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Verslag online ALV van AV Impala 29 juni 2020 
 
Locatie:  Online via Teams 
Tijd:  Start 19.30 uur, virtuele ‘inloop’ vanaf 19.15 uur 
 
 
Virtueel aanwezig (via kennisgeving aanmelding vooraf): 
Stefan de Vries, Alyssa Bulthuis, Marike Dijkstra, Matthijs Bouma, Freerk Bosgraaf, Chris Smeman, Els Kalis-van der Veen, 
Rein Folkertsma, Jolanda van Duinen, Raoul van Gogh, Hedser de Boer, Jitse de Boer, Gerda Wolke, Sijkie Amels, Dick 
Gelderblom, Angelique Blekkink, Anneke van Veen, Hanny Delger, Hotze Simonides, Tiemen Wittermans, Afien Toering, Rene 
Jaasma, Rodney Hoogterp, Jakob Veenstra, Lammert van der Veen, Emma Wieren, Gerrit Jepma, Wieger Jan de Wit, Trees 
Rankenberg, Foppe van der Heide, Marijke Rinsma-Postma, Sierd Wijnalda, Cato Bontekoe, Ton van Veen, Remco Bouma, 
Joost ter Doest, Rein Amels, Hilde Koopmans, Femke Giebels (notulist). 

 
Afwezig met kennisgeving: 
Wilma de Vries, Lizette van der Vegt, M.Bouma, Lennart Toering en Marloes Toering-Hardy, Rolf H Huizinga, Anton Spinder, 
Jan Woudstra, Jan Bosgraaf. 

 

1. Opening 

Ton heet iedereen vanaf 19.15 welkom. Rein opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen 
welkom tijdens deze bijzondere ledenvergadering. De vergadering is online, omdat dit op dit moment 
vanwege de coronamaatregelen nog de enige optie is om samen te vergaderen. Dank aan Anneke 
van Veen die ons helpt om deze online vergadering in goede banen te leiden. 
 
In het afgelopen jaar 2019 is ons erelid Chris Konings overleden. Rein verzoekt de ALV om 1 minuut 
stilte in acht te nemen en te gaan staan. 
 
Voor Rein is dit een bijzondere afsluiting, omdat dit zijn laatste vergadering is als voorzitter van deze 
prachtige vereniging. Hij bedankt de aanwezige leden dat ze online de vergadering bijwonen en wenst 
iedereen een fijne vergadering. 
 

2. Mededelingen, ingekomen stukken en de notulen van de ALV 8 april 2019 

Een aantal leden heeft zich afgemeld voor de ALV (zie bovenstaand). Er zijn geen ingekomen 
stukken. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Notulen worden goedgekeurd door de ALV. 

 

Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:  

• Geen 

 

3. Jaarrekening 2019 en de kascommissie 

De jaarrekening 2019 wordt doorgenomen door Remco. Een aantal posten worden mondeling 
toegelicht, waaronder de contributie-inkomsten, kantineomzet, verhuur baan, gift ING/Rabo clubkas 
campagne, kosten LED verlichting. De ontwikkeling van de verschillende fondsen wordt besproken, 
waaronder het onderhoud van het clubhuis en de ledencertificaten. Het renovatiefonds krijgt een 
grotere reservering toegevoegd, wat in samenhang is met de huidige renovatie van de rondbaan. Met 
deze reservering zullen uitgaven ten aanzien van de hoogspringbedden,het polstokhoogspringbed, de 
verspringaanloop en het klassikaal discuswerpen, gedekt worden. Dit in verband met nieuwe 
landelijke vereisten en het streven om een veilige oefenplek te creëren voor klassikaal discuswerpen.  

 

Tijdens de controle door de kascommissie zijn de ledencertificaten met nummers 13, 15 en 27 
uitgeloot. Terugbetaling vindt in september plaats. De PowerPoint presentatie, waar de cijfers in 
vermeld zijn, is door leden op te vragen bij het bestuur.  

