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1. Opening.
Voorzitter Pauline Achtereekte opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op deze
algemene ledenvergadering.
De presentielijst is getekend door de volgende leden: Willem Grooters, Henk Boelens, Bert Grootoonk, Loek Gerritsen,
Bert Zweers, Bertus Beuzekamp, Coen Kolkman, Arjen Evers, Mark Mulder, Geert Winter, Antonie Klein Swormink,
Ferry Frek, Bé Peters, Erik Rutgers, John Oosterbroek, Guus Leerkes, Adalbert Rijk, Sander Hulshof, Bernard van Beek,
Niels Achtereekte, Ramon Jongepier, Eddie Achtereekte, Dennis Wennink, Jan Twellaar, Tim van Kalleveen, Ward van
Bemmel, Tom Achterhoek, Edwin Blokvoort, Martin Jansen, Rick Otten, Jaap Broeils, Pauline Achtereekte en Richard
Oosterwegel. Nadat hun training was afgesloten schoven nog de spelers en staf van het tweede elftal aan.
De voorzitter geeft in haar openingswoord aan de opkomst wat teleurstellend te vinden; maar iedereen die wel de moeite
heeft genomen is natuurlijk van harte welkom!
2. Binnengekomen stukken.
20 uitgenodigde leden hebben een bericht van verhindering gestuurd voor deze vergadering.
3. Notulen van de jaarvergadering van 30 november 2016.
Deze notulen lagen een half uur voor aanvang van de jaarvergadering ter inzage in het clubgebouw. Vanuit de
vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen op dit verslag waarop deze notulen worden vastgesteld.
4. Jaarverslagen.
4.1 Voorzitter: Pauline geeft aan trots te zijn op de ingeslagen weg en de reeds behaalde resultaten. Na de open
beleidsavond van 27 januari 2016 is op 26 mei 2016 in een extra ALV het beleidsplan “prestatie en plezier gaan hand in
hand” vastgesteld. Sindsdien is er al weer veel gebeurd op diverse terreinen!
Verder vraagt Pauline aandacht voor een aantal kaderfuncties waarvoor we nog geen mensen hebben kunnen vinden;
de druk op bestaand kader blijft onveranderd groot en iedere helpende hand is meer dan welkom!
4.2 Secretaris: op het jaarverslag dat door de secretaris werd voorgelezen kwamen vanuit de vergadering geen vragen
of opmerkingen.
4.3 Penningmeester: Jaap Broeils presenteerde het financiële jaarverslag over 2016 – 2017. De Verlies –en
Winstrekening ligt redelijk in lijn met de eerder gepresenteerde begroting. Wel is de kantineomzet gedaald; en als je op
een doordeweekse avond of zaterdagmiddag in de kantine komt dan is het voor iedereen ook helder: het is gewoon
minder druk. Jaap geeft aan dat de Brutowinstmarge in de kantine wat is gedaald. Eén van de zaken die daaraan ten
grondslag ligt is het feit dat we zijn geconfronteerd met nieuw glaswerk vanuit de leverancier waar duidelijk meer bier in
gaat. Dit is niet verrekend in onze kantineprijzen en eigenlijk willen we dit ook niet omdat (doordat bijna al onze leden
met munten betalen) dan de prijs voor frisdrank en sportdrank uit de pas gaat lopen. We zijn daarom nu aan het
onderzoeken of we terug kunnen keren naar andere glazen met net iets minder inhoud.
Aan de uitgavenkant hebben we wat extra reserveringen apart gezet voor toekomstige investeringen. Verder hebben we
dit jaar veel moeten investeren in kleding omdat het kleding-leaseplan is ingevoerd. De komende jaren zullen we dit
vooral aan de inkomstenkant terug gaan zien omdat de spelende leden betalen voor hun kleding die al door de club is
gefinancierd.
Jaap heeft voorafgaand aan de ALV bezoek gehad van de kascommissie maar helaas is geen van de drie leden van die
commissie vandaag aanwezig. Op verzoek leest Bert Grootoonk het verslag van de commissie voor waarna de
vergadering unaniem decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
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4.4 Voetbalzaken: Rick Otten presenteert aan de vergadering de zaken die onder het bestuurslid voetbalzaken vallen
4.4.1: De kleding en de materialen zijn bij andere bestuursleden ondergebracht op het moment dat Rick zijn plek in het
bestuur innam. Kleding valt onder “commerciële zaken”(Edwin dus) en materialen onder Accommodatie (Martin).
4.4.2: De Technische Commissie bestaat uit de volgende personen:
Gijs Koning: senioren
Michel Hekkert: junioren
Remco Solen: pupillen
Rick Otten: nieuwe wedstrijdvormen (mini’s, 7 x7, walking football) en vanuit en in het bestuur aanspreekpunt voor de
voetbalzaken.
