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Verslag ALV van AV Impala 4 april 2022   
  
Locatie: Clubgebouw AV Impala   
Tijd: Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur   

  
Aanwezig:  

Afwezig met kennisgeving:  

1. Opening en mededelingen  
Opening  
Ton van Veen opent, bij gebrek aan een voorzitter, de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen 
welkom bij de algemene ledenvergadering (ALV).   
Na een woord van welkom wordt stilgestaan bij het overlijden van en  

Na een minuut stilte wordt overgegaan tot de orde van de vergadering.  
  
Er wordt kort teruggeblikt op het jaar 2021:  

• Op materieel gebied:   
o de plaatsing en ingebruikname van het survivaltoestel;  
o er is een nieuwe overkapping voor het polsstokhoogspringbed gemaakt en de 

geleiding daaronder is hersteld;  
o er is een zeecontainer geplaatst waar de frames voor de framerunners zijn 

opgeborgen;  
o de plateau bij de gezamenlijke kogelstootbak is hersteld.   

• Op sportief gebied:   
o verschillende atleten hebben in 2021 de hele triathlon volbracht of marathons 

gelopen;  
o Wieger Jan de Wit is Nederlands Kampioen kogelstoten bij de masters 

geworden;  
o Mark Scholten Nederlands Kampioen 110m horden en staat 3e op de 

wereldranglijst onder 18 jaar.  
  
Daarnaast wordt door het Activiteitenteam de kennis over het reilen en zeilen van AV Impala getest 
middels de quiz ‘petje op, petje af’.  
  
Mededelingen en opmerkingen  
Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn geen mededelingen/opmerkingen over de notulen van de ALV 
van 12 april 2021. De notulen worden goedgekeurd door de ALV.  
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2. Jaarrekening 2021 & kascommissie  
  
Jaarrekening 2021  
De jaarrekening van 2021 wordt doorgenomen door Remco Bouma. Voor het tweede jaar op rij heeft 
de vereniging te maken gehad met de situatie waarin we maar beperkt activiteiten konden 
ontplooien. De leden konden wel trainen, maar er waren slechts zeer weinig wedstrijden die door de 
vereniging georganiseerd konden worden. De cijfers van de jaarrekening moeten dan ook vanuit dat 
perspectief bekeken worden.   
Er is een financieel overschot over 2021. Dat zit vooral in een aantal bijzonderheden. De posten met 
een regulier karakter, zoals contributies, kosten van trainers, afdrachten aan de bonden, kosten voor 
het clubgebouw, kantine-exploitatie waren min of meer als begroot.   
Diverse inkomsten zijn ruim €10.000 euro hoger dan begroot, het gaat daarbij om de volgende 
bijzonderheden:  

• Subsidie van €3.000 van de gemeente Smallingerland voor uitvoering van het 
Sportakkoord – het stimuleren van meedoen aan sporten door een zo breed mogelijke 
groep mensen uit de samenleving;  

• Huurkorting van €4.000, waarvan zo’n €2.500 nog nagekomen is uit 2020. Ontvangen 
vanuit de gemeente Smallingerland;  

• Hogere sponsorinkomsten (€800 meer dan begroot);  
Grote clubactie, Poiesz Sponsoractie en Rabo Clubkas campagne in totaal €1.000 hoger 
dan begroot.  

  
Bij de lasten geldt dat de huur van sportlokalen lager uitviel; niet alle termijnen zijn in rekening 
gebracht, waardoor de lasten lager waren dan begroot. Daarnaast waren de posten voor het gebruik 
van het zwembad lager dan begroot, omdat we vanwege de coronacrisis geen gebruik konden maken 
van het zwembad  
Tevens zijn de volgende twee posten opvallend:  

a. Kosten materialen/onderhoud/licht baan. Dit is €11.000 hoger dan begroot:  
In 2021 zijn grote uitgaven gedaan aan het polsstokhoogspringbed. Hiervoor is een nieuwe 
overkapping gemaakt en ook de onderliggende geleiding is aangepast naar de eisen van deze 
tijd. Deze uitgaven waren in totaal ca. €6.500,-. De uitgaven zijn uit het materiaalfonds 
gehaald. Gevolg is dat het fonds een lagere stand had, dan volgens het vervangingsschema 
berekend is. Het fonds is weer naar het geplande niveau opgehoogd. €3.500 extra is 
toegevoegd aan het fonds onderhoud baan. De reden hiervoor is dat we het fonds op orde 
willen hebben om de overkapping van de tribune en de survivalbaan te kunnen 
onderhouden.  
  

