Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2007
4. Jaarverslagen clusters
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag
7. Verslag en benoeming kascontrole commissie
8. Begroting 2008
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting
Toelichting op de agenda:
9. Conform ons aftreedschema is Herman Westerveld aftredend en herkiesbaar. Bij uw akkoord
is het volgende aftreedschema van toepassing:
1. Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2009
2. Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2010
3. Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2011
Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden tot uiterlijk twee dagen voor de
vergadering.
Bijlagen:
● Notulen ALV 2007
● Jaarverslag cluster baanatletiek
● Jaarverslag cluster recreanten
● Jaarverslag cluster wedstrijdorganisatie
● Jaarverslag jeugdcommissie
● Jaarverslag secretaris
● Verklaring Eurodesk
● Financieel verslag 2007 en concept begroting 2008
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Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2007
Aanwezig: 32 mensen
Afwezig met kennisgeving: 7 mensen
1 Opening.
Na een kort welkomstwoord opent Wim de vergadering om 20:40 uur.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn 7 afmeldingen.
3 Notulen ALV 2006.
Johan Scheffe vraagt wat de opbrengsten zijn van de reclamezuil. Gre Boorsma antwoordt dat dit 3500
euro is. Johan wil vervolgens weten welk deel daarvan naar Hylas gaat. Gre weet dat niet maar belooft
dat ze het zal uitzoeken.
De notulen worden goedgekeurd.
4 Notulen bijzondere ledenvergadering 29 maart 2007.
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
5 Jaarverslagen clusters.
Johan Scheffe vraagt waarom er geen jaarverslag van de Technische Commissie is. Wim antwoordt dat
er op dit moment geen TC meer is en dat het de afgelopen jaren niet gelukt is om een goed werkende
TC op te zetten. Hier wordt inmiddels wel weer aan gewerkt, onder andere middels discussies met een
groep mensen over het te voeren jeugdbeleid.
Huub Rohde vraagt of er geen functiebeschrijvingen zijn voor de functies binnen de TC. Wim zegt dat
deze het resultaat zullen zijn van de nu lopende discussies.
Er zijn verder geen vragen en Wim bedankt de leden van alle clusters voor hun inzet in het afgelopen
jaar.
6 Jaarverslag secretaris.
Cors van den Brink vraagt hoe bij de leden de verhouding ligt tussen man en vrouw. Herman antwoord
dat deze niet gewijzigd is ten opzichte van de vorige jaren. In het jaarverslag van vorig jaar is hier wel
aandacht aan besteed.
Johan Scheffe mist een verslag van de bestuursactiviteiten van het afgelopen jaar en een toelichting op
de plannen van het bestuur voor het komende jaar. Wim zegt toe dat deze volgend jaar opgenomen
zullen worden.
Huub Rohde vraagt of het bestuur tevreden is. Wim zegt dat gezien de tendens van de dalende
afzeggingen en een stijgend ledenaantal bij de jeugd het bestuur wel tevreden is.
Het jaarverslag wordt daarna goedgekeurd.
7 Financieel verslag.
Pieter vertelt dat in de eerste verstuurde versie van het financieel verslag een fout zat en dat er daarom
een gecorrigeerde versie verstuurd moest worden. Er waren enkele tegenvallers onder andere bij de
aanpassingen ter voorkoming van legionella maar over het algemeen is het goed gegaan.
Ursula van der Schaaf vindt dat er voor de kantine royaler ingekocht moet worden zodat er ook een
hogere omzet gegenereerd kan worden. Daarnaast mist Ursula de inkomstenkant van de LAC. Pieter
antwoordt dat dit komt omdat het een gesaldeerde post is.
8 Verslag kascommissie.
De kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over
2006. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester gedechargeerd voor het
gevoerde beleid. De kascommissie voor het volgende jaar bestaat uit Huub Rohde en Paul Biersteker.
Ineke Opstal blijft reserve.
9 Wijziging statuten.
Wim vertelt welke stappen het afgelopen jaar genomen zijn bij de wijziging van de statuten. Herman licht
toe dat de statuten gewijzigd moesten worden omdat ze achterhaald waren geworden. Bij de wijzigingen
