
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering AV Impala

Datum: maandag 4 april 2016
Locatie: kantine AV Impala

Aanvang vergadering: 20.00 uur (de kantine is open vanaf 19.30 uur)

Afwezig met kennisgeving: Wieger Jan de Wit, Hedzer Laskewitz, Matty Wijngaarden, Alie Heida, 
Kasper H. Bruen, Wietze Westerhuis, E. van Halm, Joke en Pieter Cremer, Jerzy Kasemier, Klaas de 
Vries, Lies den Ouden, Hilde Koopmans, Anke Zonderland, Yorick Moleman, Ko Streumer, 
Annemarie Ban, Bart Arends, Greet Haarsma, Bianca Poelman, Harry van der Kruis, Annet Reitsma, 
Ria Vengelers, Juan Wierdsma, Afien Toering-Benus, Wilma de Vries, Dikkie de Vries, Fam. De Roos,
Koosje Kok, Marloes Toering-Hardy, Jacob Bos, Freek en Renske de Jong. 

1. Opening
Rein opent de vergadering om 20.00 uur en begint met een verslag van het afgelopen jaar. De 
baanatletiek is weer redelijk op de rit en loopt nu goed. De triatlon heeft haar eigen identiteit die 
zij zelf ontwikkeld hebben. In het najaar zijn we begonnen om het wandelen op de rit te krijgen. 

Er is door de gemeente een nieuwe discuskooi geplaatst, zonder huurverhoging o.i.d. Dit mede 
dankzij voorbereidend werk van Chris Konings. In het voorjaar is een schouw van de baan geweest,
conclusie was dat de algemene staat van de baan goed is. In het voorjaar van 2017 volgt een 
keuring. Planning van de gemeente is om in 2020 de volledige toplaag te renoveren. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn diverse afmeldingen voor de ALV. Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Verslag ALV 13 april 2015
Opmerking uit de leden over het agendapunt contributie: kosten voor leden die op de baan trainen
zijn per training het laagst. De zin daarna gaat erover dat de contributie voor baanatleten omhoog 
gaat. Klopt dit wel? 
Het staat misschien iets te beknopt in het verslag. Er wordt bedoeld dat de contributie het laagst is 
voor de baanatleten als je kijkt naar het aantal trainingen dat zij krijgen. Dat is de motivatie om de 
contributie voor baanatleten te verhogen.

Voor het overige zijn er geen vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarrekening 2015 en de kascommissie
Tekort 2015 en nagekomen lasten 2014 zorgen in totaal voor een tekort van ca. 9.000,- over het 
jaar 2015. 

In 2015 is de contributie verhoogd, dit heeft toen voor 1/3e van het jaar extra contributie 
opgebracht. In 2016 geldt  de contributieverhoging voor het hele jaar en dus zal het tekort in 2016 
naar verwachting minder zijn.

Vraag vanuit de vergadering: hoe is het verloop van het ledenaantal in 2015 geweest? → Het netto 



aantal leden is iets afgenomen met circa 20 leden. Het is niet bekend of dit komt door de 
contributieverhoging van 2015.  

Opmerking vanuit de vergadering dat de cijfers heftig zijn. → Rein geeft aan dat er nog overleg 
plaats gaat vinden met bestuur uit 2014 om te kijken of er nog bedragen inbaar zijn waardoor het 
tekort over 2015  in 2016 ingelopen kan worden. 

De kascommissie bestond dit jaar uit Bert de Vries en Tiny van der Wal. Bert geeft een verslag van 
de bevindingen van de kascommissie:
– een fors tekort van € 9.000, dit gaat om ca. 10% van de totale omzet;
– verlies van organisatie wegwedstrijden;
– veel herzieningen aan de kostenkant: verzekering, energie, bankrekeningen. Dit is positief;
– interne kort lopende vorderingen die open staan bij de leden: de kascommissie doet een oproep 
aan alle leden om, als er wat betaald moet worden aan de vereniging, dit zo snel mogelijk te doen. 
Hiervoor wil de kascommissie graag iedereen tot verantwoording roepen;
– ca. 20 personen minder lid t.o.v. vorig jaar;
– positief dat penningmeester geen contact geld meer heeft, dit scheelt de kascommissie heel wat 
geld tellen.

