NOTULEN JAARVERGADERING AV CAESAR

23 maart 2018
1. OPENING, MEDEDELINGEN
Jef Schillings opent de vergadering om 19.45 uur en heet eenieder van
harte welkom op de 77ste jaarvergadering van de vereniging. Dit jaar in de
Poort in Beek omdat wij op vrijdagavond niet terecht kunnen in de kantine
van VVN en er vorig jaar is aangegeven dat de voorkeur voor de
jaarvergadering op vrijdagavond is.
De volgende personen hebben zich afgemeld: Familie Cuijpers, Jack Hulst,
Hub Kurvers, Jos Nollé, Bert Nijssen, Els Rovers, Familie Skrabanja, Renée
Vrancken, Eric Wishaupt.
Volgens de presentielijst zijn 45 personen bij de jaarvergadering
aanwezig.

2. Benoemingen BESTUURSLEDEN
Jef Schillings (voorzitter) is aftredend en stelt zich niet meer beschikbaar.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.

3. NOTULEN JAARVERGADERING, d.d. 23 maart 2017
Deze hebben ter inzage op de website gestaan en worden ter vergadering
vastgesteld.

4. JAARVERSLAG 2017





Jaarverslag
Financieel jaarverslag
Verslag van de kascontrole commissie
Benoeming nieuwe kascontrole commissie

Het jaarverslag heeft twee weken vóór aanvang van de jaarvergadering
op de website gestaan. Jef vat het jaarverslag kort samen.
Onderstaand enkele toelichtingen/ aanvullingen op het jaarverslag.
JAARVERSLAG
Trainers
We hebben 22 trainers. Het hebben van de nodige trainers blijft lastig.
Echter het lukt nog steeds om ieder jaar door inzet van jeugdleden om het
trainerscorps rond te krijgen.
Atletiekbaan
De mankementen op onze accommodatie zijn nog niet opgelost.
Na diverse afspraken met de gemeente hebben we onlangs het bericht
gekregen dat er aan onze lijst gewerkt gaat worden met het uitvoeren /
herstellen van de door ons opgegeven mankementen. De gemeente Beek
heeft aangegeven dat het krachthonk wordt gebouwd aan de zijkant van
de Haamen. Hier volgen op korte termijn informatieavonden over.
Wandeltochten
Deze zijn beiden goed verlopen. Het organiseren van de wandeltochten
wordt niet voortgezet i.v.m. te weinig vrijwilligers. Het bestuur bedankt
nogmaals de wandelcommissie, zij hebben voor hun inzet een etentje
gekregen. We hadden Math Hulst deze avond in de bloemen willen zetten
voor vele jaren van bijzondere inzet en toewijding voor deze tochten.
Helaas is Math in Januari overleden.
Trail
Dit jaar heeft de 5de editie van de trailrun plaatsgevonden. Het was nog
even spannend of hij door zal gaan in verband met de winterse gladheid.
Pupillen
De pupillen hebben wederom een goed jaar gehad. Er was weer een
eigen clubcrosscompetitie, ze hebben mee gedaan aan de competitie voor
pupillen de Athletic Camps wedstrijden en een erg leuk kamp weekend
met veel sport en spel gehad.
CD Junioren
Deze groep traint met veel plezier. Jammer dat er door het gebrek aan
jongens geen jongens team mee kan doen aan de competitie.
AB Junioren en senioren
Zij hebben met 3 groepen deelgenomen aan de competitie . Deze zijn
gezellig verlopen.
Een aantal leden van deze groep hebben door studie elders de groep
verlaten. Maar er zijn ook een aantal nieuwe leden bijgekomen en de

doorstroom van de C junioren. Dit jaar is er wederom een clubrecord
neergezet.
Loopgroepen
Loopgroep 1
Binnen deze groep stijgt de gemiddelde leeftijd. Het aantal vrouwen is dit
jaar sterk afgenomen. Er wordt een gezamenlijk programma gelopen
samen met het JRT.
Loopgroep 2.
Een groep die bestaat uit atleten die regelmatig een wedstrijd lopen maar
ook een aantal atleten die geen wedstrijden lopen maar bijna altijd
aanwezig zijn ondanks wat minder aandacht.
Loopgroep 3.
De funrunners, ook zij maken vorderingen en doen op zijn tijd mee aan
een wedstrijd. Doen regelmatig een duurloop op zondagmorgen en zijn
ook wel eens te zien bij de Wilhelminaberg in Landgraaf voor trappen
training.
Start to run
Hieraan hebben 35 deelnemers mee gedaan. Van de 2 cursussen die er
geweest zijn, zijn er een aantal deelnemers lid geworden van onze
vereniging.
Jeugd Running Team
De jeugdloopgroep onder leiding van Roger Smeets, Maurice Paulussen
en Wil Pepels is flink toegenomen dit jaar. Ze gaan regelmatig met zijn
allen naar wedstrijden. Er worden mooie loopprestaties neergezet tijdens
wedstrijden. Hebben dit jaar een eigen website gelanceerd.
Trailteam
Het trailteam wordt getraind onder leiding van Maurice Paulussen, hier
kunnen ook lopers aan mee doen die geen lid zijn van AVC. Zij nemen
deel aan diverse trails in binnen en buitenland.
Clubkampioenschappen
Deze vonden plaats op zondag 25 september op een mooie zonovergoten
dag. De opkomst was zeer groot. De bekende atletiekonderdelen kwamen
aan bod. Voor de pupillen waren er de Atletic Champs onderdelen.
Clubcross
Op zondag 19 maart was er in de bossen rondom de Scouting in Beek de
clubcross. Deze clubcross is ter afsluiting van het traditionele cross
seizoen. Na afloop volgt dan ook de prijsuitreiking van het cross
klassement . Er werd meegedaan door pupillen, junioren en masters.
Ledenontwikkeling

