Verslag online ALV van AV Impala 12 april 2021
Locatie: Online via Teams
Tijd: Start 20.00 uur, virtuele ‘inloop’ vanaf 19.45uur
Virtueel aanwezig:

Femke Giebels, Trientsje Jepma, Wieger Jan de Wit, Angelique Blekkink, Anneke, Anton de Boer, Bert de Vries, Dick
Gelderblom, Afien Benus, Douwe de Vries, Emiel Muskita, Emma van Wieren, Fiona de Vries, Foppe van der Heide,
Freerk Bosgraaf, Geeske, Gerbrand Bontekoe, Gerda Wolke, Hanny Delger, Harm Jan Kootstra, Hedser de Boer,
Jitse de Boer, Ila en Rolf Velema, Jolanda van Duinen, Jos Jongsma, Els Kalis – van Veen, Kieran Schra, Jarin van der
Kooi, Marne van der Kooi, Marian Brouwer, Menno Iedema, Mirthe de Jong, Matthijs Bouma, Rein en Sijkie Amels,
René Jaasma, Rick Jongsma, Sonja Bulthuis – van Bruggen, Stefan de Vries, Tjitte Kooistra, Tobias en Simon
Bouma, Trees Rankenberg, Jesse de Vries, Sierd Wijnalda, Yassine Bulthuis

Afwezig met kennisgeving:
Wilma de Vries, Minke Spoelstra, Marloes Hardy

1. Opening en mededelingen
Opening
Ton van Veen opent, bij gebrek aan een voorzitter, de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen
welkom bij deze digitale algemene ledenvergadering. De vergadering is online, omdat wegens de
coronamaatregelen het nog niet mogelijk is om met een grote groep samen te komen.
Er wordt kort terug teruggeblikt op het jaar 2020:
- een geslaagde renovatie van de atletiekbaan. Ton spreekt zijn woord van dank uit aan Erik
Tilma (gemeente Smallingerland) voor de snelle besluitvorming en Derk Kuiper (Antea group)
voor zijn deskundigheid en het gaan voor het beste resultaat. Daarnaast wordt een woord
van dank uitgesproken aan Sierd Wijnalda voor het regelen van het polsstokhoogbed en de
nieuwe hoogspringbedden.
- Ledenverloop: in 2020 minder opzeggingen dan in voorgaande jaren, maar ook minder
aanmeldingen (resultaat is 17 leden minder).
- Over 2020 is een positief financieel resultaat door o.a. de opbrengst van de Grote Clubactie
(€5000,-) en een bijdrage van het Rijk.
Deze ALV bevat naast de mogelijkheid van het stellen van vragen of het geven van opmerkingen via
de chat een interactief gedeelte. Door het Activiteitenteam is een pubquiz georganiseerd, waardoor
er gedurende de ALV vragen worden gesteld over het reilen en zeilen van AV Impala.
Mededelingen en opmerkingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn geen mededelingen/opmerkingen over de notulen van de ALV
van 29 juni 2020. De notulen worden goedgekeurd door de ALV.
Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:
Geen.

2. Jaarrekening 2020 & kascommissie
De jaarrekening van 2020 wordt doorgenomen door Remco Bouma. Financieel gezien is er een
positief resultaat behaald van €15.000,-. Een aantal posten wordt mondeling toegelicht waaronder
de contributie-inkomsten, (het gebrek aan) kantineomzet, verhuur van de baan en de trainerskosten.
Bij de trainerskosten heeft er een behoorlijke reductie plaatsgevonden. Er is €9000,- overgehouden
ten opzichte van de begrote kosten, wat deels komt door de coronacrisis. Daarnaast heeft AV Impala

een compensatiebedrag ontvangen van gemeente Smallingerland als tegemoetkoming voor de
gevolgen van de coronacrisis.
Effect van de coronacrisis op de exploitatie
Een aantal posten wordt doorgenomen waarbij wordt aangegeven wat het ‘coronaeffect’ hiervan is
ten opzichte van 2019. Er zijn minder trainingen gegeven, AV Impala heeft subsidies ontvangen, er is
sprake van een klein ledenverloop. Dit heeft geresulteerd in een positief resultaat van €5250,-. Dit
bedrag komt in een ‘Corona-compensatiepot’. Later in de ALV wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling fondsen in 2020
Voor een aantal elementen zijn fondsen aangelegd in de balans. Met deze fondsen wordt gespaard
voor zaken die wij belangrijk vinden om te faciliteren bij AV Impala (o.a. cursuskosten, onderhoud
kantine/clubhuis). Voor de renovatie van de atletiekbaan was een fonds opgericht met een bedrag
van €15.000,-. Dit geld was gereserveerd om eventueel uit te wijken naar een andere atletiekbaan
om te gaan trainen, door de coronacrisis is hier geen gebruik van gemaakt. Dit bedrag blijft echter
beschikbaar, hier wordt later in de ALV op teruggekomen.
Kascommissie
De kascommissie bestaande uit Foppe van der Heide en Theo Groenland heeft Remco bevraagd over
de financiën. Foppe van der Heide doet in de chat het verzoek aan de ALV om het bestuur decharge
te verlenen over het boekhoudkundige jaar 2020.
Op 27 april 2021 heeft de kascommissie een verslag aan het bestuur gestuurd waarin het volgende
advies is opgenomen: "De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur
decharge te verlenen. Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde financiële bestuur, kan
decharge aan het bestuur worden verleend."
Aan de leden is tijdens de Ledenvergadering de décharge gevraagd. Er was niemand op tegen,
waardoor het bestuur ook feitelijk is gedéchargeerd.
Uitbetalen ledencertificatie
Tijdens de ALV zijn de ledencertificaten met de nummers 8, 16 en 6 uitgeloot. Terugbetaling vindt in
september plaats.
Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:
Geen.

