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 Verslag ALV van AV Impala 19 maart 2018 
 
 
Locatie:  kantine AL Impala 
Tijd:  19.30 instroom, start 20.00 
 
Aanwezig: 
Rodney Hoogterp, GerritJepma, Helga Keijen, Martin Zwier, Eva v.d. Brink, Freerk Bosgraaf (ouders Silke en Marije), Henk Piek, 
Sake Jansma, Sierd Wijnalda, Trees Rankenberg, Harmke Robijns, R.M. de Vries, G. Westra, Jitse de Boer, Suze Maathuis, 
Hendry Westerhof, Anneke Kootstra, Jelmer Kootstra, Jesse de Vries, Jan Bosgraaf, Afien Toering, Rene Jaasma, Sonja 
Bulthuis, Marcel Vleer, Hans van Egmond, Markus Meekma, T. Wijnalda de Boer, W. Wijnalda,  Jan Harm Schippers, Anke 
Zonderland, Tiemen Wittermans, Stefan de Vries, Mikael Jaspers, Dick Gelderblom, Jorica Lie, Wieger Jan de Wit, Sven 
Smeman, Jolanda van Duinen, Bert en Ingrid Overstegen, Hilde Koopmans, Florian van de Dussen, Hanny Delger, Bert de 
Vries, Remco Bouma, Foppe van der Heide, Hetser de Boer, Jelmer Jepma, Chris Smeman, Emiel Muskita, Liza van der Land, 
Ton van Veen, Gerda Wolke, Joost ter Doest, Rein Amels, Angelique Blekkink, Femke Giebels (notulist) 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Wim v.d. Graaf, Cato Bontekoe, Kiek Rem, Lammertje Rodenburg, Geertje Rodenburg, Kasper H. Bruens, Pieter Cremer, Chris 
de Boer, Willie de Vries, Maarten Groenbroek, Sietze Huizenga, Ebe Docter, Marloes Toering-Hardy, Leo Hartelo, Bert Prinsen, 
Sietske Prinsen, Rudi Bissels, Bart Arends, Jan Janssen, Alie Heida, Paul Wolters, Marchien Moek, Eline Vledder, Erik 
Veenstra, Hillegonda Haak, Hilda Kwik, Minne Bosgraaf, Geeske Zonderland, Anton Spinder, Hotze Simonides, Roeland van 
der Wijk, Wilma de Vries, Jouke Jorritsma, Jantsje Lageveen, Karin Laskewitz, Jan Anjema, Hedzer Laskewitz, Els Kalis, Edwin 
Rinsma, Meindert Westra, Aalzen Adema, Haiko Jaasma, Jelly Kloet, Sandra Middel, Evelyn Bontekoe 
 
1. Opening 
Rein opent de vergadering om 20.00 uur en begint met een beknopte samenvatting van 2017. 
De behaalde landelijke sportieve successen van Impala in 2017 waren: Hannah Talstra Nederlands 
Kampioen 1000m steeple chase junioren D2, Brecht van der Vliet 2e 150m junioren D2, Wieger Jan de 
Wit Nederlands kampioen Masters 40+ kogelstoten, Klaas de Vries Masters 50+ 2e 400m, Paul 
Wolters Nederlands kampioen 50+ speerwerpen, Afien Toering Nederlands kampioen 60+ 400m, Jan 
Anjema, Iron man Maastricht succesvol afgerond (de hele triatlon), Iron Man), Ype van Olst Iron man 
Maastricht succesvol afgerond, Ype heeft zich daarnaast gekwalificeerd voor en deelgenomen aan 
WK Iron man Hawai. 
Naast deze landelijke successen zijn er wedstrijdleiders voor de weg opgeleid. Dit is i.v.m. de 
opgerichte Stichting Sport Drachten. Doel van de stichting is de wegwedstrijden - die momenteel in 
organisatie van Chris Jaasma zijn- over te nemen. De wedstrijdleiders die zijn opgeleid, zijn: Rein 
Amels, Angelique Blekkink, Freek Schonewille en Jan Woudstra. Allen worden ook bestuurslid van de 
stichting. Eduard Talstra wordt naar alle waarschijnlijkheid penningmeester (bij akkoord van 
werkgever). 
Rein verzoekt de leden om de presentielijst te tekenen voor degene die dit bij binnenkomst nog niet 
hebben gedaan. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn diverse afmeldingen voor de ALV (zie bovenstaand). Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen ALV 9 oktober 2017 
Opmerking omtrent 1e pagina, namelijk Afien Toering toevoegen als aanwezige. Er zijn verder geen 
op- of aanmerkingen. Notulen worden goedgekeurd door de ALV. 
 
4. Jaarrekening 2017 en de kascommissie 
Jaarrekening 2017 wordt uitgelegd door Ton. Powerpoint presentatie is op te vragen bij het bestuur. 
Kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en stelt voor de ALV decharge te verlenen. 
Decharge wordt verleend. Hans van Egmond treedt af, Eduard Talstra was reserve en treedt komend 
jaar op als lid. Remco Bouma biedt zich aan als nieuwe reserve. 
 
5. Afscheid vrijwilligers 
De volgende vrijwilligers nemen afscheid en worden bedankt voor hun inspanningen en ontvangen 
een presentje: Angelique Blekkink (bestuurslid, communicatie), Ralph de Jong (ledenadministratie 
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Triatlon), Minne Bosgraaf (kantine beheerder). Ralph en Minne zijn niet aanwezig, het presentje komt 
naar hen toe. 
 
6. Schema aftreden bestuursleden 
Schema aftreden bestuursleden wordt besproken; zittingstermijn is 3 jaar, per jaar treden maximaal 2 
leden af. Angelique treedt af, voor Angelique is een geïnteresseerde gevonden, de ALV wordt bij deze 
ook gevraagd om zich aan te melden als kandidaat. Ton stelt zich herkiesbaar en wordt voor de 
komende drie jaar door de ALV unaniem herbenoemd. 
 
7. Goedkeuring voor investering LED baanverlichting 
Huidige situatie baan wordt besproken:  
Impala is eigenaar van de lichtmasten en armaturen. Lampen aan tribune zijde zijn rond 2012 vervangen. Lampen aan Fitaal 
zijde zijn ouder. In 2017 is 1 lamp aan Fitaal zijde vervangen (door de gemeente). Kosten vervangen van een lamp geschat op 
300-400 euro. Huidige energie nota: Aansluitwaarde is 3 * 50 A (1418 euro). Energieverbruik 6700 kWh (970 euro –incl 
teruggave energiebelasting). Admie-kosten 36 euro. Hoge spreiding in lichtverdeling (richtlijn NOC/NSF is 75 lux): op de baan 
tussen 10 en 180 lux, hoogspringen 20 tot 50 lux, verspringen 10 tot 30 lux, grasveld rond de 10 lux. 
Voorstel LED verlichting baan wordt besproken:  
8 armaturen van 1600 W (ook bij voetbalveld in Lippenhuizen), per armatuur 8 verstelbare LED lampen, egale spreiding van het 
licht (d.m.v. een lichtplan), in totaal meer licht op de baan dan nu (min 75 lux op tartan deel), Energie nota: Aansluitwaarde is 3 * 
25 A (252 euro). Energieverbruik 4500 kWh (550 euro). Besparing op energierekening = 1418+970+36 -252-550=1622 euro. 
Onderhoudscontract 120 euro/jaar. Kosten aanschaf na aftrek van de subsidie (5.440): 15.000 euro. Lening (lineair) tegen 4% 
rente en 15 jaar looptijd. Kosten eerste jaar 1600 euro; kosten vijftiende jaar 1000 euro 

Conclusie: LED verlichting (van SportStroom) naar lagere kosten en beter (=egaler en meer) licht. 
De ALV wordt gevraagd wat zij vindt van een optie om via ledencertificaten dit project te financieren 
als alternatief voor een lening bij de bank: 
Op hoofdlijnen: Beoogde bedrag is 15.000 euro. (uitgifte alleen als er voor minimaal 10.000 euro wordt ingeschreven). 
Certificaten van 500 euro. Looptijd van 10 jaar. Start 1 juli 2018. Rente 2% per jaar. Jaarlijks op 1 juli rentebetaling. Alleen leden 
kunnen inschrijven. Certificaat overdraagbaar naar een ander lid. Elk jaar via loting 3 certificaten terugbetalen. Kosten eerste 
jaar 1800 euro. Kosten tiende jaar 1530 euro. 

Vragen uit de ALV:  
- Hoe staat de gemeente hier tegenover? Antwoord: Postief, ze stimuleren maar er is geen subsidie 

voor. 
- Voordeel tov lening bank? Antwoord: 2% kosten vermindering van lening, dus voordeliger voor 

Impala. 
- Wanneer wordt de 0 lijn bereikt? Antwoord: ongeveer 9 jaar. 
- Waarom nu? Omdat het direct kwaliteitsverbetering oplevert. Meerdere lampen zijn op dit moment 

aan vervanging toe. 
- Wat is de levensduur van de huidige masten? Masten zijn 15-20 jaar geleden vervangen? 
Opmerking uit ALV: 
- Mooi initiatief om clubbinding te bevorderen. 
Bij stemming is de ALV unaniem voorstander van LED verlichting. Bij stemming is de ALV unaniem 
voorstander voor uitwerking ‘ledencertificaten’. 
 
Pauze – nieuwe clubkleding Impala passen en bestellen 
Afien: Alle 23 trainers krijgen van Sport 2000 Veneboer Drachten een nieuw jack en naar keuze een 
nieuw shirt. Alle assistent trainers krijgen een nieuw jack.  
Opmerking Joost: Deze kleding is in bruikleen van Impala, met daarbij de opmerking dat het uiteraard 
begrijpelijk is dat kleding na een paar jaar ‘afgeschreven’ is. 
 
8. Begroting 2018 
Begroting 2018 wordt besproken. Powerpoint presentatie is op te vragen bij bestuur.  
Vragen uit de ALV:  
- Inkomsten Stichting Sport Drachten ten bate van Impala? Antwoord: indien dit winstgevend wordt 

in de toekomst, zullen de opbrengsten afvloeien ten gunste van Impala. De begroting wordt 
daarna unaniem goedgekeurd. 

 
9. Sociaal veilige sportomgeving 
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Aanleiding 2017  
Onderzoek NOC*NSF 1 op 8 slachtoffer seksuele intimidatie; daarom verplichting vereniging beleid sociale veiligheid; beleid 
van NOC*NSF en KNAU. Ontwikkeling beleid bij Impala met 2 doelen, namelijk: voorkomen van iedere vorm van 
grensoverschrijdend gedrag en omgang bij onverhoopt grensoverschrijdend gedrag 

Inhoud ‘Veilig Sportklimaat Impala’ 
Gedragsregels Impala (alle bezoekers bij Impala; voor leden; voor bestuur; voor trainers en begeleiders); Aanstellingsbeleid 
trainers en vrijwilligers (pdf ‘veilig sportklimaat Impala’ verstrekken aan trainers; kennismakingsgesprek en VOG trainers; in 
toekomst VOT vrijwilligers); Werkwijze bij grensoverschrijdend gedrag (VCP aangesteld (vcp@impala.nl); werkwijze VCP 
vastgelegd; VCP-er gaat in 2018 cursus volgen AU) 

Creëren breed draagvlak 
bespreken op ALV; vermelding op nieuwe website; uitdragen door trainers en bestuur; ‘hippe’ samenvatting gedragsregels 
zichtbaar in clubhuis. Nieuwe trainers en nieuwe leden pdf ‘Veilig Sportklimaat Impala’ verstrekken. Breed draagvlak creëren, 
samen trots zijn op een cultuur van respectvolle omgang met elkaar. 
Vraag uit de ALV: 
- Reden waarom de VCP niet bekend is, geen beperkende factor om melding te doen, kan ook 

VCP-er zelf betreffen? Antwoord: kans is 1 op 500, dit is gedaan  op nadrukkelijk verzoek VCP-er 
en daarbij zou dit juist ook prettig kunnen zijn (is voor niemand bekend met wie je hebt gesproken) 
i.p.v. beperkend. Evaluatie volgt over 1 jaar, zie vorige ALV. 

 
10. Plannen bestuur en teams 
Doelstelling Impala:  
Juiste aanbod aan Recreatie- en Prestatiesport / Goed kader en goede accomodatie, in een cultuur van respectvolle omgang, 
van werven – binden – boeien en open staan voor samenwerking. 

Missie Impala 2020: 
1. Sportactiviteiten bieden die voldoen aan alle verwachtingen van de leden/klanten  - Dit vergt het juiste aanbod, een goed 

kader en een goede accommodatie 
2. Sterk groeien (op naar 1000-ste lid in 2020 !) - We moeten goed zijn in het  “werven – binden – boeien”. 
3. Een financieel gezonde vereniging zijn met enthousiaste vrijwilligers - We moeten goed zijn in het effectief en efficiënt 

inzetten van vrijwilligers  

Samenvatting 2017: 
Nieuwe assistent looptrainers en assistent jeugdtrainers opgeleid; Toename trainingsaanbod; Succesvolle clinics (Chris en 
Femke o.a.); Baan goedgekeurd tot februari 2020; Weer meer verhuur en meer sponsorinkomsten; Succesvolle 
(club)wedstrijden; Stichting Sport Drachten voor organiseren wegwedstrijden; Wegwedstrijden team en 5 wedstrijdleiders 
opgeleid; Ontwerp nieuwe website en keuze nieuwe clubkleding (Angelique: nog op zoek naar enkele redacteuren, graag 
bezoeken en feedback geven, e-mail accounts Impala worden …@avimpala.nl); Sportlink ingevoerd voor ledenadministratie en 
contributie-inning; Eerste stapjes gezet aanpakken kantine en bovenruimten; Introductie Sociaal veilige Sportomgeving met een 
VCP. Baan goedgekeurd 2020 (binnenkort gesprek bestuur – gemeente aanloop 2020, vervanging baan). Kortom, veel stappen 
gezet, maar ruimte voor meer. 

Doelen 2018: 
Kartrekkers nodig voor Kantine team, Accommodatieteam, Baanwedstrijdenteam en Communicatieteam; Meer poules vormen 
van vrijwilligers; Cursus voor juryleden, om successvolle wedstrijden te borgen; 2018: overgangsjaar voor Veneboerloop en 8 
van Drachten; Invoeren kassasysteem en PIN automaat; Plannen uitvoeren voor aanpassen kantine en bovenruimten; Verder 
verhogen kwaliteit van het aanbod; Plannen ontwikkelen voor uitbreiding krachthonk en nieuw materialenhok; Verbeteren 
communicatie met actuele informatie op scherm in kantine; Grote klussendag 7 april. Kortom, Plannen uitvoeren, we zoeken 
vrijwilligers die een kar willen trekken. Nieuws: we hebben binnenkort, namelijk met ingang van begin april, een 
vrijwilligerscoordinator, Elisabeth Bremer. 
- Toelichting Joost t.a.v. uitbreiding krachthonk en nieuw materialenhok: plan maken voor opslag 

materialen (2 maal zo groot) en vervolgens is het mogelijk om de gewonnen ruimte van het oude 
materialenhok ten gunste te laten komen van het krachthonk. Krachthonk verdubbelt daarmee 
ook. Ten aanzien van de investering in het materiaalhok en krachtruimte willen we wellicht een 
extra ledenvergadering uitschrijven.  

- Toelichting Gerda t.a.v. kantine inkomsten: De omzet van AV Impala blijkt aanmerkelijk lager te 
liggen dan bij atletiekvereniging met ongeveer dezelfde ledenaantallen. Procedures en ideale 
situatie zijn in kaart gebracht. Conclusie: Er kan alleen contant worden betaald en niet worden 
gepind. De eerste stap wordt om het contante geld tot een minimum te beperken. Een kassa 
administratie systeem ontbreekt momenteel, bestuur heeft gekozen voor kassasysteem Credit 
Sportiv, waar zo’n 2000 sportverenigingen inmiddels mee werken. Voordeel: administratie 
systeem, voorraadbeheer, pinapparaat. Doel: aansluiting april 2018. Vragen vanuit ALV: geen. 

 
11. Rondvraag en sluiting 
Rondvraag: 
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- Remco: A-junioren competitie is maar in totaal 2 dagen i.v.m. gebrek aan verenigingen die dit 
willen organiseren. Is dit bekend bij het bestuur? Antwoord: klopt, helaas. 

- Opmerking Joost: dank voor de gratis lockers firma Schippers, Harkema. 
Rein sluit de vergadering om exact 22.00uur. 


