
1 

 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN AC TION VAN 30 JUNI 2021, 

GEHOUDEN IN HET CLUBGEBOUW AAN DE GEESSINKWEG IN ENSCHEDE. 

 

AGENDA 

 

1. Opening.  

2. Vaststellen van de agenda. 

3. Mededelingen. 

4. Jubilarissen en andere leden die speciale aandacht verdienen. 

5. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 juni 2020. 

6. Jaarverslag 2020. 

7. Financiële verantwoording: 

a. Jaarrekening 2020. 

b. Verslag van de kascommissie. 

c. Samenstelling van de kascommissie voor de verantwoording over 2021. 

d. Vaststelling contributie 2021. 

e. Begroting 2021. 

8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar is Ronald Aarts.  

Het bestuur kent nog een oude niet vervulde vacature. Voorgesteld wordt hierin te 

voorzien door de benoeming van Cor Kuiper. 

Tussentijds zijn afgetreden Rik Hardon en Danielle van der Meer. Het bestuur stelt 

voor deze vacatures vooralsnog onvervuld te laten. 

9. Presentatie Beleidsplan 2021/2023. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting.  

 

Aanwezig: Ronald Aarts, Wan Bakx, Thijs Berger, Nellie Boersma, Ria Busschers, Jan 

Davids, Silvia Gerdes-Mulder, Rik Hardon, Fred Hasselman, Willy ten Have, Wim van 

Holsteijn, Gerard van der Krogt, Cor Kuiper, Danielle van der Meer, Jan de Ruig, Silvia 

Slot, Michel van Sluijs, Bertie van ’t Wel-Nieman en Susanne Wentink-Nijhuis 

 

Afwezig met bericht van verhindering: Nicky Aarts, Joost van Bennekom, Patrick 

Goossens, Hans Koenders, Yorick Moleman en Marc Woesthuis. 

 

1. Opening.  

 

De voorzitter, Jan Davids, opent de vergadering om 20.05 uur. Hij stelt zich voor als de 

opvolger van Rik Hardon. Hij spreekt zijn dank dat Rik het vreemde afgelopen jaar op de 

achtergrond nog heeft meegedraaid als bestuurslid. Het bestuur heeft veelal via Teams 

vergaderd. Doordat er als gevolg van de Corona-maatregelen weinig activiteiten 

plaatsvonden, was er daarbij gelegenheid om andere zaken te overwegen zoals het 

Beleidsplan 2021-2023 dat later deze vergadering op de agenda staat. Ook is het zaak 

de kosten in de hand te houden en alert te zijn op beschikbare subsidies. 
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Hij merkt op dat als een van de weinige evenementen in de regio de Singelloop doorgang 

heeft gevonden. Dat ging niet zo maar. Er was veel overleg met de Veiligheidsregio en de 

gemeente Enschede en veel eigen creativiteit voor nodig. Baanwedstrijden zijn slechts 

zeer beperkt doorgegaan. Toch is daarbij een aantal aansprekende resultaten behaald. 

Jermaine Kleine werd Nederlands kampioen op de 400 meter horden en Floris Smink 

deed hetzelfde in zijn leeftijdscategorie bij het kogelslingeren. Annemarie Gosselink werd 

derde op de steeple, Marleen Baas werd tweede bij het speerwerpen. Op de meerkamp 

werd Ruby Jansen eerste en behaalde Jory Davids het zilver. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen. 

 

De secretaris, Wim van Holsteijn, geeft de berichten van verhindering weer. Verder zijn 

er geen mededelingen. 

 

4. Jubilarissen en andere leden die speciale aandacht verdienen. 

 

De voorzitter staat in de eerste plaats stil bij het veel te jong overlijden van Raymond 

Kleine, de vader van Jermaine en vaste supporter en fotograaf bij de jeugdwedstrijden. 

De vergadering neemt 1 minuut stilte in acht. 

 

De voorzitter vermeldt vervolgens de volgende jubilarissen uit 2020: 

- Siegbert Gnoth 25 jaar lid; 

- Jose van Ooijik 25 jaar lid; 

- Frida Bilterijst 25 jaar lid; 

- Wilfried Wessels 25 jaar lid; 

- Susanne Wentink-Nijhuis 25 jaar lid; 

- Ans Smit 25 jaar lid; 

- Martie Meester 25 jaar lid; 

- Ria Busschers 25 jaar lid; 

- Petra Visser 25 jaar lid; 

- Fred Hasselman 40 jaar lid; 

- Jacqueline Selker 50 jaar lid. 

