Algemene Ledenvergadering
Vrijdagavond 26 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats. Alle leden en andere belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarverslag clusters
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag
7. Verslag en benoeming kascontrole commissie
8. Begroting 2005
9. Aftreedschema bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting
Toelichting op de agenda:
9. Tijdens de vorige ledenvergadering hebben wij jullie beloofd met een aftreedschema te komen. Conform onze
statuten worden de bestuursleden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn daarna weer herkiesbaar. Omdat
het niet wenselijk is dat twee bestuursleden gelijktijdig aftreden kunnen we ons voor deze eerste termijn niet geheel
aan een periode van drie jaar houden. Wij stellen u het volgende aftreedschema voor:
Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2005
Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2006
Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2007
Bij tussentijds opstappen van een bestuurslid neemt zijn opvolger de plaats op het rooster in van zijn voorganger.
De aanvang is om 20:00 uur in de kantine.
Bijlages:

Financieel jaarverslag en begroting
Jaarverslagen

AV Hylas, Alkmaar
BALANS PER 31 DECEMBER 2003

2002

2003

AKTIVA
MATERIELE VASTE AKTIVA
Inventaris
Inventaris kantine
Materiaal veld
Opstallen
Voorraadclubkleding

541

0

2.076

804

5.485

10.891

10.672

8.810

1.604

1.655

20.378

22.160

435

838

LIQUIDE MIDDELEN
Kas kantine
Kas vereniging

1.119

173

Rabo rekening courant

1.813

3.040

Postbank vereniging

4.441

2.018

Postbank plusrekening
Postbank leeuwrekening

Balans totaal

0
35.284

39.965

43.092

46.034

63.470

68.194

58.567

64.193

1.361

1.361

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Reserve aanschaf materialen
Reserve jurytrap

340

340

60.268

65.894

3.202

2.300

63.470

68.194

OVERIGE SCHULDEN
Nog te betalen posten

Balans totaal

Resultaten rekening

2002

2003

2.004

Inkomsten
Contributies
Subsidies
Donateurs
Sponsorgelden
Oud papier
Horde advertentie inkomsten
Grote clubactie
Wedstrijden
Kantine opbrengsten
Activiteiten divers
Clubkleding
Speciale trainingen

42.229
18.373
0
0
3.588
2.015
69
-2.911
1.162
17
39
-239

44.667
20.721
1.875
1.567
2.653
825
408
1.923
403
0
278
0

43.500
17.000
1.000
1.000
2.600
1.500
400
2.000
1.000
0
200
0

TOTALE INKOMSTEN

64.342

75.320

70.200

UITGAVEN
Huur accomodatie compleet
Knau afdracht
Trainers
Diverse kostenbaan
Gemeente belastingen
Afschrijving kantine inventaris
Afschrijving vereniging inventaris
Afschrijving materiaal veld
Afschrijving opstallen
Telefoonkosten
Bankkosten
Secretariaatskosten algemeen
Verzekeringen
Zaalhuurtrainingen
Energie/waterkosten
Onderhoud
Jeugd activiteiten
Clubblad/Horde/folders

27.209
8.344
18.314
59
1.609
1.272
1.776
5.341
1.861
384
-627
1.871
1.500
852
3.796
337
372
49

28.559
8.330
10.598
500
2.472
1.272
540
5.341
1.861
293
-646
2.596
1.429
0
5.487
662
0
400

28.500
8.330
13.000
500
2.500
804
0
5.341
1.861
300
-600
2.000
1.500
0
4.700
500
200
400

TOTALE UITGAVEN

74.319

69.694

69.836

EXPLOITATIE RESULTAAT

-9.977

5.626

364

Toelichting op de balans per 31 december 2003
Financieel gezien was er sprake van een goed jaar. De exploitatie wordt enigszins vertekend door een éénmalige
bijdrage van EUR 3.500,= van de gemeente Alkmaar inzake het benodigde materiaal voor de junioren B finale. In
totaal werd er voor EUR 10.747,= in materiaal en een werpkooi geïnvesteerd.
Zoals bekend werden wij gedwongen om onze trainersvergoedingen aan te passen aan de fiscale mogelijkheden. In
de begroting van 2004 houden wij rekening met de uitbreiding van het aantal trainers. Daarnaast zal
hoogstwaarschijnlijk de verlichting van de baan moeten worden vervangen. Kortom ondanks het positieve resultaat
zullen wij zeer kritisch moeten blijven op onze uitgaven.
Onderstaand enkele posten nader toegelicht:
Wedstrijden
Vestloop
Viaanse Molengames
Zevenpolderloop
Indoor Hoornse Vaart
Overige wedstrijden
Totaal

