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Algemeen
De algemene ledenvergadering is een officieel moment om terug te kijken op een afgesloten
verenigingsjaar en jaarrekeningen te beoordelen. En een moment om belangrijke beleidswijzigingen met
elkaar te beoordelen en vast te leggen. Daarom is het van groot belang dat we een algemene
ledenvergadering levend blijven houden. Een vereniging ben je met elkaar en verantwoordelijkheid voor het
wel en wee van een vereniging ligt bij alle leden en niet alleen bij de bestuurders, leiders en vrijwilligers. Dus
wederom een oproep aan iedereen om toch de algemene ledenvergadering te bezoeken.
Bestuurlijk
In het bestuur hadden dit boekjaar zitting:
- Pauline Achtereekte, voorzitter (sinds ALV 2015; daarvoor één jaar commissie lid). Termijn eindigt in
2020.
- Jaap Broeils, penningmeester (sinds ALV 1994, daarvoor twee jaar commissie lid). Statutair aftredend
maar herkiesbaar in de komende ALV.
- Rick Otten, voetbalzaken / technische commissie (sinds ALV 2016). Termijn eindigt in 2019.
- Martin Jansen, accommodatiezaken (sinds ALV 2015). Statutair aftreden en niet herkiesbaar in de
komende ALV.
- Edwin Blokvoort, commerciële zaken (sinds extra ALV mei 2016). Termijn eindigt in 2019.
- Richard Oosterwegel, secretaris (sinds ALV 2007, daarvoor 8 jaar commissie lid). Termijn eindigt in 2019.
Dat zijn dus 6 namen waar we er eigenlijk 7 willen hebben. Het is echter niet gelukt om de vacature waar we
eind 2017 mee te maken kregen ingevuld te krijgen en dat is best zorgelijk. Wat die situatie nog vervelender
maakt is het feit dat Martin die zijn termijn van 3 jaar erop heeft zitten heeft besloten om geen nieuwe termijn
aan te gaan. Een niet al te ingewikkelde rekensom leert ons dat we dan met 5 personen over blijven. De
functie van bestuurslid accommodatiezaken is bovendien dermate veelomvattend (met de velden,
lichtmasten, kantine, kleedkamers etc.) dat goede en consequente aansturing noodzakelijk is.
Dit alles doet bij ons de vraag rijzen of we er niet verstandig aan doen om (noodgedwongen) naar een
andere organisatiestructuur te gaan. Een structuur met minder bestuursleden en meer uitvoerende
commissies met wat verder gaande verantwoordelijkheden dan dat we gewend zijn en met een vast
aanspreekpunt in het bestuur. Dit is iets dat we op verschillende manieren aan het onderzoeken zijn en,
tenzij we verrast worden door de aanmelding van kandidaat bestuursleden, allicht ook in de praktijk gaan
testen. De huidige bestuursleden hebben namelijk de handen meer dan vol en willen zij (wij) plezier houden
in hun vrijwilligerswerk dan moeten we het takenpakket zeker niet vergroten.
In de vergadering gaan we hier graag nog wat nader op in.
Ik neem u nu graag even mee in een korte terugblik op het afgelopen verenigingsjaar.
- Na een vraag van een ouder van een jeugdlid zijn we in november 2017 in gesprek gegaan (eerst met die
ouder en later in het bestuur) over het rookbeleid (of eigenlijk het ontbreken er van) bij Activia. De situatie
zoals we die allemaal wel herkennen is dat, zeker bij slechter weer, er een groepje mensen op het bankje
onder het afdak zit en wanneer mensen de kantine in willen gaan dan moeten die vaak door de rookwolken
heen. Dat is niet wat we nog willen, dat is niet iets dat past bij het beeld van een voetbalvereniging en dat is
ook niet (meer) iets dat past in de huidige tijdgeest. Uiteindelijk hebben we bij de start van het huidige
seizoen een rookvrije zone voor de kantine en richting de kleedkamers gecreëerd. Tot een compleet
rookverbod wilden wij op dit moment nog niet overgaan maar het is niet vreemd te veronderstellen dat dit
binnen afzienbare tijd van overheidswege wel afgedwongen gaat worden.
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- Op initiatief van de evenementencommissie is de nieuwjaarsreceptie begin januari 2018 voor het eerst op
zaterdagavond gehouden om het gebeuren een nieuwe impuls te geven. Dit bleek zeer succesvol want het
werd een groot en drukbezocht feest.