is steeds geprobeerd om alleen de essentie te vermelden en zaken die beter in het huishoudelijk
reglement vermeld kunnen worden te schrappen.
De wijziging van de statuten wordt hierna goedgekeurd.
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10 Begroting 2006.
Huub Rohde merkt op dat als we nu alle materialen moeten vervangen dat er dan te weinig geld
gereserveerd is. Pieter zegt dat de vervangingsinvesteringen inderdaad maar mondjesmaat uitgevoerd
kunnen worden. Dit komt ook omdat hier in de afgelopen jaren nooit een plan voor gemaakt is. Op dit
moment is Wil van de Feer hier mee bezig zodat de reserveringen volgende jaren beter gepland kunnen
worden.
De begroting wordt hierna goedgekeurd.
11 Bestuursverkiezing.
Wim is aftredend en herkiesbaar. Het was in eerste instantie voor Wim nog niet duidelijk of hij zich wel
herkiesbaar zou stellen. Dit kwam met name doordat het jeugd- en wedstrijdbeleid de afgelopen jaren
nog niet echt veranderd was. Nu over beide onderwerpen wordt nagedacht gaat het gelukkig beter. Wel
vindt Wim dat de groei van het aantal nieuwe vrijwilligers achterblijft bij de ledengroei. Hij roept dan ook
iedereen op om minstens een nieuwe vrijwilliger te vinden.
Met een applaus wordt Wim herkozen.
12 Rondvraag.
Cors van den Brink vertelt over de wervingsweek die het cluster recreanten in september gaat houden.
Hij roept alle leden op om op een avond aanwezig te zijn.
Pieter de Heer vraagt naar de plannen omtrent sportboules. Wim vertelt dat er wordt onderzocht of er
een sportboulesbaan kan komen op de accommodatie. Dit is echter nog lang niet zeker dus hier kan nog
niet veel over verteld worden.
Huub Rohde vindt dat het vinden van vrijwilligers geen probleem hoeft te zijn als er maar korte en
afgebakende taken zijn.
13 Sluiting.
Wim sluit de vergadering.
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Jaarverslag cluster baanatletiek.
Leden: Edwin Ellis, Jeroen Floor, Ruud Hoeben, Ab Kooy, Yolanda Kramer, Gerard Venneker.
Veel valt er nog niet te rapporteren. Het cluster is in deze samenstelling eind oktober voor het eerst samen
gekomen. Na een aantal vergaderingen met het DB is het cluster zelf aan de slag gegaan. Het haar
opgelegde takenpakket is groot en het cluster voelde sterk de behoefte voor zichzelf prioriteiten te stellen.
Het cluster heeft zich de afgelopen maanden concreet bezig gehouden met:
● Actualiseren informatiebrief ,
● Actualiseren baanreglement,
● Opzetten vragenformulier voor leden, die de vereniging hebben verlaten,
● Mede organiseren clubcross,
● Mede organiseren trainingswedstrijd,
● Werving nieuwe leden.
Punt van aandacht is het aantal aan Hylas verbonden baanatletiek trainers. Het cluster is bezig (jeugd)leden
te mobiliseren voor de opstapcursus lesgeven, een cursus waarbij aspirant sportbegeleiders actief worden
betrokken een groep les te geven, een start in het trainersvak.
Verder heeft het cluster zich als primaire taak gesteld het huidige leden aantal te consolideren en uiteindelijk
te laten doen groeien. Voor dit doel is onlangs een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit twee
trainers en twee clusterleden, welke met de hulp van Sportservice Noord-Holland een (concept)
(jeugd)beleidsplan gaan opzetten.
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Jaarverslag cluster recreanten
Algemeen
Samenstelling cluster
Het cluster recreanten richt zich op de recreatieve lopers binnen Hylas en bestond in 2007 uit de volgende
leden:
Antje Olthof, voorzitter (tot september)
Cors van den Brink, public relations en vanaf september tevens voorzitter
Kees Kuiper, notulist en Proeftuinproject
Johan Scheffe, penningmeester
Jack van Poppel, contactpersoon Nordic walking
Bert Wolven, trainingscoördinator (tot september)
Claudette van Batenburg, public relations en vanaf januari 2008 trainingscoördinator
Peter Jansen, algemeen (tot mei)
Irma de Jonge, contactpersoon Nordic walking (vanaf sept.) en Proeftuinproject
Yvonne van Gersen, algemeen (vanaf september)
Geert Muggen, notulist (vanaf oktober) en contactpersoon Vestloop