b. Project framerunning:  
In 2021 is het project framerunning gerealiseerd. Met behulp van sponsoren (Stichting de 
Gouden Schakel) zijn er zes frames aangeschaft. De frames kosten €2500,- per stuk. De 
frames worden opgeslagen in de zeecontainer (kosten €4000,- ) waarvoor we €3000,- 
subsidie hebben gekregen. Tevens zijn er extra trainerskosten gemaakt om dit project te 
kunnen realiseren. De vereniging heeft zelf €2500,- betaald voor een frame en heeft 
daarmee drie frames gekregen vanuit Stichting Het gehandicapte Kind (3=1). De betaalde 
€2500,- betrof een voorschot. Dit bedrag is later terugontvangen vanuit de stichting. De 
uitgaven zijn via de exploitatie gelopen, zodat we de subsidie konden verkrijgen.  
De frames staan daarom niet op de balans.  
  

Tot slot is de Survivalbaan gerealiseerd. Dat is een uitgave die tijdens de vorige ledenvergadering is 
afgesproken. De uitgave €14.250 komt uit de “pot” van €15.000.   
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Onze conclusie is dat de vereniging er financieel gezien goed voor. De vereniging heeft een gezonde 
balanspositie met een bankstand van ca €81.000; er is daarmee ruim voldoende dekking voor het 
betalen van onze verplichtingen, zowel feitelijke schulden als de bedragen die we opgenomen 
hebben in de fondsen.   
Vragen/opmerkingen  
Er wordt een vraag gesteld over de inkomsten vanuit contributie. De contributie inkomsten vallen 
lager uit terwijl er in 2021 40 nieuwe betaalde leden zijn bijgekomen. Er wordt gevraagd om een 
verklaring.  
De verklaringen zijn:  

• De 40 nieuwe leden melden zich verspreid over het jaar aan. Daarnaast zijn er veel nieuwe 
framerunners aangemeld in september. Het effect op de contributieinkomsten is daardoor 
lager.  

• Vorig jaar is de betaling van de wedstrijdlicentie bij de NTB overgegaan van de vereniging 
naar de individuele atleet. Hierdoor heeft Impala €1500,- minder contributie geïnd, maar ook 
€1500,- minder afgedragen aan de NTB.  

• We hebben nog wat achterstallige contributie te innen.  
  
Kascommissie  
De kascommissie, bestaande uit Willem Jongsma en Ruben Melching, heeft op 23 maart 2022 de 
jaarrekening 2021, de onderliggende boekhouding en de financiële stukken gecontroleerd. Het 
bestuur werd vertegenwoordigd door de penningmeester Remco Bouma en de administrateur Gerda 
Wolke.  
  
De kascommissie heeft inzage gehad in alle informatie die nodig is om een gedegen oordeel te 
kunnen vellen en komt tot de conclusie dat de winst- en verliesrekening en de balans over dit 
boekjaar een getrouw beeld geven van de financiële gang van zaken en algehele vermogenspositie 
van de vereniging. Aan de leden wordt een positief advies uitgebracht tot het verlenen van decharge 
van het bestuur over het in 2021 gevoerde financiële beleid.  
  
De aanwezigen van de ALV verlenen decharge aan het bestuur.  
Ton van Veen bedankt Gerda Wolke voor het bijhouden van de boekhouding.  
  
Uitgifte ledencertificaten  
Tijdens de ALV zijn de ledencertificaten met de nummers 10, 25 en 3 uitgeloot. Terugbetaling vindt in 
september plaats.  
  
4. Vrijwilligers en Bestuur  
  
Vrijwilligers  
Ton geeft aan dat van de volgende vrijwilligers afscheid wordt genomen:  

•  (kantineteam);  
•  (actviteitenteam);  
•  (trainer);  
•  (klusteam).  

  
De gestopte vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. Er wordt wat langer stilgestaan bij het 
afscheid van .  moet helaas wegens gezondheidsproblemen stoppen met het 
vrijwilligerswerk bij Impala. Voor hem was zijn taak bij Impala een zeer fijne daginvulling en zijn 
werkzaamheden waren voor ons van grote waarde. Ton doet een oproep om een fotoboek te maken 
met foto’s van Henk en degenen die  goed kenden en met hem hebben gewerkt.   
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Bestuur  
Joost ter Doest is in december 2021 afgetreden als bestuurslid trainersbeleid. Remco Bouma begint 
niet aan zijn volgende termijn als penningmeester.  
Ton van Veen, Hilde Koopmans en Cato Bontekoe blijven hun functie continueren.  
  
