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Verslag Algemene Ledenvergadering KAV Holland 

9 maart 2017 

1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.  Namens het bestuur 

overhandigt hij een attentie aan Loek Gieles en Kees Roosen als dank voor hun jarenlange inzet voor 

de vereniging. De vergadering stemt ermee in om Loek Gieles te benoemen tot Lid van Verdienste. 

2. Verslag ALV 22 april 2016 

Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Jaarrekening 2016 
De penningmeester geeft een toelichting bij de belangrijkste posten van de winst- en verliesrekening.  
 

- Het  positieve resultaat van bijna € 3.200 komt voornamelijk door lagere trainerskosten: niet 
alle trainers declareren of zij declareren minder dan is toegestaan. 

- De opbrengst van de Spaarnwoudeloop is lager t.o.v. 2015 omdat in dat jaar de kosten voor 
de gadget uit de jubileumpot zijn betaald. 

- Geen opbrengsten voor loterij en kantine: deze zijn in 2017 ontvangen. 
- Overige opbrengsten van € 1.174 betreft de bijdrage van Le Champion voor de inzet van 

vrijwilligers uit de wegatletiek bij loopevenementen. 
- Uitgaven bestuur zijn hoger o.a. door aanschaf nieuwe laptop voor webmaster. 
- Uitgaven JC zijn hoger o.a. door aanschaf partytent en pietenpakken. 
- Uitgaven Onderlinge Wedstrijden zijn hoger door gratis BBQ voor deelnemers. 

 
Verslag kascommissie 
De kascommissie (Paul Cavelaarsen Jos v.d. Kooij) heeft schriftelijk verklaard dat de penningmeester 
de administratie over 2016 heeft getoond, de vragen adequaat heeft beantwoord en dat de 
commissie geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. 
 
De vergadering stemt in met de jaarrekening 2016 en verleent daarmee de penningmeester 
décharge voor het gevoerde beleid. 
 
4. Bestuurssamenstelling 
Hans Bakkenes  vraagt de vergadering of er nog zaken zijn die aan hem ‘kleven’ voordat hij aftreedt 
als voorzitter. Frits Wiltink brengt het punt clubkleding in. 
 

Frits is het niet eens met het voorstel van het bestuur om de kleur van het broekje te 
veranderen in zwart. De kleur oranje is van oudsher het gezicht, de identiteit van KAV 
Holland.  Het oranje broekje zorgt voor herkenbaarheid bij wedstrijden . Frits is van mening 
dat ieder lid verplicht zou moeten worden om bij alle wedstrijden de officiële clubkleding te 
dragen en daar ook trots op moet zijn. 
 
De voorzitter geeft aan dat de aanleiding van het voorstel ondermeer is dat het steeds 
moeilijker wordt om een kwalitatief goed en betaalbaar oranje broekje geleverd te krijgen en 
dat met name de jeugd voorkeur heeft voor een neutrale kleur broek. Ook staat het bestuur 
een wat ‘modernere’ clubkleding voor ogen. 
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Een aantal leden is van mening dat de kleur oranje hoort bij de vereniging en dat het Bestuur 
voor een dergelijke verandering eerst de leden had moeten raadplegen. De voorzitter 
beaamt dat achteraf gezien het proces anders had gemoeten. 
 
In de vergadering ontstaat een levendige discussie over de voor- en nadelen van een oranje 
broekje: 

 De kleur oranje is onderdeel van de geschiedenis en identiteit van KAV Holland 

 Herkenbaarheid tijdens wedstrijden: geen andere vereniging met oranje broek 

 Moeilijk  verkrijgbaar: de grote merken leveren geen oranje broekjes 

 Iedereen heeft een ander model aan en ook de kleur oranje verschilt 

 Slechte pasvorm en kwaliteit 

 Jeugd vindt de kleur oubollig 
 

Er komen verschillende suggesties om de nadelen op te lossen. Uiteindelijk wordt besloten 
dat  Kees Roosen, Peter en Ivo van Haaren op korte termijn onderzoeken of via Joost 
Bouwman een goede kwaliteit oranje broekje geleverd kan worden voor zowel jeugd als 
senioren. Het bestuur (JC) houdt vinger aan de pols. Als de uitkomst negatief is, zal 
overgestapt worden op een zwarte broek. Als de uitkomst positief is, zal het bestuur onder 
de leden een enquête uitzetten met de vraag wie de kleur oranje wil behouden. 

