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VERSLAG Algemene ledenvergadering 11 juni 2015 
 

   

1. Welkom	en	opening	door	de	voorzitter	Sebastiaan	Huijs	
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de algemene ledenvergadering en geeft de 
reden waarom we hier bij een 2e aansluitende Algemene Ledenvergadering bijeen zijn: - Toelichting bij 
het financiële jaarverslag 2014 – Begroting 2015 – Beleidsplan AV Hera 2016-2019. In totaal zijn er 28 
leden aanwezig. 

2. Mededelingen	
Geen mededelingen. 

3. Ingekomen	stukken	
We hebben een ingekomen stuk van Willem van de Werff en Pim te Riet mogen ontvangen, waarin 
aanbevelingen voor het concept beleidsplan werden gedaan en enkele vragen en opmerkingen n.a.v. het 
financiële jaarverslag. Deze opmerkingen en aanbevelingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in het 
beleidsplan en in de toelichting van het financiële jaarverslag. Ook vanuit het jeugdbestuur zijn de 
nodige aanbevelingen gedaan en verwerkt in het beleidsplan. 

4. Nieuw	lid	bestuur	Sponsoring	en	voor	de	ledenadministratie	
Kees Boeve haalt naar voren Kees Baltus en Sander Groot. 
We zijn heel blij dat  Kees Baltus bereid is om de ledenadministratie van AV Hera voor zijn rekening te 
nemen, hij heeft inmiddels de ledenadministratie  al van Jenny overgenomen. 
Verder hebben we Sander Groot als bestuurslid Sponsoring benaderd. Zijn er nog tegenkandidaten voor 
deze vacature? Dan is Sander bij deze definitief benoemd tot bestuurslid Sponsoring. 
Sander zet zijn visie kort uiteen: - meer reclameborden rond de baan – meer bedrijven benaderen  – 
leden benaderen en ouders die eventueel een bedrijf hebben en zouden willen sponsoren – inventarisatie 
maken welke materialen we de komende tijd nodig hebben en hiervoor passende sponsoren zoeken. 
Dit gaat hij echter niet alleen doen, overdag heeft hij een drukke commerciële functie, hij zal hierbij  
ondersteund worden door Anita Lap.  

