Notulen extra ledenvergadering AV Caesar d.d. 8 januari 2019
Ten geleide: Deze extra ledenvergadering is op verzoek van de leden bijeengeroepen om op een aantal punten duidelijkheid te verkrijgen eerder
dan op de reguliere jaarvergadering in maart.
1. Opening
Sonja Kragten opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom.
2. Visie en organisatiestructuur AV Caesar
Ivo Faashen licht toe dat dit punt is geagendeerd omdat hij nieuwsgierig is naar de toekomstvisie en de organisatiestructuur van het huidige
bestuur.
Sonja geeft aan dat de vereniging de afgelopen jaren stabiel is qua ledenaantal, het trainerskorps waar nodig is aangevuld en extra juryleden zijn opgeleid. Leden vragen zich af hoe wordt gedacht over de bemensing van het bestuur, vorm wordt gegeven aan het inrichten van
commissies en de ontwikkeling van een kracht- en beweegruimte.
Sonja geeft hierop aan dat het verzoek om deze vergadering te plannen en de oproep voor nieuwe bestuursleden zich heeft gekruist. De
bemensing van commissies wil, ook na diverse oproepen, niet goed
lukken.
Bert Nijssen licht toe dat het bestuur de handen vol heeft aan het
draaiende houden van de huidige vereniging en dat een vereniging op
deze wijzen gedurende jaren voort kan bestaan maar dat het, gezien
de veelheid van ontwikkelingen, tijd wordt de visie hier aan te toetsen.
Dit is een taak die niet uitsluitend is voorbehouden aan het bestuur
maar is een opdracht voor álle leden.
3. Ontwikkelingen omtrent krachtruimte
In de zomer van 2018 liet de gemeente Beek weten dat het realiseren
van een krachtruimte bij de Haamen niet in 2018 plaats zou vinden en
er een nieuwe aanbesteding plaats zou vinden. Binnen AV Caesar is
daarna, in overleg met het bestuur, een cie. gevormd die zich tot doel
had om plannen te ontwikkelen voor het realiseren van een kracht- en
beweegruimte1 naast de baan. Dit heeft geleid tot een gesprek met de
wethouder van de gemeente Beek. In dit gesprek zijn de wensen van
AV Caesar voor een eigen ruimte toegelicht waarbij de wethouder,
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Voor (baan)atleten is een beweegruimte van belang om bij slechte weersomstandigheden tóch hun techniek
te kunnen onderhouden. Enkel een krachtruimte is daarvoor niet voldoende.

m.u.v. de financiële haalbaarheid, geen belemmeringen zag in het realiseren van deze wensen maar dit te willen onderzoeken i.r.t. het plan
van de gemeente om een ruimte aan de sporthal te realiseren. E.e.a.
zou in een brief worden bevestigd.
Ná nogmaals een brief van de cie. aan de gemeente is deze reactie recentelijk ontvangen en wordt ter vergadering door Sonja voorgelezen.
De reactie van de gemeente is echter wezenlijk anders dan uit het gesprek met de wethouder mocht worden geconcludeerd. Ivo Faashen, lid
van betreffende cie., geeft aan dit op te willen nemen met de gemeente.
Jef Schillings licht toe hoe de gesprekken over een krachtruimte in het
verleden zijn gelopen. Deze gesprekken hebben destijds geleid tot een
realisatieovereenkomst die de gemeente verplicht tot het realiseren
van een krachtruimte.
Enkele van de aanwezige leden geven blijk van ongenoegen over de
geboden oplossing (het realiseren van een krachthonk van 80-100m2
bij de Haamen). De ruimte is niet groot genoeg en het duurt inmiddels
al bijna 4 jaar. Daarnaast is de huidige oplossing in de voormalige
brandweerkazerne niet veilig en veel te klein en zijn er leden die de
ruimte naast de eigen baan wensen. De leden wensen derhalve betrokken en geïnformeerd te blijven over de voortgang en vragen het bestuur om druk uit te blijven oefenen op de gemeente.
4. Plan van aanpak nieuw te formeren commissies
Op verzoek van Sonja lichten de leden die zich hebben aangemeld voor
het bestuur dit punt toe.
De beoogde bestuursleden geven aan de leden voorop te willen stellen
in hun (concept)visie op de organisatiestructuur (bijlage). Commissies
staan ten dienste van de leden maar moeten ook worden bemenst door
(tal van) leden. Het bestuur wil faciliteren en enthousiasmeren.
In aanloop naar de jaarvergadering in maart zal verder worden uitgewerkt wat van een commissie wordt verwacht en zullen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse commissies worden beschreven. Hierdoor wordt het voor potentiële commissieleden
duidelijk wat van hen wordt verwacht en waar ze “ja” tegen zeggen.
De kandidaat-bestuursleden geven aan minimaal één jaar nodig te
hebben voordat invulling is gegeven aan alle nieuwe ideeën en plannen. Hierbij is de hulp van leden hard nodig.

5. Statuten en huishoudelijk reglement AV Caesar
Desgevraagd licht Ivo Faashen toe dat de statuten en het huishoudelijk
reglement niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De kandidaatbestuursleden zullen dan ook deze documenten vertalen naar de huidige tijd en situatie van de vereniging. Aanpassingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ledenvergadering.
6. Benoeming nieuwe bestuursleden
De oproep van het bestuur heeft geleid tot de aanmelding van drie
kandidaten voor het bestuur. Ivo Faashen, Maurice Dassen en Raoul
Kuijpers stellen zich kort voor en worden door de vergadering benoemd.
7. Aftreden bestuursleden
Anke Dahlmans (penningmeester) geeft te kennen per direct af te zullen treden.
Sonja Kragten (secretaris en voorzitter a.i.) en Nick Bocken (lid) geven
aan af te zullen treden op de jaarvergadering in maart. Beiden willen
zich middels commissiewerk blijven inzetten voor de vereniging.
8. Benoeming kascontrolecie.
Door het toetreden tot het bestuur van Raoul Kuijpers (lid kascontrolecie.) is het nodig om minimaal één nieuw lid te benoemen voor de kascontrolecie. Nicole Hautvast en Roger Lenaerts melden zich hiervoor
aan.
9. Sluiting
De leden bedanken het zittende bestuur voor hun inzet en het vele verzette werk in soms moeilijke tijden (applaus) en wensen de aantredende bestuursleden veel succes.
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