
Coevorden,   15   december   2020   

    

Locatie:   online   

Tijdstip:   20:00   -   21:00   

  

Aanwezig   ouders   van:    Dion,   Ivar,   Yinthe,   Marlinde,   Araya,   Kaithlyn,   Xavio,   Gyvano,   Elise,   

Annelin,   Ruben,   Tobias,   Nathan,   Thijs,   Sam   

  

Afwezig   met   kennisgeving:    Richard   Kok   Penningmeester.   Overige   bestuursleden   aanwezig.   

    

Agenda   Algemene   Ledenvergadering   AVC   De   Veste   2020   

    

1. Welkom     Iedereen   wordt   welkom   geheten   bij   deze   bijzondere   vergadering.   De   

eerste   en   dan   ook   nog   eens   online.   

2. Vaststellen   agenda    De   agenda   wordt   ongewijzigd   vastgesteld.   

3. Voordracht   bestuursleden   /   rooster   van   aftreden    De   informatiebrief   heeft   

geen   vragen   opgeleverd.   De   enquête   is   beantwoord   door   26   ouders.   Ouders   

zijn   unaniem   voor   bestuursbenoeming.   Zie   hieronder.  

De   aanwezige   leden   zijn   (ook)   unaniem   akkoord   met   de   formele   benoeming   

van   het   oprichtingsbestuur.   Het   verenigingsbestuur   is   hiermee   officieel   

benoemd!     

   



Volledigheidshalve   de   samenstelling:   

  

Het   bestuur   stelt   zich   overigens   nog   kort   voor   aan   de   leden.   

4. Begroting   /   Contributie   2021    De   totstandkoming   van   de   begroting   en   

noodzaak   voor   contributieverhoging   wordt   toegelicht.   Het   bestuur   wil   atletiek   

(financieel)   toegankelijk   houden   en   werkt   daarom   low-budget   en   met   veel  

vrijwillige   inzet.   Verwezen   wordt   naar   de   informatiebrief   die   is   verzonden.   De   

uitkomst   van   de   enquête   zijn   als   volgt:   

  

  

4   ouders   hebben   tegengestemd.   22   ouders   voor.     

De   aanwezige   leden   bij   de   ledenvergadering   stemmen   unaniem   in   met   de   

contributieverhoging.     

Kosten   lidmaatschap   wordt   met   ingang   van   januari   2021   vastgesteld   op   5   

euro   per   maand.     

Het   bestuur   is   dankbaar   voor   de   ontvangen   complimenten   tav   het   

programma,   de   communicatie,   de   werkwijze   van   de   club   en   de   relatief   lage   

contributie   waarvoor   dit   alles   aangeboden   kan   worden.   Het   bestuur   is   op   



haar   beurt   weer   dankbaar   voor   de   betrokkenheid   en   enthousiasme   van   de   

leden.     

5. Trainingen   2021     Het   programma   voor   2021   is   gereed   (zie   website).   We   blijven   

op   2   dagen   5   trainingen   verzorgen.   Ontwikkelingen   Corona   worden   op   de   

voet   gevolgd.   

6. Kleding    Linda   praat   ons   bij   over   de   kleding.   Laatste   voorbereidende   

werkzaamheden   voor   de   ‘uitrol’   hiervan   worden   getroffen.   Datum:   zsm   

(afhankelijk   van   gevolgen   lock-down).   

7. Ingekomen   vragen   leden     

a. Vraag   1:   kunnen   we   op   twee   dagen   trainen?    Antwoord:   die   ambitie   

bestaat   er   zeker.   Op   dit   moment   hebben   we   simpelweg   niet   de   

(trainers)capaciteit   om   hierin   te   kunnen   voorzien.   Het   is   onze   grote   

ambitie   nieuwe   geschikte   trainers   te   vinden   /   op   te   leiden.   

b. Vraag   2:   is   er   ook   een   selectiegroep?    Antwoord:   helaas   niet.   We   

willen   gaan   samenwerken   met   naburige   verenigingen.   Mogelijk   biedt   

dit   kansen   voor   atleten   die   zich   nog   meer   willen   ontwikkelen.   Helaas   

kunnen   de   gesprekken   door   Corona   hieromtrent   nog   niet   plaatsvinden.   

