Aankondiging Algemene Ledenvergadering 9 maart 2018
Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden
op vrijdag 9 maart in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe.
De vergadering begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de kantine open.

De agenda zal er naar verwachting als volgt uitzien:
1. Opening door de voorzitter.
2. Uitreiking van de baanprestatiebekers.
3. Huldiging van de jubilarissen.
Er is hierna een korte pauze.
4. Vaststelling verslag van de ALV vergadering gehouden in 2017 (bijgaand).
5. Ingekomen berichten en stukken.
6. Jaarverslag 2017 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2016 – 2020 (bijgaand).
7. Jaarverslagen commissies en werkgroepen (bijgaand).
8. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten. De
stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
9. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie. Gezocht wordt naar een
nieuw reservelid.
10. Professionaliseringsvoorstel: het bestuur biedt in de vergadering een overzicht van
mogelijkheden en doet een concreet voorstel t.b.v. het aantrekken van een betaalde kracht.
Zie ook het verslag van de secretaris in de ALV-stukken (bijgaand).
11. Vaststellen begroting/contributie 2018.
12. Verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden. Aftredend is Frank Mensink die
afgelopen jaar toegevoegd was aan het bestuur. Het bestuur ziet, naast de vacatures voor
een secretaris, 2e penningmeester en nog een algemeen bestuurslid, het aantreden van een
beroepskracht als noodzakelijk voor goed functioneren van de vereniging. Geïnteresseerde
leden worden verzocht contact op te nemen met het bestuur.
13. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt
aangeboden.

Elk lid kan tot een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering kandidaten voor een
bestuursfunctie voordragen (art. 4 b 2 huish. regl. Cialfo). Dit kan mits deze kandidatuur voldoende
ondersteund wordt door minimaal 10 leden (art. 8 – 2 van de statuten).

De definitieve agenda en vergaderstukken zijn beschikbaar in de kantine en op de website.
We zien je graag op 9 maart!

Notulen ALV 24 februari 2017
Afwezig:

Zie punt 5.

Aanwezig:

40 leden die de presentielijst hebben getekend

1. Opening voorzitter
Om 19.35 opent de voorzitter de ALV2017 van AV Cialfo. Inmiddels de 41e ALV. Hij blikt terug op de
evenementen in 2016 en het 40-jarig jubileum dat hierin centraal stond. 2016 was ook het jaar waarin
de klussengroep de douches van een nieuwe installatie heeft voorzien. Het afgelopen jaar hebben wij
als vereniging een ledengroei gezien van maar liefst 19 leden.

De voorzitter stelt het bestuur kort voor: John Steentjes voorzitter, Jan Baack penningmeester,
Mariska Werler secretaris en Karen van den Berg algemeen lid. De laatste twee nemen vanavond
afscheid uit het bestuur. De voorzitter benadrukt dat wij veel vacatures hebben. Hij verzoekt de
aanwezigen om zich aan te melden bij de vrijwilligerscommissie of tips en namen aan hen door te
geven.
2. Uitreiking baanprestatiebekers
Een jaarlijks terugkerend ritueel op de ALV is de uitreiking van de baanprestatiebekers en de huldiging
van de kampioenen. Trainer Fred van Gasteren en voorzitter John Steentjes reiken de prestatiebekers
uit en delen de oorkondes uit. De complete lijst met winnaars is te vinden op de Cialfo website. Op de
foto hieronder staan de gelukkigen.
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Het afgelopen jaar kende de vereniging twee kampioenen: Jenneke Heere en Desi van
Emmerik. Beide meiden hebben de eerste plaatst bemachtigd bij de Gelderse/Overijsselse
crosscompetitie. Desi is daarnaast een van de weinige die alle crossen ook daadwerkelijk
gewonnen heeft. Een aantal weken terug is Desi ook nog eens derde geworden bij het NK
Indoor op de 800m.
3. Huldiging jubilarissen
Dit jaar zijn er 5 leden 25 jaar lid van AV Cialfo. Hiervan zijn er 4 geen actief lid, maar nog wel
betrokken bij de vereniging. Helaas kon Tijmen Hondelink niet aanwezig zijn vanavond. Met een
persoonlijk woord van de voorzitter werden Ruben Zwarts, Fred van der Wal, Jan-Willem Dijkgraaf, en
Fritz Molenaar gehuldigd. Fritz gaf aan trouw te zijn gebleven aan de vereniging door de warmte die
de vereniging uitstraalt; iedereen staat altijd voor elkaar klaar.

Korte pauze

Na de pauze zijn nog 24 leden aanwezig (excl. het bestuur).

4. Vaststelling verslag ALV 2016
De notulen worden akkoord bevonden en zonder wijzigingen vastgesteld.

5. Ingekomen berichten en stukken
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld: Marian Koolhaas, Harry Veldkamp, Gerrit Durberg, Ria
Baack, René Hondelink, Tijmen Hondelink, Joop Simmelink, Saskia Schutte, Willem de Weerdt, Jan
en Marteke Witsenboer, Elijanne van de Vosse, Marion Hofenk.

De volgende twee binnengekomen berichten worden ter vergadering voorgelezen:
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AtletiekUnie: Ledenpas afgeschaft

Gemeente Epe: Kamerverhuur Buurthoeve

Adri Nederhof licht dit kort toe. Hij is afgelopen woensdag naar de bijeenkomst geweest. Tijdens de
informatieavond is aangegeven dat in geval van ‘onregelmatigheden’ contact kan worden opgenomen
met de beheerder van de Buurthoeve (nog aan te stellen, telefoonnummer volgt nog) of met Stichting
Koppel of Stichting Vluchtelingenwerk, de instanties die de statushouders begeleiden bij hun integratie
in de Eper samenleving.
Er kwam een vraag naar voren of de gemeente ook verantwoordelijk/ aansprakelijk is. Wij verwachten
dat hier geen onderscheid wordt gemaakt met de gewone burger.
6. Jaarverslag 2016 van de secretaris, waarin voortgang beleidsplan 2016-2020
Voor alle jaarverslagen geldt dat in de presentatie die de voorzitter geeft bij elk verslag, alleen de
plannen worden toegelicht. De terugblik op het afgelopen jaar staat in het schriftelijke jaarverslag 2016
dat voor deze ALV is opgesteld en voor iedereen ter inzage ligt en op de website te vinden is .

De voorzitter geeft aan dat we op de goede weg zitten m.b.t. het meerjarenbeleidplan. De deelname
van vrijwilligers is een punt dat aangepakt moet worden binnen de vereniging. Hier kijkt het bestuur
samen met de leden/vrijwilligerscommissie naar.

Er zijn geen op of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. Iedereen stemt in.

7. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
Leden-/vrijwilligerscommissie:
Een vraag die naar voren komt is of er iets te zeggen is over de exitgesprekken die gevoerd worden.
De voorzitter antwoord hier op dat het enige kritieke punt dat naar voren kwam het niveau van de
trainingen was. Dit signaal is toentertijd opgepakt en hier is een pupillencoördinator voor aangesteld.
Verder zijn de redenen voor vertrek voornamelijk buiten de vereniging te zoeken, de interesse ligt

4

bijvoorbeeld bij een andere sport. Het is voornamelijk bij de jeugd waar gewisseld werd. We houden
die nu beter vast. Het jaarverslag wordt akkoord bevonden.

Ledenadministratie:
De voorzitter geeft aan dat er naast de groei bij de jeugdleden, ook groei bij de senioren was. Dit
stond niet in de tekst die aangereikt was. Hij vertelt kort over de plannen. Arjan Zweekhorst en
Marianne Peeters, beiden opgeleid tot assistent looptrainer, gaan een beginnerscursus starten. De
cursus komt ook tegemoet aan het gemeentelijk advies waarin staat dat binnen de gemeente meer
bewogen moet worden. Door het opzetten van de beginnerscursus proberen we ook meer leden te
winnen. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt akkoord bevonden.

Sportcommissie:
Afgelopen jaar is er een nieuwe sportcommissie opgezet. Een vraag die naar voren komt bij deze
commissie is of in de begroting bijvoorbeeld ook kosten opgenomen worden voor een discuskooi en
dergelijke? De voorzitter en Steven Hofenk antwoorden dat dit bij Stichting START hoort. Het
aankopen van kleine materialen gebeurt door de vereniging. Verder zijn er geen opmerkingen en het
verslag wordt akkoord bevonden.

Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC):
Een opmerking die wordt geplaatst bij het tonen van de begroting van deze commissie is: Als je er
meer geld in stopt, zal er dan niet meer uit te halen zijn? De wedervraag is: Waaraan zou dit geld
uitgegeven moeten worden? Er worden suggesties gedaan om bijvoorbeeld clinics te organiseren
voorafgaand aan wedstrijden. Er kunnen kosten vrijgemaakt worden voor iemand die de clinic kan
geven. Een andere suggestie is om meer te investeren in de digitale wereld. Momenteel wordt er al
gedaan aan betaalde Facebook reclame. Wellicht kunnen we met een clinic in de voorbereiding ook
meer leden binden aan onze eigen wedstrijden. Ook zien een aantal aanwezigen wel iets in het
uitnodigen van een voedingsdeskundige om mensen vooraf te trekken. De opmerking heeft dus gelijk
suggesties opgeroepen. Verder zijn er geen opmerkingen en wordt het verslag akkoord bevonden.

Sponsorcommissie:
De sponsorcommissie is nog altijd op zoek naar commissieleden. In de begroting is de grote clubactie
opgenomen om een poging te doen om loten te verkopen. Jan Baack geeft aan dat in het jaarverslag
de verkeerde data genoteerd zijn met betrekking tot de Rabobank. Voor de Raboclubkas kan gestemd
worden tot 25 maart. Op 19 april is voor Epe en Heerde de verdeling van het geld. Er wordt een vraag
gesteld hoe dit wordt gepromoot binnen de vereniging. Het verschijnt altijd op de website en er wordt
een mail verzonden via de mailadressen van de trainers. De leden van de Rabobank krijgen zelf ook
een brief met het verzoek en de mogelijkheid om te stemmen.

Voor een andere manier van promoten wordt er een voorstel gedaan om de clubkrant terug te
brengen (2x per jaar, voorjaar en najaar). Dit punt komt later in de vergadering bij communicatie terug.
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Terugkomend op het punt dat nu alles via de mailadressen van de trainers gecommuniceerd wordt, is
de vraag of de mailadressen van alle leden niet verzameld kunnen worden. De ledenadministratie
heeft alles in één bak. Monique Konijnenberg geeft aan dat zij dit wel in wilt typen. Andere
aanwezigen geven aan dat iedereen moet werken aan zo’n systeem en dat het anders niet werkt.
John legt uit dat we binnen niet al te lange tijd over moeten stappen naar een
ledenadministratieprogramma van de Atletiekunie en dit dan waarschijnlijk opgelost is. Er volgen
verder geen opmerkingen, het verslag is akkoord.

Accommodatiecommissie:
De voorzitter benadrukt de mooi geverfde gangen waar wij zojuist doorheen naar binnen zijn
gewandeld. De vaste klussengroep op dinsdagochtend heeft dit gerealiseerd. Alle complimenten voor
de klussengroep en de dankbaarheid van de vereniging voor hun inzet wordt uitgesproken. Mar
Kwakernaak wordt bedankt met een bos bloemen voor haar schoonmaakwerkzaamheden waar zij per
1 januari mee gestopt is. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt akkoord bevonden.

Jeugdcommissie:
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.

Kampcommissie:
Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.

Interne en externe communicatie (IEC):
Binnen de commissie wordt gesproken over het uitbrengen van nieuwsbrieven per groep. De
commissie reikt een format aan die zelf in te vullen is door de groep om alle leden te betrekken in de
communicatie. Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt akkoord bevonden.

Stichting START:
Er wordt gevraagd aan Steven om contact op te nemen met Oranjewoud ivm de oneffenheid in de
baan. Steven Hofenk geeft aan dat hier al contact mee is. Een andere vraag is wat er bedoeld wordt
met de waterafvoer zoals in de plannen beschreven is. Steven geeft aan dat het om de binnenkant
gaat. Ze lopen alles in algemene zin nog even weer een keer na. Verder zijn er geen opmerkingen en
wordt het verslag geaccordeerd.

8. Jaarverslag penningmeester, vaststelling van de balans, staat van baten en lasten. De
stukken worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
De definitieve stukken zijn op de avond van de algemene ledenvergadering uitgereikt. De
penningmeester ligt de stukken toe. Bij behandeling van deze stukken komt een enkele vraag naar
voren die besproken wordt bij de begroting. Verder zijn er geen vragen en het jaarverslag wordt
goedgekeurd.
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9. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Robert van der Hulst en Hennie Strunk, heeft op 6 februari j.l.
de jaarstukken 2016 van AV Cialfo gecontroleerd ten huize van de penningmeester, de heer Jan
Baack. Naar het oordeel van de kascontrolecommissie heeft de penningmeester de financiële
administratie zorgvuldig bijgehouden. De toelichting was op alle fronten helder. Er zijn door de
kascontrolecommissie geen onzorgvuldigheden of onrechtmatigheden geconstateerd.
De kascontrolecommissie spreekt haar waardering uit voor het vele en goede werk en adviseert de
algemene ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De
ALV neemt met applaus het advies over.

Voor 2017 wil de kascontrolecommissie het bestuur het onderstaande advies meegeven en
voorstellen dit in de ledenvergadering vast te leggen.
Gezien de grote financiële bedragen die in de vereniging omgaan en de gevaren van
mismanagement, zoals bij diverse verenigingen, stellen wij voor om de kascontrolecommissie de
opdracht te geven om minimaal tweemaal per jaar een ‘vliegende’ bank- en kascontrole in stellen.
Hennie heeft kort het advies toegelicht. De meningen over het advies zijn divers, maar iedereen is van
mening beter iets voor te zijn. De penningmeester zelf vindt het ook een prettig idee. Het verslag van
de kascontrolecommissie is akkoord bevonden.

De Atletiekunie heeft aangegeven dat het verstandig is om binnen de kascommissie één iemand met
‘verstand’ van getallen aan te stellen. De kascommissie bestaat komend verenigingsjaar uit Robert
van de Hulst, Frank Verder (was reservelid). Nieuw reservelid is Wilma Volgenant.

10. Vaststellen begroting/contributie 2017
De penningmeester licht de begroting toe. Hij geeft aan dat de contributie een bepaald percentage
van de uitgaven moeten zijn. We zouden dan rond de € 46.000 a € 47.000 aan contributie binnen
moeten krijgen op jaarbasis. Momenteel hebben wij dit als vereniging niet. In de vorige algemene
ledenvergadering is gesproken over het verhogen van de contributie. Per 1 juli 2016 is de contributie
omhoog gegaan met 1 euro voor de leden en 50 cent voor de pupillen. Komend jaar zou op dezelfde
wijze de contributie verhoogd worden. Het bestuur stelt voor om dit te halveren wat betekent dat er
een verhoging is van 50 cent voor de leden en 25 cent voor de pupillen. De reden dat het bestuur
hierin tegemoet wil komen, is dat we op dit moment nog overschot hebben en de baan nog verhuren
aan de RSG. De verhoging op deze laatste wijze zorgt alsnog voor € 1.500,- extra op jaarbasis.

Vervolgens licht de penningmeester toe dat we als vereniging een probleem krijgen, wanneer de RSG
wegvalt. Dit scheelt € 15.000 op jaarbasis. Wilma Volgenant en Steven Hofenk hebben samen met
Jan Baack gekeken naar de punten waar wij als vereniging op zouden kunnen bezuinigen. Deze
punten samen zorgen dan voor een besparing van € 8.000,-.
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1800
2100
2000
2000
7900

Er worden verschillende opmerkingen gemaakt;
-

Een opmerking uit het publiek is dat we praten over het mogelijk wegvallen. Het is dus
eigenlijk een plan B dat in de kast staat. Zolang de RSG niet wegvalt, is er toch geen
verhoging nodig.

-

Een volgende vraag is of we niet langzamerhand naar professionalisering van de club toe
moeten werken. Is er nu een reservepost professionalisering opgemaakt?

-

Onder de aanwezigen worden verschillende suggesties gedaan om leden die niet bereid zijn
om vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging te laten betalen. Velen zien het om zich heen
al gebeuren bij de hockey, tennis etc. Het is of betalen of vrijwilligerswerk.

-

We zijn aan het sparen voor als het slecht weer wordt. Als de vereniging wilt reserveren, dan
moet er ook een post tegenover worden gezet.
Er wordt een opmerking gemaakt dat het bedrag van de contributie meevalt vergeleken met
andere verenigingen.
Er wordt een voorstel gedaan om met acties meer inkomsten binnen te halen. Er wordt
benadrukt dat hier mensen voor nodig zijn, die de acties willen organiseren en er zijn nu al
veel vacatures.