Vorig jaar was een digitale vergadering en was het niet mogelijk het bijbehorende speldje 

uit te reiken. Voor zover de betrokkenen in de gelegenheid waren deze vergadering bij te 

wonen, gebeurt dit alsnog. 

 

De jubilarissen voor 2021 zijn: 

- Willy ten Have 25 jaar lid; 

- Gerard van der Krogt 25 jaar lid; 

- Joost van Bennekom 25 jaar lid; 

- Michel van Sluijs 40 jaar lid. 

 



3 

 

De voorzitter reikt ook aan hen het bijbehorende speldje met een bos bloemen uit. 

 

5. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 juni 2020. 

 

Bij het verslag van de algemene ledenvergadering van 17 juni 2020 wordt opgemerkt dat 

de kascommissie anders was samengesteld. Wan Bakx was geen reservelid maar gewoon 

lid van de commissie, dit overeenkomstig het voorschrift in de statuten dat de 

kascommissie uit 3 personen bestaat. Voor het overige wordt het verslag onder dank aan 

de secretaris ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag 2020. 

 

Het jaarverslag wordt onder dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld. 

 

7. Financiële verantwoording. 

 

a. Jaarrekening 2020. 

De penningmeester, Ronald Aarts, licht de jaarrekening toe. De vereniging is financieel 

gezond. Vorig jaar is ondanks corona afgesloten met een positief resultaat. Er is daarvan 

1000 euro aan de jubileumpot toegevoegd. Ook is er een reservering gepleegd voor 

onderhoud. Verder is er bedrag beschikbaar voor recreanten en nordic walkers om iets 

aardigs van te doen ter compensatie van het gebrek aan gezamenlijke actviteiten in het 

afgelopen jaar. Het aantal leden is de afgelopen 2 jaar teruggelopen door een gebrek aan 

nieuwe aanwas. 

De jaarrekening geeft geen aanleiding tot vragen. 

 

b. Verslag van de kascommissie. 

De kascommissie, bestaande uit Hans Koenders, Yorick Moleman en Wan Bakx, heeft de 

jaarrekening en onderliggende financiële stukken op 2 juni gecontroleerd en akkoord 

bevonden. De balans geeft een getrouw beeld van de vermogenspositie van de 

vereniging. De winst- en verliesrekening is een goede weergave van de baten en lasten 

in het coronajaar 2020. Daaruit valt af te leiden dat de penningmeester uiterst alert is 

geweest op het gebruik maken van speciale regelingen van de overheid in verband met 

corona. De commissie stelt voor de penningmeester en in het verlengde daarvan het 

bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2020. De 

vergadering stemt daarmee in. 

 

c. Samenstelling kascommissie 2022. 

De kascommissie voor de financiële verantwoording over 2021 zal bestaan uit Hans 

Koenders, Yorick Moleman en Rik Hardon. Er wordt geen reservelid aangewezen door de 

vergadering. 

 

d. Vaststellen contributie 2021. 

De voorzitter geeft aan dat het bestuur het niet wenselijk vindt om de contributie te 

verhogen omdat wij op dit moment minder leveren. Budgettair gezien is een verhoging 

ook niet nodig. De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur.  
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e. Vaststellen begroting 2021. 

De penningmeester licht de begroting toe. Als we geld overhouden, gaan we dat niet 

oppotten is het uitgangspunt. Dat neemt niet weg dat we wel voorzichtig begroten. Het is 

van belang dat er weer een aanwas van leden op gang komt. 

 

Cor Kuiper vraagt of het klopt dat de Herfstloop niet doorgaat. De penningmeester 

antwoordt bevestigend. Het is de bedoeling dat er dit jaar een verenigingsactiviteit voor 

in de plaats komt. 

 

Bertie van ’t Wel vraagt of er over gedacht is om de contributie voor de recreanten en de 

nordic walkers te halveren nu het aantal vanuit de vereniging voor die groepen 

georganiseerde actviteiten aanzienlijk minder is geweest. De voorzitter antwoordt dat 

daar wel over is gedacht maar dat de uitvoering daarvan te ingewikkeld bleek. Rik 

Hardon merkt op dat ondanks verminderde activiteiten de kosten vrijwel gelijk zijn 

gebleven. 

