018 is tot nu een hectisch jaar geweest. Behalve de brand en de storm
waren we ook nog bezig een nieuw systeem voor de ledenadministratie, de
contributie en de boekhouding in te richten. Dat alles heeft ertoe geleid dat
we pas op 6 mei (veel later dan gepland, want de bedoeling was in januari)
de eerste contributiefacturering hebben gedaan. De contributiebedragen
zijn gefactureerd, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken in de ALV van
november 2017. Bij enkele leden blijkt er toch een fout in het contributiebedrag te zitten. Daarnaast heeft de contributiefacturering tot de nodige vragen
geleid. Daarom hebben we (Marian en Casper) de antwoorden op de veel
gestelde vragen opgeschreven. Je vindt ze op de website.

AV GOUDA doet mee aan de Rabobank fietstocht
Op zaterdag 30 juni vindt voor de tweede keer de Rabobank Sponsorfietstocht
plaats. Door mee te fietsen kunnen we geld verdienen voor AV Gouda. Steun
de vereniging en fiets mee (15, 30 of 60 km)!
Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de Rabobank
€ 5,00 (route 15 km = uurtje fietsen), € 10,00 (voor de route van 30 km) of
€ 20,00 (voor de route van 60 km) in onze clubkas. Je kunt tussen 10-10.30 uur
starten In Gouda, Waddinxveen of Moordrecht. In Gouda is het startpunt bij
Excelsior, Kale Jonkerpad 2.
We willen natuurlijk met zo veel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je
daarbij helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede
plaats door anderen te mobiliseren: je teamgenoten, vrienden en vriendinnen,
ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die namens onze vereniging
deelneemt levert geld op en daar zijn we erg blij mee.
Meld je aan bij: secretariaat@avgouda.nl Vermeld ook met hoeveel personen je
deelneemt en hoeveel km je van plan bent te gaan fietsen. In het clubgebouw
hangt ook een inschrijflijst.
Op de website van de Rabobank Sponsorfietstocht vind je meer informatie.

Clubblad 2018-06 verschijnt eind juni: stuur je bijdragen
voor 15-06-2018 naar clubblad@avgouda.nl
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