Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2009
4. Jaarverslagen clusters
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag
7. Verslag en benoeming kascontrole commissie
8. Bestuursverkiezing
9. Begroting 2010
10. Beleidsplan
11. Rondvraag
12. Sluiting
Toelichting op de agenda:
8. Conform ons aftreedschema is Wim Jonker aftredend en herkiesbaar. Jan Oudejans is
kandidaat bestuurslid als vertegenwoordiger van het recreantencluster. Bij uw akkoord is het
volgende aftreedschema van toepassing:
1.
2.
3.
4.

Herman Westerveld, aftredend en herkiesbaar in 2011
Pieter Kelderman, aftredend en herkiesbaar in 2012
Wim Jonker, aftredend en herkiesbaar in 2013
Jan Oudejans, aftredend en herkiesbaar in 2014

Tegenkandidaten kunnen zich bij het secretariaat melden tot uiterlijk twee dagen voor de
vergadering.
Bijlagen:
● Notulen ALV 2009
● Jaarverslag secretaris
● Financieel verslag en begroting
● Jaarverslag cluster baanatletiek
● Jaarverslag cluster recreanten
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Notulen Algemene Ledenvergadering 14 mei 2009
Aanwezig: 22 mensen.
Afwezig met kennisgeving: Cees Kuiper, Joop Wiersema, Ursula vd Schaaf, Esther Jutte, Pieter
de Heer.
1 Opening.
Wim opent de vergadering om 21:13 uur en heet alle aanwezigen welkom. In zijn
openingswoord herinnert Wim iedereen er aan dat we sinds kort een EAD apparaat bezitten.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
Geen.
3 Notulen ALV 2008.
Johan Scheffe vraagt of de 3.000 euro vergoeding die ontvangen wordt voor de reclamezuil
per jaar is of per contractsduur. Wim antwoordt dat er plannen zijn voor een nieuwe
reclamezuil en dat het bedrag per jaar is.
De notulen worden hierna goedgekeurd.
4 Jaarverslagen clusters.
Alleen het recreantencluster heeft een jaarverslag ingeleverd. Er zijn geen vragen over dit
verslag.
Het baancluster heeft geen jaarverslag ingeleverd omdat dit vanwege hun werkzaamheden
aan een beleidsplan er bij ingeschoten is.
Het jeugdcluster geeft aan er mee te stoppen en op zoek te zijn naar nieuwe leden.
Wim bedankt de leden van alle clusters voor hun inzet in het afgelopen jaar.
5 Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6 Financieel verslag.
Johan Scheffe vraagt waar de opbrengsten van de reclamezuil staan. Pieter antwoordt dat
deze er niet op staan omdat dit opbrengsten voor de stichting Viaanse Molen zijn.
7 Verslag kascommissie.
Het verslag van de kascommissie:
De kascommissie, ingesteld op de ALV van AV Hylas van 14 mei 2008, bestaande uit Paul
Biersteker en Jouke van Gosliga, heeft op 12 mei 2009 ten huize van Johan de Jong zijnde het
administratiekantoor van AV Hylas, de financiële verantwoording van AV Hylas over het
boekjaar 2008 gecontroleerd.
De controles op de bankrekening Wedstrijden en de Kantinekas waren beperkt mogelijk.
Achtergrond hiervan is de geconstateerde geringe omvang in geld, de beperkte organisatie en
het niet aanwezig zijn van de bankafschriften. De kascommissie beveelt aan de mutaties van
de genoemde bankrekening en kas periodiek bij het administratiekantoor af te geven en wel
minstens eens per half jaar.
De financiële verantwoording over het jaar 2008 geeft naar het oordeel van de kascommissie
de financiële situatie over 2008 getrouw weer en het bestuur heeft haar financieel beheer over
