
Verslag Algemene Ledenvergadering KAV Holland

15 maart 2018

1. Welkom en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.   Hij stelt vast dat de 
vereniging  het jaar goed is begonnen met een Nederlands kampioenschap, een tweede plaats op de 
NK en een nieuw clubrecord. 

Bericht van verhindering is ontvangen van: Ivo van Haaren, Niels Lambers, Arjan Sierveld en Rene van
Leeuwen.

2. Verslag ALV 9 maart 2017
Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarrekening 2017
De penningmeester geeft een toelichting bij de belangrijkste posten van de winst- en verliesrekening.

- Het uiteindelijke resultaat is ca. € 3.000 positiever dan begroot. De inkomsten zijn weliswaar 
€ 3.000 achtergebleven, maar de uitgaven zijn ca. € 6.500 lager dan begroot.

- Minder inkomsten wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere contributie- en kantine- 
opbrengsten (terugloop in leden, minder competitiewedstrijden) . 

- Alle kostenposten zijn lager uitgevallen dan begroot, behalve de wedstrijdkosten; in deze 
post zijn dit jaar kosten opgenomen die voorheen geboekt werden op de post Onderlinge 
wedstrijden. 

Verslag kascommissie
De kascommissie (Yvonne Mulder en Paul Cavelaars) heeft schriftelijk verklaard dat de 
penningmeester de administratie over 2017 heeft getoond, de vragen naar tevredenheid  heeft 
beantwoord en dat de commissie geen onregelmatigheden heeft aangetroffen.

De vergadering stemt in met de jaarrekening 2017 en verleent daarmee de penningmeester 
décharge voor het gevoerde beleid.

4. Bestuurssamenstelling
Cindy Ravelli en Roos Winkel hebben te kennen gegeven hun voorzitterschap van de Jeugdcommissie
te willen neerleggen. De nieuwe voorzitter van de JC wordt Diederik Dijkema,die ook in het bestuur 
zal plaatsnemen.  Onder dankzegging voor hun grote inzet voor de JC, overhandigt de voorzitter een 
boeket bloemen aan beide dames.

Diederik stelt zichzelf voor. Hij zal in zijn functie ondersteund worden door Gwennyn Kapitein.

5.   Terugblik 2017 en plannen 2018 in hoofdlijnen per commissie

Wegcommissie/Linda:
• Spaarnwoudeloop dit jaar twee weken vervroegd naar begin maart vanwege  overvolle 

loopkalender in maart. Evaluatie moet nog plaatsvinden.
• Grachtenloop cursus (5 en 10km) te beginnen op 24 maart 
• trainersdag op zaterdag 30 juni 
• Fiets estafette in combi met Onderlinge wedstrijden op zondagochtend 15 juli
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• Trail in Kennemerduinen op zondag 16 september
• Opleiding assistent trainers 
• Coopertest/omslagtest op de baan
• website updaten voor onderdeel wegatletiek

Technische Commissie/Rens
Plannen 2017 zijn gerealiseerd:

• trainingen nu in een vertikaal rooster;  gevolg is wel dat ook op een andere dag training 
gegeven wordt en dat kan voor sommigen lastig zijn. 

• Clubrecords verbeterd, medailles op nationale kampioenschappen. 
•  Wens is nog steeds om een echte TC te vormen die werk uit handen kan nemen en dingen 

te kaderen. De trainingscoordinator heeft  Rens gelukkig werk uit handen kunnen nemen. 
• Minpunt: veel leden stoppen als ze ouder worden, ook als ze iets in hun mars hebben. Blijft 

lastig om jeugd vast te houden.

Plannen 2018:
• Onderlinge wedstrijden organiseren halverwege het seizoen.  Het is altijd slecht weer in 

oktober en we moeten dan overleggen met AV Haarlem. Nu kunnen we met alle geledingen 
de dag doorbrengen, inclusief de wegatletiek; belangrijk voor het clubgevoel. 

• Plan is om meer aan werving te doen, bij de basisscholen bijvoorbeeld. 

