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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum : Woensdag 22 mei 2019 - 20.00u 
Plaats : Kantine Nenijto 
Aanwezig bestuur : Joop van Leersum (voorzitter) 
   Tineke Schmitz (penningmeester) 
   Henk Berkhof (bestuurslid/notulist) 
   Nils Bebelaar (bestuurslid) 
   Matthias Karreman (bestuurslid) 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 100e Algemene Leden 
Vergadering.   
 
2. Notulen ALV mei 2018 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 2018 derhalve zijn deze hierbij goedgekeurd. 
Opmerkingen van de voorzitter betreffende de actiepunten: 

• Confrontatie financiële resultaten versus begroting is bij financiële rapportage 
gemaakt; 

• Complex meer voor scholen beschikbaar stellen wordt naar volgend jaar geschoven; 

• Er loopt een project om te onderzoeken of we voldoende zijn verzekerd (Tim); 

• Er is een start gemaakt met BSO op de di en donderdag; 

• Er loopt een project op welke wijze de interne en externe communicatie zo efficiënt 
en effectief mogelijk kan worden ingericht. Het gaat dan over organisatie en te 
gebruiken middelen; 

• Over het beleidsplan komt uitleg. E.e.a. gaat in samenhang met de Atletiekvisie 
Rotterdam. Een visie dat door de 3 Rotterdamse atletiekverenigingen wordt 
opgesteld in opdracht van de Gemeente. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Mededelingen bestuur 

• Dit jaar staat ons 100 jarige bestaan centraal en belangrijke data zijn: 
o 15 april, boekpresentatie; 
o 22 juni, reünie; 
o 13 juli, Rotterdam Classics, invitatie baanwedstrijd; 
o 19 oktober, feestavond in Oude Luxor. 

 
5. Verslagen commissies 
Bestuursverslag (zie bijlage) 

• 2018 sportief; 

• 2018 bestuurlijk. 
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Er zijn geen andere verslagen door het bestuur ontvangen. 
 
6. Financieel overzicht van 2018  
Tineke Schmitz presenteerde de jaarcijfers over 2018 en de begroting voor 2019. 
Het jaar 2018 heeft een positief resultaat van € 35.349. Enkele opvallende zaken: 

• Energiekosten zijn negatief t.g.v. een teruggave over voorgaande jaren door de 
gemeente vanwege te hoge betaalde aanslagen; 

• Voor het jubileum zijn (vooruitgeschoven) kosten gemaakt.  
 
Er is een vraag (Iris) over de inzichtelijkheid in de kosten per locatie. Antwoord hierop van de 
penningmeester: locaties worden niet als separate kostenplaatsen geadministreerd. E.e.a. is 
wel na het nodige onderzoek boven water te krijgen echter er is hiervoor tot nu toe geen 
noodzaak. 
  
De voorgestelde begroting voor 2019 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.  
 

7. Samenstelling bestuur 
De leden van het huidige bestuur stellen zich voor 2019 wederom beschikbaar. 

• Joop van Leersum, voorzitter; 

• Tineke Schmitz, penningmeester; 

• Henk Berkhof, lid; 

• Matthias Karreman, lid; 

• Nils Bebelaar, lid. 
 

8. Plannen 2019 
Aan de hand van een ppt-presentatie heeft de voorzitter een uiteenzetting gegeven van de 
ontwikkelingen betreffende Sportcomplex Nenijto. De gemeente is van plan nieuwbouw van 
schoolgebouwen te plegen en het sportcomplex integraal hierin mee te nemen. RA is samen 
met de AU, schoolbesturen en andere stakeholders hierover in overleg met de betreffende 
gemeentelijke dienst(en). 
 
Mede door de verzelfstandiging van de vereniging t.a.v. het sportcomplex en de 
onvoldoende beschikbaarheid over vrijwilligers is de vereniging genoodzaakt de zaken meer 
professioneel aan te pakken. Hierbij wordt er steeds meer gebruik gemaakt van inzet van 
zzp-ers, UWV-cliënten etc. Om dit in goede banen te begeleiden en heldere transparante 
communicatie te plegen is er een project opgestart door het bestuur dat in uitvoering is bij 
Tim Stoevelaar en Louis Haak. 
Met betrekking tot sociale media-technieken lopen er verschillende onderzoeken uitgevoerd 
door Nils Bebelaar en Hans van Vlaanderen. Twee belangrijke technologieën hierbij zijn: een 
eigen RA-app en Google-suite. 
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Er is een start gemaakt met ‘Gezonde Kantine’. Bij de kantine betrokken (bestuurs)leden zijn 
op cursus geweest om te leren hoe we de kantine ‘gezonder’ kunnen maken zodat dit meer 
in de pas loopt met onze doelstellingen ‘gezond sporten’. Gaande weg worden er steeds 
meer producten aangeboden die hierbij horen. 
 
Gestart is met ‘De gezonde Taaltafel’ waarbij sport- en taallessen worden gecombineerd met 
als doelgroep laaggeletterde vrouwen. Letitia Vriesde, oud olympische atlete van RA, 
verzorgt de lessen. We zijn van voornemens dit initiatief ook voor mannen aan te bieden, 
Henk Berkhof heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. 
 
Matthias Karreman geeft een uiteenzetting van de ontwikkelingen bij RA-Olympia: 

• Er is een ronde-baan van (ca.) 400m aangelegd met de materialen van de gesloopte 
baan. Hierbij is het misgegaan met de betonnen randen en dit akkevietje is nog een 
punt van discussie/overleg met betrokken partijen; 

• De loopgroepen van locatie Pendrecht zijn ‘verhuisd’ naar Olympia waardoor er een 
breed aanbod (in dagen) van training is. Komende jaar is er aandacht voor de integratie 
tussen groepen en trainers. 

• Voor herkenbaarheid en vindbaarheid van de locatie zullen er vlaggen, banners en 
borden worden geplaatst. 

 
9. Rondvraag 

Geen vragen. 
 

10. Sluiting  
De voorzitter bedankt alle leden voor de aanwezigheid en biedt een drankje aan.  


