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Agenda ledenvergadering 2019
Geachte leden,

notulen algemene ledenvergadering
13 april

Namens het bestuur van avVN willen wij u graag uitnodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van
onze vereniging

op zaterdag 14 maart 2020
Locatie:
Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, 030 2715824
Aanvang 14.00 uur, inloop tussen 13.30 en 14.00 uur
De agenda voor deze ledenvergadering luidt als volgt:
1.

Opening + vaststellen agenda

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Vaststellen conceptnotulen ledenvergadering d.d. 13-04-2019 (elders in dit blad)

4.

Vaststelling jaarverslag van het secretariaat (elders in dit blad)

5.

Financieel jaarverslag van de penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt)

6.

Verslag kascommissie

7.

Pauze

8.

Begroting en contributie 2021

9.

(Her) verkiezing bestuursleden: Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 4 bestuursleden: Gijs van den
Hurk, Mart Verboord, Toon Verkerk en Hans Wortel. Gijs van den Hurk en Mart Verboord zijn aftredend
en herkiesbaar. Als er leden zijn die zitting willen nemen in het bestuur, dan kunnen zij daarover contact
opnemen met de secretaris Hans Wortel.

10.

Activiteiten avVN 2020 op voordracht van het bestuur

11.

Clubblad/ “avVN”-kilometerteller / Ranglijsten

12.

Ledenadministratie/Ledental

13.

Voorstellen/discussiepunten van het bestuur

14.

Rondvraag

15.

Prijsuitreiking van de ranglijsten en marathon

16.

Sluiting met daarop aansluitend een gezellig samenzijn
onder het genot van een hapje en een drankje

1. Opening + vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet een
ieder welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende leden hebben zich afgemeld: Ruud
Riksman, Ben van Vliet, Cees Methorst, Jan de
Wit, Maranka Verkerk en Walter van Gelderen.
Ook enkele prijswinnaars van de Ranglijsten en
Marathon waren helaas verhinderd en hadden
zich bij de secretaris afgemeld. Het gaat hierbij om:
Ingrid IJsebaert, Trijnie Heeres, Cees de Vries, Rob
Boddeke, Ria van Weezep, Evert de Graaf en Paul
Coolegem,
3. Vaststellen conceptnotulen
ledenvergadering d.d. 10-03-2018 (zie clubblad
februari 2019)
Toon Verkerk heeft geïnformeerd bij de org. van
de 7-heuvelenloop v.w.b. de uitnodigingen en
tijdslimieten. De organisatie wil het graag houden
zoals het nu is om extra drukte te voorkomen in het
eerste startvak. Voor de rest werden de notulen
goedgekeurd.
4. Vaststelling jaarverslag van het secretariaat
(eveneens in het februarinummer)
Johan geeft uitleg bij het verslag. Hij merkt op dat
zijn opmerking wat betreft de vrijwilligers niet
helemaal meer klopt. De familie van Helden heeft
aangegeven te willen stoppen met de vreugde- en
verdrietdienst en Harrie Stempher gaf aan in 2020
te stoppen met de ranglijsten en de “kilometerteller”.
Gelukkig werd dit door de vergadering goed
opgepikt en meldde Nicolette Steegeling-Bakvis
zich spontaan aan als vervanger voor de fam.
van Helden. Philip de Bruijn bood spontaan aan
de ranglijsten van Harrie over te nemen en Anja
van Vliet wil graag mee gaan draaien met onze
penningmeester Mart Verboord om dit wellicht in
de toekomst over te nemen. Alleen zoeken we nog
iemand voor “de kilometerteller”.
5. Financieel jaarverslag van de
penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt)
een korte uitleg. Het komt er op neer dat het clubblad
in alle opzichten dé grootste kostenpost is. Vooral
de druk- en portokosten hakken er aardig in en door
het digitale tijdperk is het advertentie-aanbod ook
minimaal geworden. Er wordt gebrainstormd over
het eventueel anders aanpakken van het blad: bijv.
de papieren versie vervangen door een digitale
versie en de leden daar een kleine bijdrage voor
vragen. Ook wordt geopperd om het clubblad op de
site te zetten.
Ook voorstellen voor promotie worden besproken:
een eigen loop organiseren om extra geld binnen
en clubbladen
evenementen.

neerleggen

bij

verschillende

papieren versie van het clubblad vervangen door
een digitale versie wordt tijdens de vergadering
duidelijk aangegeven dat die suggesties (geen) zin
meer hebben. Wel werd de suggestie geopperd
om eerdere uitgaven van het clubblad als PDF op
de site te zetten. Toon zal dit met Ruud Riksman
bespreken. Hetzelfde zou kunnen gebeuren via
facebook.
Het bestuur zal tijdens de eerstkomende
bestuursvergadering de voorstellen nog eens
doornemen.
De vraag over het promotieboekje van Walter van
Gelderen wordt door Toon uitgelegd.
6. Verslag kascommissie
Hans Wortel geeft mede namens Ria van Weezep
de bevindingen door v.w.b. de kascontrole. Er waren
door hen geen onregelmatigheden gevonden.
De vergaderingheeft –op voordracht van de
kascommissiedécharge verleend aan de penningmeester én het
bestuur over het boekjaar 2018.
7. Verkiezing kascommissie
De commissie bestaat uit Hans Wortel en Ria van
Weezep.
Hans treedt waarschijnlijk toe tot het bestuur. Hij
kan dan geen lid meer zijn van de kascommissie.
Omdat Hans idd tot het bestuur toetreedt, zoeken
we voor hem een opvolger. Omdat ook Ria al twee
jaar zitting heeft zoeken we voor haar ook een
opvolger. John van Gilst en Bart van Vliet bieden
zich beiden spontaan aan. Hartelijk dank hiervoor.
8. Pauze
Tijdens de pauze is er gelegenheid clubkleding van
Run Color (Jan Doodeman) te passen en aan te
schaffen.
9. Begroting en contributie 2020
Dit punt werd verschoven naar voor de pauze, zodat
zouden zijn. De begroting voor 2020 laat een klein
positief saldo zien. Er is dan ook geen reden om de
contributie voor 2020 te verhogen.
10. (Her) verkiezing bestuursleden
Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 4
bestuursleden: Gijs van den Hurk, Johan van
Santen, Mart Verboord en Toon Verkerk.
Toon Verkerk en Johan van Santen zijn aftredend.
Toon is herkiesbaar, Johan niet.
Het bestuur draagt Hans Wortel voor als nieuw
bestuurslid. Hans beheert op het ogenblik al de
ledenadministratie, maar maakt (nog) geen deel
uit van het bestuur. Eventuele andere kandidaatbestuursleden kunnen zicht tot een uur voor
aanvang vergadering aanmelden bij de secretaris
Johan neemt vandaag afscheid van het bestuur.
Gijs wijst in zijn toespraak op al de taken die Johan
in de loop der jaren voor avVN heeft verzorgd
en bedankt hem hiervoor. Als dank wordt hem
een etentje aangeboden (met partner) en een bos

Johan van Santen