Verbeteringen voor 2016:
– geeft Ton zo aan, verzoek aan alle leden om zich hier ook voor in te zetten.

Voorstel van de kascommissie om bestuur decharge te verlenen voor 2015. De vergadering stemt 
hier mee in. 

We bedanken de kascommissie voor hun werk. 
– Bert de Vries stopt met de kascommissie;
– Tiny van der Wal blijft lid van de kascommissie;
– Siebolt Visser was reservelid en wordt nu lid;
– Markus Meekma meldt zich aan als nieuw reservelid.

5. Zonnepanelen (instemming van ALV gevraagd)
Het bestuur stelt voor om te investeren in de aanschaf van zonnepanelen op het clubhuis. 
De kosten voor 24 panelen zijn € 9.000. Van het Rijk heeft Impala hiervoor al € 2.400 subsidie 
ontvangen. De panelen zijn in 5-6 jaar terug verdiend en gaan ca. 20 jaar mee. 

De zonnepanelen dekken ca. 70% van het energieverbruik af, dus energiebesparing is nog steeds 
nodig. O.a. door de tl-verlichting zo min mogelijk te gebruiken. 

Vragen/ opmerkingen uit de vergadering: 
– Kunnen de tl buizen vervangen worden door led-verlichting? → Dit is een optie en dit komt later 
in de vergadering ook terug.
– Moeten de panelen eraf als dak vervangen moet worden? → Ja, maar dit is niet moeilijk en Bert 
de Vries geeft aan dat het dakleer nog ca. 10 jaar mee kan.
– Kan de dakconstructie het gewicht van de zonnepanelen aan? → Ja, dit is geen probleem. 

De vergadering heeft geen bezwaar tegen de aanschaf van de panelen en stemt in met het 
voorstel. 



6. Begroting 2016
Zoals uit de jaarrekening 2015 ook is gebleken moet er actie worden ondernomen om te 
voorkomen dat ook 2016 en de volgende jaren een negatief resultaat geven. Aan de kostenkant is 
bij de teams weinig ruimte om te bezuinigen. We willen het vooral zoeken in de inkomstenkant. De
focus ligt daarbij op:
– de loopsport: start to run in eigen beheer en clinics voor de 8 van Drachten;
– meer inzetten op de Grote Clubactie en daarmee terugkomen op het bedrag dat het enkele jaren 
geleden opleverde. Hiervoor willen we enkele mensen vragen om hier over na te denken: hoe dit 
te organiseren dat er zoveel mogelijk loten worden verkocht?. 

Vragen uit de vergadering:
– Klopt het dat de afdracht naar de bonden lager is in 2016?-> Ja, dit komt door minder leden;
– Clinics loopsport, suggestie om contact op te nemen met zorgverzekeraar De Friesland, die zet 
hier op dit moment volop op in. → goeie suggestie om te kijken of hier meer uit te halen is. Via 
wandelaars is hier al een regeling mee, Impala krijgt hier kleine bijdrage voor;
– Wedstrijden, wordt daar meer op ingezet, dan is hier meer uit te halen qua opbrengst → 
wedstrijdteam was nog niet op volle sterkte en daarom gaat het team in 2016 1 wedstrijd 
organiseren. Doel is wel om in 2017 wel weer de indoor en de cross te organiseren. Het 
wedstrijdteam moet hiervoor wel op volle sterkte zijn;
– Inkomsten clinic: hoe kan het dat er 1500 niet binnen is gekomen (betreft jaarrekening 2015)? → 
mensen melden zich online aan voor start to run via website van AU. Voor Friesland is Running 
Center Leeuwarden de coördinator van start to run. Zij krijgen een bedrag per ingeschreven lid, in 
2016 was dit € 17,50 p.p. Impala ziet hier niks van terug. Running Center belt Jan Bosgraaf of hij 
weer de trainingen wil geven, voor de rest regelen zij niks. Vanaf volgende keer is Impala zelf de 
manager van onze locatie en we krijgen dan zelf de € 17,50 per ingeschreven deelnemer voor onze 
locatie. 

