VERSLAG VAN DE 33e ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018 AV ATHLOS
16 maart 2017
1.

Opening en vaststellen agenda.
De voorzitter Nico Verzijl opent de vergadering en heet iedereen welkom en een speciaal welkom voor
de ereleden.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.
- Er is een rapport binnengekomen over Seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Tevens een
bericht om voor 25 mei te voldoen aan de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
- Er zijn afmeldingen ontvangen van Gerrit Alkema, Marc Bezemer, Pauline Bruinink, Jaap Cornelissen,
Rob Daamen, Johan Foppen, Henk de Haas, Annegreeth Hamstra, Gerrit Keus, Jannie Kuijken, Jacob
van Meerveld, Frans Meijer, Jeanette Stap, Annie Verhoef, Karine van de Werf, Petra Winter.
- Er hebben zich geen (tegen)kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie.
- De voorzitter memoreert de Halve Marathon met dank aan allen die daar hun bijdrage aan geleverd
hebben, met name zijn daar te noemen Ruud Jansen en Jan Koornstra. Tevens complimenten aan
het weer binnenhalen van een sponsor voor dit evenement, namelijk Broekhuis, door Ruud Jansen
en Marc Bezemer.
- De voorzitter noemt dat het aanschaffen van kleding een traject is geweest met de nodige valkuilen
onder andere door communicatieproblemen. Van belang is hier duidelijk in te scheppen naar alle
partijen.
Ruud Jansen vraagt hoe snel kleding geleverd wordt na een bestelling, hij heeft hier tot op heden
slechte ervaringen mee.
Deze problemen worden door het bestuur erkend. Procedure voor bestellen komt binnenkort op
de website. Er zal enige voorraad worden aangelegd om levertijden te verkorten.
- Arno, Theo en Bianca hebben een aantal voorstellen voor het oppimpen van de kantine te zien op het
prikbord.

3.

Verslag van de 32e jaarvergadering van 31 maart 2017.
Er zijn geen aanmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Uitreiking bekers.
Kees de Groot neemt als voorzitter CBW&W het woord. Eerst dankt hij Gerrit Alkema en Marcel Celie
voor al het werk voor het aanschaffen van de nieuwe kleding.
Alice Poel reikt de prestatiebeker uit aan Willem Elsinga. Zij memoreert zijn geweldige
doorzettingsvermogen en persoonlijke records op de marathon in Rotterdam en de Berenloop.
Ria van ’t Slot spreekt de helaas afwezige Gerda Wiegers toe die de aanmoedigingsbeker krijgt.
Erik en Henry reiken de beker voor jong talent uit aan Luuk ter Maaten, geïllustreerd met een
powerpoint van zijn uitstekende prestaties.
Alida van de Kolk reikt de beker voor baanatletiek uit aan Jeroen Poelert, eveneens met mooie foto’s
van zijn prestaties.
Alice reikt de aanmoedigingsbeker voor wegatletiek uit aan Jeroen de Lange.
Kees de Groot spreekt tenslotte Alice Poel toe voor haar werk als hoofdtrainster en haar
doorzettingsvermogen na een serieus lichamelijk ongemak.
Allen krijgen een beker en bos bloemen.

5.

Algemeen jaarverslag over 2017 van het bestuur.
Dit verslag wordt toegelicht door de secretaris Harry Klumper.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor het rapport Seksuele intimidatie en misbruik in de sport,
waarvan de aanbevelingen de komende tijd tegen het licht worden gehouden.

6.

Huldiging jubilarissen.
Dit jaar zijn er de volgende 25-jarige jubilarissen:
Kees de Groot, Annegreeth Hamstra (is afwezig), Willy Omloo (zonder bericht afwezig), Marjo Pijloo
(in ontvangst genomen door echtgenoot), Suzanne Vliek. De jubilarissen ontvangen een cadeaubon en
bloemen.

7.

Jaarverslagen van trainingsgroepen en commissies.
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De verslagen worden toegelicht door Alida en Nico en zijn reeds gepubliceerd in de ALV Wissel.
Alida memoreert de grote aantallen pupillen op de training (soms meer dan 50!).
Helaas verliezen we van tijd tot tijd talenten aan andere clubs als men student wordt.
8.