Er wordt kort stilgestaan bij de rol van Joost in het bestuur. Ton omschrijft Joost als een praktische 
organisator. Joost ontwikkelde ons trainersbeleid en de bijhorende beloningsstructuur.  Ook 
organiseerde Joost diverse trainerscursussen en in corona tijd het praktisch omzetten van de corona 
maatregelen.   
  
Daarnaast wordt kort stilgestaan bij de rol van Remco in het bestuur. Remco wordt door Ton 
omschreven als de specialist/expert in het team. Een specialist doetzaken waar de anderen niet alles 
van begrijpen. De expertise van Remco is boekhouden. Remco heeft voor Impala een degelijke 
financiële structuur neergezet.   
  
Namens de vereniging bedankt Ton Joost en Remco voor hun belangrijke bijdragen.  
  
Toetredende bestuursleden  
Na het aftreden van Joost en Remco was het van belang om deze plekken weer op te vullen. Het was 
een positieve verrassing toen Jesse de Vries met de volgende twee namen kwam: Ruben Melching en 
Willem Jongsma. Ruben treedt toe tot het bestuur als penningmeester, Willem wordt algemeen 
bestuurslid. Daarnaast gaan Ruben en Willem zich onder andere bezighouden met de systemen waar 
de verenging mee moet gaan werken overeenkomstig het systeem van de Atletiekunie.  
  
Aan de aanwezigen van de ALV wordt gevraagd om toestemming tot het toetreden van Ruben en 
Willem tot het bestuur. De aanwezigen van de ALV stemmen met een meerderheid toe.   
  
Tot slot wordt aangegeven dat het bestuur nog naarstig opzoek is naar een voorzitter en een 
bestuurslid voor het trainersbeleid. Tijdens de ALV wordt nogmaals een oproep gedaan tot deze 
vacatures. Met name het vervullen van de functie voor het trainersbeleid heeft voor het bestuur 
prioriteit.   

  
5. Thema Vrijwilligers  
  
Het thema vrijwilligers wordt door Hilde Koopmans toegelicht. Tijdens de ALV wil het bestuur kort 
aandacht besteden aan de (nieuwe) vrijwilligers. De vereniging heeft momenteel bijna 100 
vrijwilligers. Dit zijn er veel, maar veel werk wordt gedaan door dezelfde vrijwilligers. Om toe te 
werken naar een hoger aantal (actieve) vrijwilligers, wordt aan de aanwezigen van de ALV gevraagd 
om gedurende de pauze hierover te gaan brainstormen. Dit wordt gedaan middels de werkvorm 
‘High five’:  

• Duim: wat gaat er goed?  
• Wijsvinger: waar moeten we als Impala op letten?  
• Middelvinger: Wat willen we niet bij Impala?  
• Ringvinger: Waar zijn we trouw aan bij Impala?  
• Pink: Wat willen we ontwikkelen bij Impala?  

  
Hilde geeft aan dat er een terugkoppeling komt van de werkvorm.  
  
Vragen/opmerkingen:  
Door  wordt gevraagd hoeveel afmeldingen er waren voor deze ALV. Cato Bontekoe 
antwoordt dat dit er rond de 7 afmeldingen waren. Vervolgens merkt  op dat er rond de 520 
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betalende leden zijn van Impala. Op basis daarvan concludeert hij dat niet ieders betrokkenheid even 
groot is.  
  
6. Plannen voor 2022  
  
Er wordt per commissie/team een toelichting gegeven op de plannen van dit jaar.  
  
Accommodatie: klusteam  

• Ton geeft een korte review van de zaken die in 2021 zijn gedaan:  
• raampjes geplaatst met roosters erin;  
• plateau gemaakt voor het kleine hoogspringbed;  
• keukenkastjes zijn geïnstalleerd.  

  
Heugelijk nieuws voor het klusteam is dat Gerrit Jepma 25 mei met pensioen gaat en dan gaat 
meedraaien in het klusteam.   
  
De plannen voor dit jaar zijn onder andere dat de voorkant van de overkapping aan de oostkant van 
de atletiekbaan wordt vervangen. Door de storm is deze beschadigd geraakt.   
Er dient een berg afval afgevoerd te worden. Ton doet een oproep aan de aanwezigen van de ALV: 
indien iemand een connectie heeft die een container heeft waarin het afval afgevoerd kan worden, 
dit te laten weten aan Ton. Dit omdat het bedrijfsafval betreft.  
  