 
Hans Bakkenes  vraagt de vergadering of er nog meer zaken zijn die aan hem ‘kleven’ voordat hij 
aftreedt als voorzitter. Frits Wiltink brengt het punt trainingsgroep Victor in. 
 

In januari vorig jaar heeft Victor aangekondigd te stoppen met training. In juni was er nog 
steeds geen vervangende trainer, waardoor een aantal leden is overgestapt naar de 
sprinttraining van AV Haarlem. Er is over de opvolging van Victor geen enkele communicatie 
geweest met de sprinters. Frits vindt dit een grote nalatigheid van het bestuur. 
 
De voorzitter vraagt of Rens (technische commissie) een reactie kan geven. 
 
Rens heeft drie keer gesproken met Victor over zijn opvolging. Deze gaf aan dat het 
probleem zichzelf zou oplossen omdat een aantal leden elders gingen studeren.  Voor de 
paar sprinters die overbleven, waaronder Vester,  heeft Rens contact gehad met zowel Suomi 
als AV Haarlem om te vragen of ze daar mochten meetrainen. Het contact met de sprinters 
liep via Victor. Volgens Mirthe heeft Victor alleen gezegd dat hij niet wist hoe het verder 
geregeld was. Rens vindt het spijtig dat het zo gelopen is, te meer daar de afspraak met AV 
Haarlem is om elkaar te helpen met trainingen en de lopers lid blijven van hun eigen 
vereniging. 
 
Koos voegt hieraan toe dat hij ook gevraagd had kunnen worden om de sprinttraining te 
verzorgen. 

 
Er zijn geen verdere zaken meer die aan de voorzitter voorgelegd moeten worden. Hans Bakkenes 
vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van Remco Visser als voorzitter. Hans zal het 
komend jaar de functie van secretaris op zich nemen. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Namens het bestuur bedankt Roland Hans voor de kundige en prettige wijze waarop hij zijn functie 
heeft uitgeoefend en overhandigt hem en Jacinta een attentie. 
 
Remco stelt zichzelf voor en stelt het op prijs dat Hans bereid is hem te ondersteunen bij taken die 
overdag moet worden uitgevoerd, zoals overleg met gemeente, SRO, SportSupport etc. 
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Vanwege zijn nieuwe functie is een vacature ontstaan van voorzitter commissie Wegatletiek. In deze 
functie is benoemd Linda van Galen; zij neemt daarmee ook plaats in het bestuur. 
 

 
5.   Plannen 2017 in hoofdlijnen per commissie 
 
Wegatletiek/Remco: 

 Vorig jaar zijn ca. 20-25 assistent trainers opgeleid;  deze ondersteunen de hoofdtrainers en 
zorgen voor meer binding tussen en binnen de verschillende loopgroepen. 

 Begin van het jaar is voor alle trainers een cursus EHBSO georganiseerd, waaraan ook aan 
aantal jeugdtrainers van AV Haarlem deelnamen. 

 Er is vier keer op een  vrijdagavond een activiteit (coopertest, 5km wedstrijd) en een 
lezing/workshop georganiseerd met daarna een borrel. De onderwerpen waren: voeding, 
sportrusten, Feldenkreiss en ultralopen. Deze avonden zijn niet alleen voor de weg-, maar 
ook voor de baanatleten. 

 In oktober was er een duintrail met koffie en appeltaart na afloop. 