 

De kascommissie bestond dit jaar uit Foppe van der Heide en Theo Groenland. Op 25 juni 2020 heeft 
Foppe de kascontrole uitgevoerd. Foppe heeft een brief geschreven, welke tijdens de ALV online 
wordt voorgelezen. Foppe adviseert de ALV uit naam van de kascommissie om decharge te verlenen 
over het boekhoudkundige jaar 2019. Decharge wordt verleend door de virtuele ALV. Zowel Foppe 
van der Heide als Theo Groenland blijven ook volgend jaar de leden van de kascommissie. Een 
vrijwilliger die als reserve wil fungeren voor komend jaar, mag zich melden bij het bestuur.  
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Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:  

• Vraag 1 Hoe kan iemand zich aanmelden als reserve? Antwoord: dat kan via de bestuur mail 
bestuur@avimpala.nl 

 

4. Vrijwilligers en bestuur 

Hilde: We hebben als vereniging veel dingen/klussen te doen. Hierbij kunnen we niet zonder de hulp 
van vrijwilligers. Om al deze klussen over meer mensen te verdelen, startten we vorig jaar een 
campagne met de naam ‘Samen Impala’. Bij alle trainingsgroepen hebben we gevraagd wat leden het 
liefste doen: vrijwilligerswerk doen of meer contributie betalen. De meesten gaven aan dat ze bereid 
zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dat is natuurlijk erg fijn. Hierdoor hebben verschillende teams 
versterking gekregen. Voorbeeld hiervan is het klusteam, kantineteam, schoonmaakteam en de 
sponsorcommissie. Mooi om te zien was dat veel trainingsgroepen een zeer actieve bijdrage hebben 
geleverd aan het schilderwerk van ons clubgebouw. We hebben al veel opgepakt, maar we werken 
ook nog aan het opbouwen van verschillende teams. Bijvoorbeeld het communicatieteam en ‘de 
vrienden van Impala’. Dit pakken we het najaar op.  

 

Ton: De volgende vrijwilligers nemen afscheid; Jelmer Kootstra (activiteitenteam), Hanny van der 
Veen (kantineteam), Karin van Gog (contributie-inning). Ze worden bedankt voor hun inspanningen en 
ontvangen nog een presentje. Daarnaast nemen 2 bestuursleden afscheid, namelijk Rein Amels 
(voorzitter) en Femke Giebels (secretaris), ook zij worden door Ton bedankt voor hun inspanningen.  

 

Ton: Ondanks meerdere oproepen en andere pogingen is er geen vrijwilliger naar voren getreden om 
de functie van voorzitter over te nemen. Het bestuur zoekt nog steeds iemand voor deze functie. Cato 
Bontekoe treedt toe als nieuwe secretaris. Het bestuur is erg blij met een jonger bestuurslid voor het 
team. Ook andere jeugdleden zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het bestuur. 

 

Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:  

• Geen 

 

5. Renovatie kantine en rondbaan 

Ton over de renovatie van de kantine: 
Door het klusteam met Jan, Jacob, Gerrit en Ton (Hotze moest door ziekte helaas afhaken) zijn 
afgelopen jaar LED lampen aangebracht in nagenoeg alle ruimten van het clubhuis. In de keuken zijn 
de wanden voorzien van glasvezelbehang en de wanden zijn geschilderd. Verder zijn de nodige 
plafondplaten vervangen en heeft Impala voor 75 euro een beamer en scherm overgenomen van een 
school. Buiten is een deel van het clubhuis geschilderd. Dit mede door de inzet van de AB jeugd en de 
zaterdaggroep. Het schilderwerk is nog niet klaar. Bij deze de oproep aan de trainingsgroepen om een 
deel hiervan op te pakken. Verder is het plan om de kastjes onder de bar te vervangen, de 
achterwand op te leuken en meubilair voor buiten aan te schaffen. Als iemand het leuk vindt om op 
maandagochtend mee te klussen, dan is hij/zij van harte welkom bij het klusteam. Voor koffie wordt 
gezorgd. Aanmelden kan bij Ton. 
 