-

Een aantal aanwezigen is het niet eens om te halveren. Als we als vereniging naar het
professionaliseren toe willen, dan moet er gewoon normaal verhoogd worden. Dit is tenslotte
vorig jaar toch eigenlijk al besloten. De contributie zorgt dan voor € 3.000,- extra op jaarbasis.
Voor professionalisering moet je uiteindelijk toch denken aan een bedrag rond de € 24.000
per jaar (op basis van 20 uur in de week).

Er wordt een stemronde ingelast. Optie A of optie B?
A. We voeren het oude besluit uit, een verhoging van € 3000, met een goede verantwoording in de
begroting, en dat houdt ook in het werken aan professionalisering.
B. We halveren het bedrag, ook dan geven we goede verantwoording in de begroting.

De meerderheid van de aanwezigen stemt voor optie A.
De aanwezigen zien graag volgend jaar op de begroting hoe professionalisering er uit gaat zien. De
voorzitter vraagt mensen die hier serieus over mee willen denken.
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Er wordt tenslotte gevraagd waarom er verschil is in de gevraagde budgetten en de bedragen die in
de begroting staan. Jan ligt toe dat alles wat niet in de reguliere commissie staat, terugkomt in de
punten diverse commissies en bestemming 2016.

11. Verkiezing van bestuursleden
Karen van den Berg en Mariska Werler worden bedankt voor hun rol binnen het bestuur. Tot op heden
is er nog geen vervanging gevonden en dus zal het bestuur verder gaan met twee leden, de voorzitter
en penningmeester. De vereniging kent gelukkig veel werkgroepen en commissies die zelfstandig
werken. Als bestuur treden zij meer op de achtergrond. De voorzitter stelt voor om in te stemmen om
bestuursleden ad interim te laten intreden, zodat zij de volgende algemene ledenvergadering worden
benoemd. Er wordt hiermee ingestemd.
Hierna worden de volgende aandachtspunten door de aanwezigen ingebracht:
-

Er wordt teruggegrepen op het punt professionaliseren. Om de taken die dusdanig belangrijk
zijn, maar niet opgepakt worden door vrijwilligers, te laten financieren. De voorzitter geeft aan
dat dit een goed punt is die meegenomen kan worden binnen de groep die gaat nadenken
over professionalisering binnen de vereniging.

-

Vanuit de aanwezigen wordt geroepen dat volgens de statuten het bestuur uit minimaal 3
meerderjarige bestuursleden moet bestaan. Het huishoudelijk reglement geeft dit ook aan. De
vraag wordt gesteld: hoe het bestuur hier mee om gaat.

-

Een suggestie die wordt gedaan is dat wij een bestuur van 5 zetels hebben, die momenteel
niet volledig bezet is. De voorzitter vraagt of de aanwezigen, als vergadering, dit accepteren of
dat er iets aan gedaan moet worden.

-

De suggestie wordt gedaan om het bestuur 3 maanden de tijd te geven om een nieuw
bestuurslid te zoeken. Na die 3 maanden kan iemand benoemd worden.

-

Vervolgens komt Frank Mensink. Hij wilt zich aanmelden als bestuurslid tot er een ander
gevonden is. Er klinkt een hard applaus.

-

De opmerking wordt gemaakt dat je met twee bestuursleden nog bevoegd bent, artikel 9.

12. Rondvraag en sluiting door de voorzitter waarna de aanwezigen een drankje wordt
aangeboden
Er wordt een suggestie gedaan om ook de 40 jarige jubilarissen te eren, in plaats van alleen 25 jarige,
aangezien dit vanaf nu kan. Iedereen stemt in. Wordt ingevoerd (met terugwerkende kracht).
Er wordt een vraag gesteld of het nieuws ook via andere wegen dan alleen de website komt. De
voorzitter antwoord dat de communicatiecommissie bezig is om de berichtgeving te verbeteren.
De voorzitter John Steentjes dankt de aanwezigen voor hun inbreng, nodigt de aanwezigen uit voor
een drankje en sluit de vergadering om 22.05 uur.
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Jaarverslag 2017
1. Secretariaatverslag, waarin opgenomen de voortgang van het
beleidsplan
John Steentjes (waarnemend secretaris)
Terugblik 2017
Het bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op 2017. Er ging veel goed. Dat stelt het bestuur
voorop: trainingen werden goed voorbereid gegeven, wedstrijden uitstekend georganiseerd, scholen
werden enthousiast bezocht en uitgenodigd, we hebben altijd een goed verzorgde clubdag en de
accommodatie wordt door inzet van de klussengroep keurig onderhouden. De vrijwilliger van het jaar
wordt op een nieuwe manier voorgedragen en dat werkte goed.
We hebben als bestuur goede contacten onderhouden met de Gemzen. Bij hen kijken we af hoe een
nieuwe administratie kan werken. Door gezamenlijke inzet van sportcommissie en WOC uit onze en
hun vereniging worden trainers en juryleden geschoold.
Met de sportcoaches maakten we afspraken over hun ondersteuning en de website
‘heelepebeweegt.nl’. De hockeyvereniging wil graag met ons nadenken over samenwerking tussen de
vier verenigingen in het sportpark Wachtelenberg.
De ledenlijsten zijn aangevuld met emailadressen. De trainers kunnen daar nu over beschikken. Een
bestuurlijke nieuwsbrief wordt regelmatig op de website geplaatst en bereikt de leden ook via de
trainers.
Met twee fysiotherapiepraktijken is samenwerking uitgeprobeerd inzake een inloopspreekuur en
vormen van ondersteuning voor trainers. Het overleg wordt voortgezet t.b.v. de baanatletiek door de
sportcommissie.

Veel verslagen van commissies, hierna te lezen in dit verslag, doen vermoeden dat het goed gaat. Dat
is grotendeels zo, maar er blijven ook zaken liggen. Het is lastig die zaken te benoemen want je loopt
het gevaar daarmee de inzet van velen ónder te waarderen. Maar toch:
-

De vrijwilligerscommissie is klein geworden en bereidt vooral de clubdag voor.

-

Het is nog niet gelukt nieuwe bestuursleden te vinden.

-

De ledenadministratie willen we vernieuwen, mede op verzoek van de Atletiekunie, maar dat
vraagt extra menskracht om dit te realiseren.

-

Er zijn dit jaar weinig bestuurlijke contacten geweest met de Atletiekunie; overigens mede
door veranderingen in de overlegstructuur van de unie zelf.

-

De sportcommissie lukt het om jeugdtrainers op te leiden, maar die zijn wel erg jong voor zo’n
verantwoordelijke taak, wordt uit de trainersgroep gemeld.

-

Juryleden worden enveneens opgeleid en met inzet van aanwezige ouders lukt het net om
voldoende bezetting te realiseren.

-

De sponsorcommissie bewaakt de lopende contacten maar breidt niet uit.

-

De accommodatiecommissie maakt afspraken met gebruikers, maar van uitbreiding van
gebruik van de accommodatie is nog geen sprake.
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-

De kantinediensten tijdens de trainingen zijn afgeschaft en de leden is gevraagd dit zelf in te
vullen en dat gaat niet altijd goed.

-

De jeugdcommissie is op zoek naar nieuwe leden, de kampcommissie kwam dit jaar niet aan
een kamp toe.

-

De communciatiecommissie bestaat ad hoc en werkt aan nieuwe uitgaven van
info/regels/affiches en website. Dit gebeurt met wisselend succes door de beperkte bezetting
van de werkgroep.

