Agenda Algemene Ledenvergadering AV Hylas
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2003
4. Notulen ALV 2004
5. Jaarverslag clusters
6. Jaarverslag secretaris
7. Financieel verslag
8. Verslag en benoeming kascontrole commissie
9. Begroting 2005
10. Bestuursverkiezing
11. Wijziging opzegtermijn per 1 april 2006
12. Rondvraag
13. Sluiting
Toelichting op de agenda:
9. Tijdens de vorige ledenvergadering hebben wij een aftreedschema opgesteld. Volgens
dit schema is Herman Westerveld aftredend. Gelukkig stelt Herman zich herkiesbaar voor
een nieuwe periode. Conform onze statuten worden de bestuursleden gekozen voor een
periode van drie jaar en zijn daarna weer herkiesbaar. Bij uw akkoord is het volgende
aftreedschema van toepassing:
•
•
•

Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2006
Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2007
Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2008

Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden tot uiterlijk twee dagen voor de
vergadering.
10. Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid om een flexibeler lidmaatschapsysteem
in te voeren. Om deze wijzigingen in de toekomst mogelijk te maken is een wijziging van
de statuten noodzakelijk. Wij willen met dit nieuwe systeem inspelen op de
maatschappelijke ontwikkelingen, meer en meer zien we dat mensen zich niet voor
langere tijd aan een vereniging willen binden. In dit nieuwe systeem moet het mogelijk
zijn per kwartaal te kunnen opzeggen en dus ook voor een kwartaal lid te kunnen worden.

Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 9 mei 2003
Aanwezig: 35 mensen
Afwezig met kennisgeving: geen
Opening
Om 20.06 uur opent Wim de vergadering.
Binnengekomen stukken
Geen.
Secretarieel jaarverslag
Huub Rohde wil graag inzicht hebben hoe de afmeldingen zijn verdeeld over de diverse
leeftijds categorieen. Paul Hak merkt op dat enkele jaren geen ledenverlies al de
gewenste ledengroei geeft. Hillebrand Verkroost zegt dat door de PR commissie
onderzoek naar het ledenverlies uitgevoerd zal worden.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Financieel jaarverslag
Wim legt uit dat er geen kascontrolecommissie gevraagd is naar het jaarverslag te kijken
en vraagt de vergadering om hiermee akkoord te gaan. Niemand heeft hier bezwaar
tegen.
Theo van der Schaaf heeft een opmerking over de afschrijvingen voor het inventaris.
Pieter is het met hem eens dat het fout is en zal de bedragen aanpassen. Daarnaast heeft
Theo een vraag over de verliezen op de post wedstrijden. Pieter legt uit dat hij door de
relatief recente overdracht onvoldoende inzicht in deze cijfers kan geven. Het is
uitdrukkelijk zijn plan om volgend jaar meer inzicht te bieden.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd.
Bestuursverkiezing
Er zijn geen tegenkandidaten en Wim Jonker wordt gekozen als voorzitter, Pieter
Kelderman als penningmeester en Herman Westerveld wordt herkozen als secretaris. Op
een volgende vergadering zal een schema van aftreden bekend worden gemaakt.
Contributieverhoging
De contributie moet dringend omhoog om het grote verlies te verminderen. Daarnaast
moet er gezocht worden naar aanvullende geldbronnen. Het voorstel is om per 1 januari
2004 de contributie eenmalig te verhogen met 10% met daarna de mogelijkheid om de
contributie te indexeren. Als index wordt een indexcijfer van het CBS gebruikt. Met deze
indexering kan de contributie makkelijk aangepast worden aan de stijgende kosten. Ons
huishoudelijk reglement moet wel aangepast worden.
Ferry Ronde vraagt zich af of mensen niet om financiele redenen zullen gaan afhaken.
Wim heeft niet het idee dat dat zal gebeuren maar het zal meegenomen worden in de
evaluatie.
Jan van de Gragt vraagt zich af van welke maand het indexcijfer genomen wordt. Dit is de
maand oktober en dit zal toegevoegd worden aan de tekst van het huishoudelijk
reglement.
Hillebrand Verkroost stelt de vraag of het een goed idee is om een toelichtende brief aan
alle leden te versturen. Wim zegt dat hier nog geen plannen voor zijn maar dat het in
overweging genomen zal worden.
De definitieve tekst van het Huishoudelijk reglement wordt hiermee:
Artikel 4 - lid 4
De contributie kan ieder jaar aangepast worden maximaal conform de
consumentenprijsindex alle huishoudens van oktober van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
De eenmalige verhoging van 10% en de indexering worden goedgekeurd.