Naar aanleiding van vragen vanuit de vergadering:
• De pupillen zijn teruggegaan van 1,5 naar 1 uur training. De reden hiervoor is dat 1,5 uur 

training te lang is voor die leeftijd:  de intensiteit van de training is nu hoger en de groepen 
zijn kleiner. 

• Wissel van traininngsdag en tijd kan leiden tot verlies van leden.  Goede communicatie naar 
ouders is belangrijk (o.a. in nieuwsbrief).  Met name voor de D junioren goede  afspraken 
maken.

• Website ook updaten voor het deel van de baanatletiek.

Jeugdcommissie
Roos geeft een  terugblik op de activiteiten van vorig jaar en de fijne samenwerking met AV Haarlem, 
zoals de openingswedstrijden, acties om geld in te zamelen, waarvan spelletjes gekocht zijn.  Het 
jeugdkamp was voor het eerst in Egmond, heel mooi en schoon., maar voor dit jaar wordt toch naar 
een andere plek gekeken.

Diederik licht de plannen voor 2018 toe:
• alle activiteiten van vorig jaar staan ook voor dit jaar weer op het programma (Alyanne heeft 

voor het kamp gekeken in Vierhouten en is heel enthousiast)
• Oefenwedstrijd vindt plaats op 25 maart
• Aandachtspunten zijn de communicatie met ouders en de betrokkenheid van ouders 

(vervoer)
• Voortzitterschap samen met Gwennyn Kapitein; zij stelt zichzelf voor.
• Rik is nieuw gestart als trainingscoordinator in goede samenwerking met Diederik

Vanuit de vergadering komt de vraag waarom dit jaar betaald moet worden voor de oefenwedstrijd. 
Waarom een drempel opwerpen? 
Antwoord Kees/Frits (WOC): de kosten van vorig jaar bedroegen euro 600 (ETW). In overleg met AV 
Haarlem is daarom besloten nu een kleine bijdrage van de deelnemers te vragen.  Bovendien is het 
een stimulans om daadwerkelijk te komen.  
Reactie vergadering: kunnen deze kosten niet uit de algemene middelen betaald worden?
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Reactie bestuur: wij zijn niet betrokken geweest bij dit besluit, maar draaien het nu niet terug. Na de 
wedstrijd wordt het resultaat geevalueerd en bekijken we of het voor het volgende seizoen hetzelfde
gedaan wordt.

Vanuit de vergadering komt de vraag of volgend jaar een financiele verantwoording van de WOC aan 
de jaarcijfers kan worden toegevoegd.
Reactie bestuur: de Kantinecommissie en WOC worden samengevoegd; vanuit het bestuur zal de 
penningmeester toetreden, die ook zal zorgen voor een financiele rapportage naar de vereniging. 

Op verzoek van het bestuur geeft Frits een overzicht van de wedstrijd kalender 2018 (vast 
agendapunt maken voor ALV):

• oefenwedstrijd 25 maart
• diverse competities zijn toegewezen aan de WOC
• CD junioren wedstrijd in mei
• CD eveninggames in juni
• vrijdagavondwedstrijd: 15 juni 1e haarlemse muggeninstuif (Engelse mijl en reguliere 

sprintnummers); 27 juli  2e Haarlemse muggeninstuif (5 KM en een aantal technische 
nummers)

• 15 september finale pupillen competitie

Kees meldt dat het  middenterrein (gras) overhoop gaat na het weekend van 15/16 juli.

6.  Contributie en begroting 2018
De begroting voor dit jaar komt uit op een negatief resultaat van € 7.000, inclusief een 
contributieverhoging van 3%. De  penningmeester geeft een toelichting bij een aantal posten :

 nog geen afrekening ontvangen van de Spaarnwoudeloop;  € 2.000 opbrengst is wellicht te 
ambitieus.

 begroting kantine inkomsten wordt bijgesteld naar € 1.400.
 kosten trainers is inclusief kosten trainingscoordinator.

Discussie met de vergadering leidt tot de conclusie dat fors ingezet moet worden op ledenwerving / 
verhoging contributie inkomsten met name door zichtbaarheid te vergroten . Niet bezuinigen op de 
kwaliteit (kosten trainers).

De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting 2018.