Belangrijkste taken Cluster Recreanten
Begeleiding en opvang van recreatieve lopers
Het zwaartepunt dient hierbij te liggen op het ontwikkelen van activiteiten gericht op het behoud van leden.
Coördineren trainerszaken
Hierbij wordt o.a. gedacht aan het roulatieschema, loopschema’s, aanwas nieuwe trainers en trainersoverleg.
Public Relations
Het verzorgen van de public relations zowel binnen Hylas als naar buiten toe. Bijvoorbeeld
gericht op aspirant leden of op specifieke projecten (op verzoek) zoals de Vestloop.

Activiteiten 2007
In 2007 heeft het cluster recreanten mede op basis van haar jaarplan de volgende activiteiten ontplooid:
Nationale Loopdag (KNAU)
Dit betreft een initiatief van de KNAU (Atletiekunie), dat in 2006 voor het eerst werd georganiseerd in
samenwerking met ruim 30 atletiekverenigingen in Nederland waaronder Hylas. Tijdens de Nationale
Loopdag wordt een breed publiek in de gelegenheid gesteld om gratis kennis te maken met de diverse
facetten van de loopsport. De belangrijkste doelgroep zijn mensen die vallen binnen de categorie nog niet
loopsporters cq beginnende lopers. Via clinics en een goede begeleiding werden deelnemers
geënthousiasmeerd voor het lopen en konden zij ervaren hoe leuk loopsport kan zijn.
De belangstelling voor dit evenement viel niet tegen en heeft geleid tot diverse aanmeldingen evenals een
vervolg in 2008.
Aanwas (assistent) trainers
Het streven is om via cursussen het aantal assistent trainers en trainers in toe te laten nemen. Het cluster
heeft de propaganda verzorgd om nog meer (assistent)trainers te verkrijgen zodat de huidige
(assistent)trainers flexibeler ingezet kunnen worden. In het najaar 2006 zijn Huub Rohde en Jack van Poppel
gestart met de zware opleiding voor trainer loopgroepen. Beiden trainers zijn in april 2007 geslaagd voor hun
eindexamens waarmee Hylas weer 2 gediplomeerde trainers rijker is! In het najaar 2007 zijn Pieter de Heer
en Hillebrand Verkroost eveneens met deze opleiding gestart.
Irma de Jonge heeft in 2007 diverse opleidingen met succes voltooid.
Wervingsweek
Het recreantencluster heeft in september 2007 met andere clusters binnen Hylas een gezamenlijke
wervingsweek georganiseerd, door in drie wijken en op de eigen atletiekbaan een kennismakingsprogramma
aan te bieden.
Doel was de naamsbekendheid van Hylas te vergroten en uiteraard nieuwe leden te winnen.
Vrijdagavond 7 september was er een afsluitende instuifwedstrijd voor Hylas-leden, hun vrienden en
vriendinnen en anderen op onze eigen baan met Troy Douglas. Hij won medailles bij
wereldkampioenschappen en was in 2003 met het estafetteteam Sportploeg van het Jaar. Troy geeft een
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clinic in sprinten en estafettelopen. Voor de wervingsweek bestond met name bij de jeugd een goede
belangstelling. De belangstelling voor de loopsport-activiteiten viel echter tegen.
Proeftuin
Hylas is betrokken bij het project voor een zogenoemde ‘Proeftuin duursporten’. Dit project loopt, met de
subsidie toezegging van NOC*NSF en het ministerie van VWS (€250.000) van 2007 tot 2010. Het betreft een
samenwerking met de Alkmaarse IJsclub, toerclub le Champion, triatlonvereniging DTC en AVHylas als doel
een vernieuwend aanbod van duursport-activiteiten te ontwikkelen. Iedere vereniging kan daar een rol in
spelen, maar ook samenwerking is mogelijk om een gevarieerder programma te maken voor mensen die
verschillende sporten willen combineren. Met de forse subsidiebijdrage is professionele ondersteuning