Alternatieve lidmaatschapsvormen
De doelstelling van alternatieve lidmaatschapsvormen is de groei van het ledenaantal.
Het voorstel behelst de mogelijkheid om meer soorten lidmaatschapsvormen te gaan
introduceren. Voorbeeld zijn het studenten- en het winterlidmaatschap maar ook het
sportief wandelen.
Paul van de Meulen mist in het rijtje de loopclinic voor de Vestloop. Deze hoort daar ook
bij en we gaan er ook zeker mee door.
Gre Boorsma vraagt of bestaande lidmaatschappen ook omgezet kunnen worden. Wim
bevestigt dat daar geen beperkingen aan worden opgelegd.
Het voorstel wordt aangenomen.
Begroting 2003 en 2004
Pieter geeft een toelichting op de cijfers en beantwoordt enkele vragen. De begroting
wordt vervolgens aangenomen.
Als kascontrolecommissie voor 2003 wordt aangesteld:
Theo van der Schaaf
Leo Doornbos
Harry Frijters
Paul Hak (reserve)
Rondvraag
Cora Lindaya heeft de vraag hoe het zit met de verantwoordelijkheid van de ouders die
assisteren tijdens de trainingen. Wim geeft aan dat de juridische aansprakelijkheid gedekt
is. Wel is er sprake van een grote behoefte aan hulptrainers.
Roger Bellord vraagt of er al een trainerscoordinator is. Wim geeft aan dat we nog wel op
zoek zijn maar nu even niet zo aktief meer vanwege andere zaken die voor gaan.
Sluiting

Notulen Algemene Ledenvergadering vrijdag 26 maart 2004
Aanwezig: 26 mensen
Afwezig met kennisgeving: Cors vd Brink, Anne Marie vd Graaf
Opening
Om 20.02 uur opent Wim de vergadering.
Mededelingen en binnengekomen stukken
Komende woensdag start er weer een trainerscursus.
Notulen vorige vergadering
Deze zijn per abuis niet meegezonden en zullen op een volgende vergadering behandeld
worden.
Jaarverslag clusters
Hillebrand Verkroost vraagr waarom er geen jaarverslag van de Tc is. Leo Doornbos
vertelt dat hij geen tijd had.
Secretarieel jaarverslag
Bert Versteeg vraagt hoeveel leden er nodig zijn om de vereniging financieel gezond te
maken. Wim zegt dat de doelstelling 500 a 600 leden is.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Financieel jaarverslag
Pieter vertelt dat 2003 financieel gezien een succesvol jaar was. Helaas voornamelijk
doordat de uitgaven aan de trainers afnamen door het vertrek van een aantal trainers.
Verslag en benoeming kascontrole commissie
Harrie Frijters leest de verklaring van de kascommissie voor. Hij pleit voor het splitsen van
de boekingen bij de in- en verkoop van de clubkleding. Het advies van de kascontrole
commissie is om het financieel jaarverslag goed te keuren en de penningmeester te
dechargeren.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd.
Als kascontrolecommissie voor 2004 wordt aangesteld:
Harry Frijters
Paul Hak
Joop Engelen (reserve)
Begroting 2005
Leo merkt op dat de baanhuur een grote post blijft en vraagt naar status van het verzoek
dat bij de gemeente gedaan zou worden naar het laten aanpassen van de huur. Pieter
zegt dat dit nog niet is opgepakt maar dat dit wel in 2004 zal gebeuren. Hij waarschuwt
echter voor te hoge verwachtingen.
De begroting wordt vervolgens aangenomen.
Aftreedschema
Het volgende aftreedschema wordt aangenomen:
Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2005
Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2006
Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2007
Rondvraag
Ursula vd Schaaf vraagt of er al sleutels zijn van het grote hek. Wim antwoord dat deze
sleutel alleen nog maar in het clubgebouw liggen om te voorkomen dat er teveel auto's
op het terrein komen.
Harrie Frijters merkt op dat de groei van de vereniging nu vrijwel zonder sponsoring
plaats vind. Hij wil samen met andere mensen een plan gaan opstellen om dit te gaan
verbeteren maar wil dan wel stoppen met zijn redactie werkzaamheden. Bert Versteeg wil
hem hierbij gaan helpen. Wim vindt het waardevol dat er naar sponsoren gezocht zal
worden.