Op het gebied van gas en elektra voor het clubgebouw zitten we tot oktober 2025 goed.  
Het contract van de baanverlichting is 1 april afgelopen. Dit contract is automatisch omgezet in een 
variabel contract. In het najaar dient beslist te worden wat we hiermee gaan doen. Als leden hierin 
kunnen meedenken dan wordt dit gewaardeerd. Deze leden kunnen zich melden bij Ton.  
  
Kantineteam  
Het kantineteam heeft momenteel vier leden. Er wordt een oproep gedaan tot twee extra leden, 
waaronder een lid die de organisatie op zich wil nemen. Verder aandachtspunt is de aankleding/het 
gezellig maken van de kantine.  
  
Wedstrijdenteam  
Sierd Wijnalda geeft een toelichting op de wedstrijden die door Impala worden georganiseerd in 
2022. 9 juli is er een clubdag inclusief een clubkampioenschap. De clubdag is bedoeld voor alle 
trainersgroepen.  
  
26 maart is er door Ton een ‘hands-on’ jurycursus georganiseerd. Dit was een succes. De pilot is 
uitgevoerd met toestemming van de Atletiekunie, de wens is dat dit door de Atletiekunie wordt 
doorgezet.  
  
In 2021 is EVI’s beweegavontuur gestart. Kinderen van 1,5 tot 9 jaar kunnen op deze manier 
kennismaken met de sport. Sportbedrijf Drachten was initiator en helpt Impala tot aankomende 
zomer. Vervolgens gaat Impala dit verder oppakken. Door Sierd wordt een oproep gedaan om 
hierover verder mee te denken en/of mee te doen als vrijwilliger.  
  
Trainingenteam  
Er wordt een korte review gegeven op 2021:  

• Survivalbaan – Chris Smeman gaat hiervoor nog een instructie ontwikkelen;  
• EVI beweegavontuur is gestart;  
• 5 baanatletiektrainers volgen cursus niveau 3;  
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• 2 loopsporttrainers volgen cursus niveau 3;  
• 2 trainers (triathlon en loopsport) volgen cursus niveau 4.  

  
Plannen voor 2022:  

• Aandacht voor de kwaliteit jeugdtrainingen en voor instroom/behoud leden;   
• cursus EHBO;  
• cursus assistent-trainers;  
• versterken kwaliteit;   
• recreatieve looptrainingen (begeleiding door Femke en Jolanda).  

  
Vragen/opmerkingen  

 vraagt aandacht voor de kwaliteit van de jeugdtrainingen.  
Sierd geeft aan dat er wordt gewerkt om de pedagogische kant van het trainen te ontwikkelen. Meer 
aandacht voor groepsvorming en de jeugd te laten deelnemen aan wedstrijden. Dit is een uitdaging 
binnen de vereniging.  
  

 geeft dat het belangrijk is dat trainers met capaciteiten worden beloond voor hun inzet.  
Er wordt geantwoord dat hier aandacht voor is en dat we geven wat we als Impala kunnen geven. 
Niet alleen op financieel vlak, maar ook op materiaal vlak (zoals kleding) en scholing. Impala geeft 
een vrijwilligersbijdrage aan de trainers, omdat duur betaalde trainers geen mogelijkheid zijn voor de 
vereniging. Veel trainers bij andere sporten zijn er op basis van ZZP, maar Impala is geen werkgever. 
Als de bijdrage aan trainers omhoog gaat, betekent dat dat de leden meer moeten gaan betalen. 
Voor Impala is dit niet weggelegd, maar we zijn wel in discussie over hoe we Impala professioneler 
kunnen maken en daarmee de trainers kook kunnnen blijven ontwikkelen.  
  
(Jeugd)triatlon  
Doelen voor 2022:  

• Stimuleren en ondersteunen groei jeugd;  
• stimuleren sportieve prestaties van jong tot oud;  
• verbinding houden tussen alle leden d.m.v. meedoen aan teamcompetities, 
clubwedstrijden en uitjes.   

  
Lizette van der Vegt geeft aan dat het erg goed gaat met de jeugdtriatlon. Er zijn momenteel 28 
jeugdleden. Lizette spreekt haar waardering uit over de sponsors en het begeleidingsteam dat 
bestaat uit trainers, ouders, maar ook een aantal jeugdleden.  
  
De jeugd vanaf 12 jaar doet mee aan het landelijk jeugdcircuit. Zij hebben in 2021 de eerste plaats 
hierin behaald. Daarnaast worden er ook interclubwedstrijden georganiseerd.   
  