345,=
643,=
252,=
( 19,=)
702,=
1.923,=

Kantine opbrengsten
De opbrengsten vielen terug door met name de kosten van de barbeque van de clubkampioenschappen. De totale
kosten hiervan waren 548,47 euro. De reden hiervan is dat veel mensen die zich hadden opgegeven niet kwamen
opdagen.

Secretarieel jaarverslag
Nadat eind 2002 een nieuw bestuur samengesteld was, zijn in 2003 ook diverse andere vacatures ingevuld. Er is een
Technische Commissie opgestart, de redactie is weer uitgebreid en er is een eerste aanzet gegeven tot een Wedstrijd
Commissie. De onzekerheid over de toekomst van onze vereniging is hiermee gelukkig verdwenen en we zijn dan
ook positief over onze toekomst. De Trainingscoordinator is de belangrijkste vacature die nog overgebleven is
maar het ontbreken hiervan is gelukkig minder ernstig door de komst van de Technische Commissie en de
Vrijwilligerscoordinator.
Een belangrijke wijziging was dat de beloningen van de trainers gewijzigd zijn conform de eisen van de fiscus.
Hiermee zijn potentiele problemen met de fiscus voorkomen omdat de oude wijze van belonen al enige jaren niet
meer toegestaan waren. Een belangrijke bijkomstigheid is dat de diverse afspraken die de afgelopen jaren gemaakt
waren vervangen zijn door een aantal eenduidige regels. Een minder leuk gevolg hiervan was het vertek van een
tweetal trainers en met hen een tiental leden. Dit gaf zoveel commotie en ook druk op het bestuur dat dit een
vervelende tijd geweest is.
Op 1 januari 2003 had Hylas 363 betalende leden. In 2003 hebben zich 68 nieuwe leden aangemeld maar er zijn
ook weer 108 leden die hun lidmaatschap beeindigd hebben. Eind 2003 zijn er dus netto 40 minder leden waarmee
we op 323 leden uitkomen.

Vergeleken met de vorige jaren zien we dat er beduidend minder nieuwe leden zijn geweest. Dit is moeilijk te
verklaren vooral omdat 2002 een jaar was dat we grotendeels in “slaapstand” verkeerden en juist in dat jaar hadden
we een ongekende groei. Van de opzeggingen waren er 12 leden die overgestapt zijn naar Hera.
Het ledenbestand is medio maart 2004 op de volgende manier onderverdeeld:

Ons ledental is in deze grafiek al weer veel hoger omdat de nieuwe aanmeldingen van 2004 hierin opgenomen zijn.
De onderverdeling per categorie kunnen we vergelijken met de verdeling van het vorige jaar:

Categorie

Aantal
2002

Aantal
2003

Mini pupil

1

1

Pupillen A1

19

13

Pupillen A2

30

12

Pupillen B

14

10

Pupillen C

10

4

Junioren D

27

34

Junioren C

31

24

Junioren B

24

17

Junioren A

12

8

115

142

Wedstrijdlid senioren

34

36

Wedstrijdlid veteranen

52

53

Recreant

Opvallend hierin is de grote achteruitgang bij de pupillen. Ook de achteruitgang bij de junioren wordt slechts
gedeeltelijk verklaard door de trainersperikelen.
Als we gaan kijken in welk jaar onze leden zich als lid hebben aangemeld krijgen we het volgende beeld:

