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Freek	  Schonewille,	  Minke	  Spoelstra,	  Ko	  Streumer,	  Grietje	  Westra,	  Willemien	  Zandberg,	  Anke	  
Zonderland,	  Sijkie	  Amels,	  Matty	  Wijngaarden.	  
	  
1. Opening	  
Rein	  opent	  de	  vergadering	  om	  20	  uur	  en	  geeft	  een	  kort	  verslag	  van	  2016.	  Enkele	  hoogtepunten:	  
–	  invoering	  nieuwe	  contributiesysteem;	  
–	  3	  nieuwe	  basis	  atletiektrainers	  en	  1	  nieuwe	  triathlontrainers	  gediplomeerd;	  
–	  1	  hoofdtrainer	  bij	  de	  triathlonafdeling.	  	  
Het	  complete	  jaarverslag	  is	  op	  de	  website	  van	  Impala	  terug	  te	  vinden.	  	  
	  
2. Mededelingen	  en	  ingekomen	  stukken	  
Er	  zijn	  diverse	  afmeldingen	  voor	  de	  ALV	  (zie	  afwezig	  met	  kennisgeving)	  
Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken.	  	  
	  
3. Verslag	  ALV	  4	  april	  2016	  
Er	  zijn	  geen	  op-‐	  en	  aanmerkingen	  op	  het	  verslag.	  Het	  verslag	  wordt	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  	  
	  
4. Jaarrekening	  2016	  en	  de	  kascommissie	  
Ton	  geeft	  een	  presentatie	  van	  de	  jaarrekening.	  In	  2016	  hadden	  we	  een	  positief	  resultaat	  van	  ca.	  €	  
3.000.	  €	  2.000	  hiervan	  gaat	  naar	  een	  reservering	  voor	  renovatie	  van	  het	  clubhuis.	  	  
	  
De	  inkomsten	  (verhuur	  baan	  en	  inkomsten	  kantine,	  inkomsten	  wedstrijden/tochten	  en	  diverse	  
andere	  inkomsten)	  zijn	  hoger	  uitgevallen	  dan	  was	  begroot.	  	  
	  
De	  kosten	  voor	  trainers	  zijn	  lager	  uitgevallen	  dan	  begroot.	  Voor	  het	  opleiden	  van	  trainers	  is	  een	  
fonds	  in	  gebruik,	  de	  subsidie	  voor	  opleidingskosten	  gaan	  terug	  in	  dit	  fonds.	  
Kosten	  clubhuis	  fors	  lager,	  o.a.	  door	  ca.	  1.000m³	  minder	  gasverbruik,	  maar	  ook	  omdat	  er	  
onvoldoende	  vrijwilligersuren	  beschikbaar	  waren	  om	  klussen	  uit	  te	  voeren.	  	  
Kosten	  klein	  materiaal	  iets	  hoger	  uitgevallen,	  dit	  is	  vrij	  structureel.	  	  
	  
Afdrachten	  voor	  de	  bonden	  waren	  hoger	  dan	  begroot.	  Dit	  is	  vreemd	  omdat	  de	  inkomsten	  uit	  
contributie	  tegelijk	  lager	  waren	  dan	  begroot.	  Dit	  zit	  waarschijnlijk	  deels	  in	  het	  aantal	  leden	  aan	  het	  



begin	  van	  het	  jaar	  vs.	  het	  aantal	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar.	  Leden	  die	  er	  gedurende	  het	  jaar	  
bijkomen	  betalen	  maar	  voor	  deel	  van	  het	  jaar	  contributie.	  Er	  was	  een	  toename	  in	  aantal	  leden	  
begroot,	  maar	  in	  werkelijkheid	  was	  er	  een	  afname	  van	  het	  aantal	  leden.	  Hiermee	  is	  ca.	  2.000	  van	  
het	  verschil	  tussen	  begrote	  en	  werkelijke	  inkomsten	  te	  verklaren.	  Vermoeden	  dat	  de	  rest	  vooral	  zit	  
in	  hoe	  je	  omgaat	  met	  de	  contributie	  van	  nieuwe	  leden.	  Dit	  is	  een	  punt	  waar	  we	  meer	  duidelijkheid	  
in	  willen	  krijgen.	  Daarnaast	  meer	  kosten	  omdat	  er	  meer	  nieuwe	  leden	  bij	  zijn	  gekomen.	  	  
	  
Mogelijkheid	  om	  verder	  te	  besparen	  bij	  contributie	  Atletiek	  Unie:	  leden	  waarvoor	  we	  
bondsafdracht	  betalen	  maar	  die	  niet	  trainen	  (bijvoorbeeld:	  juryleden,	  ereleden,	  trainers).	  Dit	  is	  
bondsafdracht	  die	  je	  niet	  via	  inkomsten	  terug	  kunt	  krijgen.	  	  
	  
Vragen	  uit	  de	  vereniging:	  
–	  heeft	  triathlon	  een	  aparte	  rekening?:	  nee,	  alleen	  de	  inkomsten	  in	  de	  jaarrekening	  worden	  wel	  
uitgesplitst	  naar	  atletiek,	  triathlon	  en	  wandelen.	  Dit	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  financiën.	  	  
	  
Kascommissie	  
Vorig	  jaar	  zijn	  in	  de	  ALV	  leden	  van	  de	  kascommissie	  vastgesteld.	  Die	  bleken	  niet	  beschikbaar	  te	  zijn	  
helaas.	  Door	  Gerda	  zijn	  Hans	  van	  Egmond	  en	  Jan	  Woudstra	  gevraagd	  of	  zij	  kascommissie	  wilden	  
zijn.	  	  
Hans	  van	  Egmond	  doet	  namens	  de	  kascommissie	  verslag.	  De	  vragen	  en	  onduidelijkheden	  die	  Hans	  
en	  Jan	  hadden	  kon	  Gerda	  keurig	  beantwoorden.	  Manier	  van	  declareren	  is	  gestructureerder	  
geworden	  en	  overzichtelijk.	  Het	  zag	  er	  allemaal	  keurig	  uit.	  Voorstel	  om	  penningmeester/bestuur	  
decharge	  te	  verlenen.	  Daar	  gaat	  de	  vergadering	  mee	  akkoord.	  	  
	  
Benoemen	  nieuwe	  kascommissie	  	  
Jan	  Woudstra	  stopt,	  Hans	  van	  Egmond	  gaat	  door.	  Markus	  Meekma	  is	  het	  nieuwe	  kascommissielid.	  
Door	  de	  vergadering	  wordt	  Eduard	  Talstra	  benoemd	  als	  reserve-‐lid.	  	  
	  
5.	   Afscheid	  vrijwiligers	  

We	  nemen	  afscheid	  van	  de	  volgende	  vrijwilligers:	  	  
• Chris	  Konings	  (verhuur	  baan):	  jarenlang	  namens	  de	  stichting	  en	  daarna	  namens	  Impala	  de	  

verhuur	  van	  de	  baan	  verzorgd.	  	  
• Erik	  Dirksen,	  Simon	  Matahelumual	  en	  Anke	  Zonderland	  (AC):	  hebben	  gezamenlijk	  jarenlang	  

diverse	  mooie	  activiteiten	  voor	  Impalezen	  georganiseerd	  
• Jos	  van	  Egmond	  (contributie):	  heeft	  7	  jaar	  de	  inning	  van	  de	  contributie	  verzorgd.	  	  
• Haiko	  Jaasma	  (Communicatie):	  heeft	  heel	  lang	  de	  website	  verzorgd.	  	  
• Corrie	  de	  Haan	  (kantine):	  Corrie	  blijft	  zich	  nog	  wel	  inzetten	  voor	  de	  kantine,	  maar	  niet	  als	  

lid	  van	  het	  kantine-‐team.	  	  
	  

6.	   Presentaties	  renovatie	  kantine	  
Er	  is	  een	  inventarisatie	  gedaan	  van	  wensen	  vanuit	  de	  leden	  voor	  renovatie	  van	  de	  kantine.	  Daarna	  
is	  er	  een	  team	  met	  deze	  wensen	  en	  ideeën	  aan	  de	  slag	  gegaan.	  	  
	  
Karin	  Laskewitz	  geeft	  een	  presentatie	  van	  diverse	  sfeerbeelden	  voor	  de	  inrichting	  van	  de	  kantine.	  
Daarna	  geeft	  Robert	  Ovbiagbonhia	  een	  presentatie	  over	  de	  problemen	  van	  de	  huidige	  kantine	  en	  
renovatie	  van	  het	  gebouw	  zelf.	  	  
	  
De	  leden	  kunnen	  in	  de	  pauze	  de	  ideeën	  en	  beelden	  die	  gepresenteerd	  zijn	  een	  score/prioritering	  
geven.	  Daarna	  kan	  er	  een	  team	  mee	  aan	  de	  slag	  gaan	  om	  dit	  verder	  uit	  te	  werken.	  Die	  plannen	  



kunnen	  t.z.t.	  in	  een	  ALV	  aan	  de	  leden	  worden	  voorgelegd	  om	  er	  een	  besluit	  over	  te	  nemen.	  
Daarnaast	  ook	  verschillende	  punten/veranderingen	  die	  je	  op	  prioriteit	  kunt	  scoren.	  Dit	  om	  een	  
eerste	  idee	  te	  krijgen	  van	  de	  wensen	  van	  de	  leden.	  	  Dit	  wordt	  bij	  de	  verdere	  uitwerking	  
meegenomen	  door	  een	  nog	  op	  te	  richten	  team.	  Leden	  die	  input	  hebben	  kunnen	  dit	  inbrengen	  bij	  
dit	  team.	  	  
	  
Vragen/opmerkingen	  vanuit	  uit	  de	  leden:	  
–	  luifel	  40	  cm	  te	  ondiep	  om	  echt	  te	  kunnen	  schuilen:	  bij	  een	  diepere	  luifel	  heb	  je	  een	  zwaardere	  
constructie	  nodig	  
–	  wordt	  er	  gedacht	  aan	  een	  verkooppunt/uitgiftepunt	  voor	  de	  kantine/keuken	  dat	  mist	  nu:	  een	  
bar-‐idee?	  :	  Deze	  wens	  kan	  het	  team	  voor	  de	  verdere	  uitwerking	  meenemen	  als	  aandachtspunt.	  	  
–	  	  wordt	  de	  bovenverdieping	  ook	  meegenomen,	  en	  de	  kleedkamers?:	  dit	  is	  voor	  een	  volgende	  fase.	  
	  
PAUZE	  
	  

	  
7.	   Begroting	  2017	  
Gerda	  geeft	  een	  presentatie	  van	  de	  begroting	  voor	  dit	  jaar.	  Deze	  is	  opgesteld	  op	  basis	  van	  
de	  ervaringen	  uit	  2016.	  	  
	  
De	  kosten	  voor	  de	  teams	  zijn	  gebaseerd	  op	  wat	  de	  teams	  gevraagd	  hebben	  tijdens	  de	  
bijeenkomsten	  tussen	  teams	  en	  bestuur.	  De	  post	  voor	  aanschaf	  van	  klein	  materiaal	  is	  
omhoog	  gegaan	  omdat	  dit	  structureel	  hoger	  werd	  dan	  begroot.	  De	  jaarlijkse	  dotatie	  aan	  
het	  fonds	  groot	  materiaal	  is	  voor	  vervanging	  van	  bijvoorbeeld	  het	  hoogspringbed.	  	  

	  
Inkomsten	  contributie:	  dit	  is	  incl.	  contributie	  van	  nov	  en	  dec	  2016	  als	  gevolg	  van	  het	  wijzigen	  van	  
de	  datum	  van	  inning	  (halverwege	  i.p.v.	  achteraf).	  Vandaar	  dat	  de	  inkomsten	  hoger	  uitvallen	  dan	  
voorgaande	  jaren.	  2017	  heeft	  voor	  contributie	  14	  maanden.	  In	  2018	  is	  het	  gewoon	  een	  
kalenderjaar	  en	  12	  maanden.	  Door	  niet	  meer	  achteraf	  te	  innen	  ondervang	  je	  dat	  je	  moet	  innen	  bij	  
leden	  die	  hun	  lidmaatschap	  al	  hebben	  opgezegd.	  	  
	  
Kosten	  clubhuis/kantine:	  extra	  dotatie	  aan	  fonds	  voor	  verbouwen	  clubhuis.	  Dit	  is	  het	  deel	  
contributie	  dat	  in	  2017	  ‘extra’	  wordt	  geïnd.	  	  
	  
De	  Indoor	  2017	  is	  georganiseerd	  dor	  het	  wedstrijdenteam.	  Dit	  pakt	  sportief	  heel	  goed	  uit.	  Maar	  
voor	  de	  vereniging	  is	  het	  financieel	  ook	  goed	  om	  dit	  soort	  dingen	  te	  organiseren.	  	  
	  
Vragen	  en	  opmerkingen	  vanuit	  de	  leden:	  
–	  is	  frequentere	  inning	  mogelijk,	  bijvoorbeeld	  maandelijks/per	  kwartaal?:	  Nu	  zijn	  extra	  
inspanningen	  nodig	  om	  de	  inningen	  voor	  elkaar	  te	  krijgen,	  qua	  mankracht	  is	  het	  nu	  niet	  mogelijk	  
om	  vaker	  te	  innen.	  We	  zijn	  nu	  aan	  het	  overstappen	  naar	  andere	  software	  met	  een	  koppeling	  
tussen	  ledenbestand	  en	  contributie-‐inning	  en	  mogelijk	  dat	  innen	  makkelijker	  wordt	  als	  dit	  is	  
ingeregeld.	  Dan	  zou	  frequenter	  innen	  een	  optie	  zijn	  omdat	  er	  weinig	  extra	  inspanningen	  voor	  
gedaan	  hoeven	  te	  worden.	  
–	  Bij	  hockey	  wordt	  nu	  ca.	  9x	  per	  jaar	  geïnd	  en	  ca.	  5	  dagen	  van	  tevoren	  krijgen	  de	  leden	  een	  factuur	  
met	  bericht	  dat	  er	  geïnd	  gaat	  worden.	  Op	  die	  manier	  zijn	  de	  leden	  geïnformeerd	  en	  lijkt	  het	  niet	  
onaangekondigd	  te	  komen.	  
–	  hoe	  zit	  het	  met	  de	  omzet	  van	  wegwedstrijden?:	  Dit	  zijn	  de	  kantine	  inkomsten.	  Er	  zijn	  het	  laatste	  
jaar	  geen	  ‘dotaties’	  gedaan	  aan	  Impala	  vanuit	  de	  3	  wegwedstrijden	  (Veneboerloop,	  8	  van	  



Drachten	  en	  Evinkrun).	  
–	  Wordt	  de	  baan	  ook	  verhuurd	  voor	  de	  Evinkrun	  en	  Veneboerloop?:	  Het	  antwoord	  is	  waarschijnlijk	  
‘nee’,	  dit	  gaan	  we	  uitzoeken.	  
Rein	  geeft	  een	  toelichting	  over	  het	  overnemen	  van	  de	  organisatie	  van	  de	  3	  wegwedstrijden	  door	  
een	  stichting.	  Die	  stichting	  is	  nu	  in	  oprichting,	  zodat	  Impala	  geen	  financiële	  risico’s	  loopt	  voor	  het	  
organiseren	  van	  de	  wegwedstrijden.	  Mogelijk	  is	  er	  ook	  wel	  wat	  vernieuwing	  in	  de	  evenementen	  
nodig.	  	  
–	  Er	  is	  ook	  wel	  bemensing	  nodig	  voor	  het	  organiseren	  van	  o.a.	  de	  cross	  en	  ook	  voor	  
wegwedstrijden.	  Klopt,	  dit	  is	  een	  belangrijk	  punt	  en	  komt	  onder	  het	  volgende	  agendapunt	  aan	  de	  
orde.	  	  
	  

8.	  	   Plannen	  teams	  en	  bestuur	  2017	  
Keuring	  van	  de	  baan:	  voor	  goedkeuring	  de	  komende	  3	  jaar	  zijn	  diverse	  reparaties/werkzaamheden	  
nodig.	  Een	  deel	  hiervan	  gaat	  de	  gemeente	  (laten)	  uitvoeren.	  Er	  zijn	  ook	  dingen	  die	  Impala	  zelf	  uit	  
moet	  voeren,	  o.a.	  aan	  het	  discuskooinet,	  de	  hoogspringmat,	  verspringbak	  en	  -‐balk.	  Oproep	  aan	  de	  
aanwezigen	  is	  om	  binnen	  de	  vereniging	  mensen	  te	  benaderen	  die	  kunnen	  helpen	  bij	  het	  uitvoeren	  
van	  die	  werkzaamheden.	  	  
	  
Ton	  geeft	  een	  samenvatting	  van	  de	  belangrijkste	  plannen	  van	  teams	  en	  het	  bestuur	  voor	  2017.	  	  
–	  Meer	  uitstraling:	  kantine,	  website,	  kleding.	  
–	  Aansprekende	  events:	  FamilyFUN,	  8vandr888,	  winterevenement	  (bijvoorbeeld	  met	  een	  cross,	  
trailrun,	  crossduatlon,	  wandelen,	  nog	  nader	  uit	  te	  werken)	  
–	  Dynamiek:	  dingen	  worden	  energiek	  opgepakt,	  informatie	  zingt	  rond.	  Bijvoorbeeld	  d.m.v.	  een	  
informatiescherm	  met	  actuele	  informatie	  in	  de	  kantine.	  
	  
Voor	  bovenstaande	  zaken	  zijn	  vrijwilligers	  nodig.	  Ton	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  ‘vacante’	  
vrijwilligersfuncties	  binnen	  de	  vereniging.	  	  
	  
Naast	  wedstrijdkleding	  is	  er	  ook	  behoefte	  aan	  trainingskleding.	  Idee	  is	  om	  hiervoor	  paar	  keer	  per	  
jaar	  een	  passessie	  te	  organiseren.	  Vervolgens	  kan	  de	  kleding	  online	  besteld	  en	  afgerekend	  worden	  
(via	  Lawi)	  en	  bij	  Veneboer	  opgehaald	  worden.	  Hiervoor	  zijn	  nog	  mensen	  nodig:	  om	  deze	  
trainingskleding	  verder	  te	  ontwerpen	  en	  om	  de	  passessies	  te	  organiseren.	  	  
	  
Vragen	  vanuit	  vereniging:	  
–	  er	  is	  geen	  nieuwjaarsreceptie	  georganiseerd,	  dit	  is	  ook	  een	  vorm	  van	  binden.	  Erg	  jammer	  dat	  die	  
er	  in	  2017	  niet	  was.:	  Klopt,	  maar	  in	  2016	  was	  er	  bijna	  niemand	  aanwezig	  op	  de	  nieuwjaarsreceptie	  
en	  het	  bestuur	  vroeg	  zich	  daarom	  ook	  af	  of	  er	  binnen	  de	  leden	  nog	  wel	  behoefte	  is	  aan	  dit	  soort	  
bijeenkomsten.	  	  	  

	  
9.	  	   Rondvraag	  en	  sluiting	  	  
Door	  de	  leden	  worden	  de	  volgende	  vragen	  gesteld/opmerkingen	  gemaakt:	  
In	  2015	  is	  er	  door	  een	  groep	  meegedaan	  aan	  de	  bevrijdingsloop.	  Wordt	  dit	  weer	  vaker	  
gedaan?	  Foppe	  heeft	  in	  2015	  meegedaan	  en	  geeft	  aan	  dat	  er	  vanuit	  de	  groep	  van	  2015	  in	  
elk	  geval	  geen	  initiatief	  is.	  In	  2015	  is	  dit	  ook	  niet	  door	  Impala	  georganiseerd,	  maar	  door	  
Chris	  Jaasma	  en	  de	  groep	  die	  in	  2015	  mee	  deed.	  	  
	  
Op	  de	  nieuwe	  wedstrijdkleding	  staat	  een	  logo	  van	  het	  kledingmerk,	  mag	  dit	  wel?	  Een	  klein	  
merklogo	  mag.	  
	  



Wat	  heeft	  de	  vereniging	  het	  afgelopen	  jaar	  gedaan	  aan	  externe	  communicatie?	  	  
Niet	  veel.	  	  
 
Geopperd	  wordt	  om	  een	  eigen	  Facebook	  pagina	  op	  te	  richten	  om	  zo	  doelgroep	  te	  bereiken.	  
Komt	  deels	  omdat	  er	  niet	  genoeg	  vrijwilligers	  zijn	  om	  alle	  ideeën	  op	  te	  pakken.	  	  
 
Het	  idee	  geopperd	  om	  Guido	  Groen	  te	  benaderen,	  hij	  is	  leraar	  bij	  een	  MBO-‐opleiding	  en	  
traint	  bij	  Impala.	  Ook	  de	  contactpersonen	  van	  de	  groepen	  kunnen	  meer	  worden	  gebruikt.	  
	  
Er	  zijn	  verenigingen	  waar	  je	  als	  vereniging	  een	  klein	  bedrag	  betaald	  en	  waar	  je	  dat	  bedrag	  
terug	  krijgt	  als	  je	  vrijwilligerswerk	  doet.	  Is	  dit	  een	  idee	  voor	  Impala?	  Of	  dingen	  verplicht	  
stellen	  bij	  het	  lid	  worden?	  	  

	  
Het	  bestuur	  heeft	  niet	  overal	  ogen	  en	  hoort	  niet	  alles.	  Signaleer	  je	  dingen,	  maak	  het	  dan	  
bespreekbaar	  en	  bekend.	  	  
	  
Rein	  sluit	  de	  vergadering	  om	  22.27	  uur.	  We	  hopen	  op	  een	  mooi	  2017	  voor	  Impala	  met	  mooie	  
sportieve	  prestaties.	  	  