8. Evaluatie   eerste   half   jaar   

a. Veel   publiciteit   in   Coevorden!   Veel   inwoners   kennen   ons.   

b. Groei   van   60   naar   88   leden!   

c. Nauwe   samenwerking   met   De   Nieuwe   Veste   /   

samenwerkingsovereenkomst.   

d. Een   eigen   website   (die   voor   slechts   100   euro   in   eigen   beheer   gemaakt   

is)   

e. 5   trainingen   per   week   

f. Alle   bestuursleden,   toezichthouders   en   trainers   hebben   een   (gratis)   

VOG   aangevraagd   én   ontvangen.   Veiligheid   van   het   kind   staat   op   

nummer   1!   

g. Materialen   (nieuwe   speren   dankzij   Domino’s!!)   

h. Veel   nieuwe   én   enthousiaste   vrijwilligers.   Zonder   hen   geen   vereniging   

en   atletiek   in   Coevorden!   

i. Clubkleding!!   Vooral   dankzij   De   Groot   /   Coop.   

j. Enkele   overige   sponsoren   

k. EHBO-opleidingen   we   gaan   (weer)   mensen   opleiden.   

  

  

   



  

9. Vooruitblik   2021   /   ambitie   

a. Leuke   dingen:     

Officiële   opening   AVC   De   Veste   en   atletiekveld,   in   combinatie   met   

meerkamp!   Wat   in   het   vat   zit   verzuurt   niet!!   

b. Kogelstootringen   /   discusringen,   sprintbanen,   verlichting.   Onder   

handen!   Het   wordt   alleen   maar   mooier!   

c. Maar   ook   zorgen!!   Hoe   gaan   we   de   oudere   jeugd   vasthouden?   Ze   

hebben   zwaardere   materialen   nodig   en   faciliteiten   waarmee   ze   (leren)   

te   trainen.   Mogelijkheden   zijn   thans   te   beperkt.   Vooral   binnen   is   het   

behelpen.   

i. hoe   doen   we   dat?   Kom   met   ideeën   en   help   ons!   

ii. specifieker   programma?   

iii. samenwerking?   

iv. zwaardere   materialen,   activiteiten   om   dit   financieel   te   kunnen   

realiseren?   

v. veldverlichting.   Het   moet   eenvoudiger   worden   om   buiten   te   

trainen.   We   moeten/willen   meer   naar   buiten.   

vi. meer   gericht   trainen   om   te   verbeteren   

d. Sponsorloop   om   kas   aan   te   vullen?   

e. De   jaarlijkse   afsluitende   meerkamp   /   sportdag.   Met   atletiekdiploma   

om   voortgang   te   meten.   Dat   gaan   we   toch   zeker   doen?   Inzet/hulp   van   

ouders   is   dan   wel   nodig.   

f. Deelname   Grachtenloop.   Uiteraard   hopen   we   dat   het   doorgaat.   We   

staan   dan   aan   de   start!   

g. Organisatie   van   een   echte   atletiekwedstrijd.   Op   de   baan   van   een   buur  

vereniging   HAC’63   

  

10. Rondvraag   /   Sluiting   

  

● Teamindeling.    Hoe   vindt   de   indeling   van   de   teams   plaats.   Antwoord:   we   

hanteren   de   richtlijnen   van   Atletiekunie.   Indeling   geschiedt   primair   op   grond   

van   leeftijd.   Verder   houden   we   rekening   met   technische   vaardigheden,   

conditie-niveau   en   tactische   vaardigheden   (deze   zijn   nagenoeg   gelijk   aan   

leeftijd).   Als   het   even   kan   nemen   we   wensen   van   ouders   mee.   (nb   op   de   

website   staat   de   teamindeling   en   uitleg   hieromtrent).   

● Corona   en   trainingen   in   januari .   Hoe   gaan   we   verder?   We   willen   de   

ontwikkelingen   eerst   volgen.   Als   het   in   januari   weer   mogelijk   wordt   om   

binnen   te   trainen   pakken   we   het   programma   op.   Als   in   januari   de   lockdown   

wordt   verlengd,   moeten   we   zeker   naar   alternatieven   zoeken.   Help   ons   met   

tips   en   ideeën.  



● Iedereen   wordt   bedankt   voor   de   aanwezigheid.   De   volgende   keer   hopelijk   

een   gewone   ALV.   Decharge   en   jaarverslag   volgt   dan   ook,   na   volledig   

kalenderjaar.   De   vergadering   wordt   gesloten.   

    