Hillebrand vindt dat de statuten en huishoudelijk reglement geactualiseerd moeten
worden. Wim geeft aan dat dit inderdaad al langer op de lijst van het bestuur staat en dat
het opgepakt zal worden.
Bert vraagt naar de mogelijkheden voor verhuur van de kantine. Wim zegt dat deze
mogelijkheden beperkt zijn maar dat verhuur aan leden wel mogelijk is.
Henk Martin informeert naar de reclamezuil. Hier zijn helaas nog geen belangstellenden
voor.
Sluiting

Jaarverslag Technische Commissie
1. Feiten:
De Technische Commissie is 6x bijeen geweest.
De Technische Commissie heeft 2x een trainersbijeenkomst georganiseerd.
2. Aandachtsgebieden:
Sinds de start van de Technische Commissie heeft de TC zich gericht op alle facetten van
de atletiek beoefening. Bij de start van het organiseren van de S2R trainingen is de TC
betrokken geweest, doch al snel bleek dat dit een aparte project structuur beter tot zijn
recht kwam. S2R is redelijk succesvol en heeft inmiddels een continu karakter, waarbij er
een nadrukkelijke stroom van nieuwe leden uit S2R richting recreanten groepen is
ontstaan. Voor de vereniging blijkt het van zeer groot belang dat de koppeling S2R en
recreanten groepen voldoende aandacht krijgt en inhoud krijgt juist vanuit de recreanten
atletiek. Een aparte recreanten commissie is daartoe opgericht eind 2004. Hiermee is het
aandachtsgebeid voor de Technische Commissie teruggebracht tot m.n. de baanatletiek
en de wedstrijdgerichte atleet.
3. Activiteiten

Scholierenspelen:
Een klein groepje atleten (geboorte jaar 1988) heeft in de zomer deel uit gemaakt van de
afvaardiging Alkmaarse Scholieren samen met tennissers en zwemmers. Dit keer werden
de scholierenspelen gehouden in Cleveland Ohio (USA).
Roger Bellord is voor de atleten de begeleidende coach geweest.
Baan competitie:
Diverse junioren groepen en de Heren hebben deel genomen aan de competitie.
Trainers:
Er is een uitbreiding gerealiseerd in het aantal personen dat betrokken is bij de trainingen
van pupillen en junioren.
Door samenwerking met het CIOS is er gedurende de gehele periode na de zomer een
stagiaire aanwezig bij
de CD junioren training.
Cedo Paic (die vele jaren succesvol training heeft gegeven aan een groep
langeafstandlopers) heeft besloten te stoppen.
Materialen en beheer:
Begin 2004 is het gelukt om Willem Veldhoen bereid te vinden het materiaal beheer voor
zijn rekening te nemen.
4. Ups en downs
Er is overleg gevoerd om trainerscursussen tot stand te brengen, doch nog zonder
resultaat.
Er is betrokkenheid geweest bij de sport boules en het sportief wandelen, echter met
uitzondering van een kleine groep sport boules beoefenaren is het resultaat er niet naar.
Met het zweet op het hoofd heeft materiaal man Willem (met wat assistentie) de
waterbak gevuld voor maar liefst 3 steeplechase lopers op een nazomeravond.
Diverse TC-leden hebben zich naast de inspanning als TC-lid ook bezig gehouden met
aanverwante activiteiten. Zo is er flink meegewerkt aan het indoor spektakel met een
mooie sportieve dag tot gevolg.

