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Notulen van de algemene ledenvergadering 2015 van de Dijkrunners
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afmelding

Woensdag 22 april 2015
Kantine IJsclub
20.30 uur
zie presentielijst (23 leden incl. het bestuur),
3 leden hebben zich afgemeld

1. Opening.
Voorzitter Eveline Vaane opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De tv wordt aangezet en de foto`s van het jubileumfeest van 2014 worden vertoond.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen noemenswaardige stukken bij de secretaris aangekomen. Door het toenemende
mail verkeer komen de meeste mededelingen binnen via info@dijkrunners.
Mededelingen;
- Mede door de inzet van de PR commissie en het uitgebreid flyeren in de regio heeft ervoor
zorggedragen dat er 70 starters in de beginnersgroep van 2014 zijn!
- De adresgegevens worden door de leden niet altijd volledig doorgegeven. Daardoor zijn er
2 leden die geen e-mail berichten van de Dijkrunners ontvangen. Verzoek is dan ook om bij
inschrijving of wijzigingen de volledige gegevens door te geven. Een ieder is zelf
verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de gegevens.
- Greet Rietveld gaat per juli stoppen als trainer, en we hopen nadien 2 nieuwe trainers te
kunnen verwelkomen. Deze aspirant trainers worden gezocht binnen de eigen vereniging en
opgeleid via de Atletiek Unie (AU).

3. Notulen van de algemene ledenvergadering 16 april 2014
Voor de geïnteresseerden staan de notulen van de algemene ledenvergadering 2014 en het
jaarverslag 2014 op de website.
Notulen zijn goedgekeurd met dank aan de secretaris.

4. Jaarverslag 2014
Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

5. Toetreding tot de Atletiek Unie (AU)
Naar aanleiding van vragen over de licenties van de trainers van de Dijkrunners, hebben
trainers en het bestuur informatie over lidmaatschap van de Atletiek Unie bestudeerd en
recent hebben hoofdtrainer Erwin vd Voort en bestuursleden Marijke Willemsen en Eveline
Vaane een gesprek gehad met Dennis Weijers, accountmanager bij de AU.
In grote lijnen komt het er op neer dat licenties voor trainers in de nabije toekomst exclusief
voor aangesloten verenigingen worden.
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Dat houdt in dat als wij trainers met een nationaal kwaliteitskeurmerk willen behouden, de
Dijkrunners lid moeten worden van de AU.
Afgezien van de trainerslicenties, zijn andere voordelen van lidmaatschap:
- Verzekeringen (ongevallen, aansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid)
- Kortingen op en voorrang bij cursussen en bijscholing trainers (die elk jaar verplicht een
aantal punten moeten halen om de licentie te behouden)
- Lidmaatschap van Dutch Runners voor de trainers kan beëindigd worden
- Korting op deelname (loop)evenementen voor alle leden
- Regelmatige aanbiedingen voor alle leden en kortingen op producten webshop
- Gebruik van het format van de Start to Run cursussen
- Bij aanmelding: gratis opleiding voor minimaal 1 looptrainer
De Dijkrunners gaan op jaarbasis geld besparen op verzekeringen, de totale
opleidingskosten voor een nieuwe trainer en op bijscholingskosten.
Daarnaast wil de AU zich in haar beleid nadrukkelijk meer gaat richten op de recreatieve
loper in samenspraak met de deelnemende verenigingen.
Nadelen van lidmaatschap:
- Afdracht per lid 16.45 € per jaar, met instapkorting voor jaar 1 van 50% (deel 2015 en totaal
2016) en van jaar 2 (2017) van 25%
- Aanpassing van de statuten aan de modelstatuten van de AU
Wat betreft de afdracht, zou die bij het huidige ledenbestand van ong. 200 leden in 2016
1500 € bedragen tot 3000 € in 2018.
Op termijn is de balans tussen kosten en baten van AU lidmaatschap voor de Dijkrunners
dus circa 1500 € extra kosten.
Voorstel van het bestuur
Het bestuur en trainers zijn van mening dat, hoewel de financiële kosten en baten niet in
balans zijn, wij de kwaliteit en bijscholing van de trainers van zo groot belang achten dat
lidmaatschap van de AU onvermijdelijk is.
Wij stellen daarom voor per 1 juli 2015 lid te worden van de AU voor in elk geval een periode
van 2 tot 4 jaar. Na 3 jaar zou een evaluatiemoment ingebouwd kunnen worden om de
materiële en immateriële balans tussen kosten en baten op te maken.
Voorlopig wordt de contributie voor de Dijkrunners niet verhoogd.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter wordt hierover gestemd, en gaan alle leden akkoord,
onder voorbehoud dat elke jaarlijkse ledenvergadering dit punt op de agenda komt en
geëvalueerd wordt.

6. Financieel verslag 2014
Penningmeester Marianne van Eldik geeft duidelijk en uitgebreid uitleg over het financieel
verslag.
Een vraag van de leden is hoe het met de subsidies staat;
Het bestuur weet te melden dat subsidies voorlopig behouden blijven, gemeentes hebben
wel toegezegd dat dit voor de toekomst minder gaat worden.
De voorzitter bedankt Marianne voor al het werk dat zij heeft verzet hierin.