2008 naar tevredenheid van de kascommissie uitgevoerd. De kascommissie stelt de
Algemene Ledenvergadering dan ook voor het bestuur décharge te verlenen voor haar
financiële verantwoordelijkheden over 2008.
Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt gedechargeerd
voor het gevoerde beleid. De kascommissie voor het volgende jaar bestaat uit Jouke van
Gosliga en Ineke Opstal. Er meldt zich nog niemand aan als reserve.
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8 Begroting 2009.
Er zijn geen vragen en de begroting wordt goedgekeurd.
9 Bestuursverkiezing.
Pieter Kelderman is aftredend en herkiesbaar. Wel geeft hij aan er volgend jaar mee te willen
stoppen. Hij wordt met applaus herkozen.
10 Rondvraag.
Cora Lindaya vraagt waarom het bestuur niet meer aandacht besteed aan de International
Children Games. Het zou volgens haar beter zijn om dit veel vroeger aan te kondigen zodat de
ouders meer tijd hebben om het geld te reserveren.
Volgens Petra Bellord kan ieder jaar al bij de indeling in nieuwe categorieën medegedeeld
worden dat er mogelijk aan de ICG meegedaan kan worden.
Wim is het hier mee eens en zegt toe dat dit met hoge prioriteit opgepakt zal gaan worden.
Remco Bruin vraagt of het niet tijd wordt om met ledendiensten te gaan beginnen. Wim geeft
aan dat het bestuur hier al mee bezig is. Gre Boorsma heeft aangegeven dit waarschijnlijk wel
te willen gaan leiden.
Bert Versteeg vraagt of de gemeente geen werklozen beschikbaar kan stellen middels een
Melkertbaan. Wim zegt dat de gemeente daar geen geld meer voor heeft.
Eveline Hamelink zegt dat zij aan het onderzoeken is of leerlingen van een MBO
sportopleiding een stage kunnen volgen bij Hylas.
Eveline Hamelink vraagt waarom er geen oefenwedstrijden voor de jeugd zijn. Frank Hilberts
zegt dat deze er zijn maar trainingswedstrijden genoemd worden. Wim voegt toe dat het
bestuur graag meer onderlinge wedstrijden zou willen zien.
11 Sluiting.
Wim sluit de vergadering om 22.02 uur.
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Jaarverslag secretaris
Jubileum
Op zaterdag 10 oktober is het 25 jarige jubileum gevierd. Meer dan 200 mensen hadden zich
hiervoor aangemeld. In de middag was er een ludieke en een meer sportieve meerkamp. Hierna
werd het feest in de kantine en de tent voortgezet. Er was gezellige muziek, chinees en een ijsje.
Na het eten was het vooral gezellig met elkaar verder kletsen en ook werd er nog volop gedanst.
Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond met een actief element begint inmiddels al een echte traditie te worden. Dit
jaar was er een workshop Afrikaans trommelen. Alle vrijwilligers bleken over een goed ritmisch
gevoel te beschikken waardoor het trommelen tot ver buiten het clubgebouw te horen moet zijn
geweest.
Duursportief
Duursportief is nu goed van de grond gekomen. Er zijn door Duursportief diverse clinics en
trainingen georganiseerd. Verder heeft Duursportief een financiële bijdrage geleverd bij een aantal
eigen evenementen.
Ledenaantal
Op 1 januari 2009 waren er 438 betalende leden. In 2009 hebben zich 132 nieuwe leden
aangemeld en hebben 125 leden hun lidmaatschap beëindigd. Eind 2009 waren er netto zeven
leden meer waarmee we op 445 leden uitkomen.