mogelijk én een budget om activiteiten te financieren. In 2007 is met name overlegd over de nadere invulling
van dit project en de bijbehorende structuren. Vanaf 2008 gaat het project daadwerkelijk van start.
Commerciële marktgerichte dienstverlening
In 2007 zijn wederom ervaringen opgedaan met een promotie actie van ING (Running business) waarbij
Hylas tegen een financiële vergoeding het complex en trainers beschikbaar heeft gesteld.
Nordic Walking
In de loop van 2006 zijn trainingen op het gebied van Sportief wandelen (Irma de Jonge) en Nordic Walking
(Jack van Poppel) toegevoegd aan het aanbod. Met name de belangstelling voor Nordic Walking leek groot
te zijn. Om die reden heeft het cluster eind 2006 besloten om meer trainers in te schakelen teneinde in 2007
meer trainingen aan te kunnen bieden.
De belangstelling voor deze trainingen viel echter enigszins tegen.
Lezingen en presentatieavonden houden als voorbereiding op wedstrijden
Evenals in voorgaande jaren heeft het cluster een aantal lezingen/ presentatie avonden georganiseerd voor
de recreatieve lopers van Hylas.
Op initiatief van de lopersgroep van Eelke Slootheer organiseerde het cluster in maart een avond over
Sporten en Voeding. Hylas-lid en diëtiste Daniëlle Appelman heeft deze avond verzorgd.. Aan de orde
kwamen onder meer de ideale samenstelling van een maaltijd (koolhydraten/vetten/eiwitten), het eten vóór
en tijdens een training of wedstrijd en het nut van sportdranken. Daniëlle ging ook in op vragen van de
aanwezigen en schetste de mogelijkheden voor individuele voedingsadviezen.
Op deze avond werd tevens aandacht aan het boek ‘De dertig mooiste’. Dit boek gaat over grote en kleine
loopevenementen in Nederland. De auteurs zijn Cors van den Brink (Hylas lid!) en Barbara Kerkhof. De foto's
zijn van Lars van den Brink (oud Hylas lid).
Informatie over specifieke trainingen (doelen en aard)
Dit onderdeel van het jaarplan 2007 is nog niet afgerond en wordt in 2008 gecontinueerd.
Trainen voor bepaalde evenementen
Het cluster heeft in 2007 enkele trainingen georganiseerd voor specifieke evenementen zoals de (halve)
marathon van Texel (september) en de halve van Egmond.(ook Nordic)
Exploitatie bar op de donderdag avonden
Het cluster was in het najaar 2005 begonnen om de bar na de baantraining op donderdagavond open te
stellen voor de leden van Hylas.
De eerste uitkomsten uit deze pilot waren positief. Om die reden heeft het cluster ook in 2007 de exploitatie
van de bar op donderdagavonden (buiten het zomerseizoen) verzorgd. Door de brand van het clubgebouw in
juni is deze activiteit helaas tijdelijk stil gelegd.
Overige activiteiten
• Het promoten van de vereniging tijdens de Start to Run sessies.
• Het ontwikkelen van een aantrekkelijk vervolgaanbod aan de deelnemers van Start to Run met het
doel de drempel tot het Hylas lidmaatschap te verlagen.
• Organiseren en voorzitten van trainersoverleg.
• Samen met de feest commissie organiseren en uitvoeren van de Hylas Nieuwjaarsreceptie.
• Diverse promotie acties Nordic walking en Sportief wandelen.
• Verzorgen van een eigen pagina (Recreanten) op de Hylas website.
• Verzorgen van diverse Hylas publicaties in regionale bladen en sportmagazines.
• Betrokkenheid bij de opzet van de LAC (Lange Afstands Competitie) van Hylas
• Uitwerken van een aanpak Opvang nieuwe leden (waaronder een introductieset).
• Uitbreiding van het trainingsaanbod met een training op de zondagmorgen in Bergen.
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•
•
•
•
•

