
Verslag algemene ledenvergadering KAV Holland  

25 april 2020 

Zoom meeting 

Aantal deelnemers 29 

 

Algemeen: Er zij geen afmeldingen ontvangen en er zijn vooraf geen vragen ingediend.  

 

1 Welkom en mededelingen 

Remco Visser heet iedereen welkom en opent de vergadering 

Remco heeft 2 punten specifiek benoemd: 

1. Bekers worden uitgereikt op 25 juni 
2. Bestuur KAV en AV Haarlem zijn initiërende gesprekken gestart om te komen tot verdere 

samenwerking. 
 

2 Verslag ALV KAV Holland 14 maart 2019 (2020 geen jaarvergadering) 

Het verslag wordt goedgekeurd 

3 Financiële resultaten 

Miranda geeft toelichting op de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Er hebben veel 
leden opgezegd (over de gehele breedte van de vereniging) ivm corona en daardoor zijn de 
contributie inkomsten lager geweest. Daar tegenover staat dat de trainers minder hebben 
gedeclareerd en dat we minder afdracht hebben moeten doen aan SRO (geen zalen gehuurd). 
Overall is er een positief resultaat van 15k. Momenteel zien we weer veel aanmeldingen binnen 
komen.  

De kascommissie heeft de resultaten goedgekeurd en aan de penningmeester (Miranda) wordt 
door de vergadering decharge verleend. 

Vraag Sjoerd Zeelenberg: wat gebeurt er met de 15k? Wordt toegelicht bij begroting 2021. 

Vraag Arjan Vink: Ik wil graag de winst en verliesrekening ontvangen. Miranda stuurt deze toe. 
(actie Miranda) 

Tip: actief de leden die opgezegd hebben benaderen nu er weer meer kan qua trainen. Actie: 
Wordt opgevolgd door het bestuur. 

4 Bestuurssamenstelling: 

Er zijn 4 wijzigingen in het bestuur: 

Remco Visser stopt als voorzitter en wordt opgevolgd door Willem Roelfsema. 

De positie van secretaris wordt ingenomen door Kees Peerdeman. 

Rens Hoogewerf is in het voorjaar van 2020 gestopt als Voorzitter Technische Commissie en 
wordt opgevolgd door Ivo van Haaren. 



Diederik Dijkema stopt als Voorzitter Jeugd Commissie en wordt opgevolgd door Marieke Mul. 

Op 25 juni wordt er een borrel georganiseerd op de baan en zullen we afscheid nemen van de 
scheidende bestuursleden. Onder applaus worden de latende bestuursleden bedankt. 

5 Terugblik commissies. 

Rene, Willem en Diederik geven een terugblik en statusupdate van respectievelijk de wegcommissie, 
technische commissie en de jeugdcommissie. De verslagen zijn te lezen op de website.  

 

6 Plannen 2021 van de W.O.C. 

Frits Wiltink geeft een overzicht van de activiteiten van de wedstrijdorganisatie commissie. Goed 
nieuws is dat op 28 maart en 17 april wedstrijden worden georganiseerd. Daarnaast wordt er 
onderzoek gedaan naar de aanschaf van een elektronisch startpistool. Dit mede naar aanleiding  
van het feit dat Loek Gielens als starter is gestopt. Tenslotte wordt er aandacht gevraagd voor 
het de kantine bezetting als die weer open mag. De spoeling is dun qua vrijwilligers. Actie: 
Bestuur. 

 

7 Begroting: 

De begroting wordt toegelicht door Miranda. Zij geeft aan dat er conservatief begroot is. Maw de 
inkomsten zijn  bescheiden ingeschat en de uitgaven ruim. Dit is gedaan ivm de onzekerheid 
rondom corona. Hierdoor is er een begrotingstekort ontstaan, maar gezien het overschot van 
afgelopen jaar vindt het bestuur dit te overzien. De contributies zullen ook niet worden 
verhoogd. Op de vraag van Sjoerd (punt 3) wordt aangegeven dat de het overschot dus deels 
gebruikt wordt om het risico voor dit jaar op te vangen. Het overige wordt gebruikt/gespaard  
voor jubileum activiteiten  en voor verdere ontwikkeling van het sportpark. Rens geeft als tip 
mee om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van het Rabo Club Support en opnieuw te 
kijken naar een sponsorbrief te sturen naar (oud) leden. Het bestuur neemt dit mee. De 
begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.  

 

8 Trainingsrig: 

 

Wigert en Rens geven een toelichting op de aanschaf en bouw van een “Trainingsrig” voor op de 
baan. Via sponsoring en met ondersteuning van het CIOS en Mendel College wordt er dit 
voorjaar een multifunctioneel traningsapparaat gebouwd en wordt er een kinderpark 
(behendigheidstoestellen) aangelegd. De leden reageren zeer enthousiast. We willen 
tegelijkertijd de materialen hokken een opknapbeurt geven. Hiervoor melden zich diverse 
vrijwilligers in de vergadering.  



 

9 Bekerronde. 

De bekers worden op 25 juni 

10 Rondvraag. 
1. Rens geeft aan dat hij inf

bestuur zal hier naar kijken en dit aanvullen. 
2. René: beleid ontwikkelen 
3. Wigert: Communicatie acties opzetten om 

atletics in het centrum.
4. Joost Bouwman 
 

11 De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bekers worden op 25 juni uitgereikt tijdens de ledenborrel  op de baan. 

Rens geeft aan dat hij informatie mist op de website voor de ieniemienie’s. 
bestuur zal hier naar kijken en dit aanvullen.  

beleid ontwikkelen om ledengroei te stimuleren, actie bestuur
Communicatie acties opzetten om vaker in de picture komen 

atletics in het centrum. 
Joost Bouwman gaat training geven aan de ieniemienies 

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.  

ormatie mist op de website voor de ieniemienie’s. Het 

om ledengroei te stimuleren, actie bestuur 
vaker in de picture komen , zoals Urban 