- Eind 2017 werden de contracten verlengd met trainers Sander Hulshof (voor een derde seizoen); Hans
Wijgers (een tweede seizoen) en Bas Vlieg (het vijfde seizoen). Tot onze grote teleurstelling kwam Hans
later terug op de gemaakte afspraak en vertrok hij alsnog. Dit leverde ons een groot probleem op omdat op
dat moment alle beschikbare en interessante trainers al elders vast waren gelegd. Pas gedurende het
lopende seizoen werd er een oplossing gevonden met eerst Patrick Vader en speler Gijs Koning en vanaf
november in de vorm van de met een zware blessure kampende Arco Bergman.
- Begin 2018 werd de sponsorovereenkomst met Plus Beestenmarkt (onze hoofdsponsor) door hen
opgezegd. Dit kwam overigens niet als een verrassing. Vanaf dat moment kon de sponsorcommissie aan de
moeilijke taak beginnen om een nieuwe hoofdsponsor te vinden.
- De Autopuzzelrit werd dit jaar niet georganiseerd. Het uitzetten en voorbereiden is altijd een erg tijdrovende
bezigheid en het ontbreekt de laatste jaren aan mankracht om dit te organiseren.
- We hebben het binnen het bestuur uitgebreid gehad over mogelijkheden om te communiceren met leden
en zeker ook ouders van jeugdleden. We willen hen immers graag betrekken bij de vereniging; we willen
informatie met hen delen over beleidskwesties- en keuzes en we willen indien mogelijk bijdragen van hen
ontvangen als vrijwilligers. Daarom hebben we de nieuwsbrief in het leven geroepen en in mei en augustus
2018 zijn de eerste twee verschenen. Ons streven is om 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.
- Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing voor
verenigingen en instanties. Met hulp van Daan Klein Velderman is het bestuur er in geslaagd om een op
Activia toegespitst Privacy-beleid in het leven te roepen dat voldoet aan de eisen.
- De erkenning als stage leerplek die Activia had is verlengd; tegenwoordig valt dit onder de SBB
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) wat eerder Calibris heette. Dit betekent dat we
nog steeds een stage mogelijkheid kunnen bieden aan jonge mensen die een opleiding volgen.
Vanzelfsprekend snijdt het mes in zo’n geval aan twee kanten want voor ons is er dan weer vrijwilligers taak
bemand.
- Vanaf mei 2018 is er binnen Activia ook een commissie vertrouwenscontactpersonen. De commissie
bestaat uit Michiel van Straalen, Saskia Klein Velderman en Leo van Dam en ieder lid kan een beroep doen
of informatie delen met deze commissie wanneer daar behoefte aan is.
- In april werd weer een middag georganiseerd in het kader van de ledenwerving. Hier kwamen veel
potentieel nieuwe leden op af en was dus geslaagd.
- Op zondag 27 mei speelde het eerste elftal van onze club een zeer spannende kampioenswedstrijd bij
ABS. De vele Activianen die hier van getuige waren hebben er vast geen spijt van gekregen want de afloop
was geweldig; Activia won met 1 – 2 en kroonde zich daarmee tot kampioen van de 4 e klasse. Uiteraard
werd dit uitgebreid gevierd met de hele club en de vele mensen die Activia volgen en later werd er ook nog
een kampioensreceptie georganiseerd.
- In het seizoen 2018 – 2019 stuurt Activia voor het eerst een seniorenteam op zaterdag de wei in. Dit betreft
bijna uitsluitend nieuwe (of teruggekeerde) leden zodat het niet ten koste gaat van reeds bestaande elftallen
op zondag. Uiteraard zijn we blij met de komst van nieuwe leden en ook voor de kantineomzet- en beleving
is dit team een welkome aanvulling. Verder gaan de dames meedoen aan een recreatieve 7 x 7 competitie
op een aantal vrijdagavonden. Oorspronkelijk vanuit de gedachte dat de groep te groot werd om iedereen op
zondag aan het voetballen te krijgen maar in de praktijk valt dat nog wel mee. Nu is het vooral erg gezellig
op die vrijdagavonden!
- Er is een verouderde lichtmast bij het tweede veld vervangen. Hiervoor is een omgevingsvergunning
aangevraagd en voor de financiering is een beroep gedaan op de 1/3 e regeling van de gemeente Deventer.
- Door de extreem warme en droge zomer hebben de velden een langere periode dan gebruikelijk nodig
gehad om speelklaar te raken voor het nieuwe seizoen. Hierdoor hebben we ons in september in allerlei
bochten moeten wringen om wedstrijden om te draaien, uit te stellen of elders te spelen. Dit gold overigens
voor alle natuurgrasvelden die beheerd worden door de gemeente Deventer. De communicatie vanuit het
Groenbedrijf (de uitvoerende organisatie) en de Gemeente heeft wat ons betreft wel wat te wensen over
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gelaten waarop begin oktober een evaluatief gesprek plaatsvond tussen afgevaardigden van het Activia
bestuur en de mensen die vanuit de gemeente en het Groenbedrijf de zaken aansturen. Dit heeft het
wederzijdse begrip en de verstandhouding goed gedaan en zal het proces in de komende jaren soepeler
laten verlopen zo is onze overtuiging.