Verzorgen van de coördinatie en publiciteit met betrekking tot de jaarlijkse Minimarathon (14 km.) in
de zusterstad Tata (Hongarije). Helaas hebben hier in 2007 geen Hylas leden aan deelgenomen.
Opstellen van een plan om de interne communicatie tussen trainers en leden met behulp van de
ledenadministratie te verbeteren.
Promoten van Hylas tijdens de jaarlijkse Vestloop
Participatie in regio overleg Atletiekunie
Opstellen jaarplan 2008.
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Jaarverslag cluster wedstrijdorganisatie
Voorzitter :Gré Boorsma
Leden
: Willem Veldhoen, Jan Rood, Jan vd Gragt, Gerry vd Gragt, Jelle vd Schaaf,
Bouke vd Schaaf, Theo vd Schaaf, Wilma vd Schaaf, Lieke vd Graaf,
Harry de Bles, Paul Duckers, Evelien Hamelink, Hans van Ophem.
De openingswedstrijd van elk jaar “Vroege Vogels” ging dit jaar niet door. Elk weekend was er wel iets
waardoor de organisatie geen ruimte vond.
Op vrijdag 27 april 2007 werd zodoende de eerste wedstrijd gehouden. Het was een wedstrijd van het
Schadenberg circuit.
In mei was het de beurt aan de Viaanse Molen Games met E.T. en een competitie wedstrijd C/D junioren met
topjury. Alles verliep prima, de topjury was uitermate tevreden. Dit alles dank zij de inzet van Evelien en Hans
die een uitstekend JUCO paar vormen. De medaille verzorging heeft Gerry goed onder de knie.
Op 24 juni is er een meerkamp voor Pupillen en Jun. C/D, deze wedstrijd loopt goed. Wat we dan nog niet
weten is dat dit voor langere tijd de laatste wedstrijd zal zijn. Op maandagavond 26 juni breekt er brand uit in
het clubgebouw. Dit is nu onbruikbaar. De reparatie zal duren tot voorjaar 2008.
Het gehele wedstrijdprogramma voor 2007 (buiten) wordt afgeblazen. De trainers willen wel graag iets van
een seizoenafsluiting en zo wordt er een alternatief programma i.p.v. de clubkampioenschappen in elkaar
gezet. Bij elk onderdeel (deels gehuurd van het Sportbureau) staat 1 jurylid en een ieder kan zich spontaan
bij een onderdeel melden. Het weer is goed en het programma duurt niet te lang, iedereen tevreden. We
sluiten af met touwtrekken.
Volgens traditie in december de Indoor in het Sportpaleis. De opzet van vorig jaar is aangehouden, 3
kogelbakken en 2 hoogspringmatten, 4 scheidsrechters van buitenaf en 2 starters.Het aantal deelnemers
klimt naar 540. Een resultaat om als vereniging trots op te zijn !
De gemeente Alkmaar heeft dit jaar (2007) nog een zak geld gevonden die besteedt moet worden aan
sportverenigingen. Dit betekent voor Hylas dat we ons kunnen verdiepen in de aanschaf van E.T. en een
nieuwe discuskooi (de bestaande kooi is afgekeurd voor wedstrijden). Mocht er geld overblijven dan komt er
een overkapping voor de tweede hoogspringmat.
Het wedstrijdprogramma voor 2008 is opgesteld en we hopen op een sportief jaar.
Alle juryleden en vrijwilligers wil ik bedanken voor hun inzet en we hopen in 2008 weer een beroep op U te
mogen doen.
Met vriendelijke groet,
Gré Boorsma
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Jaarverslag jeugdcommissie
Samenstelling Jeugdcommissie
Joop Wiersema (voorzitter)
Remco Bruin
Amy Burger
Hans van der Gragt
Marthe Veenstra
Kars van der Gragt