Bij de recreanten waren er 67 nieuwe leden en 57 opzeggingen en bij de wedstrijdleden was dit
beeld anders met 65 nieuwe leden en 69 opzeggingen. Overigens was dit beeld in 2008 weer
precies andersom.
Het verloop was dit jaar weer hoog maar niet extreem veel hoger vergeleken met de vorige jaren.
Dankzij het hoge aantal nieuwe leden was er toch een kleine winst in ledenaantal. Vanwege het
hoge aantal nieuwe leden en opzeggingen dat we ieder jaar hebben is het interessant om te weten
hoe lang de mensen die opzeggen lid zijn geweest.
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Voor ieder lid dat in 2009 opgezegd heeft is bepaald hoeveel kwartalen deze lid is geweest. In de
volgende grafiek is uitgezet de duur van het lidmaatschap in hele kwartalen tegen het
gecumuleerde percentage van de opzeggingen in 2009.

Van de leden die in 2009 opgezegd hebben is dus 25% maximaal één jaar lid geweest en bijna
60% was nog maar twee jaar lid.
Herman Westerveld
secretaris
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Financieel verslag
Balans
AKTIVA
Vaste Aktiva
Sport Boules baan
Verbouw keuken
Inventaris
Materiaal veld
Opstallen

Vlottende aktiva
Vooruitbetaalde huur
Voorraad kleding

Liquide middelen
Kas kantine
Rabo rekening courant
ING Bank 4726532
ING Bank 6560718 Wedstrijden
ING Rentemeerrekening

Totaal Aktiva

PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen
Reserve aanschaf materialen
Reserve Jeugd activiteiten

Kortlopende schulden
Lening Viaanse Molen
Borggelden Keycards
Overlopende passiva

Totaal Passiva

Saldo EV 1 januari 2009
resultaat 2009
Saldo EV 31 december 2009

Jaarverslag 2009 AV Hylas

2009

2008

4.251
880
3.419
9.679
11.422
29.652

5.314
9.701
13.283
22.984

2.300
2.767
5.067

2.300
2.300

488
5.074
7.533
5.469
36.692
55.256

1.328
4.390
6.698
1.915
53.941
68.272

89.975

98.870

2009

2008

86.094
1.049
87.143

83.315
3.901
87.216

1.772
1.060
2.832

3.543
1.040
7.071
11.654

89.975

98.870

83.315
2.779
86.094
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Toelichting op de balansrekeningen
Aktiva
2009
Inventaris, rekening 10
Aanschaf in 2009:
Heartstart Home Defibrillator met daagtas
AED-alarmkast
Tafelvoetbal
Handtrekwagen
Afschrijving 2009 20% naar rato

Materiaal veld, rekening 12
Aanschaf in 2008:
Aanschaf in 2009:
Polsstok 350cm, 2 stuks
Polsstok 430cm, 2 stuks
ET stellage
Smit Sound geluidstechniek
Plasticine strip
Polsstokdoppen

0

april
april
aug
nov
31-dec

1.292
259
969
1.255
(355)
3.420

01-jan

9.701

Verbouw keuken, rekening 15
Verbouwing, betaling 1e termijn

(5.341)
9.701

01-jan

13.283

15.144

31-dec

(1.861)
11.422

(1.861)
13.283

01-jan

5.314
(1.063)

5314

31-dec

4.251

5314

01-jan

880
880

0
0

2.300

2.300

2.565
920
(718)
2.767

0

Overlopende aktiva, rekening 1700
In 2007 is 13 maal de huur betaald.
Dit bedrag zal in 2010 verrekend worden.
01-jan
juni
nov
31-dec
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6.991
8.051

(5.341)
9.679

31-dec

Voorraad kleding, rekening 3000
Runnerworld, 27 Madison Trainingsjack
Runnerworld, 23 Trainingsbroeken
Afschrijving 2009 20% naar rato

-

31-dec

Afschrijving 2009 jaarlijks standaard

Sport Boules baan, rekening 14
Afschrijving 2009

0

857
1.178
1.200
1.497
484
102

Afschrijving 2009 jaarlijks standaard

Opstallen, rekening 13

2008

01-jan

0
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Passiva
Reserve aanschaf materiaal, rekening 110
Mutaties 2008:
BNI installaties
Jac vink, veiligheisfolie en verzilverd float
renoveren matten hok
Overboeking naar onderhoud pand

01-jan

31-dec
Reservering Jeugd Activiteiten, rekening 120
Mutatie 2009

01-jan
31-dec

Borggelden Keycards, rekening 800
Mutaties 2009

01-jan
31-dec

Lening Viaanse molen, rekening 900
Aflossing 12 maal 147,62 euro

01-jan
31-dec
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2009
3.901
(471)
(1.050)
(2.261)
(119)
1.049
1.049

2008
1.361
2.540

3.901
-

1.040
20
1.060

1.040

3.543
1.771
1.772

3.543
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Overzicht exploitatie 2009 / Begroting 2010
Real
2009

Real
2008

Inkomsten
Contributies
Subsidies
CAI subsidie / eenmalig in 2008
Sponsorgelden
Oud papier
Grote clubaktie
Wedstrijden (zie toelichting)
ING business
Kantine opbrengsten
Verhuur baan
Duursportief trainingen
Ontvangen rente
Verhuur accomodatie
Totaal inkomsten