Activiteitenteam  
Wordt toegelicht door Matthijs Bouma. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen de 
reguliere activiteiten weer worden opgepakt. Matthijs doet een oproep voor extra hulp voor het 
activiteitenteam. Het activiteitenteam is er voor de hele vereniging, maar er wordt geconstateerd dat 
er vaak alleen baanatleten meedoen aan activiteiten.   
Tot slot wordt er een oproep gedaan om mee te helpen om vorm en inhoud te geven aan de clubdag 
van 9 juli.  
  
Aangepast sporten  
Hilde licht de ontwikkelingen toe rondom het aangepast sporten. Framerunning komt voort uit een 
pilot van afgelopen zomer. Nu trainen er elke week rond de 12 kinderen bij Impala.   
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Op dinsdagmiddag traint er al geruime tijd een groep G-atletiek bestaande uit jeugd tussen de 12-20 
jaar met een verstandelijke beperking. Hilde spreekt haar bewondering uit over hoeveel plezier deze 
groep heeft, maar ook in prestaties vooruit gaat.   
  
Sponsorteam  
Rudi Bissels licht de ontwikkeling rondom het sponsorteam toe en stelt de sponsors aan de 
aanwezigen van de ALV voor.  
De verschillende acties zoals de Grote Clubactie, Rabobank clubkas actie en de Poiesz-actie hebben 
ook vorig jaar weer veel geld opgeleverd.  
Rudi doet ten slot een oproep voor versterking van het sponsorteam.   
  
Bestuur  
Hilde licht de ontwikkelingen, review en ambities van het bestuur toe:  
Review:  

• Coronamaatregelen vergden veel tijd en aandacht;  
• financieel goed uit de coronaperiode;  
• opzetten FrameRunning is een succes;  
• vermoeden dat gratis kop koffie als positief wordt ervaren.  

  
Ambities:  

• Werven nieuwe vrijwilligers: van 100 naar 150;  
• taakverdeling binnen het bestuur: minder operationeel;  
• verbeteren van de structuur van de organisatie  
(o.a. een betere aansluiting van triathlon en wandelen bij het bestuur);  
• uitbreiden krachthonk (Pjotr ter Does ten Florian van Dussen zijn hierover aan het 
brainstormen;  
• onderzoek overgang naar Volta voor leden- en financiële administratie.  

  
7. Begroting 2022  
  
Ton licht de begroting voor 2022 toe. Niet alle budgetten konden in 2021 door de verschillende 
teams benut worden:  

• Er is een inflatiecorrectie van 2,2%. Door inflatie en nieuwe leden zijn de 
contributieinkomsten voor 2022 hoger begroot dan voor 2021.Door sponsors en 
coronasteun waren diverse inkomsten erg hoog in 2021, voor 2021 is dit daarom weer 
lager begroot.  

• De trainerskosten zijn hoger begroot in 2022, doordat er meer trainingen worden 
gegeven dan in 2021.  

• De huur van de baan,van de sportzaal en het zwembad valt hoger uit, omdat dezen weer 
volledig gebruikt gaan worden.Kosten voor onderhoud is zijn lager begroot dan in 2021. 
Dit komt doordat er in 2021 veel hoge uitgaven waren door onderhoud en renovatie  

  
Ontwikkeling fondsen  
Enkel voor het fonds (groot) materiaal is een toename verwacht. Voor de overige fondsen wordt er 
een redelijk normaal jaar qua kosten verwacht.  
  
8. Rondvraag en sluiting ALV  
  
Rondvraag  
Ton geeft aan dat er een einde is gekomen aan de ALV en vraagt of er nog vragen/opmerkingen zijn.  
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Sierd geeft aan dat Douwe Amels sinds de vorige ALV weer twee gouden medailles heeft gewonnen. 
Douwe heeft nu in totaal 16 NK’s gewonnen.  
Ton geeft aan dat Douwe vriendenlid is van Impala en betrokken blijft bij de vereniging.  
  

 geeft aan dat er de hele avond is gevraagd om vrijwilligers. Veel leden zijn niet 
aanwezig deze avond; hoe bereik je deze leden?  
Er wordt geantwoord dat dit een grote uitdaging is. Impala heeft een kern vrijwilligers, deze kern zou 
als taak kunnen hebben om de boodschap om meer vrijwilligers te werven kunnen verspreiden. 
Daarnaast wordt er in de Impalees regelmatig aandacht aan besteed en hangt de oproep ook in het 
clubhuis.  
  
Sluiting  
Ton sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheden.  
 




