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Training in de zomervakantie
De zomervakantie is weer in aantocht en dat betekent
aanpassingen voor de trainingen.
Voor alle pupillen en junioren is de laatste training op
woensdag 20 juli 2016. De eerste trainingen na de
zomervakantie starten weer op 7 september. De
hardloopgroep voor 8 tot 18 jaar start op 5 september.
De trainingen voor de senioren hardloopgroepen gaan de
gehele zomervakantie gewoon door.

Nieuws van het Bestuur
Algemene Leden Vergadering vrijdag 1 juli 2016
Vrijdagmiddag had het bouwteam van de aannemer alle ruimtes netjes aangeveegd en waren bouwmaterialen
opgeruimd, waardoor ons nieuwe clubgebouw hoewel nog provisorisch, maar er netjes bij lag voor leden die naar
de vergadering kwamen. Clublid Richard Buning legde nog snel een stap-tegelpad vanaf de kleedkamers zodat
zelfs zonder zandvoeten de kantine bereikt kon worden. Een paar lampen in de kantine waren aangesloten en
met een kampeertafel voor de koffie en thee en van het Liemers College geleende stoelen hebben we onze
eerste Algemene Leden Vergadering gehouden vanuit ons nieuwe clubgebouw.
Aanwezig: Erik van den IJssel, Marianne Brinkman, Justin Meerenburgh, Annemarie Erinkveld, Sabine Weites,
Pierre Schreven, Brigith Willemsen, Frank Futselaar, Stella Buning, René Thus, Richard Buning, Marcel Scholten,
Johan Wolthuis, Thalma Wolthuis, Dennis de Jong, Taco Hanou, Ingrid Hanou, Martin Janssen, Jack Huisman,
Dick Brand, Hugo Keurentjes, Arnold Hageman, Jacqueline van Pelt, Ingrid van Buuren, Jouke Dijkstra, Paul
Freriks, Jan Hendriks, Gregor van Betuw, Rob Vister.
Afmeldingen waren ontvangen van:
Joop Hoefnagels, Stephan van Noorden, Marjolein van Noorden, Leonie van Riswijk, Leonie van Bentum (moeder
van Danne Kamp) Remco Jansen, Angelique Robroch, Jasper Teunissen, Robin Janssen, Marianne van Braak,
Angela Kemperman (moeder van Isabelle Aalders), Peter Smolders, Wim Zwikker, André van Zwam, Jaap
Terpstra, Bernard Dirks, Titus Fierkens, Paul Wiggers, Arnold Janssen.
Het bestuur heeft toelichting gegeven op de reden van deze Algemene Leden Vergadering en de acties die zijn
ondernomen sinds de ALV van 26 mei.
Ingekomen stukken
Afgelopen week kreeg het bestuur van clublid Wim Zwikker twee documenten toegestuurd: 1)
‘HoewerkteenBestuur’ en 2) Vrijwilligersbeleidsplan. Dit met de bedoeling van Wim om het te behandelen als
ingekomen stuk tijdens de ALV op 1 juli. Vooropgesteld dat het zeer bruikbare en nuttige documenten zijn, was
de omvang en complexiteit van deze documenten van dien aard dat dit voor het bestuur niet inpasbaar was te
maken met de agenda voor deze avond. De bestuursleden die over deze onderwerpen gaan, bekijken op welke
wijze één en ander aan de orde kan worden gesteld.
Inmiddels heeft Wim Zwikker besloten zijn verenigingstaken over te dragen. Het bestuur betreurt deze keuze
ten zeerste en heeft Wim een bedankbrief voor zijn inzet gestuurd.