Financiën.
Financieel jaarverslag.
Marcel geeft een korte toelichting op de balans van AV Athlos over 2017 en over de staat van baten en
lasten.
Conclusies over 2017: Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Athlos is financieel een gezonde
vereniging en de schulden op korte en lange termijn kunnen worden betaald.
Verslag kascommissie.
Martin Goedhart doet verslag blijft in de commissie.

9.

Statutenwijziging
Voorstel van het bestuur is om Art. 11 lid 3c van de statuten te schrappen in verband met een vorm van
leeftijdsdiscriminatie. Op dit moment kunnen jongeren onder de 18 of ouderen die de leeftijd van 70
bereiken geen deel uitmaken van het bestuur. Het bestuur wenst deze statutenwijziging tzt. notarieel
vast te leggen en daarin aanpassingen van de Atletiek Unie en een enkele tikfout mee te nemen.
Mogelijk dat de privacywetgeving ook nog om een aanpassing vraagt.
Op een vraag van Jan Koornstra of dit niet in het HR kan worden geregeld is het antwoord dat de
statuten boven het HR gaan.
Een ruime 2/3 meerderheid van de vergadering stemt in met intrekking van dit artikel.

10.

Verkiezing bestuursleden.
Volgens het schema is in 2018 de secretaris Harry Klumper aftredend. Hij is herkiesbaar en wordt
middels applaus herkozen.
De vicevoorzitter Alida van de Kolk is tussentijds toegetreden tot het bestuur en is herkiesbaar. Ook
haar kandidatuur wordt middels applaus bevestigd.
Volgend jaar is de penningmeester aftredend en het is van belang tijdig in een opvolger te voorzien.

11.

Kim Boterenbrood licht vervolgens het MJBP toe:
Ruud Jansen stelt een vraag nav punt 6. Hij beklaagt zich erover dat Athlos zo weinig in de pers aan
bod komt. De voorzitter erkent dit punt en geeft aan dat er wel vaak pogingen worden gedaan, maar
dat de media vaak voorrang geven aan voetbalberichten. Helaas.
Ook het zelf schrijven van verslagen leidt maar zelden tot plaatsing.

12.

Begroting en vaststellen contributie.
Het ledenbestand wordt toegelicht. Het ledenaantal is de afgelopen jaren vrij stabiel met wel een groot
verloop.
De begroting wordt toegelicht. Jan Koornstra vraagt waarom er een significant lager bedrag wordt
gereserveerd voor WOC wedstrijden. De penningmeester licht toe dat de kosten van de NK voor
ambtenaren in mindering zijn gebracht en er verder geen grote toernooien op de agenda staan. Hij zegt
toe een en ander nog tegen het licht te houden.
Een vraag over LED verlichting en de regeling met de gemeente wordt toegelicht. Aangezien Athlos pas
in 2020 in aanmerking komt voor nieuwe verlichting schiet Athlos dit bedrag voor met een subsidie
van de overheid. Het restant wordt dan in 2020 door de gemeente aan Athlos terugbetaald.
Het is de bedoeling de contributie niet te verhogen behoudens aan te passen aan de inflatie (+1,4%).
ALV stemt met applaus in met het voorstel de contributie alleen met de inflatiecorrectie te verhogen.

13.

Activiteitenkalender Athlos 2018.
De activiteiten kalender wordt besproken en waar nodig toegelicht.
Er is een probleem met de dubbele wedstrijd op 4/9. De instuif voor B-junioren en ouder wordt
verschoven.
De wedstrijd van 14 april wordt opgelegd door de AU. Athlos ontvangt een vergoeding van € 750,-.

14.

Rondvraag.
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- Ruud Jansen geeft aan het te koud en tochtig te vinden in de kantine en de kleedkamer. Een aantal
leden ter vergadering beaamt dit ook. Dit is niet prettig voor de leden en niet klantvriendelijk voor
gasten. Dit probleem zal worden aangepakt.
- Het krachthonk wordt te klein bevonden. Het bestuur zegt toe te kijken naar een oplossing.
- Het WOC krijgt een andere structuur waarover de leden tzt zullen worden geïnformeerd.
15.