7. Voorstel nieuw contributiestelsel 2017 en verder (instemming van ALV gevraagd)
Doelen van het nieuwe stelsel zijn, zoals besproken in de vorige ALV:
– versimpelen;
– flexibel;
– eenvoud en herkenbaarheid;
– kosten dekkend;
– marktconform.

Het contributieteam heeft 5 keer vergaderd en is met ideeën gekomen. Op basis daarvan doet het 
bestuur nu een voorstel voor een nieuwe systematiek.

Basis van de nieuwe systematiek: 
– keuze uit 1 of 2+ trainingen per week;
– wel/niet gebruik van de baan;
– contributie in verhouding tot de kosten van de training (groepsgrootte, materiaal, aantal 
trainers);
– in verhouding tot andere verenigingen en loopgroepen;
– als ledenvergadering akkoord gaat dan gaat de systematiek in per 1 januari 2017;
– invoeren dat contributie vanaf 2018 automatisch wordt gecorrigeerd met inflatie/deflatie;
– Mogelijkheid om 2 keer per jaar op te zeggen om zo flexibiliteit te bieden. Mensen zeggen 
misschien eerder op, maar worden mogelijk ook wel makkelijker lid. Dit is een onzekere factor. 
– contributie inning gelijk trekken met kalenderjaar en daarmee met het boekjaar, niet meer van 



november tot en met oktober.

Inning: 
– contributieheffing nu achter de periode : in april en oktober.
– Contributieheffing straks: halverwege de periode: in maart en september.
– in maart 2017 worden dan ook de maanden november en december voor 2016 geheven.

Vraag uit de vereniging: past dit met de bondsafdracht? → voor Atletiek Unie moet je opzeggen 
voor 1 december, met ingang van 1 januari stopt dan je lidmaatschap van de bond. De 
bondscontributie wordt in het eerste half jaar geheven, vandaar dat mensen het 2e half jaar op 
kunnen zeggen zonder dat Impala zit met een deel van de bondsafdracht die niet bij de leden te 
innen is. De contributie is dus in de eerste helft van het jaar hoger.

Opzeggen moest voor 1 oktober. Dit wordt in de nieuwe systematiek: 1 mei of 1 november. Voor 
wandelen blijft het 1 oktober i.v.m. de opzegging bij de wandelbond, dit moet namelijk voor 1 
november. De ledenadministratie heeft dan nog een maand om de afmeldingen te verwerken.  

Historische reden om voor inning van nov-okt te kiezen: per 1 november is overgang naar andere 
categorie bij pupillen en junioren. Op de lange termijn maakt dit echter niet uit. In de nieuwe 
systematiek blijf je voor de contributie het hele jaar in dezelfde categorie zitten. 

Bedragen:
Rein geeft uitleg van bedragen bij andere verenigingen en loopgroepen en presenteert daarna het 
voorstel van Impala voor de nieuwe systematiek

