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Verslag Algemene Ledenvergadering KAV Holland 

14 maart 2019 

1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom en memoreert een aantal 

uitstekende prestaties.     

Bericht van verhindering is ontvangen van: Tonneke en Rene van Leeuwen, Jacinta Koster, Jaap Tol, 

Joke Laanbroek, Ivo van Haaren, JanKees Holst en Kees Peerdeman. 

2. Verslag ALV 15 maart 2018 

Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de 

samenstelster. 

3. Jaarrekening 2018 
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting bij de belangrijkste posten van de winst- en 
verliesrekening. 
Koos Kiers uit zijn zorg mbt de cijfermatige ontwikkeling die de laatste jaren niet positief is: dit punt 
wordt door het Bestuur onderschreven en zal bij de begroting weer aan de orde komen. 
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie (Yvonne Mulder en  Paul Cavelaars) heeft schriftelijk verklaard dat de 
penningmeester de administratie over 2018 heeft getoond, de vragen naar tevredenheid  heeft 
beantwoord en dat de commissie geen onregelmatigheden heeft aangetroffen. 
De vergadering stemt in met de jaarrekening 2018 en verleent daarmee de penningmeester décharge 
voor het gevoerde beleid. Zonder dat dit bij de werkzaamheden van de kascie hoort ondersteunt 
Yvonne Mulder de opmerking van Koos. 
 
4. Bestuurssamenstelling 
Linda van Galen zal het voorzitterschap van de Wegcommissie  overdragen aan Rene van Leeuwen, 
die daarmee de plaats van Linda in het bestuur overneemt. 
Hans Bakkenes heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie te willen neerleggen.  Het bestuur wil de 
ontstane vacature zo snel mogelijk invullen. En doet tevens een oproep aan de aanwezigen om 
kandidaten voor te dragen cq zich te kandideren! 
Onder dankzegging voor hun grote inzet voor de vereniging,  overhandigt de voorzitter hen bloemen 
en geschenken. 
 
 
 
5.Terugblik 2018 en plannen 2019 in hoofdlijnen per commissie 
 
Technische Commissie/Rens 
Plannen 2018 zijn grotendeels gerealiseerd: 
–  trainingen  in een verticaal rooster draaien goed en hebben nauwelijks problemen opgeleverd 
–  Rens geeft aan dat hij graag wil terugtreden als voorzitter TC en wordt derhalve een opvolger 
gezocht waarbij ook nog steeds de wens om een echte TC te vormen die werk uit handen kan nemen 
en dingen te kaderen. 
–  dit jaar beginnen we met trainingen voor pupillen vanaf 4 jaar die Hannah de Boer gaat verzorgen 
–  we gaan schoolatletiekwedstrijden organiseren 
–  er wordt een donateurwervingsactie opgestart 
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– onderlinge Wedstrijden dit jaar niet in juni/juli ivm volle competitieagenda maar  eind september 
op een zaterdag 
 
Wegcommissie/Linda: 
– Spaarnwoudeloop:  vorig jaar twee weken vervroegd naar begin maart vanwege  overvolle 
loopkalender in maart. Heeft niet mogen baten en mede gezien de nodige hoeveelheid aan 
vrijwilligers en kosten besloten om er mee te stoppen. 
– loopcursussen lopen niet meer: veel ook commerciële partijen op de markt met groot en divers 
aanbod 
– dit jaar weer  trail in Kennemerduinen : was vorig jaar succes 
– Coopertest/omslagtest op de baan op 5 april 
–  ook gaan we proberen trainingen overdag  te organiseren en trainingen voor ouders in de 
trainingsuren van de kinderen. 
– ook de inhoud van de website moet aangepakt worden. 
 
 
Jeugdcommissie/Diederik 
JC onderschrijft de opmerking van de TC mbt de goede structuur van de pupillentrainingen 
Afgelopen jaar weer vele activiteiten ontplooid die in de smaak vielen en die ook dit jaar weer zullen 
worden georganiseerd. Verder is er veel werk gemaakt van: 

– communicatie met de ouders dmv een maandelijkse nieuwsbrief 
– voorlichtingsbijeenkomst voor ouders 
– inhoud website is geactualiseerd 
– kinder EHBO voor trainers 

 
Dit jaar wil de JC een stabiel jaar draaien met de bekende activiteiten. Overigens is de JV uitgebreid 
met Irma Klaassen en wordt er nog een  juniorenC/D ouder gezocht voor de JC!! 
 