5. Procedure	lidmaatschap	AV	Hera	opzeggen	
Margot zegt dat n.a.v. de belsessie die heeft plaatsgevonden, richting leden die de contributie voor 2014 
nog niet hadden voldaan, de conclusie getrokken kon worden dat het onduidelijk was hoe men zijn/haar 
lidmaatschap moest opzeggen bij AV Hera. Vandaar deze procedure. Op de website staat onder Lid 
worden nu lidmaatschap opzeggen. Je kunt je lidmaatschap alleen nog per mail  gericht aan de 
ledenadministratie opzeggen. Je kunt het hele jaar door opzeggen, maar het lidmaatschap loopt per 
kalenderjaar dus tot en met 31 december. Opzeggen gedurende het jaar wil dus niet zeggen dat je geen 
contributie meer verschuldigd bent. Ook wordt er om een reden van opzegging gevraagd, zodat wij daar 
ook onze lering uit kunnen trekken. Na opzeggen per mail, krijg je van de ledenadministratie een mail 
ter bevestiging, deze moet je goed bewaren en dient als bewijs dat je je lidmaatschap correct hebt 
beëindigd. Er zijn altijd uitzonderingen ernstige blessures, verhuizingen, overschrijven naar een andere 
atletiek vereniging enz. enz. Hiervoor kun je contact opnemen met het bestuur. We hopen door deze 
procedure  duidelijkheid voor wat betreft de betalingen van de contributie te scheppen, geen discussies 
meer achteraf. 
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6. Financieel	jaarverslag	2014	met	toelichting	en	begroting	2015	
Hans Verveer de penningmeester geeft een toelichting op resultaat 2014/ begroting 2015. 
Contributies: Tegenvallende contributie inning 2014. Mede veroorzaakt door het te laat versturen van de 
facturen en het niet actuele ledenbestand van AV Hera. Sebastiaan geeft aan dat er in de zomer van 
2014 een dieptepunt was wat betreft het aantal leden. Op dit moment in juni 2015 zitten we rond de 
340 actieve leden en hebben we de stijgende lijn te pakken. Er wordt hard aan gewerkt om het 
ledenbestand geheel Up to date te krijgen. Er komt echter nog wel steeds wat contributie binnen. Het is 
belangrijk om een duidelijk overzicht per maand te maken, van wat er aan contributie is binnengekomen 
van 2014 en 2015. 
De diverse acties worden besproken. Hoe is het saldo van  €24.073,37 voor de actie Op naar 25.000 
Euro opgebouwd. 
Er wordt een opmerking gemaakt: Het tekort aan contributie in 2014 is gecompenseerd door de acties 
die er gehouden zijn in 2014. 
In 2015 komt de polsstokhoogspringmat voor €21.628,75 komt niet in het resultaat, maar komt in de 
afschrijving. 
Wat betreft de reclameborden en banners in 2014 resultaat slechts 100 Euro. In 2015 reeds opgepakt 
op de begroting staat €1.750,- Euro. Inmiddels is er een bedrag van €1.225,- gerealiseerd. Uiteindelijk 
in 2019 willen we naar de €2.500,- sponsorgeld. 
Oud papier brengt tegenwoordig niet veel meer op. Staat voor €600,- op de begroting. 
Vrijwilligerskosten resultaat was €17.065,50 voor 2015 begroot op €19.500,- omdat er nog behoefte is 
aan uitbreiding van het trainerscorps. Meer leden met als gevolg meer trainers. 
Wat betreft opleidingen op de begroting is €2.000,- opgenomen. Streven ernaar dat iedere trainer 
uitkomt op niveau 3. We vinden het belangrijk om hierin te investeren. Als men een cursus volgt op 
kosten van AV Hera, dan wordt er in een contract opgenomen, dat men verplicht is om 3 jaar training te 
blijven geven bij Hera, zo niet dan moet men de kosten naar rato terug betalen. 
Is er in de begroting ook nog een verhoging van het ‘uurloon’ vergoeding aan de trainers meegenomen? 
Bij behalen van  diploma’s gaat men automatisch omhoog in uurloon. 
De trainers gediplomeerd of niet die minimaal 2 maal per week als trainer actief zijn bij AV Hera hoeven 
geen contributie af te dragen. Assistent trainers zijn hiervan uitgesloten. Deze regel gaat in per 1 januari 
2015. 
Wel dienen de trainers de bijdrage voor zijn of haar wedstrijdlicentie te betalen. 
Onderhoud staat voor slechts €1.500,- op de begroting 2015. We verwachten geen grote onderhoud 
projecten voor komend jaar.  
Wat betreft de begroting Ledenadministratie 2015 staat nu nihil. Volgend jaar zullen de kosten voor Club 
Assistent het ledenadministratiesysteem gebruikt bij AV Hera hier op worden geboekt. 
Jeugd vorig jaar heel zuinig slechts €523,65 als resultaat. Nu wordt het jeugdkamp georganiseerd en 
zullen de kosten hoger liggen. 

7. Kascommissie	
De kascommissie bestaat uit Peter Stam en Hans Pater: allebei lid van AV Hera. Peter kan er helaas 
vanavond niet bij zijn. 
Het woord is aan Hans Pater. 
De kascommissie had voor de vorige algemene ledenvergadering al de uitgaven en de facturen 
gecontroleerd en dit zag er allemaal goed uit.  
De kascommissie blijft zich zorgen maken over de inning van de contributies. Ze zijn zeer benieuwd hoe 
het er voor 2015 uit gaat zien? 
Wat gaan we anders doen op financiën? Komt er iemand naast Hans? 
Oorzaak nieuw administratiesysteem, hier moet zo snel mogelijk duidelijkheid over komen. 
Afgesproken wordt dat Hans Verveer en Hans Pater eens per kwartaal rond de tafel gaan om te 
bespreken hoe het ervoor staat. Wat is er nog geïnd over 2014 en hoe staan we ervoor in 2015. 
In januari worden de facturen verstuurd, wanneer komt de herinnering? 
Afgesproken wordt dat het bestuur een betalingstermijn gaat vaststellen en er vervolgens herinneringen 
zullen worden verstuurd. Een actievere houding voor wat betreft het innen van de contributie is 
gewenst. 
Ook zullen de leden die nog geen gebruik maken van automatische incasso benaderd worden of zij 
hierop over zouden willen gaan. Dit is een actiepunt voor eind 2015. Meerderheid van aanwezigen is 
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voor invoering automatische incasso. Men kan de leden die middels een factuur betalen echter niet 
verplichten. 
Verder biedt Hans Pater zijn hulp aan om te ondersteunen bij het afstemmen van de ledenadministratie 
systeem Club Assistent en het aansluiten van de facturering hierop.  
Hans Pater gaat hier samen met Kees Baltus naar kijken. 
De kascommissie verleent hierbij decharge . 