Dit geeft nog steeds hetzelfde beeld als de voorgaande jaren, de meeste leden zijn maar een paar jaar lid. Duidelijk
is wel te zien dat er na 1993 een ander patroon optreed. Dit is te verklaren door de realisatie van de kunststofbaan.
Op grond hiervan mag er gerekend worden op een vaste autonome groei van circa 15 leden per jaar.
Op het sportieve vlak waren de voornaamste wapenfeiten:
• De jongens D junioren zijn op de landelijke competitiefinale op de derde plaats geeindigd.
• De jongens A2 pupillen zijn op de competitiefinale op de derde plaats geeindigd.
• In de competitiefinale junioren B zijn de Hylas meisjes eerste geworden.
• Er zijn 8 medailles gehaald op het Nederlands kampioenschap junioren A en B.
• De jongens junioren D hebben een tweede plaats in de competitie behaald.
• De jongens junioren C hebben een derde plaats in de competitie behaald.
• Een groot aantal leden hebben op NK's of andere grote wedstrijden ereplaatsen behaald.
We hebben de landelijke competitiefinale junioren B georganiseerd en dit is de grootste wedstijd geworden die we
ooit georganiseerd hebben. De wedstrijd was zowel sportief als organisatorisch een succes. Voor deze wedstrijd is
de discuskooi gerenoveerd en is er veel nieuw materiaal aangeschaft. Dit moest op termijn toch gebeuren maar is in
verband met deze wedstrijd eerder uitgevoerd.
Andere bijzonderheden die vermeld moeten worden:
• De eerste Start to Run cursus is goed verlopen met meer dan 200 deelnemers. Hiervan zijn ongeveer 40
deelnemers lid geworden.
• De indoor Hoornse Vaart is op het laatste nippertje toch doorgegaan.

Jaarverslag Jeugdcommissie (Jeugdzaken)
Voorzitter: Joop Wiersema
Leden: Joost Jonker, Tom Bellord, Remco Bruin en Albert Lucas
Alvorens aan te vangen met het jaarverslag wil ik allereerst nog even aangeven wat de doelstelling van de
jeugdcommissie is. Zoals ook geformuleerd op de vorige ALV richt de jeugdcommissie zich voornamelijk op het
organiseren van activiteiten voor de doelgroep junioren en senioren. Op deze manier kan deze cluster een goede rol
vervullen in het huidige beleid met betrekking tot het beperken van uitstroom van leden (dus gericht op
ledenbehoud) door het creëren van een goede sfeer en het opdoen van sociale contacten binnen de jeugd.
De samenstelling van de jeugdcommissie heeft sinds de oprichting (1-11-2002) voor de ALV 2002 nog wat
gewisseld en daardoor wat opstartproblemen gekend, maar op dit moment ga ik uit van een stabiele bezetting die
beter weet waar de mogelijkheden liggen. Laten we het jaar 2003 in een korte sprint doornemen:
In maart 2003 is een start gemaakt door het organiseren van 2 feesten in de Hylaskantine voor de C/Djunioren (video/disco) en voor de B-junioren en ouder. Na deze gezellige feesten werd medewerking verleend door
een aantal commissieleden aan de sportmarkt in De Meent. Op 5 oktober waren de clubkampioenschappen het
decor van een feest door middel van een barbecue en medewerking van bands. In november was de bioscoop in
Alkmaar de bestemming van ‘Hylas into the matrix’ door het bijwonen van de film Matrix Revolutions. Op 25
december heeft een gezellige maar niet heel erg druk bezochte (C/D-junioren) Hylas Christmas Party
plaatsgevonden voor alle junioren met onder andere het Hylas Clubkampioenschap Limbo-dansen. Aan het eind
van het jaar heeft de jeugdcommissie samen met de krachttrainingsgroep van vrijdag de Hylas mini-doedag
georganiseerd waarbij de baanverlichting, hoogspringmatten, krachthonk en buitenberging aangepakt werden. Tot
slot heeft ook een filmnacht plaatsgevonden waarbij de kantine tot een echte bioscoop was omgetoverd. Tot zover
even in het kort de belangrijkste activiteiten op een rijtje waarmee de jeugdcommissie van zich heeft laten horen.
Voor 2004 is een plan van aanpak opgesteld waarbij de jeugdcommissie soortgelijke activiteiten wil gaan
organiseren maar ook meer activiteiten buiten de Hylas kantine zullen plaatsvinden. Verder willen we de jeugd ook
genoeg inspraak geven en zoveel mogelijk op de hoogte stellen van wat er binnen de jeugd en voor de jeugd
allemaal gebeurt. Daarom hebben we sinds kort een website opgezet voor en door de jeugd. De jeugdcommissie
doet zijn best om 2004 tot een sportief en gezellig jaar te maken!
Met vriendelijke groet,
Joop Wiersema
voorzitter Jeugdcommissie