We zijn nog op zoek naar enthousiaste jeugdleden die het leuk vinden met ons activiteiten te organiseren!

Bezigheden

De Jeugdcommissie organiseert het hele jaar door activiteiten voor zowel de jongere jeugd als de oudere
jeugd en senioren/masters met als doel een gezellige sfeer te creëren, ook buiten de trainingen om. We
hopen hiermee een steentje bij te dragen aan ledenbehoud en aantrekkingskracht uit te oefenen op
potentiële nieuwe leden. Onze voornaamste taken zijn:
Organiseren van activiteiten voor de jongere jeugd (junioren C en D)
Voorbeelden van activiteiten zijn dropping, filmavond, sportpoules (Tour de France, EK en WK voetbal),
bowlingtoernooi en feest na clubkampioenschappen
Organiseren van activiteiten voor de oudere jeugd (junioren A en B)
Voorbeelden hiervan zijn: filmnacht, pokertoernooi, bowlingtoernooi, klaverjastoernooi, sportpoules (Tour de
France, EK en WK voetbal), (begeleiding) dropping, klusdag, voetbalavonden en feest na
clubkampioenschappen.
Organiseren van activiteiten voor overige groepen (senioren en masters)
Voorbeelden hiervan: Klaverjastoernooi, pokertoernooi, sportpoules (Tour de France, EK en WK voetbal) en
feest na clubkampioenschappen.
Voor de pupillen organiseren we 1 keer in het jaar een filmmiddag in samenwerking met Petra Bellord
Overige activiteiten
● Onderhouden van een jeugdwebsite
● Deelname in organisatie van de wervingsweek
● Vertegenwoordiging van Remco Bruin in Jeugdige vrijwilligers in de sportvereniging: Ken je talent
(Overleg sportbureau Alkmaar / Sportservice Noord-Holland)
● Coordinatie van oud papier (sinds kort, meld je aan als vrijwilliger!)

Activiteiten in 2007

De Jeugdcommissie begon 2007 met een filmavond voor de pupillen en alle junioren. Aan de filmavond voor
de junioren AB en senioren was deze keer een thema gekoppeld: Horror! De dropping en de pokeravond die
in februari en april volgden waren beide druk bezochte avonden en als zodanig al een succes. De plannen
die de JC voor het rest van het jaar had werden door de brand in het clubgebouw in juni flink verstoord.
Zonder clubgebouw konden veel van onze activiteiten geen doorgang vinden. In juli hebben we nog wel een
Tour de France Poule georganiseerd en hebben Remco en Amy deelgenomen aan de organisatie van de
wervingsweek in september.
Hieronder nog een overzicht van onze activiteiten in 2007:
2 februari 2007
3 februari 2007
3 februari 2007
17 februari 2007
28 april 2007
Juli 2007
September 2007

Filmavond pupillen
Filmavond pupillen A en junioren D
5e Filmnacht: Horror Night
4e Dropping Junioren D, C en B
2e Pokertoernooi
1e Hylas Tour de France Poule
Deelname in organisatie wervingsweek (Amy, Remco)

We hopen dat er in 2008 na de restauratie van het clubgebouw weer meer sfeer zal komen en dat de
opkomst tijdens onze activiteiten groot mag zijn!
Joop Wiersema
Voorzitter Jeugdcommissie
Jaarverslag 2007 AV Hylas
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Secretarieel jaarverslag
Op 1 januari 2007 waren er 473 betalende leden. In 2007 hebben zich 137 nieuwe leden aangemeld en er
zijn 159 leden die hun lidmaatschap beëindigd hebben. Eind 2007 waren er dus netto 22 minder leden
waarmee we op 451 leden uitkomen.

Vergeleken met de voorgaande jaren zien we dat het aantal nieuwe leden ongeveer gelijk is gebleven. De
daling van het aantal leden wordt veroorzaakt doordat het aantal afmeldingen bijna verdubbeld is.