4.4.3: Het technisch beleidsplan is uitgerold in de vereniging. Het geeft de organisatie, doelen en spelregels op het
gebied van bijvoorbeeld kader en selecteren weer en zorgt voor duidelijkheid en houvast.
4.4.4: Een les die de TC meeneemt van het lopende seizoen is dat we op tijd moeten beginnen met het in kaart brengen
van de senioren selectie elftallen zodat er zo nodig acties uitgezet kunnen worden. Zo is dit jaar de spoeling onder de
keepers wel erg dun!
4.4.5: De KNVB heeft voor de jongere jeugdteams een aantal best ingrijpende wijzigingen aangebracht in de
wedstrijdvormen (aantal spelers, grootte van de veldjes, spelbegeleiding- en regels). Vanuit Activia hebben we de indruk
dat dit goed loopt en de voordelen worden ingezien. Wel is het zo dat niet bij alle clubs op dezelfde wijze met de
veranderingen wordt omgegaan en dit leidt op de zaterdagmorgen nog wel eens tot discussies en ergernissen.
4.4.6: De TC is blij met een aantal nieuwe (en jonge!!) kaderleden die een cursus bij de KNVB gaan volgen zodat ze tot
verenigingsscheidsrechter worden opgeleid.
4.5. Accommodatiezaken: Portefeuillehouder Martin Jansen presenteert de opvallende zaken op het gebied van de
accommodatie. Wat is er in de afgelopen periode uitgevoerd / in gang gezet?
4.5.1: De afrastering rondom de velden is hersteld.
4.5.2: Vervanging van een afgekeurde lichtmast; het vergunning traject hiervoor loopt.
4.5.3: Op de parkeerplaats zijn vakken gemaakt om meer auto’s te kunnen herbergen. Dit bevalt redelijk goed, maar een
opmerking vanuit de vergadering leert ons wel dat het te krap is. Daarbij is de afwatering van de parkeerplaats niet
afdoende. En als er grote waterplassen staan dan worden auto’s op een andere, minder handige manier neergezet.
4.5.4: Belijnen velden: Jan Twellaar heeft de kalkmachine aan de wilgen gehangen maar gelukkig hebben anderen de
bediening over genomen.
4.5.5: Een recent probleem is dat van engerlingen (en daardoor schade door vogels) aan het tweede veld. Op het
moment dat deze ALV wordt gehouden is het veld net weer speelklaar maar duidelijk is dat het veld er dit seizoen niet
goed meer uit gaat zien. Wat de schade is voor eerste veld (dat nu immers meer bespeeld is dan gepland) zal pas later
zichtbaar worden.
4.5.6: Actueel (en niet alleen lokaal) is het verduurzamen van de accommodatie. Hiertoe heeft een eerste inventarisatie
plaats gevonden en de komende tijd zal dit onderwerp vaker terug komen.
4.5.7: Speerpunten komende periode: Hoe ziet ons complex eruit in 2021? Speelbelasting velden. Schilderen van
kleedkamer-deuren. Privatiseringsproject vanuit de gemeente. De gemeente laat een onderzoek uitvoeren naar
mogelijke kostenbesparingen bij het onderhoud van sportaccommodaties; de uitkomst ervan kan grote gevolgen hebben
voor verenigingen.
4.6 Commerciële zaken: Edwin Blokvoort behandelt de commerciële zaken.
4.6.1: Shirtsponsoring: bijna alle teams hebben een shirtsponsor; er is nog 1 jeugdteam zonder sponsor. Nieuwe
shirtsponsors zijn: Central Kitchen Sushi (dames); combi Trainingsstudio Fris en Fysiotherapie praktijk De Worp (JO13 1
en 2); combi Hafkamp natuursteen en Buitink Sport (JO 11 1 en 2, JO 9 1, 2 en 3 en JO 8).
4.6.2 Op het gebied van bordsponsoring zijn er ook flinke stappen gemaakt de laatste jaren; we zijn nu bijna rondom het
eerste veld en aan invulling achter de doelen wordt gewerkt!
4.6.3: de eerste Deventer voetbalkrant is uitgebracht en Activia heeft hier een prominente plaats in genomen. Met dank
aan Frank Oosterwegel en Henry Kobussen staan er een aantal mooie Activia verhalen in deze veel gelezen krant.
4.6.4: Het kledingplan is inmiddels goed ingevoerd in de vereniging. De kledingcommissie heeft hier een hele kluif aan
gehad en verdient lof voor de manier waarop dit is gerealiseerd.
4.6.5: Website en social media: hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt al kunnen zaken soms nog beter op elkaar
afgestemd worden. Er is een werkgroepje bezig met het verbeteren en gebruiksvriendelijker maken van de website.
4.6.6; Ledenwerving: er is wederom een ledenwerf-dag georganiseerd wat ook weer enkele nieuwe leden heeft
opgeleverd. Het werven van nieuwe leden blijft een speerpunt voor een relatief kleine vereniging als de onze.