65.551
18.553
1.049
144
973
882
2.229
125
7.875
1.751
700
99.830

Uitgaven
Huur accommodatie compleet
Afdracht Knau
Vergoeding trainers
Overige kosten trainers
Opleidingskosten
Gemeentelijke belastingen
Afschrijving materiaal veld
Afschrijving opstallen
Afschrijving Voorraad kleding
Afschrijving Inventaris
Afschrijving Sport Boules baan
Telefoonkosten
Bankkosten
Secretariaatkosten algemeen
Verzekeringen
Kosten Jubileum
Bezoek Tata delegatie
Uitbreiding Alarmkaarten
Energie en water
Onderhoud kleinmateriaal
Materiaal aanschaf
Diverse kosten
Vrijwilligers bijeenkomsten
Onderhoud pand
Sportprijzen
Zaalhuur trainingen
Totaal uitgaven

28.620
12.624
22.021
471
919
1.425
5.341
1.861
718
355
1.063
356
401
1.646
1.610
5.767
7.836
1.569
2.448
97.051

21.680
12.441
21.697
1.875
2.317
5.341
1.861
221
257
1.369
1.913
6.511
4.682
32.704
32
1.683
587
110
117.280

2.779

6.461

Exploitatie resultaat

1)

2)

Begroting
2010

66.051
19.826
27.448
2.690
721
1.713
3.101
712
1.098
382
123.741

66.500
20.000
250
2.500
200
2.000
1.500
250
1.100
550
94.850

3)

27.700
12.750
22.500
500
1.500
1.800
4.850
1.400
1.743
755
1.063
350
350
2.410
1.900
1.900
800
7.200
750
1.600
1.000
94.821
30

1) totale opbrengst 2009 is € 2.097, de helft gereserveerd voor jeugdactiviteiten.
2) ontvangsten Duursportief waren incidenteel in 2009.
3) in 2008 éénmalig voordeel van 4.336 euro (huur compensatie).
4) de in 2007 teveel betaalde huur wordt dit jaar minder betaald.
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Toelichting inkomsten uit wedstrijden

Wedstrijden, sportprijzen Kamper
Vestloop
Vestloop Championchip 2008
Vestloop Championchip 2009
Viaanse Molengames
Brijderloop
LAC
Vroege vogelwedstrijd
Indoor Sportpaleis
Baan Wedstrijden
Clubkampioenschappen
Coopertest
Schadenbergcircuit
Pupillenfinale
Instuif 3 juli en 23 aug

Netto resultaat

kosten opbrengsten
2009
2009

kosten
2008

1.602
2.249
1.773
2.114

4.375

50
5.075

935
514
111
2.041

930
973
829
4.205

-

392

80
11.419

688
12.391

973

2)

788
100
373
4.195
1.268
200
12.049

opbrengsten
2008

1)