Bij de recreanten is er toch nog een netto groei van 12 leden omdat naast de 57 afmeldingen er weer 69
nieuwe leden zijn gekomen. In 2005 en 2006 waren er bij de recreanten 33 respectievelijk 32 afmeldingen.
De afgelopen jaren is er bij deze categorie een grote groei geweest en het hogere aantal afmeldingen zou
misschien hierdoor verklaard kunnen worden.
Als de recreanten uit bovenstaande grafiek weggelaten worden ontstaat er een duidelijker beeld van de
afname van het aantal leden.
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Er zijn veel afmeldingen bij de pupillen A1 maar ook weer veel nieuwe leden bij de pupillen B. Bij de senioren
en masters is een klein positief saldo van 3 leden. Het grootste deel van de afname ligt echter bij de junioren
en dan vooral de junioren B1 en junioren A1. Het is een landelijk beeld dat veel jongeren stoppen met atletiek
in de junioren leeftijd maar het afgelopen jaar waren er dus duidelijk meer afmeldingen dan gebruikelijk.
De onderverdeling per categorie kunnen we vergelijken met de aantallen van de afgelopen jaren.
Categorie
Mini pupil

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal
2002
2003
2004
2005
2006
nu
1

1

1

2

5

3

Pupillen A1

19

13

18

10

30

26

Pupillen A2

30

12

16

17

15

26

Pupillen B

14

10

9

22

25

18

Pupillen C

10

4

11

9

10

6

Junioren D

27

34

33

28

22

21

Junioren C

31

24

21

28

27

21

Junioren B

24

17

22

19

23

15

Junioren A

12

8

10

9

18

9

Totaal jeugd

168

123

141

144

175

145

Recreant

115

142

176

191

217

227

Senioren

34

36

30

30

33

34

Masters

52

53

52

51

48

52

De groei in 2006 bij de jeugd is weer teniet gedaan zodat we weer terug zijn bij de aantallen van 2004 en
2005.
Herman Westerveld
secretaris
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Euro-Desk
Administratieve Dienstverlening
Herman Heijermansstraat
1822 LB Alkmaar
Tel.nummer
: 072-5116931
Mobiel
: 06-55334820
Website
: www.euro-desk.nl
Emailadres
: eurodesk@hetnet.nl
KvKnummer
: 37101028
Beconnummer : 473194

AV Hylas
t.a.v. de heer P. Kelderman
Daalmeerpad 28
1827 GA Alkmaar

Alkmaar, 06 mei 2008
Betreft:

Financieel verslag 2007
Begroting 2008

Geacht Bestuur,
Ingevolge uw opdracht heb ik het financiële verslag 2007 van AH Hylas te Alkmaar samengesteld.
Het financiële verslag is opgesteld op basis van de verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor het daarop
gebaseerde verslag 2007 berust bij het bestuur van de vereniging.
Voor het verstrekken van nadere toelichting ben ik uiteraard bereid.
Hoogachtend,
Euro-Desk
Administratieve Dienstverlening
J.F. de Jong
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Financieel verslag
Balans
2006

2007

6.775
17.005
23.780

6.991
15.144
22.135

-

2.300
1.371
3.671

85
3.823
3.027
3.185
3742.515
52.598

346
466
3.568
773
1.915
45.343
52.410

76.378

78.216

2006

2007

68.277
1.361
69.638

76.855
1.361
78.216

6.740
6.740

-

Totaal Passiva

76.378

78.216

Saldo EV 1 januari 2007
Verrekening nog te betalen kosten
Resultaat 2007
Saldo EV 31 december 2007

68.277
6.740
1.838
76.855

AKTIVA
Materiele vaste aktiva
Inventaris
Materiaal veld
Opstallen
Vlottende aktiva *)
Vooruitbetaalde huur
Nog te ontvangen van verzekering
Liquide middelen
Kas kantine
Kas vereniging
Rabo rekening courant
Postbank vereniging
Postbank (wedstrijden)
Postbank leeuwrekening
Postbank rentemeerrekening

Totaal Aktiva
*) zie toelichting cijfers

Passiva
Eigen vermogen
Vermogen
Reserve aanschaf materialen
Kortlopende schulden
Nog te betalen posten
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Resultaten rekening
Real
2006

Real
2007

Begroting
2008

Contributies
Subsidies
Sponsorgelden
Oud papier
Grote clubaktie
Wedstrijden (zie toelichting)
Kantine opbrengsten
Aktiviteiten divers
ING business
Ontvangen rente
Verhuur accommodatie