Opmerkingen/ vragen vanuit de leden:
– Buiten de baan, 1 training: de € 52 wordt € 80, dit betreft de Bosbokken. Wim van de Graaf heeft 
hier bezwaar tegen, want Impala maakt voor de bosbokken totaal geen kosten. Daarom niet 
terecht dat de contributie hiervoor omhoog gaat. → op dit moment hebben de Bosbokken 
toevallig een trainer die geen vergoeding vraagt en zijn er andere groepen die een trainer hebben 
die wel een vergoeding krijgt. We hebben besloten om niet te kijken naar de kosten per trainer, 
omdat dit over een paar jaar weer heel anders kan zijn. Daarnaast bestaat lidmaatschap uit meer 
dan alleen kosten voor de trainer: clubhuis en dergelijke moet ook door alle leden gezamenlijk 
worden opgebracht. De basis van de vereniging is vrijwilligheid. Daarnaast is het niet te verkopen 
dat er meerdere groepen in het bos trainen en niet evenveel contributie betalen.
– Als je doorrekent voor 2017 op welk bedrag kom je dan uit? → fractie hoger als het ledenaantal 
gelijk blijft. Er zit onzekerheid in vanwege het 2 keer per jaar kunnen opzeggen.
– zitten start to run lopers ook vast aan een half jaar contributie → nee, die hebben een tijdelijk 
lidmaatschap bij de Atletiek Unie. 
– Er zijn veel start to runners die na afloop van de clinic mee blijven trainen zonder lid te worden – 
> 'zwartlopers' is sowieso een item waar we aandacht aan gaan besteden, niet alleen bij de start-
to-run groep;
– Waarom betalen pupillen minder dan junioren? → Dit is marktconform;  
– Verzoek om de nieuwe bedragen op de website zetten – > dit wordt z.s.m. gedaan.

Er zijn geen tegenstemmers, het voorstel wordt aangenomen. De nieuwe systematiek gaat in per 1 
januari 2017. 

8. Afscheid vrijwilligers



We nemen afscheid van de volgende vrijwilligers: 
– Hedzer Laskewitz: na jaren lang organiseren van wedstrijden vorig najaar gestopt;
– Maarten Nesse: heeft vorig jaar afscheid genomen van het bestuur en heeft zich nog een jaar 
lang ingezet voor de wandelsport;
– Evy Reinders: afscheid van de wandelsport;
– Aalzen Adema: afscheid van het wedstrijdteam;
– Karin Laskewitz: afscheid van het activiteitenteam;
– Folkje de Jong: sinds 2004 secretaris van AV Impala. Folkje blijft de bambilessen geven. 

9. Pauze

10. Plannen teams en bestuur voor 2016+
Ton geeft een inleiding op de presentatie van de plannen van het bestuur en de teams voor dit jaar
en de komende jaren. 

Accommodatie met uitstraling 
Afgelopen jaar: 
– dankzij gemeente maar vooral ook dankzij de inspanningen van Chris Konings staat er nu een 
nieuwe discuskooi;
–  De schouw van de baan is geweest. Planning van de gemeente voor de baan:

2017: grote schoonmaak en belijnen en keuring; 
2020: toplaag vernieuwen;

– internet in clubhuis met voor gasten wifi beschikbaar. 

Voor de komende jaren ligt de focus op:
– techniek (verlichting, warm water pomp); tafels/stoelen; plafond;
– meer uitstraling/ beleving is een bindende factor;
We willen een team vormen dat zich bezig gaat houden met een ontwerp voor het clubhuis. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ton.

Op 30 april is de klussendag. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Ton of Bert de Vries. Hoeft niet 
een hele dag, kan ook een paar uurtjes. Leden willen graag weten welke klussen er zijn, ook als zij 
niet op die dag kunnen: adopteer een klus. Bijvoorbeeld met je eigen trainingsgroep. 

Wedstrijden/ events
Afgelopen jaar: 
– 3 trainers via sportwerkgever Fryslân;
– meerdere nieuwe trainers;
– trainers in opleiding, voor zowel baan, loopsport als triatlon;
– 3e zwembaan en zwemtrainer.
– vergroting aanbod trainingen op technische nummers;
– concrete vertaling van Long Term Athlete Development. 

Doelen de komende jaren: 
– organisatie van de cross. Als je er een trailrun aan verbindt dan zou het kunnen dat je zo een paar
honderd inschrijvingen meer hebt;
– jurycursus start morgen met 8 deelnemers, er kunnen nog mensen bij;
– triatlon heeft ook de ambitie om een eigen wedstrijd te organiseren.