5.303

295
788
352
4.598
750
140
137
284
572
543
13.761

1.713

1) o.a.: Flyers/poster en T-shirts, 3.583 euro
2) Incl. Runnersworld 2008 sponsorbedrag 750 euro
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Jaarverslag cluster Baanatletiek
Begin 2009 heeft het cluster een aantal punten geformuleerd, welke in meer of mindere mate
geleid hebben tot tastbaar resultaat:
1 Nieuwe trainingsrooster, introductie onderdelen training (junioren C en D).
Seizoen is grofweg onder te verdelen in twee seizoenen, zomers loopnummers en technische
onderdelen, ’s winters crossen. Trainingen staan vaak in het teken van komende wedstrijden. Uit
een enquête gehouden onder jeugdleden bleek een grote behoefte aan een andere manier van
trainen. Niet elk lid doet mee aan crosswedstrijden. Dinsdagavond blijft de reguliere
trainingsavond met ‘eigen’ trainers (‘groepsgevoel’), terwijl de atleet op de donderdagavond zelf
kan bepalen welk aangeboden onderdeel te volgen. Gedurende het jaar zijn er tussen het cluster
en de trainers diverse overleg momenten geweest:
• Niet elke trainer was overtuigd van het nut,
• Variëteit onderdelen afhankelijk van weer en aanwezigheid trainers,
• Groepsgrootte per trainer sommige avonden minder werkbaar.
Nieuwe opzet trainingen is door zowel de atleten als de trainers over het algemeen positief
ontvangen.
2 Nieuwe (assistent) trainers.
Een groot aandachtspunt is de grootte en samenstelling van de huidige trainersgroep. De groep is
(te) klein, over het algemeen jong, en dientengevolge wordt er een (te) groot beroep gedaan op
inzet en tijd.
3 Jeugdactiviteiten.
Het is niet gelukt voldoende jeugd leden te interesseren voor deelname aan het project
WhoZnext. Een plan een groep jeugdige atleten enthousiast te maken een “Jeugdraad” te
vormen, en zo actief deel te nemen aan het ontwikkelen en organiseren van op de jeugd
toegesneden activiteiten. Door het cluster (mede) georganiseerde activiteiten:
• 06-03-2009 Crossloop (clubkampioenschap)
• 13-09-2009 Sportdag
• 10-10-2009 participatie in 25 jarig jubileum
4 Communicatie.
Ter verbetering van de communicatie met ouders en atleten wordt er naast een digitale
nieuwsbrief een kwartaallijkse papieren nieuwsbrief naar het huisadres van de atleten verstuurd.
5 Presentatieavonden.
Eerste aanzet is gegeven met het opzetten van T4T, training voor trainers. Iedere trainer heeft wel
specifieke kennis van één of meerdere onderdelen. Opzet is deze kennis met de andere trainers
te delen, in praktische en in theoretische zin.
6 Werven nieuwe leden.
Er heeft zich gedurende het jaar een mogelijkheid aangeboden via het Sportbureau Alkmaar,
What’s Your Game (zie Jaarplan 2010).
Het jaar 2009 is afgesloten, en 2010 opgestart. Een jaar, waarin een aantal van bovenstaande
punten zullen terug komen, en een jaar waarin het cluster een aantal nieuwe uitdagingen zal
aangaan vast gelegd in het ‘Jaarplan 2010’.
Jaarplan 2010:
1 Trainers werven en binden aan de club.
Het werven en binden van leden aan een vereniging blijkt al jaren een moeilijk punt te zijn, dit geld
ook voor het werven en binden van trainers aan de club. Na de ‘reorganisatie’ van afgelopen jaar
in het trainersrooster hebben wij al te kampen gehad met het stoppen van de volgende trainers:
Desiré Melchiot, Frank Hilberts en Edwin Ellis.
Jaarverslag 2009 AV Hylas
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In de nabije toekomst gaan wij van nog een aantal trainers afscheid nemen. Namelijk Tom Heijens
en Hans van der Gragt. Dit gevaar heeft altijd om de hoek gelegen aangezien het trainersbestand
heel jong is, het betreft dus mensen die van studie naar werk gaan. Het is dus zaak om ervoor te
zorgen dit allemaal op een rij te krijgen. Aankomend jaar hebben wij dus als speerpunt de
samenstelling van het trainersbestand te ‘verouderen’ en vergroten.