7.  Clubtenue
Naar aanleiding van de vorige ALV is een kledingcommissie gevormd is waarin alle geledingen van de 
vereniging  vertegenwoordigd zijn. Conclusie is dat oranje broekjes slecht te verkrijgen zijn en van 
mindere kwaliteit.  Het broekje is vervangen door een zwart kort broekje (in twee lengtes) dat 
makkelijk verkrijgbaar is.
Linda en Roos presenteren de voorstellen voor de nieuwe clubkleding  die in samenwerking met RW/
Joost Bouwman en een van de leden ontworpen is:  een zwart broekje met oranje logo in combinatie 
met een:

• zwart shirt met oranje logo
• wit shirt met oranje logo

Naast het shirt komt er ook een singletje en topje en kan het assortiment uitgebreid worden met een
trainingspak, sweater, tas etc. waar nog een oranje accent bij kan. 
Vraagtekens bij de pay-off “atletiek voor iedereen” . Zijn daar nog andere ideeën voor? Voor een 
buitenstaander is het bijvoorbeeld nu niet duidelijk dat KAV Holland uit Haarlem komt.
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Door middel van een enquete op korte termijn worden de leden geraadpleegd over het nieuwe logo 
en de kleur van de shirts. De meerderheid beslist ongeacht het aantal respondenten.
Daarna wordt de procedure bij de KNAU in werking gezet: overgangsperiode ingaande winterseizoen,
maart 2019 invoering.
Bestelling  van de kleding via Runnersworld op een tweetal momenten per jaar.

8.  Beleid inzake grensoverschrijdend gedrag, alcohol etc.
Roos geeft een toelichting op dit onderwerp. Aanleiding is de wettelijke eis dat iedereen die met 
jeugd te maken over een VOG (verklaring omtrent gedrag) moet beschikken. Om dit gratis te kunnen 
doen, moet binnen de vereniging beleid zijn m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Sacha Tolsma 
(vertrouwenspersoon) en Roos zullen een voorstel voor een protocol aan het bestuur voorleggen.
Daarnaast heeft het bestuur gevraagd om verder beleid te ontwikkelen rondom het gebruik van 
alcohol met name in de jeugdkampen. 

5. Bekerronde
De volgende bekers worden uitgereikt:

- Jonkiebeker Lydia van Dijk            
- Coach beker Lucas Nieuweboer
- TC beker               Sil Negenman 
- Veteranenbeker Matthijs Seijlhouwer  
- Onderlinge heren Niels Lambers
- Wegatletiek dames Elise Vriend
- Wegatletiek heren Jean Paul Frijns
- Holland beker Cindy Ravelli
- Kees Roosen bokaal Marieke Mul
- Engelbeker Josien Scheepers 
- extra 'onderscheiding' Koos Kiers

Koos vraagt of de vereniging niet een stukje waardering moet laten zien voor Nikita de Boer (traint 
op Papendal bij Arno Mul). Het bestuur zoekt dit uit.

6. Rondvraag

Peter v H.: een aantal jaren hebben wij met groot succes de jeugdsportpas gehad en deden we mee 
aan de Kerst Stuif In. Afgelopen jaren niet meer. Wat is de reden?

Antwoord JC: we staan wel vermeld bij de aanbieders, maar de kinderen wordt geplaatst in de 
passende groep; we geven geen aparte introductielessen meer. 

Koos: zijn zoon is betrokken bij het Kleverpark festival met sportactiviteiten voor kinderen.  
Aandachtspunt voor JC (Diederik).

Loek: terugloop van het ledenaantal: is er onderzoek gedaan naar de oorzaak en kan in het 
jaarverslag een overzicht opgenomen worden van het aantal leden (gedifferentieerd).

Bestuur: junioren zijn lastig vast te houden, zijn vluchtig in hun keuzes. Daarnaast verliezen we 
wegatleten (leeftijd, blessures).  Een ledenoverzicht zal de volgende keer weer worden toegevoegd.

Cindy: Grote Clubactie is niet zo'n succes geweest, maar er is een super lotenverkoopster, Danielle 
Laanbroek,  die in het zonnetje gezet zal worden.

De voorzitter sluit de vergadering, bedankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdragen en nodigt 
een ieder uit voor een drankje.
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