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Notulen van de 28e Algemene ledenvergadering 2018 van De Dijkrunners
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig
Afmelding

Woensdag 18 april 2018
Kantine IJsclub
20.30 uur
zie presentielijst (53 leden incl. bestuur)
Harald Scheurwater, Louis van Hal

1.

Opening
De voorzitter opent de 28e Algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog vragen hebben omtrent de agenda.
Er zijn geen vragen.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen stukken binnen gekomen.
Aan de leden van de Dijkrunners wordt gevraagd i.v.m. de nieuwe wet AVG, of zij instemmen met het
door de club te voeren privacy beleid. In hoofdlijnen:
• De Dijkrunners verzamelt de persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigde
activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.
• De Dijkrunners verwerkt foto’s van de leden om een activiteit in beeld te brengen. De
Dijkrunners heeft toestemming verkregen van de op de foto duidelijk herkenbare personen om
deze op de website te plaatsen.
• De Dijkrunners heeft een sponsorcontract met PK runnershop, hieraan worden de
emailadressen van de leden doorgegeven voor de korting die de leden krijgen bij de PK
runnershop.
• Individuele leden hebben het recht om terug te komen op hun toestemming.
De leden geven hier unaniem toestemming voor.

3.

Notulen van de 27e Algemene ledenvergadering van 19 april 2017.
De notulen zijn vastgesteld zonder op- en/of aanmerkingen met dank aan de secretaris.

4.
4.1
4.2

Jaarverantwoording 2017
Het jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
Financieel verslag 2017;
De penningmeester geeft aan dat het boekjaar met een klein verlies is afgesloten (€ 217,--).
De komende jaren zal het verschil mogelijk fors toenemen, doordat het ledenaantal waarschijnlijk niet
zal toenemen maar eerder, wat ook de landelijke tendens is, afnemen en hierdoor de contributie
inkomsten ook minder zullen zijn. Tevens is de subsidie van de Gemeente Neder Betuwe komen te
vervallen doordat zij een ander subsidie beleid zijn gaan voeren ten aanzien van sportclubs.
De AU zal met ingang van volgend jaar (2019) de volledige kosten van het lidmaatschap gaan
doorberekenen, daar de korting die wij de afgelopen hebben gekregen, is komen te vervallen.
Gezien de noodzaak om de buitenbaan te moeten herstellen, zal dat tevens een grote investering zijn
wat op de begroting gaat drukken. De voorzitter geeft aan hoe het bestuur erover denkt dit probleem
op te gaan lossen. Uitgangspunt is dat de club wil financieel gezond moet blijven. Dit kan inhouden
dat we de contributie mogelijk zullen moeten gaan verhogen. Andere mogelijkheid is om een fusie /
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samenwerking aan te gaan met de IJsclub. De voorzitter geeft aan dat wij als bestuur een
meerjarenplan aan het opzetten zijn hoe de club er in de toekomst uit zal gaan zien.
Sjaak de Ruiter vraagt of het niet beter is om te stoppen met de trimlopen en de contributie met 15
euro per jaar te verhogen. De voorzitter geeft aan, dat dit niet door het bestuur beslist kan worden
maar door de leden.
Wij als bestuur gaan de mogelijkheden bekijken en komen hier op de volgende ALV op terug.
4.3

Verslag kascommissie.
Ger van Bernebeek doet namens de kascommissie verslag aan de leden.
Hij stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester over het afgelopen boekjaar.
Ger heeft nog 2 punten ter aanbeveling aan het bestuur nl;
• Voorstel om de contributie in 2019 met 10 euro te verhogen.
Annet geeft aan, dat dit voor een gezin een grote verhoging wordt, maar erkent dat we een
structureel probleem hebben.
• 2e punt Ger Groot onderhoud buitenbaan
Lidy Dilling merkt hierbij op om te kijken of we geen regio gebonden bedrijven kunnen uitnodigen.
De voorzitter geeft aan dat het sowieso een grote investering is om de baan te gaan herstellen, maar
dat we als bestuur minimaal 3 offertes gaan uitvragen. De baan moet kwalitatief goed hersteld worden
en we willen een garantietermijn proberen af te spreken. Het bestuur gaat zich beraden.
Kascommissie: Wilma en Ger worden bedankt voor de kascontrole en tevens zoeken wij een nieuw lid
om samen met Ger de kascontrole te doen in 2019. Marja de Lange meldt zich aan voor deze taak.

5.

Benoeming kascommissie voor 2018
Marja de Lange en Ger van Bernebeek geven zich op, om in 2019 de kascontrole uit te gaan voeren.

6.

Voorbereiding meerjarenstrategie de Dijkrunners
Begroting 2018/meerjarenbegroting. De voorzitter vraagt of er iemand is, die samen met het bestuur,
om tafel wil gaan zitten om te brainstormen over de meerjarenbegroting.
Johan Kasper, Peter Veldhuizen en Eric Boekelman melden zich aan.

7.

Bestuursverkiezingen.
Desiree van Gelderen gaat de taken overnemen van Hendri Heijmink w.b.t. de extra activiteiten en de
City trail. Marja de Lange gaat de mail verzorgen. De voorzitter vraagt of er leden zijn die de
bardiensten-coördinatie op zich wil nemen?
Niemand van de aanwezige geeft zich op. Het bestuur komt met vacatures op papier/website.
Aftredend: Louis van Hal – niet herkiesbaar. Bestuur stelt voor: Vacature
Hendri Heijmink – niet herkiesbaar.
Hendri Heijmink wordt bedankt namens de leden en het bestuur. Het bestuur biedt hem, als blijk van
waardering, namens de vereniging een bos bloemen aan.
Louis van Hal is aftredend daar hij veelal in het buitenland verblijft. Het bestuur zoekt een bestuurslid
met een affiniteit voor technisch onderhoud en contact houdt met instanties (Gemeente).

8.

Activiteiten seizoen 2018.
Johan Kaspers neemt het woord. Hij verteld aan de leden dat er een nieuwe commissie is
samengesteld, die dit jaar een nieuwe activiteit gaat organiseren. Gezien de matige opkomst van de
laatste jaren bij de 4 trimlopen, willen we gaan kijken of we er 1 groot hardloopevenement van kunnen
maken. Deze loop zal op zaterdag 23 juni a.s. worden georganiseerd. Op deze dag zullen dan ook
voorafgaande aan de wedstrijd, de startersgroep af gaan lopen. Het wordt een aantrekkelijke loop met
sponsoren, tijdsregistratie, nieuw 10 km parcours, meer promotie, voorinschrijving e.d.
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9.

Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Sluiting.
Om 21:15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezige voor hun inbreng.
Voorzitter: Annet Boekelman
Secretaris: Marjolein Vermaas