 

Silvia Slot vraagt wat het bestuur gaat doen in geval van een nieuwe lockdown. De 

voorzitter antwoordt dat we dat te zijner tijd bekijken. 

 

Bertie informeert naar de begrote kosten voor baanhuur. De penningmeester geeft aan 

dat een inschatting is gemaakt van wat wij van de gemeente zullen terugkrijgen. 

 

Wan Bakx merkt op dat de trainers het liefst ook tijdens een lockdown van alles willen 

laten doorgaan. Dat is echter niet aan de orde. Of dat gevolgen moet hebben voor het 

innen van de contributie is aan het bestuur. 

 

De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

 

Overeenkomstig de voorstellen wordt Ronald Aarts herkozen en Cor Kuiper benoemd als 

bestuurslid. 

De voorzitter spreekt de aftredende bestuursleden Danielle van der Meer en Rik Hardon 

toe. Hij bedankt beiden voor hun inzet voor de vereniging. Danielle had de jeugd als 

aandachtsgebied, Rik is gedurende ruim 2 perioden voorzitter geweest. De voorzitter 

kondigt aan dat hij in de toekomst graag gebruik zal maken van diens ervaring.  

 

9. Presentatie beleidsplan 2021-2023. 

 

De voorzitter licht toe dat het nieuwe beleidsplan voortbouwt op het bestaande beleid. 

Het uitgangspunt is hetzelfde gebleven met dien verstande dat is benadrukt dat een en 

ander gebeurt vanuit een veilige thuisbasis met oog voor elkaar. Hij bespreekt 

vervolgens wat we willen als vereniging, welke speerpunten er zijn (jeugd, accommodatie 

en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid) en wat de randvoorwaarden zijn voor een 

goed technisch beleid. De rode draad bij dit alles is het begrip kwaliteit. Kwaliteit leidt tot 
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een aantrekkelijke vereniging die groeit. Met name de kwaliteit van de trainers is van 

groot belang. 

 

Ria Busschers vraagt of er genoeg trainers zijn. Harry Loof antwoordt dat er met name 

voor de recreantengroepen gezocht wordt naar een uitbreiding van het aantal trainers. 

 

Harry deelt verder nog mee dat het vervangen van de Herfstloop door een 

verenigingsactiviteit eenmalig is. Het is de bedoeling dat de Herfstloop, gedragen door 

een nieuwe commissie (er is nu nog maar 1 lid), volgend jaar weer terugkomt en dat de 

verenigingsactiviteit een blijvend nieuw gebeuren wordt. 

 

Wan Bakx beveelt het bestuur aan binnen het beleidsplan een aantal prioriteiten te 

stellen. 

 

10.    Rondvraag. 

 

Thijs Berger merkt op dat er zo nu en dan onderhoud nodig is aan de accommodatie. Hij 

vraagt zich af hoe hij komt aan vakmensen met het oog daarop. De voorzitter moet het 

antwoord daarop schuldig blijven. Hij stelt voor dit van geval tot geval te bekijken. 

 

Thijs wijst er verder op dat leden proberen toch aan producten te komen die niet passen 

binnen het concept gezonde kantine door deze buiten de deur te bestellen De voorzitter 

antwoordt dat dit natuurlijk niet kan. Hij zal er aandacht aan besteden. Wan Bakx denkt 

dat het goed is te zoeken naar een alternatief voor de trainingsavonden. 

 

Bertie van ’t Wel vraagt de aandacht voor het jubileum in 2023. Gaat het bestuur daar 

nog beleid op voeren? De voorzitter antwoordt dat we daarmee aan de slag gaan. 

 

Jan de Ruig vraagt of er niets gedaan kan worden aan de vele peuken en restanten van 

alcoholgebruik die ’s morgens rond de kantine zijn te vinden. De voorzitter antwoordt dat 

we daarover in contact zijn met de wijkagent maar dat dit niet direct leidt tot een 

oplossing. 

 

Willy ten Have merkt tenslotte op dat het jammer is dat er maar zo weinig leden 

aanwezig zijn bij de algemene ledenvergadering. De voorzitter sluit zich daarbij aan. 

 

11.      Sluiting. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen aan deze algemene 

ledenvergadering. Hij sluit de vergadering om 21.30 uur. 
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