Agenda Algemene Ledenvergadering 23 april 2013, 21.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene ledenvergadering 2012
4. Jaarverslagen clusters
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag
7. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
8. Wijziging van het huishoudelijk reglement
9. Bestuursverkiezing
10.Begroting 2013
11.Rondvraag
12.Afscheid van Wim Jonker als voorzitter van HylaS
13.Sluiting
Toelichting op de agenda:
8. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Voorgesteld wordt artikel 6 van het huishoudelijk reglement, luidende
“bestuursleden en trainers zijn vrijgesteld van het betalen van contributie” uit
het reglement te schrappen. Reden is dat door een wijziging van het systeem
van trainersvergoeding trainers wel weer contributie betalen. Artikel 13 lid 1
van de Statuten biedt de mogelijkheid leden bij de contributievaststelling in
categorieën in te delen. Artikel 6 van het huishoudelijk reglement kan dus
komen te vervallen.
9. Bestuursverkiezing
Wim Jonker, voorzitter van de vereniging, is aftredend en niet
herkiesbaar.Het bestuur stelt voor John van Dongen in de ontstane vacature
te benoemen. Volgens artikel 9 lid 3 van de Statuten wordt een voorzitter niet
in functie gekozen: het bestuur zal in de eerste vergadering de taken in
onderling overleg verdelen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot aan het begin van de vergadering melden
bij de secretaris, daarbij rekening houdend met het gestelde in artikel 21 lid 3
van het huishoudelijk reglement.
Bij uw akkoord is het volgende aftreedschema van toepassing:
Geert Muggen, volgens aftreedschema aftredend in 2014
Jitske Tesselaar, volgens aftreedschema aftredend in 2014
Abinda Cardol, volgens aftreedschema aftredend in 2015
Michel Kruijer, volgens aftreedschema aftredend in 2015
Kars van der Gragt, volgens aftreedschema aftredend in 2015
John van Dongen, volgens aftreedschema aftredend in 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 5 juni 2012
Aanwezig: 61 mensen.
Afwezig met kennisgeving: 8 mensen.
1 Opening.
Wim Jonker opent de vergadering om 20:41 uur en heet alle aanwezigen welkom.
2 Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3 Notulen ALV 2011.
Frans van der Gragt merkt op dat is toegezegd dat er een protocol voor de controle van de kas
van de kantine opgesteld zou worden. Hij wil graag weten of dit nu gerealiseerd is. Abinda
belooft dat dit punt terug zal komen bij het financieel verslag.
Er zijn verder geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.
4 Jaarverslagen clusters.
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag van het cluster baanatletiek.
Bij het jaarverslag van het cluster recreanten wil Frans van der Gragt graag weten wat de
plannen voor de website zijn. Wim geeft aan dat de website één van de eerste punten zal zijn
waaraan het nieuwe bestuur gaat werken.
Over de samenwerking in Duursportief merkt Frans op dat hij van Le Champion gehoord heeft
dat er mogelijk een nieuwe subsidie komt. Wim is hier bekend mee en zegt dat Kees Kuiper
hier al mee bezig is.
Remco Bruin vraagt waaruit de samenwerking met de Jeep uit bestaat. Wim geeft toe dat dit
nu nog zeer beperkt is.
Wim bedankt de clusters voor het maken van het jaarverslag en voor hun werkzaamheden in
het afgelopen jaar.
5 Jaarverslag secretaris.
Bert Versteeg vraagt wat de voortgang is bij de herinrichting van de kantine. Wim vertelt dat dit
door het nieuwe bestuur snel weer opgepakt zal worden.
Gre Boorsma wil weten wat de status is van het vrijwilligersbeleid. Dit zal verder uitgewerkt
worden door onder andere Henri Imholz.
Het jaarverslag wordt daarna goedgekeurd.
6 Financieel verslag.
Johan Scheffe vraagt naar de reden van de nieuwe post reservering onderhoud baan van
20.000 euro. Verder wil hij weten hoe de verdeling van de kosten voor het onderhoud is tussen
Hylas, de stichting en de gemeente. Wim vertelt dat de gemeente geen bijdrage doet aan het
onderhoud. De stichting betaald het onderhoud uit de huur die door Hylas betaald wordt. Deze
nieuwe reservering is opgevoerd omdat de reservering door de stichting voor het groot
onderhoud te laag is.
Leanne Vermeer wil weten wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud bij Hylas. Wim zegt
dat dit binnenkort besproken zal worden in een overleg met Wil vd Feer en Peter Bootsman.
7 Verslag kascontrole commissie.
Ben Wokke doet het verslag van de kascontrole commissie. Het verslag geeft de financiële
situatie goed weer. De commissie stelt voor om gedurende het jaar al op zoek te gaan naar
nieuwe leden van de commissie zodat dit niet ieder jaar weer op de ALV zelf moet gebeuren.
De kascontrolecommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor het Bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde beheer over 2011.
Jaarverslag 2012 AV Hylas
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Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt gedechargeerd
voor het gevoerde beleid. De kascontrolecommissie voor het volgende jaar bestaat uit Gre
Boorsma en Leo Kaay. Evelien Hamelink is beschikbaar als reserve.
8 Bestuursverkiezing.
Pieter Kelderman, Herman Westerveld en Jan Oudejans zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Kandidaat bestuurslid zijn Geert Muggen, Jitske Tesselaar, Abinda Cardol en Kars vd Gragt.