3. Voorstel “Corona” compensatie en investeringen in trainingen
Namens het bestuur wordt door Joost ter Doest het voorstel gedaan tot ´corona compensatie´ en
investeringen in trainingen. Het voorstel is om de €5250,- dat in de corona compensatie pot zit te
besteden aan de volgende zaken:
1. Gratis eerste kop koffie/thee bij nazit (proef voor 1 jaar) (schatting: €1500,-). Doel:
investeren in meer sociale binding)
2. Geen indexatie contributie 2021 (€1500,- in 2021 en oplopen). De bondscontributie gaat ca.
4% omhoog)
Investering in trainingen:
Doordat er sprake is van een structurele plus in de begroting en doordat het fonds van de renovatie
van de baan niet is gebruikt, wordt het voorstel gedaan om dit bedrag te investeren in een breder
trainingsaanbod. Het voorstel is om uit de ‘renovatiepot’ survivaltoestellen voor jong en oud te
betalen. De kosten hiervoor zijn ca. €15000,-. Te zijner tijd wordt een team samengesteld die de
exacte invulling van dit voorstel gaat invullen. Het betreft een forse investering voor AV Impala,
echter is het een investering die verantwoord en betaald kan worden door AV Impala.

Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:
Geen. Indien de leden opmerkingen/ideeën hebben over bovengenoemde voorstellen, kan dit
gemeld worden via een e-mail aan het bestuur.
Huldiging clubkampioenen:
Sierd leidt de huldiging van de clubkampioenen van 2020.

4. Vrijwilligers en Bestuur
Vrijwilligers
Ton geeft aan dat AV Impala ongeveer 100 vrijwilligers heeft, maar dat dit aantal in de praktijk wel
hoger uitvalt. Van een aantal vrijwilligers wordt afscheid genomen:
- Els ter Schure (voorzitter geweest van de triatlonafdeling);
- Tiemen Wittermans (trekker geweest van het activiteitenteam);
- Dries Wedzinga (stopt met het geven van training)
Ton spreekt een woord van dank uit aan bovenstaande vertrokken vrijwilligers.
Bestuur
De termijnen van Ton en Hilde Koopmans lopen af. Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de
functies die Ton en Hilde bekleden. Beiden willen graag hun functie continueren.
Ondanks meerdere oproepen tot het invullen van de vacature van voorzitter, hebben zich geen
kandidaten gemeld. De oproep blijft staan.
Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:
Geen.

5. Highlights plannen commissies/teams voor 2021
Ton, Hilde en Joost gaan de verschillende commissies/teams die actief zijn binnen AV Impala bij langs
en geven hierover een korte stand van zaken.
• Het accomodatieteam is het afgelopen jaar bezig geweest om de accommodatie op te
knappen en ‘op te leuken’. Er wordt een oproep gedaan om aan te sluiten bij het
accommodatieteam.
• Het klusteam is elke maandag aanwezig op de accommodatie, hier zijn meer vrijwilligers ook
altijd welkom. Het afgelopen jaar heeft dit team o.a. de verlichting onder de afkapping
gerealiseerd.
• Het wedstrijdenteam hoopt dit jaar weer op gang te komen. In ieder geval zijn alle
wedstrijden tot 9 mei afgelast.
• Het activiteitenteam wil zich zodra het kan dit jaar weer inzetten. Het streven is om dit jaar
een kamp voor de jeugd te organiseren.
• Het sponsorteam is in 2020 gestart met een andere manier van sponsoring:
sponsorpakketten van goud, brons en zilver. Bij de Grote Clubactie zijn 9 superloten verkocht
en is een totaalbedrag van €5000,- opgehaald.
• Voor de triatlon is vooralsnog de competitie ingepland. De jeugdafdeling groeit hard.
• Het trainingenteam heeft 36 actieve trainers. Het is zaak om structureel trainers op te leiden
door middel van cursussen. Het doel is om de recreatieve loopgroepen te versterken en uit
te breiden. Daarnaast is het doel om de baanatletiek voor ABjunioren/senioren/masters te
versterken.

Tot slot zijn er ontwikkelingen bij het aangepast sporten. Een groep racerunners gaat starten.
Daarnaast was er al G-atletiek op de dinsdagmiddag.
Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:
Geen.

6. Begroting 2021
De begroting van 2021 wordt besproken door Remco. Een aantal posten worden toegelicht. De
teams hebben door de coronacrisis een groot deel van hun budget niet kunnen uitgeven. Het budget
van 2021 komt bovenop het budget van 2020. In de begroting zitten een paar voorzichtige aannames
vanwege de coronacrisis, desondanks is getracht om een zoveel mogelijk realistisch beeld van de
begroting weer te geven.
Er is nog geen nieuwe lid voor de kascommissie. Foppe heeft het voor 2 jaar op rij gedaan. Theo blijft
volgens het schema nog een jaar in de commissie. Voor april 2022 is een nieuw lid nodig. Vrijwilligers
kunnen zich melden via een e-mail naar het bestuur.
Binnengekomen vragen/opmerkingen via de chat:
Geen.

7. Sluiting ALV
Ton sluit de vergadering en bedankt de leden die hebben deelgenomen. Daarnaast bedankt Ton
Matthijs en Willem die de pubquiz hebben georganiseerd.
Ton spreekt de verwachting uit dat we snel weer samen kunnen trainen, wedstrijden kunnen
organiseren, weer gezamenlijk kunnen klussen en het clubfeest weer kunnen organiseren. Hiermee
wordt de ALV door Ton afgesloten.
Vragen kunnen nog gesteld worden in de chat of achteraf nog via een mail aan het bestuur.