Al jaren werken we met een relatief klein bestuur en veel zelfstandig functionerende commissies en
werkgroepen. Maar als de personele bezetting terugloopt dan wordt het wel moeilijk alles volgens het
meerjarenplan uit te voeren. We wilden het sportbeleid en de uitvoering verbeteren, het
accomodatiebeleid voortzetten en uitbouwen, het communicatiebeleid aanpassen en waar nodig
vernieuwen. In de commissieverslagen wordt nog niet altijd duidelijk wat dáárvan lukt.
Over het contact met het bestuur zei laatst een jeugdtrainster: ‘we zien nooit een bestuurslid’. Dat
verklaart zich dus uit de vooropgezette verenigingsstructuur, maar zit hem ook in de beperkte
menskracht.
Meer leden, en daardoor meer vrijwilligers, zouden de uitvoering van alle plannen tot een succes
kunnen maken, maar helaas neemt het aantal leden langzaam af en wordt het steeds moeilijker de
vrijwilligersfuncties in te vullen.
De samenstelling van het bestuur en de taakverdeling zag er het afgelopen jaar als volgt uit:
John Steentjes: voorzitter en waarnemend secretaris, bestuurlijk contactpersoon voor sport-, leden-,
vrijwilligers- en communicatiecommissie en looptrainers. Doet ook de contacten naar buiten.
Jan Baack: penningmeester, bestuurlijk contactpersoon voor sponsorcommissie, START (beheer
baan), ledenadministratie en WOC.
Frank Mensink: bestuurlijk contactpersoon voor accommodatiecommissie, vrijwilliger van het jaar en
diverse sportactiviteiten. Doet voorstellen inzake de verenigingsstructuur op basis van de besluiten
van de ALV van februari 2017.

Plannen voor 2018
We hebben gelukkig in de besluiten van de vorige ALV de mogelijkheid open gehouden de structuur
van de vereniging aan te passen. We waren bereid tot een contributieverhoging en voeren die
stapsgewijs uit. Dat beleid zetten we voort om structureel voldoende reserve op te bouwen.
Nu wordt het tijd ook de stap te maken naar een professionele functie met als belangrijkste opdracht
dát te doen dat leidt tot een goed functionerende organisatie met als resultaat zo’n honderd leden
erbij.

Begroting 2018
De geraamde kosten voor de uitvoering van het beleidsplan zijn opgenomen in de verschillende
commissieverslagen. T.b.v. het bestuur is voor representatieve kosten en deelname atletiekcongres €
300 nodig. De kosten van een professionele kracht worden bij het schrijven van dit voorstel uitgewerkt
en zullen door de penningmeester worden opgenomen in de begroting 2018.
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Bestuursadvies
Het bestuur ziet, naast de vacatures voor een secretaris, 2e penningmeester en een derde bestuurslid,
het aantreden van een beroepskracht als noodzakelijk voor goed functioneren van de vereniging.
Het bestuur dankt de secretaris voor het verslag en adviseert de ALV in te stemmen met de plannen.

2. Verslag commissie leden- / vrijwilligersbeleid
Dorothé Ligtenberg
Samenstelling commissies
In 2017 namen de volgende leden zitting in de Commissie Leden-/Vrijwilligersbeleid of te wel
Vrijwilligers Commissie (VC):
o

Dorothé Ligtenberg ( aanspreekpunt van de commissie)

o

Bart Engelhart (Bart stopt met ingang van 2018 met de vrijwilligerscommissie)

o

Fred van Gasteren

o

Saskia Schutte

o

Wilma Volgenant

De Clubdagcommissie bestond in 2017 uit Jolanda Fieret, Dennis van Lith, Fred van Gasteren, Bart
Engelhart, Saskia Schutte, Steven Geerts, Wilma Volgenant en Dorothé Ligtenberg

Terugblik 2017
Afgezien van de organisatie van de Clubdag, heeft de commissie het afgelopen jaar weinig vergaderd.
Wilma en Dorothé hebben samen de coördinerende rol opgepakt voor de hele commissie. Voor 2017
stonden de volgende plannen en activiteiten op stapel:
a) Belonen en Waarderen continueren. Dit is gelukt. We hebben in oktober 2017 de leden die
jarenlang de kantine op dinsdag en donderdag hebben verzorgd in het zonnetje gezet met
een borrelpakket. De schoonmaakploeg is na jarenlange dienst bedankt met een diner in
Brasserie Bij Ons in Epe. Dit jaar was de vrijwilliger van het jaar Gerrit Durberg die daarvoor
bloemen, bon en bodywarmer ontving.
b) Excelbestand verder uitbouwen als een goede database voor het vinden / contact opnemen
met van vrijwilligers. Dit is niet verder uitgewerkt.
c) Exitgesprekken voortzetten. De exitgesprekken zijn gestopt. Deze telefonische gesprekken
gaven te weinig vernieuwende bruikbare informatie waarop actie kan worden ondernomen. De
redenen waarom men stopt bij Cialfo zijn vaak dezelfde: een medische reden, geen zin meer
of geen tijd meer.
d) Alle leden van de vrijwilligerscommissie zijn onderdeel van de clubdag-commissie Dit klopt
nog steeds.
e) Samenwerken met het bestuur om gericht nieuwe vrijwilligers te werven.
We hebben meegedacht met het vinden van vrijwilligers voor bestuursfuncties en deze
mensen zijn ook gebeld, helaas zonder succes. Er heeft geen actieve werving voor andere
taken plaatsgevonden.
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Er is in overleg met de kantinecommissie besloten om de kantinediensten van dinsdag- en
donderdagavond te stoppen. Het bleek niet mogelijk om nieuwe vrijwilligers te vinden voor
deze job. Daarnaast is er meerdere malen overleg geweest met bestuur en de
kantinecommissie over het optimaliseren van het verzorgen van de thee en de afwas op de
trainingsavonden door de leden zelf.
f)

Betere samenwerking met websitebeheerders om leden tijdig te informeren.
Dit is een blijvend punt van aandacht vooral rond de clubdag.

Plannen 2017
a) Belonen en Waarderen continueren.
b) Excelbestand verder uitbouwen als een goede database voor het vinden / contact opnemen
met van vrijwilligers.
c) Zoveel mogelijk leden van de vrijwilligerscommissie zijn onderdeel van de clubdag-commissie
d) Samenwerken met het bestuur om gericht nieuwe vrijwilligers te werven.
e) Betere samenwerking met websitebeheerders om leden tijdig te informeren.

Begroting 2018
Voor 2017 was de begroting in totaal € 3750.
De VC is binnen de begroting gebleven. Er is geld uitgegeven voor de attenties in het kader van
belonen en waarderen en de clubdag.
Voorstel is de begroting gelijk te houden aan die van 2017:
•

Clubdag € 3.000

•

Promotie – Drukwerk, Give-aways € 400

•

Belonen/Waarderen / Give-aways, € 250

•

Diversen (o.a. telefoon) € 100

Totaal € 3.750

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de commissie voor haar inzet en stelt de ALV voor in te stemmen met
bovengenoemde plannen.

3. Verslag ledenadministratie
Jan Lubbinge
Terugblik 2017
Ledenstand per:

1-1-2017
1-1-2018

Mutaties uitgevoerd in 2015:

Aanmeldingen 41
Afmeldingen
55
Saldo
1413

348
334

De ledenstand per Atletiek Unie categorie is per 31-12-2017 als volgt opgebouwd:
KNAU categorie

Aantal

Geslacht

21 Master V45

2

V

21 Master V50

1

V

21 Master V55

1

V

22 Master M35

1

M

01 Mini-pupil

6

V

02 Mini-pupil

1

M

03 C-pupil

6

V

04 C-pupil

4

M

05 B-pupil

11

V

22 Master M40

1

M

06 B-pupil

5

M

22 Master M45

5

M

07 A-pupil

14

V
22 Master M50

4

M

08 A-pupil

10

M

09 D-junior

4

V

22 Master M55

3

M

10 D-junior

9

M

22 Master M60

5

M

102 GeenKNAU-Junior

1

V

22 Master M70

3

M

104 Senior

5

V

31 Recreant

76

V

105 Senior

16

M

32 Recreant

60

M

11 C-junior

3

V

12 C-junior

9

M

1

V

13 B-junior

6

V

14 B-junior

3

M

37 Wandelaar

23

V

15 A-junior

3

V

38 Wandelaar

4

M

16 A-junior

5

M

41 Overige Senior

2

V

17 Senior

10

V

18 Senior

5

M

42 Overige Senior

6

M

35 Recreant Junior

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de ledenadministratie voor het overzicht.
Na een stijging in 2016 is het aantal leden in 2017 weer afgenomen:
•