56.296
19.079
799
2.545
450
4.282
2.928
30
-

67.707
20.294
2.778
433
2976788.850
1.328
1.213

61.000
20.000
1.000
2.700
400
4.700
2.500
1.300
1.000

Totaal inkomsten

86.409

101.626

94.600

Huur accommodatie compleet
Afdracht Knau
Vergoeding trainers
Opleidingskosten
Kleding trainers
Gemeentelijke belastingen
Afschrijving materiaal veld
Afschrijving opstallen
Telefoonkosten
Bankkosten
Secretariaatkosten algemeen
Verzekeringen
Zaalhuur trainingen
Energie en water
Onderhoud kleinmateriaal
Diverse kosten
Vrijwilligers bijeenkomsten
PR werving
Sportprijzen
Jeugdaktiviteiten

29.472
11.452
18.720
351
2.579
5.341
1.861
347
7122.339
1.804
95
7.077
1.919
1.424
689
1.648
-

27.600
12.726
25.599
88
90
5.149
5.341
1.861
303
179
2.259
1.361
7.616
6.579
612
1.269
958
200

26.016
12.500
24.000
1.500
4.000
5.341
1.861
300
180
2.300
1.600
7.500
4.000
1.000
900
500
500
100

Totaal uitgaven

86.406

99.787

94.098

3

1.838

502

Inkomsten
zie toelichting cijfers

zie toelichting cijfers

Uitgaven

Exploitatie resultaat
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Specificatie resultaat wedstrijden
kosten opbrengsten
2006
2006
Wedstrijden uit
Vestloop
Viaanse Molengames
Bryderloop
LAC
Vroege vogelwedstrijd
Junioren/pupillen vierkamp
Indoor Sportpaleis
Wedstrijden
Clubkampioenschappen
Cross
Lvogel
Senioren competitie
Pupillenfinale
Jury/prijzen etc.

6
200
150
94
253
1.742
2.445

Netto resultaat

4.282

221
65
452
88
3.575
591
92
1.643
6.727

kosten opbrengsten
2007
2007
1.458
6.216
591
1.065
60
2.032
233
11.656

1.019
4.720
895
1.065
53
740
2.860
7
11.359

297-

Toelichting op de Materiele vaste aktiva
Materiaal veld
Saldo per 01-01
Afschrijvingen
Aanschaf indoor Hordes
Aanschaf diverse werpballen en meetlinten
factuur 5098
Stootkogel 6000 gram
Stootkogel 1000 gram
Indoor horde

2006

2007

7.294
5.3413.090
1.732

6.775
5.3414.436
376
75
670

Saldo per 31-12

6.775

6.991

Opstallen
Saldo per 01-01
Afschrijvingen
Vervanging baanverlichting
Aanpassing douches en nieuwe ketel

4.137
1.8616.154
8.575

17.005
1.861-

Saldo per 31-12

17.005

15.144

Totaal materiele vaste aktiva

23.780

22.135
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Toelichting cijfers
Vooruitbetaalde huur:
In 2007 is dertien maal de huur betaald, in 2008 wordt dit uiteraard verrekend.
De huurprijs per maand (2006) 2.456 euro, (2007) 2.300 euro en (2008) 2.168 euro.
Nog te ontvangen van verzekering:
In 2007 zijn er kosten geboekt die verhaalt kunnen worden op de verzekering.
Contributies:
In het saldo contributie zit een bedrag van 6.707 euro aan ontvangsten die betrekking hadden
op 2006.
Kantine opbrengsten:
Er is 260,90 euro aan netto opbrengsten verantwoord, de kosten waren 939,19 euro.
Vergoeding trainers/opbrengsten ING business
Deze kosten zijn opgelopen door meeruren ING business en toename trainers.
Gemeentelijke lasten:
Op de gemeentelijke belastingen is geboekt:
Verontreinigingsheffing 2007
Verontreinigingsheffing 2006
Verontreinigingsheffing 2005
De OZBE is berekend met een woz waarde van 1.022K
Onderhoud kleinmateriaal:
Update achterstallig onderhoud en aanpassing keuken.
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