7. Verslag kascommissie
Kascommissie van 2014 waren Bert Flinterman en Wim Kamsteeg.
Bert is afwezig, en Wim brengt zijn bevindingen uit; het geheel is bekeken, en het gehele
verslag klopt!
Mede namens de kascommissie wordt de penningmeester gecomplimenteerd voor het super
uitziende kasboek!
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Aan de penningmeester wordt voor het boekjaar 2014 décharge verleend. De voorzitter
bedankt de kascommissie voor haar werk.

8. Benoeming kascommissie 2015
Desiree van Gelder en Peter Vermeer nemen de kascontrole van 2015 in voorjaar 2016 voor
hun rekening.

9. Begroting 2015
In de begroting is de toetreding tot de AU nog niet meegenomen.
Door contributie verhoging in 2015 zijn de inkomsten verhoogd.
Mede doordat er veel starters voor de beginnerscursus (70 stuks) zijn, komen we positief uit
voor de begroting van dit jaar.
De kosten voor de baan gaan tot 2017 ieder jaar omhoog. Daarna volgt er weer overleg met
de IJsclub hierover. Er is voldoende argumentatie om deze indexatie aan te passen.
Komt in 2017 op de agenda van de IJsclub.
Begroting wordt door de leden goedgekeurd, met het mandaat dat deze voor het volgend
jaar aangepast moet worden.

10. Bestuursverkiezingen
Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar: lid Rembrand Rietveld.
Hij is in 2009 toegetreden, en heeft zorggedragen voor de attributen en opstelling in de
schuur, hij heeft de struiken gesnoeid, de strepen en aanduidingen op de binnen- en
buitenbaan zijn bijgehouden. Hij heeft extra grond tegen de buitenbaan aangebracht om
erosie tegen te gaan. Rembrand wordt voor zijn inbreng en activiteiten zeer hartelijk bedankt,
en ontvangt een koffiepakket.
Er heeft zich een opvolger aangemeld als vervanger van Rembrand, Louis van Hal.
Conform art. 13 willen we deze kandidaat bij acclamatie (handopsteking) toestemming
verlenen. Unaniem wordt hiervoor toestemming verleend. Ook unaniem wordt Louis
gekozen en wordt derhalve welkom geheten in het bestuur.

11. Activiteiten seizoen 2015
- In september komt Erik Sanders weer een clinic geven.
- Presentatie door PK wordt er voor de starters gegeven, dit gaat over het belang van de
juiste materialen in z’n algemeenheid. Dit gaat van schoeisel tot ondergoed, lopen in de
winter, ect. Er ontstaat een verschil van mening door de leden onderling wat het juiste tijdstip
voor zo’n presentatie is. Meningen lopen uiteen van bij aanvang, halverwege of voor
aanvang voor alle leden. Of dat er sowieso wel animo voor een PK presentatie is.
Binnen het bestuur wordt i.o.m. de trainers bekeken of en wanneer dit idee uitgevoerd gaat
worden.
- Er is behoefte aan hulp bij de clubkampioenschappen. Louis van Hal, en Adrie Honders
bieden zich hiervoor aan. Ger blijft coördinator in dit geheel.
Er wordt vervolgens door de aanwezige leden uitgebreid gebrainstormd over het doel van de
clubkampioenschappen, en de uitvoering ervan. Is een competitief element wel
noodzakelijk?
Voor 10 juni wordt er in elk geval wel een clubkampioenschap georganiseerd, over een
vervolg in de toekomst wordt binnen de organisatie nog over gediscussieerd.
- Bestuurslid Willem van Prooijen neemt het woord over het “buddy- en” van de
startersgroep. Dit ziet de PR commissie in een vorm van whatsapp groepjes, elkaar
stimuleren en carpoolen door leden onderling. Alles met het doel de startersleden de winter
door te helpen.
Tevens wordt er nog naar sponsoring / stimulering voor het aflopen van de startersgoep op
10 juni gezocht en gaat dit onder de aandacht gebracht worden.

3

- Er gaat weer een estafette marathon voor 2016 georganiseerd worden. Hiervoor zoekt de
PR commissie nog helpende handen om dit in samenwerking met de trimloopcommissie te
organiseren.
- Voor november staat er nog de bosloop gepland.

12. Rondvraag
- De hoofdtrainer vraagt of de huidige startersleden 4 maal gratis trainen aangeboden mag
worden bij aangaan van lidmaatschap Dijkrunners?
Vergadering en bestuur gaan hiermee akkoord.
- Van diverse leden het verzoek aan de trainers om de “groep lopers” enthousiast te maken
voor gecombineerde loopjes met de andere groepen (A-B-C-D en E lopers).
- Er wordt gevraagd of er nog gezocht wordt naar extra sponsoren.
De PR commissie gaat zich in de nabije toekomst hierop focussen.
- Een aantal Dijkrunnerleden hebben zich aangemeld voor de Bergrace by Night loop.
Door deze aanmelding hebben zij 10 gratis hesjes ontvangen, en worden deze aan de
Dijkrunners geschonken. Dank hiervoor.

13. Sluiting
Om 22:10 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

voorzitter: Eveline Vaane
secretaris: Marijke Willemsen.
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