- Hierop aansluitend: er zijn steeds meer verenigingen met één of meerdere kunstgrasvelden en die hebben
vanzelfsprekend geen last van droge zomers. Dit wil niet zeggen dat die clubs geen zorgen hebben
overigens (de financiering van de aanleg maar ook de afschrijving ervan is een niet te onderschatten
kostenpost) maar ontegenzeggelijk heeft het ook veel voordelen. Activia zit dan echter altijd in de lastige
situatie dat het geen eigenaar is van de grond en dat er geregeld met de eigenaar onderhandeld moet
worden over verlenging van het huurcontract. Deze gesprekken zijn, omdat het huidige contract weer
afloopt, in november 2018 weer gestart. Ook het doen van grote investeringen, bijvoorbeeld de bouw van
extra kleedkamers zoals we allen graag zouden willen is hierdoor een lastig verhaal.
Ledenaantal
Voor wat betreft het aantal leden kan ik u het volgende melden:
Op 1 juli 2007 hadden we 307 leden, in 2008 telden we 334 leden, in 2009 365, in 2010 384, in 2011 precies
400, in 2012 395, in 2013 388; in 2014 390, in 2015 365, in 2016 351, in 2017 345 en nu in 2018 373. Deze
373 leden laten zich als volgt onderscheiden:
99 heren senioren (ten opzichte van vorig jaar +27)
20 dames senioren (+0)
42 junioren (-1)
5 meisjes junioren (+0)
67 pupillen
(+2)
10 pupillen meisjes (+1)
8 mini pups (+5)
122 niet spelende leden (-6)
Activiteiten
Er werden in het afgelopen verenigingsjaar weer vele activiteiten georganiseerd door de
Activiateitencommissie of de Evenementencommissie. Een (niet volledige) opsomming: de
nieuwjaarsreceptie; Sinterklaas, een darttoernooi, de klaverjasmarathon, de sixday en het Jan Berends
pupillentoernooi, Clubavonden en natuurlijk het jeugdkamp.

Als bruggetje naar de Algemene Ledenvergadering neem ik u nog even mee naar de verschillende
beleidsterreinen.
Voetbalzaken
Meest in het oog springend het afgelopen Activia voetbaljaar was het kampioenschap van het vlaggenschip.
Activia 1 mag zich daarom dit seizoen in de 3e klasse meten met een aantal bekende en minder bekende
tegenstanders. Het tweede elftal daarentegen moet het een klasse lager laten zien na de degradatie die er,
zo eerlijk moeten we zijn, al wel een paar jaar zat aan te komen. Activia 3, 4 en de dames speelden allen in
categorie B en doen dat ook in het huidige seizoen.
Bij de kleinste jeugd zijn de wedstrijdvormen gewijzigd en de invoering daarvan is opvallend soepel
verlopen. Verder vermeldenswaardig is het feit dat de selectie teams bij de jeugd inmiddels allen op een heel
behoorlijk niveau spelen. Het technisch beleidsplan lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen. Bestuurslid Rick
Otten zal hier op de ALV ongetwijfeld meer over vertellen.
Financieel
Het seizoen 2017 – 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 10.237, - (2016 – 2017 negatief
€ 19.569, -). Voor detailinformatie verwijs ik u graag naar het financiële verslag van penningmeester Jaap
Broeils.
Commercieel
Voor de sponsorcommissie was het vinden van een nieuwe hoofdsponsor het afgelopen jaar prioriteit. En zij
mogen trots zijn op het behaalde resultaat. Verder zijn bijna alle teams voorzien van een gesponsord shirt en
is het aantal reclameborden nog verder uitgebreid.
Het in de zomer van 2016 ingevoerde kledingplan is inmiddels redelijk ingeburgerd al zijn er in de
organisatie nog wel stappen te maken.
Bestuurslid Edwin Blokvoort zal op de ALV de commerciële activiteiten en resultaten aan u presenteren.
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Accommodatie
Zoals gezegd is dit een breed beleidsterrein waarop altijd veel te doen is. Bestuurslid Martin Jansen zal u er
op de ALV graag meer over vertellen.

Aan het eind gekomen van mijn jaarverslag wil ik graag alle trainers, leiders en alle andere vrijwilligers
inclusief mijn medebestuursleden bedanken voor hun enorme inzet voor mijn en onze club. Die club zijn we
samen en met zijn allen!

Richard Oosterwegel, Secretaris
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