1-1-2014 369: Jeugd 108 Senior 92 Recr 137 W 32

•

1-1-2015 344: Jeugd 95 Senior 86 Recr 135 W 28

•

1-1-2016 329: Jeugd 100 Senior 65 Recr 140 W 24

•

1-1-2017 348: Jeugd 113 Senior 74 Recr 138 W 23

•

1-1-2018 334: Jeugd 101 Senior 70 Recr 136 W 27

Het bestuur stelt voor de groei van het ledenaantal te koppelen aan de inzet van een professionele
kracht.
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4. Verslag sportcommissie (baanatletiek)
Marian Koolhaas
Terugblik 2017 en plannen 2018
2017 was een jaar van verschuivingen in verantwoordelijkheden en verdere continuering. Bij de
pupillen kunnen we constateren dat er voldoende trainers voor de groepen zijn, mede omdat hier
ouders en junioren als hulptrainers ingezet worden. Het blijft echter lastig om goed gekwalificeerde
trainers te hebben en te behouden. Ook omdat Bram en Elijanne (beide goed opgeleide en
gecertificeerde trainers) afscheid hebben genomen als trainer in juli 2017.
In september is er bij Cialfo de BBAT3 opleiding gestart voor baanatletiektrainers. We zijn heel blij dat
Linda, Monique en Lisanne hieraan deelnemen en zich verder aan het professionaliseren zijn. Bij de
junioren hebben we een tekort aan trainers, mede omdat hier op technisch niveau het nodige vereist
is. Naar oplossingen wordt gekeken, maar de spoeling is dun.
Enkele pupillentrainers (Liset, Tessa en Bauke) hebben hun BBAT2 diploma behaald tot assistenttrainer. Dit is in nauwe samenwerking met de regio georganiseerd en uitgevoerd.
Verder is in 2017 een proef gedaan hoe we de samenwerking met fysiotherapeuten kunnen
realiseren. Dit wordt begin 2018 geëvalueerd. Het coördinatorschap bij de pupillen is overgenomen
van Elijanne, haar taken zijn verdeeld over diverse trainers die hiermee een brede
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. De samenwerking met het wedstrijdsecretariaat en
communicatie met de ouders middels een nieuwsbrief/facebook verlopen goed. De kledingactie is in
voor- en najaar weer georganiseerd door twee ouders (Karin en Ina). Alle groepen werken met
jaarplannen, zodat er een logische en verantwoorde opbouw zit in de aangeboden trainingen. Het
plezier in sport- en bewegen is zichtbaar.

Begroting 2018
Kleding trainers (voor eenduidige uitstraling):

2000,-

Trainersuitje:

300,-

Opleiding en scholing trainers:

2000,-

Trainersmaterialen:

3000,-

(hoogspringmat e.d. horen hier niet bij, zijn wedstrijdmaterialen)

Verslag secretariaat pupillen
Gerber Loman
Terugblik 2017
2017:

17 wedstrijden (inclusief clubkampioenschappen)

-

367 inschrijvingen

-

330 pupillen die daadwerkelijk hebben deelgenomen

In 2017 zien we dat met name de wedstrijden in Epe heel goed bezocht worden, met rond de 30
deelnemers. Het noemen van de wedstrijden door de trainers is hierbij een grote bijdrage, daarnaast
helpt het heel goed lijsten in het clubhuis (resp. RSG tijdens winterseizoen) op te hangen, zodat
pupillen daar zelf ook hun naam op kunnen zetten.
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Daarnaast zien we bij de Athletics Champs en medaillewedstrijden een mooie (vaste) groep van rond
de 20 pupillen die proberen mee te gaan. Voetnoot dient hierbij wel geplaatst te worden dat er een
aantal families bij zitten met 3 kinderen. Als deze families meedoen stijgt het aantal deelnemers
natuurlijk snel.

Aan het begin van het seizoen wordt de wedstrijdkalender naar alle ouders gestuurd. Het is goed te
zien dat de respons hierop al groter was dan vorig jaar, al hoewel veel ouders hun kind nog steeds
n.a.v. de herinneringsmail opgeven. Dit schommelt een beetje.
De opkomst dit jaar was goed, 90 % van de inschrijvingen was daadwerkelijk aanwezig tijdens de
wedstrijden. Opmerkelijk is wel dat, ondanks dat het aantal inschrijvingen bij de thuiswedstrijden heel
hoog is, m.n. bij de cross het aantal afmeldingen erg hoog is. Dit zou echter ook te maken kunnen
hebben met het slechte weer op dat moment.

Overzicht pupillenwedstrijden 2017
Datum

Wedstrijd

Inschrijvingen

Deelnemers

14-1-2017

3e Cross Epe

26

23

11-2-2017

4e

18

17

12-3-2017

Indoor Epe

34

32

8-4-2017

1e Medaillewedstrijd Epe

31

29

22-4-2017

1e

Athletic Champs Dronten

15

14

13-5-2017

A pupillen meerkamp Dronten

2

2

20-5-2017

2e

26

23

10-6-2016

2e Athletic Champs Harderwijk

22

22

17-6-2017

3e Medaillewedstrijd

22

17

1-7-2017

3e Athletic Champs Epe

33

32

9-9-2017

4e Athletic Champs finale Heerde

21

19

16-9-2017

4e Medaillewedstrijd Dronten

23

18

30-9-2017

Clubkampioenschappen Cialfo

43

40

11-11-2017

1e

12

9

18-11-2017

Indoor Heerde

10

10

9-12-2017

2e

Cross Epe

24

18

29-12-2017

Indoor Dronten

5

5

367

330

Cross Heerde

Medaillewedstrijd Harderwijk

Meppel

Cross Harderwijk

Totaal

Plannen 2018
Bij de crossen zagen we, behalve in Epe, een lichte afname t.o.v. crossseizoen 2016-2017. Daarnaast
zijn er behoorlijk wat wisselingen geweest in het ledenbestand. We hopen dit baanseizoen veel
pupillen mee te krijgen naar wedstrijden. Het zou leuk zijn als andere pupillen de vaste groep komen
versterken.
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Ik ben blij te zien dat er in 2018 wederom zowel een medaillewedstrijd als een Athletic Champs wordt
georganiseerd door Cialfo. Met goede sturing door de trainers zijn dit ideale momenten om nieuwe
(met wedstrijden onbekende) pupillen hier mee kennis te laten maken.
Ondanks fysieke afwezigheid t/m augustus ga ik proberen alsnog de ouders te bereiken en hoop
daarbij ondersteund te worden door de trainers, die op hun beurt de pupillen zelf kunnen
enthousiasmeren.

Wedstrijdsecretariaat junioren
Vacature, per 1 januari 2018 ingevuld door Gerber Loman
Over het jaar 2017 is geen verslag beschikbaar.

Loopsporten
Marianne Peeters
Terugblik 2017
-

Prettige sfeer in de groep. Mensen voelen zich in de groep op hun gemak.

-

De loopjes op de 1e zaterdag van de maand vanaf een andere plek zijn populair.

-

De onderlinge relaties zijn goed. Trainers hebben veel voor de club over.

-

Ria Baack heeft de NW/wandelaarstraining op de vrijdagmiddag van Gerhard Stegeman
overgenomen in september 2017.

-

Ab Rodenburg wilde graag stoppen met de trainingen van de lopersgroep op dinsdagavond
en werd opgevolgd door Marianne Peeters.

-

Er zou misschien wat meer reclame gemaakt mogen worden voor vooral SW.

-

De opkomst tijdens de trainingen is wisselend.

-

Wat betreft de zondagmorgen training: er zijn een paar mensen bij gekomen.

-

Tevens is er materiaal aangeschaft voor de gym, zodat we in de toekomst hier weer meer
kunnen doen.

-

En een aantal trainers zijn weer naar een bijscholing geweest.

Plannen 2018
Het deelnemersaantal op zaterdagochtend is afgenomen, ondanks dat geprobeerd is een subgroep te
starten voor lopers die korter en langzamer willen lopen, en regelmatig aangeboden wordt dat mensen
gedoseerd in kunnen stromen na een blessure of anderszins herstel. Het aantal deelnemers ligt
gemiddeld op 4-6 deelnemers. Lopers zijn met name vanwege langdurige blessures, vaak in
combinatie met leeftijdtoename, afgevallen.
Er zou meer samenwerking/kennisdeling tussen trainers en sportcommissie kunnen zijn. Is er
interesse in een gezamenlijke internetpagina om trainingstips, trainingsschema's te delen?
Wat meer variatie in het type training, bijvoorkeur per maand vier verschillende vormen. Dit is vooral
zinvol als er voldoende regelmaat in de deelname is.
Meer bekendheid in de vereniging geven aan de loopjes op de 1e zaterdag van de maand vanaf een
andere vertrekplaats.
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Indien hier meer mensen op af komen, een kortere afstand, met een lus voor mensen die een paar
kilometer meer willen lopen.
Nagaan of er een duurloopvorm is waaraan meer mensen willen/kunnen deelnemen.
Tevens meewerken aan een loopgroep die vanaf een andere plek start, bijvoorbeeld vanaf de
Hertenkamp. Wellicht is dat een laagdrempelige manier om in te stappen zonder direct deel te hoeven
nemen aan het gehele clubverband zoals vrijwilligerswerk.