 Nieuwe trainer voor de loopgroep met ambities is Arjan Sierveld 

 Nieuwe trainer voor de woensdagavond 19.30 uur is Jan de Ruiter. 
 
Voor het komende seizoen zal de loop/fiets estafette georganiseerd worden in het weekend van de 
Onderlinge Wedstrijden. Aan trainers en ass.trainers worden bijscholingen aangeboden. 

 
 

Technische Commissie/Rens 
Afgelopen zomer pakten donkere wolken zich samen vanwege het te kort aan trainers. Rens is blij 
dat Wigert Thunnissen terug is. Het project ouderparticipatie is opgezet onder leiding van Wigert. 
Voor elke groep is een trainer en er zal meer cursus gevolgd worden. Daarnaast hebben de jonge 
trainers weer een jaar ervaring opgedaan. 2017 ziet er daarom een stuk zonniger uit.  
 
Peter van Haaren:  
Gezien de grote groepen junioren: is het nodig een ledenstop af te kondigen? 
 
Rens: nee, het is belangrijk om de basis breed te houden. De trainers komen met name uit de 
senioren. Deze groep wordt groter en daarmee hopelijk ook het aantal trainers. 
 
Loek: wordt er over nagedacht om ouders te verplichten een bijdrage te leveren? 
 
Bestuur: alle ouders zijn benaderd met de vraag om te helpen. Dit heeft ook heel veel handjes 
opgeleverd. Er is voor gekozen om de taken te laten uitvoeren door vrijwilligers die er echt zin in 
hebben.   Natuurlijk blijven altijd handjes nodig, er is ook verloop.  Het zou fijn zijn als er een 
vrijwilligerscoördinator zou komen.  
 
 
Jeugdcommissie/Roos: 

 Roos en Cindy zijn blij met de app groep van ouders voor praktische hulp bij allerlei zaken. 

 Nauwere samenwerking met AV Haarlem, gezamenlijke activiteiten. 

 De bestemming voor het kamp van de junioren dit jaar is Egmond. Zien of dit bevalt, anders 
volgend jaar ergens anders heen. 

 Het belangrijkste doel van de JC is leuke activiteiten te organiseren die zorgen voor een fijne 
sfeer en een goede onderlinge band. 
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6.  Contributie en begroting 2017. 
De begroting voor dit jaar komt uit op een negatief resultaat van ca. € 6.000, inclusief een 
contributieverhoging van 3%.  De  penningmeester geeft een toelichting bij een aantal posten : 

 Opbrengst Spaarnwoudeloop wordt iets lager verwacht vanwege de 21km circuitrun het 
weekend erna. 

 Voor de post voor trainerskosten blijft het uitgangspunt dat alle trainers volledig declareren; 
het bedrag is iets aan de te lage kant in de begroting opgenomen. 

  Kosten voor accommodatie zijn iets hoger door meer uren huur. 

 Kosten materiaal zijn hoger vanwege de gezamenlijke aanschaf met AV Haarlem van een 
elektronisch tijdwaarneming systeem.  

 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting 2017. 
 
5. Bekerronde 
De volgende bekers worden uitgereikt: 

- Jonkiebeker    Lydia van Dijk             
- Coach beker    Lucas Nieuweboer 
- TC beker                 Martijn Hoogerwerf 
- Veteranenbeker   Matthijs Seijlhouwer 
- Onderlinge dames   Mirthe Wiltink 
- Onderlinge heren   Daniel Federer 
- Wegatletiek dames   Josien  Scheepens 
- Wegatletiek heren   Reinoud van Laar 
- Holland beker    Bart Taag 
- Kees Roosen bokaal   Alyanne Bos   

 
6. Rondvraag 

Op vragen uit de vergadering over het elektronisch tijd waarnemingssysteem antwoordt het bestuur 

dat het beheer in handen is van de Wedstrijdcommissie en dat de apparatuur vooralsnog niet 

uitgeleend gaat worden. 

 

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdragen en 

nodigt een ieder uit voor een drankje. 