Communicatie: 
Ambitie:
– soepel en eigentijdse informatieuitwisseling: binden en boeien;
– externe communicatie: om leden te werven.

Focus heeft vooral gelegen op de interne communicatie:
– nieuwsbrief;
– inventarisatie communicatiemiddelen;
– netwerk voor nieuwsgaring (vertegenwoordigers in verschillende groepen);
– activiteitenkalender om daar communicatie aan te verbinden.

Plannen 2016, verder versterken, meer ontmoeten;
– contactpersonen loopgroepen;
– uitwisseling, meer samen doen;
– clubhuis als centrale plek;
– groot club-event: zoiets als family-fun dag. Als we dit willen dan moet dit wel georganiseerd 
worden.
Naar buiten uitstraling verbeteren:
– inzet social media;
– kledinglijnen;
– clinics;
– PR over wat we doen en welke prestaties er neergezet worden.

Opmerking vanuit de vereniging: 
– Moet de kleding niet gestroomlijnd worden? Er zijn veel verschillende initiatieven→ We hebben 
hier wel naar gekeken, het wordt inderdaad een allegaartje. Maar we laten de initiatieven aan de 
verschillende groepen en willen dit niet gaan reguleren.
– Tijdens de wedstrijden moeten wel de officiële clubkleding gedragen worden → Tijdens de 
competitie moet inderdaad de officiële clubkleding gedragen worden.

Het communicatieteam kan nog leden gebruiken.

Loopsport:
– groot verschil tussen het aantal Nederlanders dat hardloopt en het aantal leden van de Atletiek 
Unie.
– in Friesland zijn3 clubs waar het wel goed gaat: Hugo Veenker, Arjan Visserman, Horror Sneek;
– als we ons aan Horror spiegelen, als mede atletiekvereniging: groter dan Impala, meer dan een 
ton op de bank staan. Vraag is wat er in Sneek is gebeurd dat Impala gelijk is gebleven en dat 
Horror zo is gegroeid?
Het geld komt voornamelijk van de grote loopwedstrijden die rondom Sneek georganiseerd 
worden: Slachte Marathon, Slach om e Mar, Sneek-Bolsward-Sneek en in de winter nog een circuit 
met loopwedstrijden. 
Kracht van Horror: in voorjaar beginnen met een clinic voor die grote wedstrijd die in juni 
gehouden wordt. Er zijn elke keer ca. 90 deelnemers, de helft eigen leden en de andere helft 
deelnemers van buiten. Vrijdagavond baantraining en zondag een duurtraining. De deelnemers 
hebben de gedeelde ervaring van het gezamenlijk trainen naar een evenement, een gezamenlijk 
doel. 
In het najaar herhalen ze dit bij Horror voor de Berenloop of een andere najaarsmarathon.
Horror houdt er elk jaar ca. 25 leden aan over en van de anderen komt ook een deel weer terug 



voor de volgende clinic. 
Les Impala: gezelligheid in de loopgroepen, aanbod doen. 8 van Drachten e.d. staan niet echt 
buiten vereniging, maar we zijn er ook niet echt trots op. Dit meer onderdeel maken van de 
vereniging door hier gezamenlijk voor te trainen. 
Met trainers zijn hier ook brainstormsessies over geweest. We zoeken ook nog meer looptrainers/ 
mensen die zich willen inzetten om dit mogelijk te maken. Het gaat dan vooral om mensen die de 
clinics/trainingen willen geven gedurende bepaalde perioden van het jaar. 

11. Rondvraag en sluiting 
– Mededeling Rein: er gaan 100 mensen met Impala naar het EK atletiek in Amsterdam; 
– Wim van de Graaf spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het bestuur het afgelopen jaar. 

Rein sluit de vergadering om 22.19 uur 