Begroting 2018
Geen kosten

Dynamic Tennis, GALM en Oriënteren
Frank Mensink
Terugblik 2017 en plannen 2018
Dynamic Tennis
Het Dynamic Tennis vindt plaats op de maandagmorgen van 10.00-12.00 uur in de PWA-hal in Epe.
Het ledenaantal is het afgelopen jaar stabiel gebleven, er zijn per ochtend gemiddeld 24-26 personen
aanwezig (op papier circa 30). Een prima aantal om 2 uur leuk en lekker actief te zijn. De gemiddelde
leeftijd van de deelnemers schommelt rond de 70 jaar; allen zijn sportief en nog flink actief.
Afgelopen jaar 1x een uitwisseling met de DT-groep uit Arnhem gehad.
De deelnemers zijn geen lid van Cialfo, maar weten wel dat de activiteit een onderdeel is van het
Cialfo-sportaanbod. De prijs is in het najaar verhoogd naar € 5,00 per ochtend voor de activiteit.

Galm
Op donderdagavond van 19.00-20.00 uur vinden de Galm-lessen plaats in de gymzaal van de ‘van
der Reydenschool’. Het totaal aantal deelnemers bedraagt op dit moment 24; gemiddeld zijn er 12-16
personen per les aanwezig. Deze deelnemers zijn lid van Cialfo.
NB Zowel bij de Galm-lessen als bij het Dynamic Tennis is er nauwelijks toestroom vanuit bestaande
leden van Cialfo, terwijl beide activiteiten zich uitstekend lenen voor (tijdelijk) geblesseerde lopers of
voor lopers voor wie de atletiek te belastend wordt.
Het 50+-stimuleringsprogramma van de gemeente waaraan Cialfo volop heeft meegedaan met een
aanbod van meerdere activiteiten heeft geen nieuwe leden opgeleverd.
Achteraf is gebleken dat de gemeente de ‘verkeerde’ doelgroep heeft aangesproken; namelijk de fitte
50-plusser i.p.v. de in-actieve.
Er lopen nog contacten met de buurtsportcoaches om een wervingsplan op te zetten, zowel voor Galm
als Dynamic Tennis.

Oriënteren
Afgelopen jaar is er geen nieuwe jeugdcursus oriënteren geweest. Er is te weinig jeugd om een
zinvolle start te maken.
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I.s.m. OLV Minor zal dit jaar een gemeenschappelijke wedstrijd worden georganiseerd eind mei. De te
organiseren loop is een mengeling van oriënteren en trailrunning.

Begroting 2018
Voor het komend jaar moet er een nieuwe CD-speler aangeschaft worden voor de Galm-lessen; voor
het Dynamic Tennis nieuwe ballen.
CD-speler

€ 100

ballen

€ 200

onvoorzien

€ 150

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de sportcommissie, de loopgroepen en de secretariaten voor de overzichten en
adviseert de ALV het huidige beleid en plannen voort te zetten. Ook de plannen voor Dynamic Tennis,
Galm en Oriënteren verdienen de instemming van de ALV.

5. Verslag wedstrijdorganisatie commissie (WOC)
Piet de Wildt
WOC leden:
Anja Zweekhorst, Christel Baack, Dennis van Lith, Johan Logtenberg, Hennie Strunk, Marion Hofenk,
Piet de Wildt, Robert van der Hulst.

Terugblik 2017
In 2017 zijn door de WOC 13 wedstrijden georganiseerd, die dankzij de hulp van veel vrijwilligers weer
goed verlopen zijn. Daarnaast hebben leden van de WOC bijgedragen aan de organisatie van de
Kenya loop, de Hurdles special, de Veesser run, de Clubdag/Clubkampioenschap, de schoolsportdag
en NK Indoor Junioren A/B.
De schoolsportdag, bestaande uit een estafette en een 4-kamp met 40m sprint, verspringen, vortex
werpen en hoogspringen, wordt georganiseerd voor groep 3 t/m 8 van de basisscholen in de
gemeente Epe in samenwerking met Heel Epe Beweegt.
Weinig Cialfo junioren nemen deel aan wedstrijden, in tegenstelling tot de pupillen. De WOC zal
daarom bij het organiseren van wedstrijden voorkeur geven aan pupillenwedstrijden.

Door de WOC in 2017 georganiseerde wedstrijden zijn:
Indoor Epe. pupillen/junioren, 12 maart
De deelname aan de indoorwedstrijd (35 meter sprint, hoogspringen en kogel/balstoten, met als
toegift de 600 meter), was met 69 deelnemers iets groter dan in 2016. Ruim 30 Cialfo pupillen deden
mee.
Pupillen medaillewedstrijd B-programma, 8 april
Voor deze wedstrijd hadden we 178 aanmeldingen van Athlos, Flevo Delta, PEC en Cialfo, 29 pupillen
van Cialfo. De wedstrijd eindigde volgens schema tegen 13.00 u.

19

4 x Coopertest, 6 minutenloop voor pupillen, 1000m, 5000m plus 1 keer 2 km en uurloop (20
juni) en 1 keer 1EM (19 september)
In het afgelopen jaar zijn ook weer de gebruikelijke Coopertesten en baanwedstrijden georganiseerd
op de 3e dinsdag van de laatste maand van het kwartaal. We hebben de 2km wedstrijd (21/6) en 1
Engelse mijl (20/9) gecontinueerd, en een uurloop toegevoegd in juni. De uurloop was in 2017 minder
succesvol dan in 2016 en wordt niet meer als vast onderdeel aangeboden.
Voorjaarsloop 10 EM, 5 EM, 5 km, en kidsrun 9 mei
Totaal 335 deelnemers, waarvan 161 de 10 EM gelopen hebben. Daarnaast was er de keuze tussen 5
km en 5 EM. Wegens gebrek aan interesse voor de schlolierenloop bieden we die niet meer aan in
2018. De kidsrun was een succes met 65 deelnemers. Aangezien de aanvangstijd van de kidsrun
overeenkomt met de trainingtijd, wordt de kidsrun tijdens de Voorjaarsloop gratis aangeboden aan
kinderen tot en met 12 jaar die lid zijn van Cialfo.
Athletics Champs (pupillencompetitie) 1 juli
In 2017 hebben we voor de eerste keer deelgenomen aan de organisatie van Athletics Champs.
Vanwege het grote aantal deelnemers (265) en de manier waarop de pupillen in groepen deelnemen
is de dag gesplitst in een ochtend en een middagprogramma. Het is de bedoeling AC ook in 2018 te
organiseren.
Junioren BCD Medaille wedstrijd, 9 september
Voor deze dag hadden we 192 aanmeldingen, waarvan 4 van Cialfo. Het opstellen van de chronoloog
is elk jaar weer een oefening in geduld omdat sommige verenigingen, ondanks dat de uiterste datum
van aanmelding in het reglement staat, zeer laat hun aanmeldingen insturen. Overigens verliep de
dag goed.
Najaarsloop ½ Marathon + 5 en 10km en kidsrun, 4 november.
De start om 11.00 uur en de kidsrun die vorig jaar toegevoegd zijn, blijkt goed te werken. Evenals
vorig jaar waren er dit jaar bijna 400 deelnemers. De foto’s en filmpjes die door het finishsysteem van
Run2Day gemaakt worden, worden door veel mensen gewaardeerd.
3e en 2e Gelders Overijsselse Cross
Wegens een probleem dat zich voordeed bij het secretariaat van de cross competitie hebben we dit
jaar twee keer een cross georganiseerd. Vooral dit jaar waren de omstandigheden uitdagend voor de
deelnemers. Zoals gewoonlijk bij de crosswedstrijden liep de organisatie uitstekend, en ondanks het
winterse weer waren er, ook nu bij de laatste cross, 300 deelnemers.
6-uursloop, 1-uursloop en estafette marathon 30 december
Het aantal deelnemers was beperkt tot 25 deelnemers, waarvan 10 bij de 6-uursloop. De WOC heeft
besloten dit evenement niet te continueren, maar in plaats daarvan een eindejaarsloopevenement te
organiseren met het accent op recreatief lopen. In de loop van 2018 wordt dit nader ingevuld.