Sluiting
Nico Verzijl sluit de vergadering omstreeks 22:00 uur en nodigt iedereen om met een hapje en een
drankje nog even na te praten
De presentielijst is door 39 leden getekend. Een aantal leden heeft helaas de presentielijst niet
getekend. Het totale aantal wordt geschat op 80.
De voorzitter,

De secretaris,

Nico Verzijl

Harry Klumper

NB: Toelichting op punt 9 van de vergadering.

Statutenwijziging
In de algemene ledenvergadering van 17 maart is aan de orde geweest het voorstel betreffende
het schrappen van artikel 11 lid 3c uit de statuten. Dit artikel stelt:
Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn en treden af in de algemene vergadering, gehouden in
het boekjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.
De algemene vergadering heeft ingestemd met het voorstel van het bestuur.
Achteraf heeft één van de leden aangegeven dat het besluit van de algemene vergadering het
artikel te schrappen vooruitlopend op de formele statutenwijziging niet rechtsgeldig is omdat niet
de vereiste twee derde van het aantal leden dan wel hun vertegenwoordigers aanwezig waren bij
de algemene ledenvergadering. Een tweede algemene ledenvergadering is dan noodzakelijk om
zo’n besluit rechtsgeldig te laten zijn.
Het bestuur heeft een en ander nogmaals op een rijtje gezet.
De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBL) van 1 mei 2004 verbiedt
discriminatie op grond van leeftijd bij het aanbieden van werk en tijdens het dienst verband.
Hoewel deze wet direct betrekking heeft op arbeid is zij ook van toepassing op
beroepsonderwijs, het lidmaatschap van werkgevers en werknemersorganisaties of een
vereniging van beroepsgenoten. Het hanteren van een leeftijdsgrens mag alleen als daarvoor een
objectieve rechtvaardiging bestaat of als de leeftijdsgrens een wettelijke basis heeft zoals b.v. bij
AOW.
Volgens vaste jurisprudentie geldt dit ook voor vrijwilligerswerk als dit werk onder gezag wordt
verricht. In het geval van Athlos is de algemene vergadering het hoogste gezagsorgaan van de
vereniging en is het bestuur uitvoerder. De algemene vergadering kan het bestuur bindende
aanwijzingen waaraan het bestuur zicht dient te houden.
De Europese Unie heeft in Richtlijn 2000/78/EG de lidstaten opgedragen het beginsel van gelijke
behandeling toe te passen. Onder dit beginsel wordt ondermeer verstaan de afwezigheid van elke
vorm van direct of indirecte discriminatie op basis van leeftijd. Niet toegestaan is dat iemand op
basis van zijn leeftijd ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie.
Een onderscheid is toelaatbaar als:
• De bepaling een legitiem doel betreft
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• Het middel voor het bereiken van het doel passend en noodzakelijk is. De
Participatiewet kent een voorbeeld van een minimumleeftijdsgrens maar
uitdrukkelijk geen maximum leeftijdsgrens.
Omdat de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid en de EU Richtlijn
2000/78/EG in de hiërarchie boven de statuten van Athlos staan, betekent dit als Athlos
vasthoudt aan dit artikel uit de statuten in strijd handelt met Nederlandse en Europese wetgeving.
Het bestuur begaat dan een strafbare handeling. Athlos mag en kan dit artikel niet toepassen. Elk
lid dat een beroep doet op de wet en de EU-richtlijn bij het College voor de Rechten van de
Mens zal in het gelijk worden gesteld (zie voorbeeld).
Op dit moment is er één bestuurslid die weliswaar op de hoogte is van de maximumleeftijdsgrens
zoals genoemd in de statuten maar stemt er niet mee in ook niet stilzwijgend. Zo nodig zal hij
een beroep instellen bij het College voor de Rechten van de Mens om het betreffende artikel uit
de statuten van rechtswege buiten werking te stellen.
Met het van kracht worden van de Wet en de EU-richtlijn is artikel 11 lid 3c automatisch van
rechtswege buiten werking gesteld. Het bestuur heeft wel de plicht te zijner tijd de statuten aan
te passen.