Kascommissie weer op sterkte
Lukte het 26 mei niet om die avond een vervang(st)er te vinden als opvolger van Jack Huisman die zijn drie jaar
erop had zitten, vrijdagavond lukte het gelukkig wel. Dennis de Jong, vader van pupil Saskia de Jong meldde
zich om samen met Marianne van Braak en Thalma Wolthuis de kascommissie weer op de gewenste sterkte van
drie leden te brengen.
Assistentie en adviseursrol Rob Vister
Bij de opening van deze vergadering al welkom geheten door Jacqueline introduceerde oud
verenigingsvoorzitter Rob Vister zichzelf aan de aanwezigen (voor degenen die hem nog niet kenden). Rob gaf
uitleg aan de rol die hij bereid is op zich te nemen als adviseur van bestuur en aanspreekpunt voor de achterban
en hoe hij in de komende maanden daarin contact gaat leggen met trainers en vrijwilligers, ter verbetering van
de onderlinge communicatie en samenwerking.
Wisselingen in bestuur
Unaniem stemden de leden in met de voordracht van Paul Freriks als bestuurslid Commissiezaken, waarna ook
Paul een korte speech hield waarom hij als bestuurslid toetreedt en hoe hij zich voorstelt zijn taakinvulling vorm
te geven. Dit werd met applaus bekrachtigd.
Structureel tijdgebrek voor bestuurlijke inzet als onvermijdelijk gevolg van de
fraaie carrière van Gregor van Betuw bij zijn werkgever Ikea hebben hem
genoodzaakt (hoewel hij het zelf heel jammer vindt) te besluiten te stoppen met
zijn bestuursfunctie. Alle begrip hiervoor. Jouke bedankte Gregor namens ons
allen voor zijn inzet met als geste een geschenkverpakking speciale biertjes.
Gregor blijft gelukkig wel als trainer betrokken bij AVL en ook voor advies
beschikbaar. Taco gaf tot slot aan Gregor nog een stille hint mee dat een
reclamebord van Ikea bij de atletiekbaan niet zou misstaan…
Hierna is uiteengezet hoe we naar de toekomst toe de backbone functie
Trainerszaken voor de vereniging organisatorisch invulling willen geven. Daarbij
denkt het bestuur aan het driemanschap Jouke Dijkstra , Titus Fierkens en Jaap
Terpstra, waarbij Jouke als bestuur de functie Trainerszaken en Jeugdzaken
bekleedt. Dit voorstel werd gisteren aan de leden ter instemming voorgesteld en
unaniem akkoord bevonden.
Begroting 2016 vastgesteld
Na 26 mei heeft heroriëntatie binnen het bestuur plaatsgevonden ten aanzien van de gepresenteerde (maar
aangehouden) begroting en tevens heeft vergelijk plaatsgevonden met een alternatief ingediende begroting. Dit
heeft ertoe geleid dat het bestuur een aantal aanpassingen heeft doorgevoerd en penningmeester Ingrid van
Buuren had voor alle aanwezigen de nieuwe begroting 2016 als print beschikbaar. Post voor post heeft Ingrid de
begroting doorgelopen en zijn vragen vanuit de zaal beantwoord. Tot slot is de leden om instemming gevraagd
bij handopsteking en gaven alle aanwezigen hun akkoord op deze begroting.
Speerpunten Algemeen Beleid 2016-2020
Jouke presenteerde hierna het voorstel beleidsplan 2016-2020 dat bestaat uit de speerpunten:

Loopsport Kenniscentrum

Menukaart

Scholen

Evenementen

Publiciteit

Talent
Auteur en geestelijk vader van dit concept is Titus Fierkens. Op basis van het resultaat en de rapportage van de
brainstormavond van de vereniging in november 2014 gevolgd door een tweede bijeenkomst van een kleine
klankbordgroep in april 2015 in Duiven, was de basis om te komen tot een functioneel beleidsplan niet verder
ontwikkeld dan het stadium van een inhoudsopgave en inleiding. Het bestuur heeft Titus eind 2015 gevraagd dit
als project op te pakken, met het materiaal dat beschikbaar was, tevens te rade te gaan bij de Atletiekunie ten
aanzien van visie-ontwikkeling en intern afstemming te hebben met Jouke en Gregor.
In april heeft Titus het concept speerpunten voorstel gepresenteerd aan het bestuur en zijn wij met hem van
mening dat dit de kern vormt van het nader in te vullen beleidsplan. Voor geïnteresseerden zie het betreffende
agendapunt in bijgevoegde presentatie van vrijdagavond.
We hopen dat we op korte termijn vanuit het bestuur hier een vervolg aan kunnen geven om dit raamwerk
verder uit te werken.
Stand van zaken en planning nieuwbouw
Voor deze ALV had het bestuur een actueel (30 juni) budget voortgangsbewakingsoverzicht nieuwbouw
uitgewerkt dat als handout aan de aanwezigen werd verstrekt en waarna voorzitter Jacqueline de financiële
voortgang toelichtte. Financieel zitten we goed op budget en de nieuwbouw verloopt tot nog toe zeer
voorspoedig. De gebudgetteerde post voor extern toezicht hebben we uitgespaard door dit intern uit te voeren
met het bouwteam René Thus, Arnold Hageman, Bart Thuss en Jacqueline van Pelt, waarbij de aannemer Gerard
Heijneman zelf deel uitmaakt van het bouwteam (hetgeen standaard niet gebruikelijk is, maar in onze situatie
tot een ieders tevredenheid werkt).
Op dinsdag 26 juli plant aannemer Gerard Heijneman om de nieuwbouw op te leveren aan het bestuur van de
stichting en vereniging. Hierna hebben we nog twee maanden voor de vrijwilligerswerkzaamheden die nodig zijn
bij de nieuwbouw. Op zaterdag 1 oktober vindt de officiële opening plaats aansluitend aan de
clubkampioenschappen die voor de ochtend op het programma staan.
Laatste nieuws van Stichting de Liemers Breedtesport
Op 18 april heeft de Belastingdienst Eindhoven de stichting als BTW-ondernemer erkend en geregistreerd. Hierop
heeft de stichting haar eerste omzetbelasting voor 20 juni moeten indienen inhoudende het verzoek om
teruggaaf van de nieuwbouw-investerings-BTW over de periode februari/maart 2016 (met dank aan Hugo
Keurentjes die vanuit zijn vakgebied de stichting hierbij heeft geholpen).
SBBI status
Actueel nieuws is dat de Belastingdienst Leeuwarden afdeling Schenk- en Erfbelasting op 30 juni de aanvraag
voor toekenning van de SBBI status aan de stichting heeft toegewezen. (SBBI = Sociaal Belangen Behartigende
Instelling). Met deze SBBI-status kan de voor de nieuwbouw noodzakelijke schenkingsovereenkomst waar tijdens
de extra ALV van 29 april door de leden mee werd ingestemd nu worden vormgegeven. Met de toekenning van de
SBBI status is de stichting over het schenkingsbedrag geen schenkingsbelasting (30%!) verschuldigd, hetgeen
negatief zou uitwerken voor de toekomstige exploitatie met als gevolg een negatief effect naar de vereniging.
Voor geïnteresseerden hoe het afwegingstraject ‘lening vs. schenking’ zich de afgelopen maanden heeft
voltrokken, heeft Joop Hoefnagels een gedetailleerde rapportage ‘afwegingsscenario lening-schenking’
gemaakt, waarvan een eerder versie door Joop tijdens de ALV van 29 april aan de leden is gepresenteerd en
toegelicht. Als bijlage het bestand met het definitieve afwegingsscenario (versie 15-6-2016)
Verloting Vrijkaartjes EK
Aan het eind van de vergadering hebben we de twee vrijkaarten verloot
voor het EK in Amsterdam en de gelukkige winnaar was Jack Huisman. Als
jurylid betrokken bij het EK bracht Johan Wolthuis in dat hij ook nog
twee vrijkaarten beschikbaar had die hij aanbood voor de verloting. Het
door Ingrid getrokken winnende lotnummer voor deze twee vrijkaarten
was in handen van Brigith Willemsen.
Proficiat prijswinnaars!

Tot slot
Bij de rondvraag maakte Frank Futselaar, lid van AVL en deel uitmakend van het Craftteam, van de gelegenheid
gebruik en zei: “Ik ben onder de indruk van hetgeen vanavond is gepresenteerd en ik wil aangeven dat ik het
nieuwe beleidsplan van harte ondersteun en ik denk dat wij hier met z'n allen een succes van kunnen maken. In
het verleden werd het Craftteam vaak als een aparte groep binnen AVL gezien, maar wij maken deel uit van
deze mooie vereniging en willen dat ook graag uitdragen. Zowel de atleten van het Craftteam, alsook onze
trainer, Titus Fierkens, hebben een AVL hart.”
Deze woorden konden rekenen op applaus van de aanwezigen.
Om 21:10 uur bedankte Jacqueline eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en werd de vergadering gesloten.
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