In grote lijnen zijn de wedstrijden in 2017 goed verlopen. De halve marathon is gecertificeerd en we
hebben 15 gecertificeerde verkeersregelaars. We hebben een lichte stijging gezien in het aantal
deelnemers bij de wegwedstrijden en we hebben veel positieve reacties gehad. Gebruik van
modernere communicatiemiddelen zoals Facebook dragen bij aan de bekendheid.
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Plannen 2018
De data voor de wedstrijden zijn in 2018:
Datum, tijd

Wedstrijd

11-03-2018, 12:00

Indoor Epe

20-03-2018, 19:30

Coopertest, 1000m en 5000m

07-04-2018, 09.30

Pupillenmedaillewedstrijd

08-05-2018, 18:45

Voorjaarsloop 10 EM, 5EM, 5km, 1km kidsrun, 1 km G-atleten

26-05-2018 11-12u

Oriëntatie-trail (OL-trail) i.s.m. OLV Minor.

19-06-2018, 19:00

Coopertest, 1000m, 2000m en 5000m

30-06-2018, 09.30

Athletic Champs Pupillen

18-09-2018, 19:30

Coopertest, 1000m, 1 Engelse Mijl en 5000m

29-9-2018

Clubdag / Clubkampioenschappen

03-11-2018, 10:15

Najaarsloop, 1/2 marathon, 10 km, 5 km 1km kidsrun, 1 km G-atleten

18-12-2018, 19:30

Coopertest, 1000m en 5000m

22-12-2018

Eindejaarsloopevenement, nog nader in te vullen

Daarnaast assisteren we bij de Hortas Hurdles (22 april) en Epe Loopt voor Water/Kenya Run (24
maart) en, voor zover deze doorgang vindt, de schoolsportdag.
De data voor de regiowedstrijden worden bepaald in het Regionale kalenderoverleg.

In 2018 zullen we zowel de bruto als netto tijd registreren bij wegwedstrijden. De voorjaarsloop wordt
gecertificeerd en we zullen meer vrijwilligers uitnodigen verkeersregelaar te worden. Gebruik van
elektronische tijdwaarneming bij baanwedstrijden wordt overwogen.

Extra aandacht verdient het jurycorps voor Baanwedstrijden. Het is wenselijk opleidingen te
organiseren, c.q. deelname aan elders georganiseerde opleidingen te stimuleren, voor:
wedstrijdleider, starter, scheidsrechter en jury tijd en aankomst. We steunen nu teveel op oudere
leden die aangeven niet altijd meer inzetbaar te zijn

Begroting 2018 (buiten wedstrijdkosten)
Diverse materialen € 500,-

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de commissie voor het overzicht en adviseert de ALV in te stemmen met de
plannen.
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6. Verslag sponsorcommissie
Jan Baack
Terugblik 2017
Helaas is er momenteel geen sponsorcie., de sponsorbelangen worden behartigd door onze
penningmeester. Bij de huidige sponsoren is er een dalende belangstelling, een opgaande lijn in gang
zetten kan alleen met inzet van leden/vrijwilligers.
RABO clubkasactie
De Rabo clubkasactie bracht dit jaar € 697.50 (93 stemmen á € 7.50) op. Voor de statistiek: 2013
(810), 2014 (557), 2015 (782), 2016 (731). Voor 2018 heeft de Rabobank de opzet gewijzigd.
Woensdag 31 januari was er een bijeenkomst in Heerde waar alle clubs uit deze regio zich konden
inschrijven en tips kregen om zo veel mogelijk stemmen te verwerven, de bank stelt voor 2018
€150.000 beschikbaar. Elke stemmer dient voor 1 maart 2018 lid te zijn van de Rabobank
lidmaatschap is gratis). Op onze website zullen we onze leden op de hoogte houden van de digitale
stemprocedure.
Kortingskaarten
In 2017 zijn er 85 kaarten verkocht, een daling van 15 kaarten ten opzichte van 2016. De actie 5
kaarten bestellen, 4 kaarten betalen heeft helaas geen nieuwe impulsen opgeleverd Helaas heeft
niemand zich aangemeld om deze actie mee te gaan uitvoeren en daarna van de huidige
organisatoren (Saskia Schutte en Jan Baack) over te nemen. Het is daarom nog niet zeker of er in
2018 nog weer kortingskaarten verkocht gaan worden. Voor de statistiek: 2011 (163), 2012 (179),
2013 (133), 2014 (133), 2015 (83), 2016 (100).
Oud papier
Dit jaar hebben we met z’n allen 28.470 kg. oud papier verzameld, goed voor € 1.033 in de clubkas.
Gerhard Stegeman coördineert al jaren deze actie en hoopt voor 2018 dat het aantal kilo’s weer zal
stijgen. Voor de statistiek: 2011 (33.550), 2012 (27.680), 2013 (29.550), 2014 (29.120), 2015 (32.170),
2016 (31.170).
Grote Clubactie/Oliebollenactie
Helaas waren er dit jaar, ondanks herhaalde oproepen, geen leden/vrijwilligers die deze acties wilden
organiseren. Voor onze clubkas scheelt dit al gauw een bedrag van € 2.000. Voor de oliebollenactie
is een draaiboek beschikbaar, verkrijgbaar bij Adri Nederlof.

Plannen voor 2018
Het sponsorbeleid dient opnieuw te worden vastgesteld, dit kan niet zonder commissieleden. Voor
diverse acties dienen leden/vrijwilligers te worden gezocht die de organisatie op zich nemen. Het
bestuur gaat zich inzetten voor het vinden van nieuwe leden voor de commissie. Spontane
aanmelding van leden/vrijwilligers zou heel erg gewaardeerd worden.

Bestuursadvies
Het bestuur adviseert de ALV in te stemmen met de plannen en dankt de penningmeester en de
vrijwilligers/coördinatoren voor hun inzet.
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7. Verslag accommodatiecommissie
Jan Witsenboer
Terugblik 2017 en plannen voor 2018
Het werk van de klussengroep is dagelijks voor iedereen zichtbaar en eenieder mag zijn eigen
beoordeling opmaken.
We zijn ook voor 2018 van plan om op dezelfde voet door te gaan. Commentaar en nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom.
Recentelijk hebben we in Epe middels de verlichting en de kerstbomen kunnen zien waartoe ook de
klussengroep in staat is en hiermee een niet onbelangrijk bedrag voor de vereniging binnenhaalt.
De verhuur heeft veel opgebracht. Zie het financieel verslag van de penningmeester.

Verslag clubhuiscommissie (deel van accommodatiecommissie)
Benny Bourgonje

De clubhuiscommissieleden in 2017 waren: Benny Bourgonje, Mia Leurs, Annelies Muller, Gerhard
Stegeman en Janny Strunk.

Terugblik 2017
De bezetting van de bar werd weer geregeld tijdens wedstrijden en andere evenementen door
Annelies.
Tot halverwege het jaar 2017 verzorgde Benny de roosters voor de wedstrijden maar sinds die tijd
wordt de thee na afloop van de trainingen verzorgd door de groepen zelf. Na soms een moeilijke
opstart loopt dit nu goed.
Ook werd het clubhuis (deels) door derden gehuurd.
Gerhard verzorgde de inkoop, de contacten met de schoonmakers en het algemeen beheer van de
kantine! En Daniëlle natuurlijk bedankt voor het verzorgen van de was en de andere hand- en
spandiensten die je doet.
Ook in de schoonmaak verandert wat, er wordt één uur per week externe schoonmaak ingezet voor
keuken en bar, zodat de schoonmaakgroep is opgeheven. Stofzuigen en ramen schoonmaken wordt
door de klussenploeg gedaan.
Alle vrijwilligers van de afgelopen (soms tientallen) jaren voor het draaien van kantinediensten en het
schoonmaken zijn door de vrijwilligerscommissie verrast met een lekker eet- en drinkpakket.
Janny heeft, zoals ook al vele tientallen jaren, weer gezorgd voor de aankleding van de kantine, zeker
met de feestdagen is dat een lust voor het oog.

Plannen en begroting 2018
Het financiële deel rondom de kantineomzet zal in het verslag van de penningmeester te zien zijn.
De gang is geschilderd door de klussenploeg.
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De kantinecommissie heeft een grote koffiecontainer (perculator) aangeschaft die onder andere bij de
cross al goed is ingezet. Voor januari 2018 staat de vervanging van het koffiezetapparaat op de
planning en ook de vloer in de keuken is aan reparatie toe. Tevens moet de grote vrieskast worden
vervangen.

Bestuursadvies
De vereniging is de klussengroep veel dank verschuldigd voor het uitgevoerde onderhoud. Het
bespaart de vereniging vele duizenden euros! De activiteiten voor de Ondernemers Vereniging Epe
vullen onze kas nog eens behoorlijk aan.
Het bestuur dankt de accommodatiecommissie, waaronder de kantinecommissie en de klussengroep,
voor de inzet en stelt de ALV in te stemmen met de plannen en daarvoor, naast het reeds vervangen
koffieapparaat nog eens € 1500 beschikbaar te stellen (vrieskast € 500, tegels € 500,
wamwaterleidingen vervangen € 500).

8. Verslag Jeugdcommissie
Mariska Werler
Terugblik 2017
In 2017 hebben wij voor zowel de pupillen als de junioren 3 activiteiten georganiseerd. In maart
hadden we voor beide groepen groots uitgepakt. Met de pupillen zijn we naar KidsPlayGround
geweest. De junioren mochten zich uitleven met Lasergamen bij VeluweEvents. Beide activiteiten
werden druk en met veel enthousiasme bezocht.
In juni hebben we voor de pupillen ‘de verkeerde spelen’ georganiseerd. Alles ging hierbij andersom:
onder de horden door, achteruit lopen, etcetera. Opnieuw was er een leuke opkomst van enthousiaste
kinderen.
In september hebben we voor de junioren na de clubdag een spelletjesavond georganiseerd. Daarna
mochten zij die wilden blijven slapen. We bleven in de nacht met ongeveer een derde van de groep
over.
Voor zowel de pupillen als de junioren werd het jaar zoals altijd afgesloten met het sinterklaasfeest. Bij
de pupillen kwam sinterklaas met vier pieten op bezoek. Zij hadden lekkere pepernoten en cadeautjes
meegenomen voor de grote groep aanwezige pupillen. De junioren mochten in de avond eigen pizza’s
gaan maken met de pizzarettes. Het was een gezellige avond met als afsluiter het cadeauspel.
Bij de activiteiten waren gemiddeld 25-30 pupillen aanwezig en 20 junioren.
We zijn blij dat we ook dit jaar met succes onze pupillen en junioren van leuke activiteiten hebben
kunnen voorzien. De jeugdcommissie bestond het afgelopen jaar uit: Ruben Zwarts, Steven Geerts,
Marleen van Heerde, Femke Zweekhorst en Mariska Werler. We hebben het afgelopen jaar afscheid
genomen van enkele leden die wij graag willen bedanken voor hun inzet alle jaren! Momenteel zijn we
bezig met het aanstellen van nieuwe leden die hopelijk het werk voort kunnen zetten.

Plannen voor 2018
In 2018 willen we opnieuw 3 activiteiten voor de junioren en pupillen organiseren.
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Begroting 2018
€ 1000

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de jeugdcommissie voor hun inzet en stelt de ALV voor in te stemmen met de
plannen.

9. Verslag kampcommissie
Steven Geerts
Terugblik 2017
In 2017 hebben wij als kampcommissie door verschillende omstandigheden geen kamp
georganiseerd.

Plannen voor 2018
Voor 2018 hopen wij in mei/juni weer een kamp te organiseren.
Dit in ieder geval voor de pupillen, wellicht ook voor junioren. Dit afhankelijk van de belangstelling.
Als altijd zijn er voor de commissie nog nieuwe leden welkom die helpen met organiseren en
uitvoeren. Helpende handen bij de verschillende activiteiten zou ook al erg welkom zijn.
Waar mogelijk/nodig zullen we samenwerking zoeken met de JC.

Begroting 2018
Budget wat we denken nodig te hebben voor een kamp is €500,-.

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de kampcommissie voor hun inzet en stelt de ALV voor in te stemmen met de
plannen.

10.

Verslag interne en externe communicatie
Fred van Gasteren & Robert van der Hulst

Terugblik 2017
In 2017 hebben we een communicatieplan opgesteld met als doel: heldere communicatielijnen binnen
de Vereniging én ook naar buiten toe.
Er is een commissie aan het werk gegaan. Daarin zaten o.a. Fred van Gasteren, John Steentjes,
Richard vd Haak, Melanie de Vries (stagaire), Piet de Wildt, Monique Konijnenberg en Robert van der
Hulst.
Al pratend kwamen we er achter dat er verschillende behoeften zijn. Communicatie naar externen
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vraagt iets heel anders dan communicatie naar binnen. Als voorbeeld wordt de huidige website
genoemd. Die is op dit moment vooral naar binnen gericht. Op de voorpagina staat vooral informatie
die bedoeld en geschikt is voor leden. De enige uitzondering daarop zijn wellicht de aankondigingen,
chronologen en uitslagen van wedstrijden die door Cialfo worden georganiseerd.
Verder bleek er behoefte aan een eenduidig formaat voor de communicatie naar buiten, zoals
brochures en flyers.
Deze commissie heeft dit opgepakt. Dat heeft concreet geresulteerd in:
- vernieuwe info-brochures gemaakt voor de diverse groepen, flyers voor wedstrijden etc. voor leden,
belangstellenden en mogelijke deelnemers aan wedstrijden.
- een demoversie van een nieuwe website. Deze is nu gereeed en zodra de daarvoor benodigde
teksten zijn aangeleverd dan zal deze website actief worden. Helaas lijkt dat veel langer te duren dan
gepland (en de webmaster wordt een beetje ongeduldig).
- via Facebook worden nieuwtjes uit o.a. de pupillengroepen gedeeld met ouders en kinderen en
worden door het WOC aankondigingen van evenementen gepubliceerd, inclusief de ondersteunende
facebook advertentie.

Plannen voor 2018
De commissie heeft ook gesproken over het betere beheer van bestanden met email adressen en op
eenvoudigere wijze beschikbaar maken van documenten e.d. voor Cialfo (kader) leden. Het voorstel
is gedaan dit te integreren met het ontsluiten van de leden administratie via een web portaal. Het
bestuur is daar mee bezig.
Een digitaal aanmeldformulier en wijzigingsformulier zal dan ook op de website worden aangebracht.
Als dat gebeurd is dan kan er op de cialfo website een mogelijkheid worden geschapen voor (kader)
leden om in te loggen op de leden administratie en daar de actuele gegevens van zichzelf of de
andere leden te raadplegen en te gebruiken voor mailings naar ouders, atleten e.d.
Tevens is het dan de bedoeling dat er van alle nieuwsbrieven en andere communicatie naar leden
archief exemplaten via het web portaal zijn op te vragen.
Tot die tijd zal deze correspondentie vanuit de groepen worden gedaan.

Bestuursadvies
Het bestuur dankt de communicatiewerkgroep voor de inzet en stelt de ALV voor in te stemmen met
de plannen.

11.

Beheer en onderhoud baan (Stichting Start)
Steven Hofenk

Terugblik 2017
We hebben het onderhoudsplan van de baan herzien en de nieuwe eisen van de Atletiekunie zijn
daarin meegenomen. Een aantal verbeteringen zijn afgelopen jaar doorgevoerd.
Financieel hebben we eind 2017 € 133.000 (2016: € 116.000) in kas. We liggen daarmee in lijn met
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onze begroting. Hiermee kunnen we normaal gesproken in de komende jaren het vervangen van de
toplaag, het groot onderhoud, de belijning en de schoonmaak van de rondbaan blijven bekostigen. We
blijven daarbij vooralsnog rekening houden met een eventuele toekomstige bijdrage van de gemeente.
Het blijft altijd onzeker of het gemeentelijk beleid en begroting dat toelaat. Vanuit onze
exploitatiekosten betalen we verder de verzekeringen, de kosten van de baankeuring en een aantal
overige kosten.
Plannen voor 2018
Dit jaar staat gepland om reparaties uit te voeren aan de toplaag van de atletiekbaan mede naar
aanleiding van de januari-storm. Daarbij wordt ook het schoonmaken (zuigen) van de baan en de
belijning meegenomen.
Bestuursadvies
Het bestuur dankt de Stichting Start, de eigenaar en beheerder van de atletiekbaan, voor de inzage in
de stichtingsactiviteiten.
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