
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum   : Woensdag 19 april 2017 - 20.00u 
Plaats   : Kantine Nenijto 
Aanwezig bestuur : Joop van leersum (voorzitter) 
     Tineke Schmitz (penningmeester) 
     Rob Janssen (bestuurslid/notulist) 
Aanwezig leden : zie presentielijst 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de Algemene Leden 
vergadering. 
 
2. Notulen ALV april 2016 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 2016. De notulen van de ALV 2016 zijn hierbij 
goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Mededelingen bestuur 
Tekort aan vrijwilligers/bestuursleden. 
Het bestuur bestaat nog maar uit 3 leden (was 5), dat is wel erg weinig op een ledenaantal 
van ca. 1150 leden. Met dit bestuur kunnen de lopende zaken worden afgehandeld en 
slechts enige projecten worden uitgevoerd. Het bestuur vraagt om versterking voor o.a. 
communicatie, sponsoring, website beheer.  
Marco vraagt om extra “Schwung” bij de werving anders gaat het niet lukken. 
Henk vraagt behalve aan werving ook aan verankering van in gang gezette zaken te denken. 
Rob stelt voor om activiteiten die door vrijwilligers gedaan worden in kleinere porties aan te 
bieden. Volgens Henk is dat al eens gebeurd en was geen succes. 
Hans stelt voor dat bestuursleden maar 2 jaar bestuurslid zijn en op deze manier de last 
hiervan over de leden van de vereniging te verdelen. 
Andere opmerkingen tijdens de discussie waren: 
- Vrijwilliger bij een vereniging is geen werk, maar door o.a de verzelfstandiging gaat dit er 

wel op lijken en moeten we misschien wat meer aan inhuren en uitbesteden gaan 
denken. 

- Bij de pupillencompetitie loopt het werven van vrijwilligers wel goed. 
- Marco geeft nog aan dat een deel van de activiteiten van de nieuwe ledenadministratie 

zijn uitbesteed aan All United, Dit is voor relatief weinig geld gedaan en neemt veel werk 
uit handen. 

Het bestuur zal in de komende periode de suggesties meenemen en streven om meer 
vrijwilligers te werven. 
 



Nieuwe ledenadministratie 
De nieuwe ledenadministratie is operationeel en heeft er o.a. voor gezorgd dat: 
- Er een beter inzicht is in de leden en het beheer van de leden.  
- Er voor de trainers zijn lijsten beschikbaar van de lopers die in hun groep trainen.  
- De interface met de Atletiek Unie is sterk verbeterd waardoor nu alleen de leden die nog 

contributie betalen bij de AU zijn aangemeld. 
- Leden die nu 2 kwartalen betalingsachterstand hebben (en daarvoor ook zijn 

aangesproken) automatisch worden uitgeschreven. 
- Leden zelf hun gegevens kunnen bijwerken 
- Een deel van de administratieve handelingen zijn uitbesteed aan All United. 
 
Eigen beheer Nenijto 
Het project Ëigen Beheer Nenijto”is afgesloten en nu operatineel is. Tim Stoevelaar verzorgt 
de bezetting van de baan en het verhuur. Zorgpunt is wel het omgaan met 
trainingsmaterialen. Er wordt dikwijls niet opgeruimd en ook worden er materialen kapot 
gemaakt. 
 
Nieuw krachthonk 
Het project om het krachthonk uit te breiden is in 2016 gestart en de uitbreiding is 
binnenkort gereed. 
 
Bar 
In 2016 is ook in gang gezet dat de bar op de Nenijto een facelift krijgt. Een deel hiervan is nu 
al te zien. 
 
Ontwikkelingen op Zuid 
Eind vorig jaar zijn we door Feijenoord benaderd om te onderzoeken of er mogelijkheden 
voor een omnivereniging Feijenoord zijn. Dit project is nu in de orientatiefase, waarbij Louis 
Haak de projectleider is voor RA. 
Verder was het de bedoeling dat er in 2019 een 8 baans atletiekbaan op zuid zou zijn 
gerealiseerd. Echter door het project Feijnoord City zijn er veranderingen opgetreden en 
denkt men nu aan een 8 baans atletiekbaan in de oude Kuip. Het gevolg is echter dat dit pas 
in 2025 gerealiseerd zal zijn.  
Het gevolg voor Varkenoord is dat men weer een 400m sintelbaan zal krijgen en de 
voorzieningen worden aangepast met een extra materiaalcontainer een een kantine ruimte. 
 
5. Leden van verdienste. 
André Bossche is recentelijk lid van verdienste geworden voor zijn werkzaamheden als 
ledenadministrateur.  
 
6. Verslagen commissies 
Jaarverslag (zie ook website):  

• Voor het jaarverslag zie de website. Het jaarverslag is gebaseerd op de statistieken en 
kronieken die Adri op de website bijhoudt.  

• De prestaties van het afgelopen jaar waren goed.  

• De vereniging blijft een Sportplus vereniging.  
 



7. Financieel overzicht van 2015   
Tineke Schmitz presenteerde de jaarcijfers en de begroting voor 2017. 
Het resultaat over 2016 is een positief resultaat van € 33.142. Dit is o.a. te danken aan enige 
meevallers met de gemeente, lagere energiekosten dan ingeschat, meer opbrengsten uit 
verhuur en de contributieverhoging.  
Voor het komende jaar wordt een tekort van ca. € 29.000 begroot, wat o.a veroorzaakt 
wordt door hogere huisvestingskosten, kosten voor de verbouwing van het krachthonk en 
kosten voor parkeerplaatsen en bootcampterrein. 
Marco merkte op dat dit wel een echt conservatieve begroting was en dat er naar gestreefd 
moet worden om elk jaar ongeveer quite te spelen. 
 
De voorgestelde begroting voor 2016 wordt aangenomen.  
 
Kascontrole commissie: Er zijn geen onjuistheden vastgesteld. Het financiële verslag geeft 
juist en volledig beeld. Aan de penningmeester en de ledenadministrateur wordt decharge 
verleend.  
 
De vergadering verleent decharge aan het volledige bestuur.  
 

8. Ontwikkelingen 2017 
Bootcamp 
Samen met de Montesorri school ontwikkelt RA een parkeer- en bootcampterrein. De 
gemeente helpt hierbij, doet groot onderhoud en draagt € 8.000- bij. De Montesorrischool 
en RA moeten € 4.000,- investren om dit te realiseren. 
 
Vrijwilligers 
Zie punt 4 van deze notulen om de noodzaak van meer vrijwilligers te hebben. Het bestuur 
gaat er dit jaar aan werken om de projecten/functies waar vrijwilligers voor ndoig zijn te 
inventariseren en er vrijwilligers voor te vinden.  
 
Feijenoord 
In punt 4 staat de situatie rondom Zuid brschreven. Dit jaar wordt er een inventarisatie 
gemaakt om te zien of een omnivereniging Feijenoord bestaansrecht heeft. 
 
Jeugdcoördinator 
Brenden Troost wordt de jeugd coördinator die de kwaliteit van de jeugdopleidingin zijn 
algemeen gaat verbeteren. Henk Berkhof monitoort dit proces zal dit later voor de Baan- en 
Wegatletiek op gaan zetten. 
 
Omgangsvormen 
De definieve versie van de omgangsvormen wordt binnekort gepresenteerd. 
 

9. Rondvraag 
Geen vragen.  
 

10. Sluiting  
De voorzitter bedankt alle leden voor de aanwezigheid.  