We zijn dit jaar begonnen met 267 leden, op 31 december waren het er
275

5. Financiële Jaarstukken
Financieel verslag 2017 en begroting 2018
Deze worden tijdens de vergadering verspreid..
Anke legt uit dat de contributie inkomsten lager zijn dan vorig jaar omdat
het 4de kwartaal 2017 door omstandigheden in 2018 is geïncasseerd.
Subsidie is meer omdat er over 2016 en 2017 subsidie is gegeven door de
gemeente Beek voor eigen verrichtingen op de atletiekbaan .
De huur voor de kleedlokalen wordt erg hoog gevonden.
Wij betalen minder aan Stichting de Haamen omdat wij geen gebruik
maken van de aangeboden kleedlokalen omdat deze te ver weg zijn.
Destijds is met VVN Neerbeek dit bedrag afgesproken , daar zit in gebruik
kleedlokalen en gebruik bestuurskamer en kantine. Er wordt opgemerkt
dat de verwarmingen in de kleedlokalen op donderdag niet aan zijn. Het
bestuur is hiervan op de hoogte en heeft dit al diverse malen bij VVN
neergelegd. Onlangs met het nieuwe bestuur gesproken en nu is het wel
gelukt dat de verwarming ook op donderdagavond aan staat.
Verslag kascontrole 2017
De kascontrole is gedaan door Nico Volleberg(1de maal) en Ivo
Schepers(1ste maal).
De contributie is gecontroleerd n.a.v. ledenaantal op de 1ste dag van elk
kwartaal en de contributietabel .Incidentele controle diverse uitgave,
vergoeding trainers. De kas is goed gekeurd maar er zijn wel een paar
aandachtspunten.
Geen balans, is wel verplicht
Kasgeld, niet op 31 dec 2017 kunnen controleren daar de kascontrole pas
in maart heeft plaatsgevonden.
Het 4de kwartaal , (deze is begin 2018 geïncasseerd i.p.v het 4de kwartaal
2017) wel in de realisatie zetten.
Trainers mogen niet meer dan 150 euro per maand declareren, AVC kan
bij controle problemen krijgen met de belasting.
Benoeming nieuwe kascontrole commissie
De nieuwe kascommissie bestaat uit Nico Volleberg en Raoul Kuijpers,
reserve is Bert Nijssen.

Begroting 2018
Deze wordt Anke doorgenomen.
Er is wederom dit jaar geen contributieverhoging.
6. Huldiging Jubilarissen
Maxime Brands (01-05-05) en Caroline Schoenmakers (01-11-05) zijn
12,5 jaar lid
Lambert Bergers (01-05-1993) en Karel de Bont 01-05-1993) zijn 25 jaar
lid.
Maxime en Karel hebben het bekende speldje en chocola of wijn
ontvangen.
Caroline en Lambert waren niet aanwezig, zij krijgen dit alsnog uitgereikt.
7. Uitreiking prestatieprijzen voor senioren en masters.
Er zijn een aantal bioscoopbonnen uitgereikt aan atleten die 1ste 2de of 3de
zijn geworden op een LK.
Tevens zijn er VVV bonnen uitgereikt voor atleten die 1ste 2de of 3de zijn
geworden op een NK.
Degene die er niet waren krijgen de bon alsnog tijdens de training
uitgereikt.

Tess Goessens (JRT) , Anouk Pinxt (CD junioren)t en Manon Lutt (AB
junioren kregen de prijs voor beste lid 2017 . Zij kregen een beker van
chocolade.
Jef Spees prijs ging naar Dennis, Willem, Maurice en Luc voor het
verbeteren van het clubrecord op de 400 meter estafette.
Als laatste werd Jef met een korte speech en horloge bedankt voor zijn
inzet voor de vereniging.
Hij heeft 9 jaar in het bestuur gezeten waarvan 3 jaar als algemeen lid en
6 jaar als voorzitter.

8. Rondvraag
Er worden een aantal oproepen gedaan.
Men heeft hulp nodig bij:








Werpwedstrijden op 6 april, aanmelden bij Nico Demandt.
Atletic champ op 27 mei, eveneens aanmelden bij Nico Demandt
Contactpersoon naar VVN, aanmelden bij Sonja Kragten
Persoon voor de ledenadministratie, aanmelden bij Sonja Kragten
Twee personen om 1 keer per kwartaal de bakken rondom de
verspringbakken leeg te scheppen.
o Hiervoor hebben Bert Verboort en Joep Feron zich aangemeld
Personen (man en vrouw) voor de vertrouwenscommissie.
Atleten voor de loopnummers voor de competitie van de CD en AB
junioren

9 Sluiting vergadering
Om 21.30 uur is de vergadering gesloten, gevolgd door een informeel
samen zijn in de Poort.
Sonja Kragten
Secretaris AV Caesar

