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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum   : Woensdag 18 april 2018 - 20.00u 
Plaats   : Kantine Nenijto 
Aanwezig bestuur : Joop van leersum (voorzitter) 
     Tineke Schmitz (penningmeester) 
     Rob Janssen (bestuurslid/notulist) 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de Algemene Leden 
vergadering.   
 
2. Notulen ALV april 2017 
In punt 7, financieel overzicht 2016 staan op 2 plaatsen de verkeerde jaartallen genoemd. 
Dit is inmiddels aangepast. Verder zijn geen opmerkingen op de notulen van 2017. De 
notulen van de ALV 2017 zijn hierbij goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Mededelingen bestuur 
- Nils Bebelaar heeft zich aangemeld als bestuurslid Jeugdzaken. Het bestuur is erg blij dat 

deze functie binnen het bestuur nu is vervuld. 
- Rob Janssen treedt af als Coördinator Wegatletiek en als bestuurslid Wegatletiek. Henk 

Berkhof vervangt Rob als Coördinator Wegatletiek, men is nog in bespreking of Henk ook 
voor de Wegatletiek bestuurslid wil worden. 

- De sportplus status van RA is verlengd (zie ook bestuursverslag) 
- 2017 was het eerste volle jaar dat de ledenadministratie operatineel is geweest. We 

kunnen nu stellen dat de administratie een goed beeld geeft van het aantal en mutaties 
per periode. Ook de afstemming met de Atletiek Unie (AU) is nu geheel bijgewerkt, wat 
te merken is in de lagere bijdrage die we aan de AU per jaar afdragen. 

 
5. Leden van verdienste. 
Dit jaar zijn er geen leden van Verdienste benoemd. 
 
6. Verslagen commissies 
Bestuursverslag (zie ook website):  
- Het sportieve deel van het bestuursverslag is gebaseerd op statistieken en kronieken die 

Adri op de website bijhoudt.  
- De prestaties van het afgelopen jaar waren goed.  
- De vereniging blijft een Sportplus vereniging.  
 
Er zijn geen andere verslagen dor het bestuur ontvangen. 
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7. Financieel overzicht van 2017  
Tineke Schmitz presenteerde de jaarcijfers over 2017 en de begroting voor 2018. 
Het jaar 2017 heeft een positief resultaat van € 56.849. 2017 was het eerste volledige jaar 
dat de vereniging de Nenijto in eigen beheer heeft gedraaid, waardoor een aantal posten 
conservatief is ingeschat. Tevens is men zuinig geweest met uitgeven, waardoor dit grote 
positieve resultaat wordt verklaard. Het is niet de verwachting dat dit resultaat in 2018 ook 
wordt gehaald, omdat er nu meer geld aan o.a. uitrusting en apparatuur gaat worden 
uitgegeven. 
 
Tijdens de presentatie was er een levendige discussie met de leden. Het was voor de notulist 
ondoenlijk om alle opmerkingen te notuleren, maar onderstaand een aantal van de 
vragen/opmerkingen: 
- Financieel wordt RA onderveeld in: 

o SSN (Stichting Sport Bevoordering Nenijto), die als doel heeft het beheer van de 
kantine en om de sport bij RA te stimuleren.  

o RA sportief, waarin alles portieve elementen van RA zitten 
o RA facilitair, waarin alle zaken zijn opgenomen die met gebouwen, velden en 

materiaal te maken hebben 
- Er werd gevraagd waarom de resultaten niet tegen de begroting waren afgezet. Dit geeft 

een beter beeld van de cijfers. Daar was geen specifieke reden voor.  
Actie: het bestuur zal zorgen dat dit volgend jaar wel wordt gedaan. 

-  Wat is een Racerunner: dit is een soort loopfiets voor gehandicapte kinderen. 
- Wat is de investering op Zuid voor de SSN: Deze investering is ca. € 13.000, voor 

container en inrichting kantine. 
- Moet de lening van SSN aan RA worden terugbetaald: het antwoord is ja. 
- Geld schoolsport: dit is geld dat de gemeente betaald voor het gebruik van de Nenijto 

door de scholen. Dit is incluisief de sportdagen van de scholen. 
- Kunnen er meer scholen van de Nenijto gebruik maken dan nu: De gemeente 

coördineert het gebruik van de Nenijto, dus dit is mogelijk. Het feitelijk gebruik wordt 
niet door de gemeente gecontroleerd en op dit moment ook niet door RA.  
Actie: Het bestuur gaat na of we dit in schoolseizoen 2018/2019 gaan doen. 