8. Beleidsplan	AV	Hera	
De Visie en de missie beschreven in het beleidsplan worden besproken. Met name de bredere 
doelgroepen spreiding is hierin opgenomen. Sebastiaan heeft de ideeën en voorstellen  reeds eerder 
gegeven door Peter Rietveld, zoveel mogelijk meegenomen in deze versie en het aantal doelstellingen 
teruggebracht naar 10 en Smart gemaakt voor zover van toepassing. 
De doelstellingen worden allemaal kort besproken. 
Een aantal doelstellingen zullen gedurende de looptijd aangepast gaan worden. Aantal leden op te hogen 
naar 400 leden. Het is de bedoeling dat we een reserve gaan opbouwen van minimaal €5.000,-. 
Het huidige beleidsplan wordt als een stuk helderder en duidelijker ervaren. 
Conclusie: een mooi beleidsplan en een mooi stuk werk van de voorzitter. 
Het beleidsplan wordt hierbij aangenomen en definitief. 
Het beleidsplan is openbaar toegankelijk via een link op de website. 
Wat het financieel jaarverslag betreft, deze willen we alleen voor de Hera leden toegankelijk laten zijn. 
Dus niet meer zoals nu via een link op de website, maar via de persoonlijke inlogcode voor leden in Club 
Assistent. We zullen alle leden een mail versturen, als zij de inlogcode niet meer in hun bezit hebben, zij 
een nieuwe hiervoor kunnen opvragen. 

9. Rondvraag	
Linda geeft aan dat we meer gebruik zouden kunnen maken van de website van Hera voor wat betreft 
uitslagen van wedstrijden. Bijvoorbeeld het vermelden van de resultaten wie er aan Egmond vanuit Hera 
hebben deelgenomen. Als antwoord van Jan: Dit blijft lastig je mist toch veel leden die op een andere 
wijze staan ingeschreven. 
Wel zullen trainers proberen de uitslagen op uniforme wijze te laten weergeven. 
Op de website staan nog niet alle clubrecords? 
Dat klopt Frank Kuin is ermee mee bezig, maar het kost meer tijd dan gedacht. 
Wordt er nog iets gedaan met de App van Club Assistent? 
Frank Kuin zal tijdens een trainersoverleg uitleg komen geven en demonstreren wat de mogelijkheden 
hiervan zijn. 
Ab geeft aan dat er materialen zijn aangeschaft voor de Junior Champs, dit is een programma voor de 
pupillen opgezet door de AU. Spelenderwijs een wedstrijd doen. Je meet niet exact alle afstanden meer 
op. Er ligt een folie met afstanden erop en de afstand wordt geschat. Er wordt bal geworpen in een 
bepaalde zone. Je loopt geen 1.000 meter meer maar 4 minuten. Atletiek nieuwe stijl, op internet kun je 
meer zien hoe het allemaal werkt. Deze materialen kunnen ook gebruikt worden voor de sportdagen die 
vanuit de scholen georganiseerd worden. In korte tijd kan men zo verschillende onderdelen afwerken. 
De wedstrijden duren daardoor niet meer zo lang en men kan meer atleten laten starten. 
Hans Pater vraagt wie hem komt versterken in de kascommissie? Dit is Evelyn Praat zij zal Peter Stam 
opvolgen en Donald van Raaij is reserve. 
Herman de  Jong vraagt zich af wat het bestuur gaat doen om de financiën met name de contributie 
inning beter te laten verlopen? Het maandelijks rapporteren van de tussenstand aan alle bestuursleden, 
zodat er sneller actie ondernomen kan worden. Het aanbieden van de mogelijkheid aan leden die nu per 
factuur betalen, om over te gaan op automatische incasso. De procedure die in werking is getreden 
‘lidmaatschap opzeggen’. Geen tussentijdse opzeggingen meer. Vaststellen van de betalingstermijn en 
de termijn waarop een herinnering zal worden gestuurd. Kijken naar de mogelijkheden om het 
ledenadministratiesysteem te laten aansluiten op de te factureren leden. 
Hoe staat het met de wifi ontvangst in het wedstrijdsecretariaat? Verder nog geen acties op 
ondernomen. Hans Spek heeft nog iets van de camping? Ted Wester geeft aan dat hij wel iets 
betaalbaars heeft gevonden dat een bereik van 3 kilometer zou moeten halen. 
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10. Sluiting	
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur.  
 