Jaarverslag Jeugdcommissie 2004
Voor de Jeugdcommissie (JC) is 2004 een druk maar succesvol jaar geweest. Op diverse
manieren is er met verschillende activiteiten getracht sfeer en gezelligheid naast de
trainingen te brengen voor alle leeftijdscategorieën.
De pupillen kregen de kans zich te bewijzen in een kleurwedstrijd en werden aan het eind
van 2004 verrast door een ‘Sinterklaasactie’. Eind maart hebben we een dropping
georganiseerd voor de C&D junioren wat een goed deelnemersveld had opgeleverd. Later
in het jaar kon door deze groep worden gestreden om de tafeltennistitel. Een populaire
activiteit voor B-junioren en ouder is de filmnacht welke in 2004 dan ook twee maal is
gehouden in onze eigen ‘bioscoop’. Het EK-voetbal gaf aanleiding tot een maand lang
voetbalsfeer in de Hylaskantine waarbij de wedstrijden waarin het Nederlands elftal
speelde op groot scherm werden vertoond en voor een echt Oranjefeest zorgde. De EKtoto (eveneens sponsoractie) zorgde voor extra spanning tijdens de wedstrijden. De
Clubkampioenschappen stonden in het teken van verschillende jubilea (20 jaar Hylas en
10 jaar kunststofbaan) en deze werd aangekleed met een band en barbecue na afloop.
Hylas beleefde verder aan het eind van 2004 een primeur doordat we een New Years
Party organiseerden op 31 december / 1 januari waarbij de hele nacht kon worden
doorgefeest.
Naast het organiseren van activiteiten stond het opzetten van de jeugdwebsite en het
jeugdforum centraal. Het laatste is nu wat de naam betreft omgezet in het Hylasforum
vanwege de grote mogelijkheden die dit medium bied aan het weergeven van informatie
door de nieuwsbrief, het kunnen reageren met een bericht door de leden zelf en het
kunnen communiceren over diverse onderwerpen tussen Hylasleden onderling.
De JC heeft afgelopen jaar uit de inkomsten van activiteiten van de oudere jeugd een
aantal aankopen gedaan. Dit heeft onder andere een antenneschotel, dartborden,
tafeltennismateriaal, dvdspeler en partyverlichting opgeleverd.
Ook heeft de JC zich net als het jaar daarvoor druk gemaakt om de accommodatie. Door
het organiseren van een klusweekend (Pinksteren) en later in het jaar een klusdag
(december) werden een aantal mankementen aan de baan of clubgebouw aangepakt. Dit
heeft geresulteerd in onder andere een make-over van het krachthonk en buitenberging,
installatie van schotelantenne, prijzenplank, prikbord enz.
In 2005 staan naast de traditionele activiteiten een aantal nieuwe activiteiten op het
programma die hopelijk door steeds meer Hylasleden worden bezocht.
Joop Wiersema
De Jeugdcommissie:
Voorzitter: Joop Wiersema
Leden:
Remco Bruin
Joost Jonker
Albert Lucas
Amy Burger
Website:
http://Jeugd.avhylas.nl
E-mail:
jeugd@avhylas.nl

Jaarverslag Cluster Wedstrijdorganisatie 2004
Voorzitter : Gré Boorsma
Leden : Willem Veldhoen,Jan Rood,Fons vd Ven, Jelle vd Schaaf, Theo vd Schaaf, Wilma vd
Schaaf, Jan de Gragt, Trudy vd Aardweg, Paul Duckers, Harry de Bles, Bouke vd Schaaf en
Bart Lensink.
Alvorens aan te vangen met het jaarverslag wil ik een ieder bedanken die vorig jaar zijn
medewerking heeft verleend om 2004 tot een goed en mooi wedstrijdjaar te maken.
Veel vergaderd is er niet, maar dat is ook niet noodzakelijk als de wedstrijden goed
verlopen en er regelmatig onderling goed contact bestaat.
In Maart zijn we begonnen met een onderlinge wedstrijd voor de pupillen op een
woensdagmiddag om iets van de sfeer van een wedstrijd te kunnen beoefenen. Ook Nova
was hiervoor uitgenodigd. Maar een dergelijk evenement vergt iets meer voorbereiding
leerde de ervaring.
Jan Rood heeft een circuitje samengesteld voor de Jun D t/m A die niet aan de
competitieploeg deelnemen, zo kunnen ook zij als een ploeg aan wedstrijden deelnemen.
Dit was een prima idee wat zeker navolging verdient.
De Brijderloop beet het spits af, gevolgd door de Viaanse Molen Games ( 11 april 2004).In
Mei was er een wedstrijd van de Pupillen Competitie en dit alles verliep zeer voorspoedig.
Groot was de voorbereiding voor de Finale Scholierenatletiekwedstrijd, op 25 juni. Het
was goed weer en de kinderen zeer enthousiast Alleen stond er te veel wind voor de
opblaasfiguren van 750 jaar Alkmaar dus moesten we het doen met de vlaggetjes (die
hangen er nog).
Op vrijdagavond 20 augustus organiseerden wij een instuif, maar helaas , er waren meer
juryleden dan deelnemers. En daarvoor was de steeplebak gevuld met water. Erg jammer,
maar zo dicht op de schoolvakantie is het altijd een gok, zeker met een instuif.
De clubkampioenschappen werden een succes, de deelname aan de lange
afstandcompetitie liep iets uit de hand, daar velen zich op de dag zelf pas inschreven. De
jury moest grote toeren uithalen om tot een juiste uitslag te komen. De band van Huub
speelde tijdens de BBQ en een ieder ging later voldaan naar huis.
Als laatste van het jaar stond de Indoor in het sportpaleis op de kalender. Hiervoor is heel
veel werk verzet maar het resultaat was er dan ook naar. 400 deelnemers. Voor volgend
jaar is een draaiboek gemaakt om de schoonheidsfoutjes ( die er uiteraard waren) te
verbeteren en een prachtige Indoorwedstrijd neer te zetten in December 2005.
Het wedstrijdoverzicht voor 2005 is klaar en we hopen op een sportief en gezellig jaar.
Met vriendelijke groet,
Gré Boorsma,
voorzitter wedstrijdorganisatie.