 
6. schets en plannen van de W(edstrijd)O(rganisatie)C(ommissie) door Frits Wiltink 
 
Sinds 1988 bestaat de Stichting exploitatie kantine Atletiekbaan Pim Muliersportpark ( hierna te 
noemen de Stichting) waarin de gezamenlijke exploitatie van de kantine door Holland en haarlem  is 
ondergebracht. Sedert kort is ook de WOC in de stichting ondergebracht waardoor er nu 2 cie's in de 
Stichting zitten. De kantinecie kent als leden Kees Roosen, Marijke Zwaag en R ia Reekers namens 
Holland in de WOC zitten  Frits Wiltink, Kees Roosen en Hidde Koot. Het bestuur van de Stichting 
wordt gevormd door Frits Wiltink als voorzitter, Roland Thon penningmeester, Niels Ran secretaris en 
leden Kees Roosen en Marijke Zwaag. Een positief saldo uit de kantineexploitatie wordt gelijkelijk 
onder Haarlem en Holland verdeeld. 
In 2018 waren er een 7 tal wedstrijden op de baan met in totaal ruim 1700 deelnemers hetgeen voor 
een goede omzet heeft gezorgd. 
Voor 2019 zijn er “slechts” 5 wedstrijden gepland te beginnen op 31 maart met de oefenwedstrijden. 
Probleem blijft voor beide cie's vrijwilligers en juryleden en ook hier een dringende oproep aan de 
leden om zich beschikbaar te stellen!! De vrijwilligers van de kantine hebben de zaak al vee jaren 
draaiende gehouden maar het wordt nu tijd dat de jongere garde het stokje overneemt. 
 
7. begroting 2019 inclusief contributievoorstel 
 
De penningmeester geeft  een uitvoerige toelichting bij de begroting die wederom voorziet in een 
tekort ondanks de contributieverhoging. Met name de trainerskosten en het afnemende ledental 
zorgen voor een spagaat. De voorzitter voegt daar aan toe dat de verhouding van de kosten tussen 
baan en weg scheef loopt en dat het Bestuur dit jaar hier over gaat broeden. In dat verband vraagt 
Koos Kiers zich af “wat voor vereniging  wij willen zijn” (loopclub of atletiekvereniging) Hidde Koot 
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vraagt “wat voor atletiekvereniging willen wij zijn” (breed versus top) waarbij het naar zijn mening 
ondoenlijk zal toppers te faciliteren gezien onze omvang. 
Het bestuur is het met de opmerkingen eens en hoopt dit jaar met een visie te komen! In het kader 
van de begroting vraagt Loek om het huidige startpistool gezien de benodigde maatregelen te 
vervangen door een modernere versie! 
 
 
8. inrichting Solidariteitsfonds 
Diederik meldt de vergadering dat de JC uit haar budget een bedrag heeft gereserveerd waaruit 
kosten voor bijvoorbeeld  het kamp voor minder draagkrachtige leden kunnen worden bekostigd. Er 
zal een procedure met de criteria op de website worden geplaatst waarbij beslissingen mbt 
toekenning door de voorzitter JC en de penningmeester worden genomen. 
 
9. beleid inz. Grensoverschrijdend gedrag, alcohol etc. 
De voorzitter doet het voorgenomen beleid waarvan eenieder in een eerder stadium kennis van had 
kunnen nemen nog eens uit de doeken en vraagt of men zich er in kan vinden. Over het algemeen is 
er geen verschil van mening met uitzondering van een regel  te weten:   de trainer 
 

• DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN 

MAAKT EEN AFSRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT 

GEDRONKEN. 

De vergadering vraagt om heldere criteria en verdere uitleg van deze regel hetgeen 

door de voorzitter op korte termijn wordt toegezegd 

Zodra een en ander op de website is geplaatst en in een bijeenkomst aan belanghebbenden is 
toegelicht zal worden begonnen met het vragen van de VOG verklaringen aan de betreffende 
trainers/begeleiders/bestuursleden. 
 
10. Bekerronde 
De volgende bekers worden uitgereikt: 

- Jonkiebeker    Fay Witte          
- Coach beker    Lucas Nieuweboer 
- TC beker                 Sil Negenman 
- Veteranenbeker   Maaike Honig 
- Wegatletiek dames   Joke Laanbroek 
- Wegatletiek heren   Jaap Tol 
- Holland beker    Frits Wiltink 
- Engelbeker    Josien Scheepers 

  
 

 

11.Rondvraag 

 Peter van Haaren klaagt over de “snelheid” van onze website en zou graag snelle verbetering willen 

zien! 

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

een ieder uit voor een drankje. 