Ton over de renovatie van de baan: 
Door ziekte bij de gemeente is het budget pas in januari door het college geaccordeerd. Sinds mei is 
de aannemer bekend (Antea Group uit Heerenveen). Zij leggen dit jaar meerdere atletiekbanen aan 
en hebben de nodige ervaring. Het bestuur (Ton en Rein) is betrokken bij het overleg tussen de 
gemeente en de aannemer. Vorige week zijn de gedetailleerde kosten besproken, afgelopen vrijdag 
heeft de gemeente een go gegeven voor de renovatie. Twee weken geleden is de onderlaag (asfalt 
laag) geïnspecteerd. Deze ligt er relatief goed bij, beter dan verwacht. Omdat deze kosten meevallen, 
kan nu toch de renovatie van het hoogspringplateau meegenomen worden. De aanloop van het 
verspringen en de tegelplateaus bij het hoogspringen (deze worden verhoogd) werden al 
meegenomen. Gezien de renovatie heeft de AU nu ook aangegeven dat het polstokbed aangepast 
moet worden aan de nieuwe eisen. Momenteel zit de planning in een stroomversnelling, de laatste 
informatie is namelijk 2 uur voor aanvang van deze online ALV bij Ton binnengekomen. Komende 
vrijdag wordt de toplaag al verwijderd. De start van het aanbrengen van de toplaag staat nu de laatste 
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dagen van juli gepland. Tijdens de renovatie van de baan kan er gebruik gemaakt worden van het 
clubgebouw en krachthonk. Voor trainingen kan het wisselveld gebruikt worden. 
 

Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat, beantwoord door Ton: 

• Vraag 1: Tot wanneer kan er getraind worden op de baan? Antwoord: Tot komende donderdag 2 
juli. We gaan ervan uit dat het wisselveld gebruikt kan worden voor de trainingen. We vragen 
hiervoor toestemming bij de gemeente. Kunnen de ambtenaar steeds niet bereiken, maar 
verwachten dat het akkoord is. Aanvulling: Er is een akkoord gegeven op 2 juli. 

• Vraag 2: Waar is het wisselveld? Antwoord: Het veld tussen de hockey en de korfbal in. 

• Vraag 3: Blijft de grote kogelsector bij de ingang beschikbaar? Antwoord: Ja, let even op de 
scholekster die daar broedt. S.v.p. daarom buiten de blauwe paaltjes blijven. 

• Vraag 4: Is het wisselveld voor 100% beschikbaar? Antwoord: We hopen dat we dit snel horen via 
de gemeente. Aanvulling: Het wisselveld is voor 100% beschikbaar voor ons (bericht van 2 juli). 

• Vraag 5: Kan de aannemer een rol spelen in het apart leggen van de toplaag? Antwoord: Nee. 

• Vraag 6: Is het een idee dat de dingen die wij als vereniging nog moeten doen, dit tijdens de 
training doen deze week? Antwoord: Ja, dit wordt georganiseerd door Sierd. Tijdens de training 
van morgenavond 30 juni wordt dit opgepakt. 

 

6. Begroting 2020 

De begroting van 2020 wordt besproken door Remco. Een aantal posten worden toegelicht, onder 
andere de budgetten van de verschillende teams. De effecten door de coronacrisis heeft invloed op 
Impala, zoals instroom van nieuwe leden (geen nieuwe leden), verhuur inkomsten (weggevallen), 
kantine inkomsten (weggevallen), huur zwembad (verhoogd).  
 
De ontwikkelingen rondom maatregelen en versoepelingen zorgen ervoor dat het heel erg lastig is om 
op financieel gebied vooruit te kijken. De effecten op de inkomsten zijn zodanig, dat Impala in 
aanmerking is gekomen voor de regeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). 
Impala krijgt een tegemoetkoming van het Rijk van 4.000 euro. De PowerPoint presentatie, waar de 
cijfers in staan vermeld is door leden op te vragen bij het bestuur. De begroting wordt goedgekeurd 
door de leden van de ALV. 
 

Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:  

• Vraag 1: Wat houdt het fonds triatlon in? Antwoord Remco: Hierin beheren de leden van de 
triatlon hun eigen kosten en inkomsten. Afgelopen jaar is dit fonds gegroeid, we begroten het 
fonds komend jaar zonder groei. De triatlon kan gebruik maken van dit fonds naar eigen wens. 

 

7. Impala in de toekomst 

Ton: We willen een aantrekkelijke sportvereniging zijn en blijven. Waar we kunnen verbeteren en 

vernieuwen, doen we dit graag. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we als vereniging nu ook lessen 
aanbieden voor kinderen met een beperking en dat we nu ook triatlontrainingen hebben voor jeugd.  
 
Het bestuur heeft een analyse gedaan van waar wij als vereniging goed in zijn en waar we minder 
goed in zijn (SWOT). Hierbij heeft het bestuur ook gekeken naar de trends in de samenleving. Het 
resultaat is 7 thema’s (aandachtsgebieden) om aan te werken. De 7 thema’s/issues zijn: 
1. Hoe zorgen we voor kwalitatief goede trainers/trainingen én een sociale binding om leden vast te 

houden? 
2. Hoe zorgen we ervoor dat we de maatschappelijke trend van meer sporten/bewegen omzetten 

naar meer leden? 
3. Hoe zorgen we voor een accommodatie zodat we senioren onder alle omstandigheden gevarieerd 

kunnen laten sporten? 
4. Hoe zorgen we ervoor dat we een cultuur krijgen binnen de vereniging van ‘voor de leden door de 

leden’? Iedereen helpt als vanzelfsprekend mee. 
5. We hebben ruimte om te investeren, maar waar moeten we nu als allereerste in investeren? 
6. Hoe zorgen we ervoor dat het ‘hart’ van de vereniging groter wordt, dat meer mensen een hechte 

band met de vereniging hebben? 
7. Hoe zorgen we (tijdens de trainingen) voor aanbod van wedstrijdatletiek in de volle breedte?  
. 
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We denken graag samen met jullie na over de invulling van deze aandachtgebieden. Sterker nog, we 
hebben jullie hiervoor nodig. We zijn immers samen Impala, daarom willen we de toekomstplannen 
ook samen maken. Zodra we weer met elkaar kunnen afspreken in het clubgebouw, krijgen jullie 
hiervoor een uitnodiging. 
 

Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:  

• Hoe zit het met de zoektocht naar een trainer voor de jeugd en masteratleten, welke stappen 
worden er genomen op dit moment door het bestuur? Antwoord door Joost: Op korte termijn 
hebben we dit niet kunnen oplossen. Vooralsnog gaan we verder met Sierd. We kijken nu hoe we 
dit op de lange termijn kunnen oplossen. Er worden trainerscursussen bij Impala aangeboden. 
Ook voor assistent-trainers. Van buitenaf een trainer opzoeken is geprobeerd d.m.v. vragen aan 
mensen om ons heen, maar dit heeft vooralsnog tot niets geresulteerd.  

 

8. Sluiting 

Ton sluit de vergadering af met ‘Samen zijn we Impala’. De afgelopen periode is gebleken hoe 
belangrijk het is om samen te zijn. We hopen ook op verbondenheid tijdens de komende periode. Dat 
we naar elkaar om blijven kijken, want ‘Samen zijn we Impala’. 

 

Ton bedankt iedereen die heeft deelgenomen aan deze online ALV van harte. Deelnemers zijn vrij om 
nog even ‘na te zitten’ tijdens deze online vergadering. Bij het ontbreken van een nieuwe voorzitter 
sluit Ton om 20.33 uur de online ALV via Microsoft Teams. 

 

 
 

 