4.6.7: Pupil van de week: Dit is, tot vreugde van velen, weer opgepakt. Er is nu een groepje dames dat elkaar afwisselt
bij thuiswedstrijden om de pupil en zijn of haar ouders te begeleiden. De eerste paar zijn inmiddels geweest en erg
enthousiast! Ook het omroepen voor thuiswedstrijden van het eerste elftal loopt weer naar wens en voegt toch even wat
extra cachet toe aan de zondagmiddag.
4.6.8: Club van 50: ook al is dit geen aangelegenheid voor het bestuur van Activia wordt dit onderwerp toch even
aangestipt. De C van 50 heeft veel geld in kas waarop (te) weinig beroep wordt gedaan. Nieuwe initiatieven (zowel
vanuit leden als vanuit het bestuur van de C van 50) zijn noodzakelijk om de boel in leven te houden.

5. Bestuursverkiezing
Voorzitter Pauline Achtereekte heeft er drie bestuur jaren opzitten en was dus statutair aftredend. Zij heeft zich wel
herkiesbaar gesteld en aangezien zich geen tegenkandidaten hebben gemeld kreeg Pauline het vertrouwen voor een
nieuwe termijn van drie jaar op ons rood-witte pluche.
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Overigens is het zo dat we nog altijd een bestuurder te kort komen. We doen het nu met 6 terwijl 7 echt gewenst
is. Er wordt dus wederom een dringend beroep gedaan op de leden om na te gaan of zitting nemen in ons
bestuur iets is dat je ambieert. Wat betreft het takenpakket is in overleg heel veel mogelijk!

Pauze

6. Begroting penningmeester voor seizoen 2017 - 2018.
Geen vragen vanuit de vergadering over de door Jaap Broeils gepresenteerde begroting.
7. Verkiezing en vaststelling kascommissie.
Het afgelopen jaar hadden Henk Emaus jr., Henne Selhorst en Elderik Schoolderman zitting in de kascommissie terwijl
Peter Solen en Mark Mulder reserve waren. (Peter heeft Elderik vervangen tijdens het controlebezoek aan de
penningmeester). Voor het komend jaar zijn Elderik, Mark en Peter de commissieleden terwijl Remco Solen en Emiel
Heyting (nieuw) op de reservebank zitten.
8. Huldiging leden
Ramon Jongepier en John Oosterbroek werden gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Ook Ronny Roeke is al weer
40 jaar lid maar hij was verhinderd voor deze vergadering. Loek Gerritsen, Jan Twellaar en Ferry Frek kregen een korte
toespraak omdat zij al 50 jaar lid zijn en tenslotte was Jacob Wassink al weer 70 jaar lid. Helaas was ook Jacob niet in
de gelegenheid om zich “live” te laten huldigen op de ALV maar het bestuur zal er zorg voor dragen dat de attenties op
een ander moment persoonlijk aan hen worden overhandigd!
9. Rondvraag:
9.1: Dennis Wennink vraagt of het niet mogelijk is om een fysiotherapeut frequenter in te zetten bij de club om kleine
blessures te behandelen en mensen te verzorgen. Antwoord: tegenwoordig is de fysiotherapeut op afroep beschikbaar
op dinsdagavond als die tijdig wordt ingelicht. Het vast aanwezig zijn op dinsdagavond bleek niet lonend; daarvoor werd
er veel te weinig gebruik van gemaakt. Dennis geeft aan dat de huidige voorzieningen, zeker voor de selectieteams in
zijn ogen wel wat te kort schieten en Pauline geeft aan hier op een ander moment persoonlijk bij hem op terug te komen.
9.2: Bert Zweers geeft aan dat bij sommige jeugdwedstrijden de ouders van tegenstanders nog veel te nadrukkelijk
aanwezig zijn terwijl het KNVB-plan juist uitgaat van minder invloed van buitenaf en ook een kleinere rol voor de
spelbegeleider. Rick Otten antwoordt namens het bestuur dat het signaal herkend wordt en binnenkort met zowel ons
eigen kader (hoe gaan we ermee om?) als de KNVB besproken zal worden.
9.3: Hans Wijgers vraagt zich af hoe het mogelijk is dat onlangs bij een thuiswedstrijd van het tweede elftal geen
scheidrechter aanwezig was en dat de KNVB na een vraag om opheldering de bal terug kaatste naar de club. Richard
antwoordt namens het bestuur dat wedstrijdwijzigingen (waaronder ook verandering of zelfs terug trekken van officials)
altijd via de officiële kanalen bij de vereniging terecht komt en van daaruit indien gewenst tot actie onzerzijds leidt. Dat
het bij deze ene gelegenheid niet is opgepakt waardoor Elderik Schoolderman ten laatste ure moest worden
opgetrommeld is vervelend maar te beschouwen als een incident.
Verder werd er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11. Sluiting.
De vergadering werd gesloten door voorzitter Pauline Achtereekte.
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