Oplossingen zullen in eerste instantie gezocht worden middels de site van de Atletiek Unie,
middels contacten binnen de vereniging en/of middels leden/ouders van leden.
Het binden van trainers blijkt uit het verleden ook een lastige opgave, niet alleen voor Hylas maar
ook voor veel verenigingen in Nederland. Als cluster zijn wij de juiste weg ingeslagen door onze
trainers verschillende cursussen aan te bieden. Maar ook door duidelijke verwachtingen op papier
te zetten.
2 Overgang junioren naar senioren.
De ervaring leert dat de overgang van de junioren naar de senioren vaak niet optimaal verloopt.
Vaak hebben de nieuwe senioren moeite om aan te sluiten op het hogere niveau van de senioren.
Ook is er niet altijd een optimaal aanbod van de technische onderdelen.
Afgelopen jaar zijn we bij de jongere junioren begonnen met de onderdelentraining. Streven van
het cluster baanatletiek is om dit uiteindelijk ook in te gaan voeren voor de junioren AB en
senioren, Voorwaarde hiervoor is wel dat er voldoende animo is voor de verschillende technische
onderdelen. Belangrijk probleem is op dit moment de beschikbaarheid van trainers. Gedurende
2010 zal het cluster de mogelijkheden bekijken of en wanneer het haalbaar is dit in te voeren.
Op kortere termijn is het verstandig dat er een programma geschreven wordt voor de mensen die
net zijn doorgestroomd om hen op deze manier op een niveau te krijgen zodat ook zij kunnen
meetrainen met de senioren.
3 Jeugd betrekken bij organiseren activiteiten.
Punt van aandacht voor het komende jaar, omdat uit een enquête J-score (juni 2009) bleek dat
veel zaken binnen Hylas goed geregeld zijn, maar dat er ook een aantal zaken beter kunnen.
Twee onderwerpen en antwoorden die er toe deden staan hieronder:
1. Over de cultuur en sfeer
Dat de jeugd met plezier lid is van Hylas maar dat men zich niet echt betrokken voelt bij
keuzes van gemaakte voorzieningen.
2. Over de nevenactiviteiten bij hylas
Dat er de afgelopen jaren weinig gevarieerde activiteitenprogramma’s voor kinderen tot 12
jaar, voor kinderen van 12-15 jaar, en voor jongeren van 15-19 jaar zijn georganiseerd.
Wanneer er een activiteiten programma was, werd dat door de leden goed bezocht.
Helaas heeft onze werving voor nieuwe leden voor het Jeugdcluster en/of WhoZNext (via
Sportbureau) niet het gewenste resultaat opgeleverd daarom wordt dit het speerpunt van het
cluster BA voor het komende jaar om samen met de atleten iets te gaan organiseren. Te denken
valt aan enkele nieuwe activiteiten zoals;
“Afsluitweekend”
• Clubkampioenschap met overnachting in tentjes t/m 15 jaar.
• Jeugd van 16 t/m 20 hierbij als begeleiders inzetten.
• Hierdoor saamhorigheid onder de jeugdleden vergroten
“Sportdag”
• Diverse sporten (geen atletiek) en alle leeftijden door elkaar.
• gezamenlijke afsluiting in kantine.
• Sportonderdelen kunnen per jaar wisselen.
Dit is in september voor het eerst gehouden en is enthousiast ontvangen bij zowel de jeugd als
ouders. Zo hopen we de jeugd tevreden te houden en enthousiast te krijgen om toch toe te treden
Jaarverslag 2009 AV Hylas
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tot het Jeugdcluster. Cluster BA gaat kijken of we enkele atleten kunnen werven om bovenstaande
ideeën verder uit te werken
4 Werven nieuwe (jeugd)leden.
Hylas heeft een smalle jeugdafdeling. In het verleden is geprobeerd nieuwe leden te werven door
(o.a.) de wijken in te trekken. Via lokale pers is jeugd uitgenodigd naar een plek bij hun in de
buurt, waar Hylas leden klaar stonden om te begeleiden bij diverse op atletiek geschoolde
activiteiten. Komend jaar is de intentie jeugd directer te benaderen met het verzoek naar het Hylas
complex te komen. Naast organisatorische voordelen, is er zo (mogelijk) een eerste kennismaking
met de locatie van het complex.
Er hebben zich twee mogelijkheden aangeboden:
•