Jaarverslag cluster recreanten.
Het cluster recreanten is aan het einde van 2004 tot stand gekomen. Doel van dit cluster
is het behartigen alle zaken rondom de recreatieve lopers. Dit zowel op gebied van
trainingscoördinatie als op gebied van begeleiding, werving, opvang en behoud van
nieuwe en bestaande leden, waarbij de nadruk ligt op het behoud van leden.
Met betrekking tot de trainingcoördinatie zijn de volgende acties ondernomen:
● Aanstellen van trainingscoördinator.
● Informatieve bijeenkomst met de trainers gehouden.
● Enquête onder de trainers gehouden om de mening over de mogelijkheid van nieuwe
trainingsvormen te peilen.
Met betrekking tot de begeleiding van de leden zijn de volgende acties ondernomen:
● Koffieavond voor de kerstvakantie georganiseerd
● Informatieve avond met spreker als opening voor het zomerseizoen georganiseerd.
Lopende zaken:
● Nieuwe folder ontwikkelen voor hylas.
● Mensen werven voor de trainers en assistent-trainers cursussen.

Financieel verslag 2004 en begroting 2005
Resultaten rekening

2003

2.004

Begroting

Contributies

44.667

52.779

52.000

Subsidies

20.721

18.085

18.000

Donateurs

1.875

390

500

Sponsorgelden

1.567

0

500

Oud papier

2.653

3.644

3.000

Horde advertentie inkomsten

825

140

0

Grote clubactie

408

588

600

1.923

-917

0

403

1.398

1.500

0

837

500

278

-548

0

0

0

0

75.320

76.396

76.600

28.559

25.707

29.700

8.330

10.457

10.400

10.598

12.352

14.000

0

2.017

1.000

500

775

1.000

Gemeente belastingen

2.472

1.428

2.000

Afschrijving kantine inventaris

1.272

804

0

540

0

0

Afschrijving materiaal veld

5.341

5.341

5.341

Afschrijving opstallen

1.861

1.861

1.861

293

411

350

-646

-431

-600

Secretariaatskosten algemeen

2.596

1.545

1.500

Verzekeringen

1.429

1.560

1.600

0

0

500

5.487

4.075

4.500

662

1.843

2.000

Diverse kosten

0

666

500

Vrijwilligersavond

0

345

348

400

422

0

Totaal

69.694

71.178

76.000

EXPLOITATIE RESULTAAT

5.626

5.218

600

Inkomsten

Wedstrijden
Kantine opbrengsten
Activiteiten divers
Clubkleding
Speciale trainingen
Totaal
UITGAVEN
Huur accomodatie compleet
Knau afdracht
Trainers
Opleidingskosten
Diverse kostenbaan

Afschrijving vereniging inventaris

Telefoonkosten
Bankkosten

Zaalhuurtrainingen
Energie/waterkosten
Onderhoud

Clubblad/Horde/folders

BALANS PER 31 DECEMBER 2004

2003

2004

804
10.891
8.810
1.655
0
22.160

0
6.971
6.950
2.204
3.600
19.725

838
173
3.040
2.018

411
1.237
3.598
1.160

39.965
46.034
68.194

44.981
51.387
71.112

64.193
1.361
340
65.894

69.411
1.361
340
71.112

2.300

0

68.194

71112

AKTIVA
MATERIELE VASTE AKTIVA

Inventaris
Materiaal veld
Opstallen
Voorraadclubkleding
Trainingspakken

LIQUIDE MIDDELEN

Kas kantine
Kas vereniging
Rabo rekening courant
Postbank vereniging
Postbank plusrekening
Postbank leeuwrekening
Balans totaal
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Kapitaal
Reserve aanschaf materialen
Reserve jurytrap