Jaarverslag PR-commissie
De PR-commissie begon 2003 met 4 heren (Cors v.d. Brink, Peter Groeneveld, Kees Kuiper en Hillebrand
Verkroost) en 1 dame (Laura Lenaarts). Helaas moest Laura Lenaarts in de eerste helft van 2003 afhaken. In het
vierde kwartaal van 2003 werd de PR-commissie versterkt met Harry de Bles.
In de aanloop naar de Vestloop is een trainingscursus/clinic gegeven van 4 trainingsavonden in combinatie met
lezingen over diverse onderwerpen voor lopers over kleding, schoeisel, voeding, blessurepreventie en een lezing
van Lornah Kiplagat. Hoewel een en ander goed was voorbereid en de deelnemers positief waren over hetgeen
werd geboden, bleef het aantal deelnemers aan de clinic beneden de verwachtingen.
Onder de Hylas-leden is een ‘tevredenheidsenquete’ gehouden met het doel te leren van de antwoorden en de
opmerkingen. Het aantal ingeleverde en ingevulde enqueteformulieren was laag (18) zodat geen zwaarwegende
conclusies konden worden getrokken. Wel waren de oordelen en meningen over diverse ‘Hylas-zaken’ positief.
Naast diverse activiteiten om nieuwe leden te winnen voor de vereniging is binnen de PR-commissie in 2003 een
werkgroep opgericht om ook aandacht te besteden aan de opvang en begeleiding van nieuwe en potentiele leden.
De activiteit van de werkgroep is na een goede start in de loop van het jaar echter enigszins ingezakt. Het is echter
zeer belangrijk dat de werkgroep weer nieuw leven wordt ingeblazen, juist nu Hylas in de laatste maanden van
2003 een flink aantal nieuwe leden heeft overgehouden aan de inspanningen voor de Start-to-Run trainingen.
De PR-commissie heeft ook pogingen ondernomen om publiciteit te geven aan de nieuwe lidmaatschapsvormen die
in het laatste kwartaal van 2003 door Hylas werden aangeboden: studentenlidmaatschap en winterlidmaatschap.
Hoewel deze vormen duidelijk op het inschrijvingsformulier worden aangegeven is er (nog) geen grote
ruchtbaarheid aan gegeven.
In 2003 is 3x deelgenomen aan door het Sportbureau Alkmaar georganiseerde activiteiten: 2x het Sportspektakel
(januari en december in de schoolvakanties) en 1x de Sport Info Markt in april. Het Sportspektakel wordt
georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar en de Sport Info Markt was gericht op het grote publiek. De hiermee
behaalde publiciteit was matig tot redelijk. Wel was het Sportspektakel in december een succes, mede door het
gebruik van het pakket Fun in Athletics (FiA), waarmee leerlingen van basisscholen indoor kennis kunnen maken
met onderdelen van de atletieksport.
I.h.k.v. de festiviteiten rond Alkmaar 750 jaar zijn vanaf mei voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een
atletiekfinale op 25 juni 2004 bij Hylas. De atletiekfinale zal bestaan uit een zeskamp, gebaseerd op de onderdelen
uit het FiA-pakket. Het FiA-pakket is door Hylas aangeschaft i.s.m. het Sportbureau Alkmaar en wordt betaald
vanuit het budget voor Alkmaar 750 jaar. In september is het pakket door KNAU-medewerkers en voor
leerkrachten van basisscholen in Alkmaar gedemonstreerd, onder anderen met medewerking van de
‘woensdagmiddag-pupillen’ van Hylas.
In 2003 is met succes deelgenomen aan 2 muntjesacties van supermarkten in Alkmaar. De eerste was een
langdurige actie van C1000 waarmee 193 euro werd opgehaald en de tweede was een veel kortere actie waarmee
Hylas 1148 euro verdiende. Inmiddels is besloten om deze gelden te besteden aan de aanschaf voor FiA materialen
die ook buiten kunnen worden gebruikt.
In het derde kwartaal heeft de PR-commissie bijdragen geleverd aan de succesvolle Start-to-Run activiteit: onder
meer assistentie bij de opvang van de deelnemers, registratie van deelnemers en het opzetten, uitzetten en
verwerken van een enquete onder de deelnemers.