“What’s your game”, een project voor de kinderen uit de groepen 7&8 van alle
basisscholen geïnitieerd door het sportbureau Alkmaar. Een klas kan zich opgeven voor
een sport bij een vereniging waar zij interesse in hebben om mee kennis te maken en
eventueel lid van willen worden.

•

De ‘ buiten’ gymnastiek lessen van de middelbare school Jan Arentsz worden reeds
gegeven op het Hylas complex. Doelgroep zijn de brugklassers, waarbij een reguliere
gymnastiek les kan worden vervangen door een atletiek training.

Het project “What’s your game” van het sportbureau heeft 15 groepen van 5 lagere scholen
opgeleverd. Eerste contact met gymnastiek sectie van leraren corps van middelbare school Jan
Arentsz is positief verlopen. Afgesproken is in januari 2010 gespek op te pakken, en nieuw leven
in te blazen. Het zou dan gaan om 13 brugklassen.
Groepen van kinderen, van lagere dan wel middelbare school zal een kennismakingsles met
atletiek worden aangeboden. Na een korte introductie en rondleiding op de atletiekbaan, worden
vervolgens één of twee onderdelen uitgelegd, gedemonstreerd en natuurlijk geprobeerd.
Hoe om te gaan met het (grote) aanbod van groepen? Naast veel kansen, zal er een groot beroep
worden gedaan op een kleine groep vrijwilligers, en met name op de trainers. Als het een succes
wordt, aanmeldingen van (veel) nieuwe leden, zal dat ook een weerslag kunnen hebben op het
huidige trainers bestand, met als mogelijk gevolg, dat er ook nieuwe trainers moeten worden
geworven.
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Jaarverslag cluster Recreanten
Beleidsplan
Het cluster heeft begin 2009 commentaar geleverd op het concept-beleidsplan van het bestuur.
Later in het verslagjaar is gewerkt aan een eigen beleidsplan, dat na enige discussie met bestuur
en cluster baanatletiek – dat ook werkte aan een eigen beleidsplan – is omgewerkt een
aangeboden aan het bestuur.
Duursportief
Hylas heeft zich begin 2009 officieel aangesloten bij Duursportief als een van de partners. De
clusterleden Kees Kuiper en Irma de Jonge zijn gedurende het verslagjaar nauw bij deze
organisatie betrokken geweest. Hylas-trainers gaven medewerking aan clinics en andere
activiteiten van Duursportief. Aan het einde van het verslagjaar werd – na overleg met het bestuur
– besloten tot het aanstellen van een project/clubmanager. Kort voor de kerst werd Karin Klouwers
aangesteld in deze functie. Zij is zich allereerst gaan bezighouden met de ondersteuning van de
Vestloop-organisatie.
Trainersoverleg
Het cluster organiseerde in het verslagjaar tweemaal een overleg met de trainers. Na het eerste
overleg werkten de trainerscoördinator en een clusterlid aan een trainersprofiel. De eerste
contouren daarvan zijn in het tweede overleg met de trainers besproken.
Het aanbod aan trainingen is na de zomer uitgebreid met een training op maandagavond, die de
vorm heeft van een lange, rustige duurloop vanaf de eigen accommodatie.
Op verzoek van Hillebrand is de mogelijkheid onderzocht om (permanent) klokken te plaatsen
langs de baan, waarmee lopers hun rondetijden kunnen bepalen tijdens de training. De investering
bleek te fors om al tot aanschaf over te gaan. Bovendien was er enige angst voor diefstal en/of
vernieling.
Mede dankzij flinke belangstelling onder de eigen lopers kon in eigen huis een cursus assistenttrainer loopgroepen worden opgezet, die eind 2009 van start is gegaan.
Zustersteden
Hylas ontving uitnodigingen voor deelname aan loopevenementen in de zustersteden Darmstadt
en Tata. In de tweede helft van het verslagjaar werd in overleg met het bestuur besloten om Tata
uit te nodigen met een lopersgroep deel te komen nemen aan de Vestloop in 2010, waarop
positief is gereageerd.
Start to run
Met Eelke Slootheer als organisator en met steun van partner Runnersworld heeft Hylas in vooren najaar weer de cursus Start to Run aangeboden. Beide malen hebben de deelnemers een
aanbod ontvangen om na afloop nader kennis te maken met de loopgroepen van Hylas om
vervolgens eventueel lid te worden van onze vereniging.
Nordic Walking
Het cluster heeft een aantal malen gesproken over de mogelijkheid nordic walking en sportief
wandelen een nieuwe impuls te geven binnen Hylas. We hebben daar helaas nog geen concrete
stappen in kunnen zetten.
Voorbereiding voor ‘Egmond’
Eind december werd een voorbereidende loop gehouden voor de halve marathon van Egmond.
De belangstelling op de woensdag tussen Kerst en Oud en Nieuw bleek minder groot dan in
voorgaande jaren, toen deze activiteit op zaterdag plaatsvond.
Nieuwjaarsreceptie
Hoewel de activiteit feitelijk begin 2010 plaatsvond, heeft het cluster eind 2009 het initiatief
hernomen om een nieuwsjaarsreceptie te organiseren.
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Samenstelling cluster
Johan Scheffe nam rond de zomer afscheid als clusterlid. Jan Oudejans en Johan de Jong traden
toe tot het cluster.
Alkmaar, 12 april 2010,
Cors van den Brink.
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