OVERIGE SCHULDEN

Nog te betalen posten
Balans totaal

AV Hylas boekjaar 2004 wedstrijden
Verlies

Winst

330,00
165,00
0,00
135,11
0,00
10,00
0,00
0,00
165,24
446,95
0,00
114,79
454,00

0,00
0,00
176,45
0,00
0,00
0,00
381,95
316,10
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00

1821,09

904,50

Naam
Wedstrijden uit
Vestloop
Viaanse molengames
Indoor Hoornse Vaart
Zevenpolderloop
Bryderloop
LAC
Pupillencompetitie 15.5.2004
Juniorenvierkkamp 27.6
Indoor Sportpaleis
Instuifpupillen 20.8
Clubkampioenschappen
Jury kosten onversleuteld

Resultaat

916,59

Verslag van de Kascommissie
Aan de Algemene Ledenvergadering van de AV Hylas
De kascommissie, ingesteld op de ALV van AV Hylas van 26 maart 2004, bestaande uit
Paul Hak en Joop Engelen, heeft op 23 maart 2005 ten huize van de penningmeester
Pieter Kelderman, de financiële verantwoording van AV Hylas over het boekjaar 2004
gecontroleerd.
De aanbevelingen die wij vorig jaar hebben gedaan zijn voor zover mogelijk opgevolgd.
De controle van de contante kas gaf een sluitend beeld per 31-12-2004. De financiële
administratie over het jaar 2004 is goed op orde en geeft de financiële situatie zoals deze
blijkt uit de verlies en winstrekening over 2004 en de balans per ultimo 2004, getrouw
weer.
De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering dan ook voor het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2004.
Alkmaar, 23 maart 2005
Paul Hak
Joop Engelen

Secretarieel jaarverslag
In 2004 is verder gegaan met de verbetering van de organisatorische structuur van de
vereniging. De Technische Commissie en de Wedstrijd Commissie, die al in 2003
opgestart waren, hebben hun taken verder ingevuld. Nieuw is de komst van de
Recreanten Commissie die de trainingen en aktiviteiten van deze sterk groeiende groep
leden gaat verzorgen. We zijn als bestuur dan ook erg tevreden met de komst van deze
commissie en hopen dat dit zal leiden tot een nog hogere groei van de aantallen
recreantenleden.
Vacatures zijn ontstaan voor de vrijwilligerscoordinator en de redactie. Door het
ontbreken van de redactie is er enkele maanden geen clubblad uitgebracht. Nadat er
geen zicht was op de komst van een nieuwe redactie is gestart met een nieuwsbrief op
het forum.
Op 1 januari 2004 had Hylas 323 betalende leden. In 2004 hebben zich 169 nieuwe leden
aangemeld maar er zijn ook weer 98 leden die hun lidmaatschap beëindigd hebben. Eind
2004 zijn er dus netto 71 meer leden waarmee we op 394 leden uitkomen.

Vergeleken met de vorige jaren zien we dat er beduidend meer nieuwe leden zijn
geweest. Dit is vooral te danken aan het grote succes van start 2 run.

Ons ledental is in deze grafiek al weer 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
Mini pupil

Aantal Aantal Aantal
2002 2003 2004
1

1

1

Pupillen A1

19

13

18

Pupillen A2

30

12

16

Pupillen B

14

10

9

Pupillen C

10

4

11

Junioren D

27

34

33

Junioren C

31

24

21

Junioren B

24

17

22

Junioren A

12

8

10

115

142

176

Wedstrijdlid senioren

34

36

30

Wedstrijdlid veteranen

52

53

52

Recreant

Opvallend hierin is de grote groei bij de recreanten voor het tweede opeenvolgende jaar.
Deze groei is grotendeels te danken aan start 2run. De achteruitgang bij de pupillen van
vorig jaar is weer enigszins ongedaan gemaakt..
Bij de verdeling naar geboortejaar zien we dat er een duidelijke afname is bij de leeftijden
van 15 tot 30 jaar. Bij de vrouwen is dit iets minder nadrukkelijk.

Als we gaan kijken in welk jaar onze leden zich als lid hebben aangemeld krijgen we het
volgende beeld:

De volgende grafiek geeft aan welk deel van de nieuwe leden van de afgelopen jaren nog
lid is.

Beide grafieken geven nog steeds hetzelfde beeld als de voorgaande jaren, de meeste
nieuwe leden zijn maar een paar jaar lid.
Herman Westerveld
secretaris AV Hylas