- Zijn we voldoende voor alles verzekerd: Voor leden en vrijwilligers zijn we via de AU en 
de gemeente Rotterdam verzerkerd. De opstallen zijn door de gemeente verzekerd. De 
inboedel door RA zelf. Met de gerenoveerde kantine en het nieuwe krachthonk lijkt de te 
betalen premie aan de lage kant.  
Actie: Het bestuur kijkt na of we voldoende verzekerd zijn. 

- Waar koersen we op in de begroting RA sportief: Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, 
RA is geen bedrijf maar een vereniging. Alles wat met vrijwilligers gedaan kan worden 
geeft lage kosten, maar als het uitbesteed moet worden, kost het veel geld. 

- Het krachthonk wordt veel door ATR gebruikt, hoe wordt dit door ATR betaald: Hier 
wordt geen vergoeding voor gevraagd. Bij de oprichting van ATR is afgesproken dat RA 
en PAC dit zouden faciliteren, want het is belangrijk fat er een regionaal talentencentrum 
is. Er zijn echter grenzen wat we kunnen/willen doen. Actie: Het bestuur gaat na of het 
gebruik van de faciliteiten niet te veel is geworden, zodat het in gedrang komt met de 
eigen leden. 
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- De BSO Kinderdam wil atletiek clinics aanbieden en willen daarvoor naar een sport BSO 
toe. De trainingen worden geregeld door de medewerkers van de BSO en RA stelt 
faciliteiten ter beschikking. Voor de BSO moet de kantine worden aangepast (ruimte 
afscheiden, folie op ramen). Start van de sport BSO dou september 2018 moeten zij. 
Financieel lijkt het een goede optie (verhuur is tegen commercieel tarief), zeker als met 
de BSO over de investering kan worden gedeeld. De vergadering vroeg het bestuur ook 
te kijken naar deniet financiële zaken in hun besluit, zoals bereikbaarheid van toiletten, 
bezetting van kantine en ruimte voor eigen leden.  
Actie: Het bestuur zal de niet financiële aspecten meenemen in het besluit over de BSO 

- Per 1 juli 2018 komt er voor 24 uur per week een beheerder, die o.a het complex schoon 
houdt en kleine klusjes doet. Dit is dezelfde persoon die op dit moemt bij de Nenijto het 
beheerderswerk doet via het UVW. De werkgevers zaken worden door een bureau 
gedaan, RA betaalt het salaris van de beheerder aan het bureau. 

- De Ratelaars is geen clubblad maar een Magazine, dat ook als promotieblad voor RA 
dient. De kosten voor het maken worden hoog gevonden, tevens wordt gevraagd om te 
onderzoeken of er andere (electronische) manieren zijn die tegen lage kosten toch in een 
soort clubblad kunnen voorzien. 
Actie: Het bestuur zal zowel de kosten als eventuele andere voorzieningen 
onderzoeken. 

- In de begroting zijn voorzieningen getroffen voor het jubileum in 2019. 
- In 2018 blijft de contributie gelijk aan die van 2017 
- Het is lastig om de begroting goed te keuren als het beleidsplan nog niet is uitgewerkt: 

Het beleidsplan 2018-2024 loopt over een aantal jaren en moet nog worden uitgewerkt. 
In de begroting zijn kosten voor het uitzoeken van de contouren van het beleidsplan 
meegenomen. 

 
De voorgestelde begroting voor 2018 wordt aangenomen.  
 
Kascontrole commissie: Er zijn geen onjuistheden vastgesteld. Het financieel verslag geeft 
juist en volledig beeld. Aan de penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend.  
 
De vergadering verleent decharge aan het volledige bestuur.  
 

8. Nieuw bestuurslid 
De vergadering stemt in met Nils Bebelaar als bestuurslid Jeugdzaken 
 

9. Beleidsplan 
De vergadering is akkoord met de contouren in het beleidsplan en vraagt om een Plan van 
Aanpak en tijdslijn voor het maken van het beleidsplan. 
Actie: Maken van een PvA en planning voor het uitwerken van de contouren van het 
beleidsplan. 
 

10. Rondvraag 
Er werd gevraag om meer zaken te delegeren naar de trainers. 
 

11. Sluiting  
De voorzitter bedankt alle leden voor de aanwezigheid.  