Er zijn geen tegenkandidaten en allen worden gekozen.
9 Begroting 2012.
De begroting wordt goedgekeurd.
10 Wijzigingen huishoudelijk reglement.
Frans vd Gragt heeft bezwaar tegen de voorgestelde wijziging van artikel 6 lid 1. Door de
wijziging ontstaat volgens hem een situatie van willekeur. Er is zo geen duidelijke regel meer
wanneer iemand vrijgesteld wordt van contributie. Veel mensen in de zaal zijn het hier mee
eens. Ook is er bij enkelen onvrede dat er mensen zijn die geen contributie hoeven te betalen.
Wim zegt dat ook hij eigenlijk van alle contributievrijstellingen af wil en hij stelt voor de
wijziging van dit artikel uit te stellen tot de volgende jaarvergadering. Het bestuur heeft dan de
tijd om met de reacties van de vergadering een nieuw voorstel te maken. Hij vraagt wel de
goedkeuring van de vergadering dat de huidige situatie dan nog een jaar in strijd is met het
bestaande artikel 6 lid 1 (dat trainers wel contributie moeten betalen). De vergadering stemt
hier mee in.
Het vervallen van artikel 16 lid 2 en het nieuwe artikel 16 lid 2 worden wel goedgekeurd.
11 Rondvraag.
Johan Scheffe vraagt of de uitvoering van het beleidsplan op schema ligt. Dit is inderdaad zo,
zegt Wim, als je kijkt naar welke actiepunten uit het beleidsplan allemaal uitgevoerd zijn.
Claudette Batenburg vindt dat het bestuur een plan van aanpak moet maken om de onrust
naar aanleiding van de bestuursperikelen op te lossen. Wim vertelt dat het bestuur op korte
termijn een overleg met het recreantencluster zal hebben.
12 Sluiting.
Wim sluit de vergadering om 20.57 uur.
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Jaarverslag baancluster
Evenementen
Clubcross:
De clubcross was wederom een groot succes. Met name bij de pupillen was
sprake van een grote deelname.
De animo onder de A/B junioren was minder maar dat is ook de landelijke
tendens.
Leuk was het dat er ook wat senioren buiten mededinging meeliepen.
Clubkampioenschappen baan
Gingen niet door vanwege het niet rond krijgen van de organisatie.
Jeugdkampeerweekend
Voor de derde keer al weer gehouden met zo’n 65% van alle jeugdleden t/m de
junioren C. Vanaf vrijdagmiddag t/m zondagochtend waren er allerlei activiteiten
en werd er overnacht in tenten op het Hylas-terrein.
Op het programma stonden o.a. een bezoek aan het klimpark bij de Hoornse
Vaart, een disco, een barbecue en oud-hollandse spelletjes.
Iedereen kreeg een bedrukt T-shirt als herinnering en ging na afloop weer
tevreden naar huis, na met z’n allen eerst nog op de foto te zijn gegaan. Een
groot aantal vrijwilligers (baanclusterleden, jeugdtrainers en ouders) zorgden voor
een vlekkeloos verloop van wat een traditie aan het worden is.
Fietssponsortocht RABO-bank
Vanuit het baancluster is weer met een team van 10 fietsers deelgenomen aan
de tocht van ongeveer 30 km. Dit leverde €300,- op dat ten goede komt aan het
jeugdweekend.
Technisch beleidsplan.
Onder leiding van Rens Veerman (Sportservice Noord-Holland) is verder gewerkt
aan een technisch beleidsplan dat als leidraad moet gaan dienen voor de
baanatletiek. Gepoogd is ook het recreantencluster hierbij te betrekken om
eventuele dwarsverbanden tussen de baan en wegatletiek te laten ontstaan.
Maar vooralsnog is dit op een zijspoor gezet.
Inmiddels wordt het plan afgerond door Joop Wiersema die ook zal zorgdragen
voor de uitvoering ervan tijdens de trainingen. Joop voert in het kader hiervan
allerlei gesprekken met trainers van de baanatletiek en bezoekt ook trainingen.
Technische commissie
Door een natuurlijke leegloop bij het baancluster (vertrek ouders van jeugdatleten
die hun lidmaatschap opzegden) werd de spoeling uiterst dun.
Dit heeft tot gevolg gehad dat het baancluster min of meer overgaat in een
technische commissie die zich uitsluitend bezig gaat houden met de baanatletiek,
de bijbehorende clubkampioenschappen en de clubkampioenschappen cross.

De nieuwe technische commissie bestaat uit Joop Wiersema, Kars van der Gragt
en Michel Kruijer. De twee laatstgenoemden zullen tegelijk de verbinding vormen
tussen deze commissie en het bestuur waarvan zij ook deel uitmaken.
Voor de overige activiteiten als het jeugdweekend, de RABO-bank
fietssponsortocht e.d. worden vrijwilligers gezocht onder met name ouders van
jeugdatleten.

CLUSTER RECREANTEN
JAARVERSLAG 2012
Samenstelling van het cluster
Jitske Tesselaar is toegetreden tot het cluster, zij vertegenwoordigd het cluster in
het dagelijks bestuur.
Het cluster heeft nu de volgende samenstelling: Johan de Jong (voorzitter), Kees
Kuiper(secretaris), