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Verslag ALV van AV Impala 8 april 2019 
 
Locatie:  kantine AV Impala 
Tijd:  19.30 instroom, start 20.00 
 
Aanwezig: 
Sierd Wijnalda, Grietje Westra, Hotze Simonides, Gerrit Jepma, Sake Jansma, Jelmer Jepma, Remy de Vries, Jorica Lie, Liza 
van der Land, Ebe Docter, Bert en Ingrid Ovenstegen, Jenne de Vries, Matthijs Bouma, Foppe van der Heide, Win v.d. Graaf, 
Cato Bontekoe, Anneke Kootstra, Freek Bosgraaf, Trees Rankenberg, Theo Groenland, Jakob Veenstra, Afien Toering, Tiemen 
Wittermans, Markus Meekma, Eduard Talstra, Bert de Vries, Jolanda van Duinen, Rodney Hoogterp, Jitse de Boer, Florian v.d. 
Dussen, Nico v.d. Dussen, Willem Jongsma, Tobias Bouma, Hedser de Boer, Remco Bouma, Sijkie Amels, Emma van Wieren, 
Fiona de Vries, Sonja Bulthuis, Wieger Jan de Wit, Emiel Muskita, Rene Jaasma. Ton van Veen, Gerda Wolke, Joost ter Doest, 
Rein Amels, Hilde Koopmans, Femke Giebels (notulist) 

 
Afwezig met kennisgeving: 
Evy Reinders, Sandra Middel, Erik Schippers, Linda Schippers-Rozema, Anthea Roseboom (en familieleden), Wilma de Vries, 
Truus Huizenga-Wiarda, Tryntsje de Jong, Willemien Zandberg (en partner Dick), Jelly van der Kloet, Wasan en Hilda Kwik 
(ouders van Hannah en Joah), Alie Heida, Thomas de Boer, Jolanda de Boer, Anita Liebe, Geeske Zonderland, W. van der 
Maar, Jelmer Kootstra, Anton Spinder, Reineke Vogt, L. Rodenburg, G.Rodenburg-Lantinga, fam. Vlasblom, Edwin Rinsma, 
Aalzen Adema, Roeland van der Wijk, Stefan de Vries, Karin van Gog, Hannie Laskewitz, Chris Smeman, Sven Smeman, 
Minne Bosgraaf, Helga Keijer, Marloes Toering-Hardy, Rolf Huizinga, Angelique Blekkink, Hedzer Laskewitz. 

 

1. Opening 

Rein opent de vergadering om 20.00 uur en begint met een beknopte samenvatting van het afgelopen 
jaar (o.a. hoogtepunten en bestuursaangelegenheden).  

 Triatlon; er geldt nu nog een ledenstop van 60 leden, alle competitieteams hebben boven 
verwachting gepresteerd. We zien bij de triatlon een enorme passie in de beoefening van de sport.  

 Atletiek; een hoogtepunt was het behalen van de landelijke finale van de jongens C-junioren.  

 Masters; Klaas Talma heeft in maart een heel ernstig verkeersongeval gehad, Klaas hoopt 
binnenkort te kunnen starten met revalideren.  

 Senioren; Nikkie May Woudstra werd in 2018 Nederlands kampioen indoor hoogspringen.  

 Loopsport; ook hier zien we een grote groep mensen die veel energie steken in het sporten, onder 
andere bij de marathon.  

 Wandelen; in verband met aftreden van trainer Martin Zwiers, in verband met snel 
achteruitgaande gezondheid, is er een groep verminderd. We zijn momenteel zoekende naar een 
oplossing om het wandelen nieuw leven in te blazen.  

 Bestuursactiviteiten; we zijn druk bezig geweest en bezig met het vernieuwen en verbouwen van 
de kantine. We zijn druk geweest met het veilig sportklimaat; het beleid staat, we hebben een 
vertrouwenscontactpersoon en we zijn ook actief met het beleid in praktijk bezig geweest. Dit 
heeft best wat voeten in aarde gehad. We missen nog enkele verklaringen omtrent gedrag van 
enkele trainers en hopen deze binnenkort te ontvangen. Dit is bij deze ook een oproep aan de 
trainers om dit alsnog aan te leveren bij Joost. 

 Tot slot: Douwe Amels is weer lid geworden van Impala. 
 
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 19 maart 2018 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. Notulen worden goedgekeurd door de ALV. 

 

4. Jaarrekening 2018 en de kascommissie 

Jaarrekening 2018 wordt uitgelegd door Ton. Powerpoint presentatie is op te vragen bij het bestuur. 
Vragen vanuit ALV:  

 Waar staan de middelen genoteerd die uit de verschillende acties gekomen zijn?  

 Wat wordt er gedaan met de verschillende fondsen? 
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Er wordt uitgelegd waar de middelen uit de acties zijn opgenomen in de jaarrekening. Eveneens wordt 
de tweede vraag uitgelegd naar tevredenheid van de ALV. 

 

De kascommissie heeft de boekhouding gecontroleerd. Namens de kascommissie geeft Markus 
Meekma uitleg aan de ALV wat er gecontroleerd is en de bevindingen van de kascommissie. Hij geeft 
aan dat het geheel kloppend bevonden is en stelt de ALV voor om decharge te verlenen. Decharge 
wordt verleend door de ALV. Marcus Meekma treedt af. Remco Bouma was reserve, maar wordt 
straks door het bestuur voorgesteld als nieuwe penningmeester en kan daarom niet in de 
kascommissie toetreden. Theo Groenland en Foppe van der Heide bieden zich aan als nieuw lid en 
als nieuwe reserve. 

 

Vervolgens vind de uitloting plaats van ledencertificaten ten behoeve van de ledverlichting. Nummer 
18, 9 en 5 worden uitgeloot. In september wordt de rente uitbetaald aan alle certificaathouders.  

 

5. Afscheid vrijwilligers en schema bestuur 

De volgende vrijwilligers nemen afscheid en worden bedankt voor hun inspanningen en ontvangen 
een presentje: Nieske Sikkema en Jitse de Boer. Martin Zwiers is voor zijn inspanningen al eerder 
bedankt in verband met de achteruitgang in zijn gezondheidssituatie. De overige vrijwilligers die 
afscheid nemen of hebben genomen zijn: Renske de Jong, Sibren Reekers, Hannie Wiersma en 
Freek de Jong. Zij zijn allen niet aanwezig, het presentje komt naar hen toe. 

 

Het aftredingsschema van het bestuur wordt doorgenomen. Het bestuur verzoekt de ALV om 
toestemming te geven dat Remco Bouma de functie als penningmeester gaat overnemen van Gerda 
Wolke. ALV stemt unaniem toe. Gerda blijft ondersteunend de financiële administratie verrichten en 
Remco gaat de bestuursfunctie overnemen. Gerda wordt bedankt voor haar inspanningen. Hilde 
Koopmans heeft sinds 2018 de portefeuille communicatie op zich genomen i.v.m. aftreden van 
Angelique Blekkink. Het bestuur vraagt de ALV bij deze alsnog officieel om toestemming voor 
toetreding van Hilde tot het bestuur. De ALV stemt unaniem toe. 

 

6. Renovatie kantine / clubhuis 

Samenvattend de status:  

 Keuken verplaatst en ingericht, oostwand dichtgemaakt, nieuw meubilair aangeschaft, 
vergaderruimte boven verbeterd (nieuwe vloer, schilderen, TV scherm), wedstrijdsecretariaat 
verbeterd (nieuwe vloer, veel materiaal is verplaatst naarde opslag in de container).  

Het volgende moet nog worden uitgevoerd:  

 Vernieuwen kastjes onder de bar, afwerken wanden en verder, ’opleuken’ kantine, inrichten 
wedstrijdsecretariaat en opbergruimten boven, vernieuwen buitenmeubilair. ALV wordt gevraagd 
om mening te geven omtrent type verlichting (er hangen 2 types).  

De status qua begroting van de renovatie wordt toegelicht. Het voorstel is om extra budget vrij te 
maken uit het bufferkapitaal/algemene reserve van € 5000 voor verdere aankleding, afwerking en 
tuinmeubilair. Dit wordt, na uitleg over de positieve waarde van de algemene reserve, unaniem 
goedgekeurd door de ALV. 

 

Pauze 

 

7. Begroting 2019 

Begroting 2019 wordt besproken. Powerpoint presentatie is op te vragen bij bestuur.  
Voor wat betreft de contributie van 2019 het volgende: er wordt een inflatiecorrectie toegepast op de 
contributie, conform eerder gemaakte afspraak (ALV 2016).  
Opmerking/vragen uit de ALV: 

 afspraak was om af te ronden naar boven op hele euro’s (enkele jaren geleden in ALV 
afgesproken), maar dit wordt niet uitgevoerd. Is het bestuur hiervan op de hoogte.  

Bestuur was hiervan niet op de hoogte en zoekt dit na. 
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8. Vernieuwing rondbaan 

Samenvattend de status:  

 Tijdsplanning gemaakt met gemeente (gestart in mei 2018), deskundigen Atletiekunie betrokken, 
proefboringen gedaan om conditie asfalt laag te bepalen  
=> deels geringe laagdikte geeft zorg, wensen aangegeven en kostenschatting gemaakt (o.a. met 
aanloop verspringen 1 geheel; klassikaal discuswerpen) 

Het volgende moet nog worden uitgevoerd: 

 Gemeentelijke goedkeuring voor de begroting (gereserveerde budget door de gemeente is 
namelijk bij lange na niet voldoende), bestek maken door gemeente, gunning starten in september 

Wat hiervoor nodig is, is 4 weken droog weer boven de 20 graden in het voorjaar van 2020. 

Vraag uit de ALV: 

 Komt er ook, net als bij vorige renovatie een toezichthouder vanuit de club die tijdens de renovatie 
aanwezig is? 

Bestuur heeft dit momenteel nog niet afgedekt, i.v.m. tijdspad en onbekende planning, maar zal dit 
meenemen en trachten dit te realiseren. 

 

9. Nieuw krachthonk, materialenhok en toegang boven 

Er zijn plannen voor een nieuw krachthonk (groter, breder inzetbaar, voor meer mensen geschikt).  
Naar verwachting is dit een investering in de orde van grootte van 50.000 euro. Daar is een goed plan 
voor nodig en een groep vrijwilligers die dit plan kunnen maken. Vervolgens toestemming nodig voor 
het plan en daarna volgt het proces van realiseren van het plan. Oproep wordt aan de ALV gedaan 
voor vrijwilligers. Tijdens de ALV staat niemand op om in dit project te stappen, geïnteresseerden 
mogen zich te allen tijde melden bij het bestuur. 

 

10. Plannen bestuur en teams 

Plannen bestuur; 

 Borgen succesvolle renovatie baan, ledenwinst bij de jeugd, effectueren vrijwilligersbeleid, 
opbouwen wandelsport, nieuw krachthonk, materialenhok en toegang boven 

Plannen vrijwilligersbeleid (onderdeel bestuur); 

Review: 

 Tijdelijke commissie opgesteld (Elizabeth, Hilde, Ton, Femke), beleid opgesteld (uitleg via pdf), 1
e
 

stappen in uitwerking beleid 

Plan: 

 Werken met vaste kleine teams, die de organisatie uitvoeren, per team 1 coördinator met korte lijn 
vast bestuurslid, per team een x aantal vrijwilligers die ingedeeld kunnen worden, meerdere 
poules met ad hoc vrijwilligers (verkeersregelaars, juryleden, klussers, vervoer, wedstrijdhelpers) 

Een preview van het nieuwe vrijwilligersbeleid wordt gepresenteerd, genaamd ‘Samen zijn we Impala’. 
Meer informatie volgt binnenkort. 

Plannen kantineteam 

Review: 

 Nieuwe leden (Theo, Michelle en Suze), pinnen ingevoerd (uiteindelijk doel is alleen pinnen), 
aanschaf materiaal en wijzigingen (nieuwe koeler, nieuwe leverancier, nieuwe bakken), Theo en 
Agnes geslaagd voor cursus Sociale Hygiëne 

Plan: 

 Methoden ontwikkelen stimuleren verkoop, nieuw buitenmeubilair, opschonen tafel, opslagruimte, 
serviesgoed 

Theo stelt zichzelf voor en licht het volgende toe: Inmiddels een goed team om zich heen, doel is om 
goed samen te werken. Daarnaast een vervelend bericht, namelijk dat het geldkistje verdwenen is en 
dat eveneens goederen verdwijnen, ondanks dat zaken achter slot en grendel staan. Rodney vult aan 
dat ook trainingsmaterialen regelmatig ontbreken en verdwijnen. Sloten zullen worden vernieuwd, met 
elkaar kunnen we afspreken om goed op te letten. 

Plannen Activiteitenteam 
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Plan: 

 BBQ op 6 juli (gekoppeld aan de Family Fun), feest voor jeugd gekoppeld aan tweede 
clubwedstrijd 7 september? Nieuwe opzet proberen tentenkamp pupillen, meer leden naar 
clubfeest! 

Daarbij ook een oproep om het team aan te vullen, vrijwilligers kunnen zich melden. 

Plannen accommodatie team 

 Uitbouwen regulier klusteam; kleine maand geleden opgestart.We hebben graag nog mensen 
erbij, iedere maandag ochtend 2,5 uur, bij deze een oproep voor vrijwilligers. 

 Opzetten poule met ad hoc klussers, verbeteren conditie clubgebouw => schilderen! Afronden 
renovatie kantine en ruimte boven, betere uitstraling tribune, materiaalhok, overkappingen hoog 
en pols. 

 Klussendagen op 13 april en 11 mei! 

Plannen triatlonteam 

Review: 

 Invoeren 3 zwemtrainingen, algemene fietstraining vervallen door lage opkomst, krachttraining bij 
Fitaal, weekschema voor alle leden, online trainingsprogramma en 8-wekelijks trainersoverleg 

Plan: 

 Alle zwemtrainingen 1½ uur, invoeren fietstraining op de wielerbaan (geschikt voor alle niveaus, 
onlangs gestart, gezamenlijk met 3 verenigingen uit Drachten), opnieuw wisseltraining invoeren, 
verdere scholing (assistent) trainers, kennismaken met triatlon voor jeugd (onlangs gestart) 

Plannen trainingenteam 

Review: 

 Trainersbeleid is opgesteld en geïmplementeerd en gepresenteerd, trainersbijeenkomst voor 
afstemming / veiligheid / kwaliteit / omgang (ethiek), presentaties voor ouders van pupillen en CD 
junioren 

 Trainersplanning (pupillen en ABCD-junioren, trainers verschoven, ingepast). Aantal leden bij 
pupillen en D-junioren daalt 

 Triatlon + atletiek: twee trainers in opleiding voor niveau 4 of 5, wedstrijdgroep AB-Junioren 
gestart, grote groepen bij jeugd in combinatie met trainersverloop opgevangen. Meer trainers, 
minder kosten.  

 Van bijna alle trainers (95%) hebben we VOG verklaring 

Plan: 

 Impala richt zich op wedstrijdsport en recreatieve sport. Sociale- Veiligheid zullen we continu aan 
werken.  

 Kwaliteit? Hoe borgen we dat trainingen goed, leuk, uitdagend en afwisselend zijn? Hoe helpen 
we de assistent-trainers? Hoe zorgen we dat kwaliteit voldoende is om ambitieuzere atleet 
aansluiting te laten vinden bij RTC/Top 

 Trainerscoördinator triatlon aanstellen (formaliseren bestaande situatie) 

 Duidelijker positionering loopgroepen, welke groep is geschikt voor wie. 

 Krachttrainers (2) + opzet krachttraining voor de breedte v.d. vereniging 

 2 (assistent-)fietstrainers vinden/opleiden 
Vragen uit de ALV: 

 Wordt er gedacht aan vervangende trainingsfaciliteiten op het moment dat de baan gerenoveerd 
wordt? 

 Op welke manier wordt de financiering geregeld van het professionaliseren van de triatlon? 

 Hoe kan de kwaliteit verbeterd worden bij de jeugdtraining en bijvoorbeeld een kwaliteitscontrole 
gestart worden? 

Vragen worden beantwoord in de ALV. Alle drie de zorgen worden gedeeld en er zal aandacht voor 
zijn het komende jaar. 
 
Plannen baanwedstrijden team 

 Jurycursus (loopt, 8 deelnemers), focus op werpnummers, vervolg meerkamp pupillen, junioren 
CD, werpmeerkamp junioren AB, senioren, masters 

 Wedstrijden en evenementen: Athletic Champs op 20 april, 1
e
 clubwedstrijd 1 juni (met ET, focus 

op loopnummers, open voor alle leeftijden, traditionele meerkamp voor pupillen, junioren CD, 
sprintmeerkamp junioren AB, senioren, masters, voor MILA lopers 800 en 1500 (MILA lopers 
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kunnen suggesties inleveren), competitie wedstrijd B junioren op 23 juni, Family Fun 6 juli, 
competitie B junioren op 23 juni, 2

e
 clubwedstrijd 7 september 

Vragen uit de ALV: 

 Zit er ook hoogspringen in de wedstrijd? 

 Bestaat het fenomeen clubrecord nog? Bij de Masters ‘bestaan’ er nu namelijk geen clubrecords 
van Impala op dit moment. 

Vragen worden beantwoord door bestuur. Hoogspringen zit in de wedstrijd. Vrijwilligers mogen zich 
aanmelden om Master clubrecords systeem te ontwerpen en bij te houden. 

 

11. Rondvraag en sluiting 

Rondvraag: 

 Oproep door Rein: Stichting Sport Drachten heeft voor 1
e
 maal Veneboerloop georganiseerd, 1/3

e
 

meer deelnemers, bijzonder leuk dat vele Impala leden deel namen. Dit jaar durft de Stichting de 8 
van Drachten nog niet over te nemen. Wel is de triatlon club in samenwerking met de Stichting 
een triatlon wedstrijd aan het voorbereiden is. Na aftreden van voorzitter van bestuur van Impala 
zal Rein wel voorzitter blijven van Stichting Sport Drachten. 

 Hoe zit het met de opfrissing van de juryleden? Antwoord: Ton geeft aan dat dit wordt opgepakt. 

 Is het mogelijk om eventueel rekening te houden met de douche-toilet van de dames i.v.m. de 
privacy het verbouwen van het krachthonk? Nu kijk je zo de ruimtes in namelijk. Antwoord: Mocht 
hier budget voor zijn dan kan dit worden meegenomen in het plan. 

 De uitnodiging van de ALV kwam erg laat dit jaar. Kan dit volgende keer eerder? Antwoord: Klopt. 
Dit zal volgende keer eerder aangegeven worden. 

 

Rein sluit de vergadering om 22.22 uur. 


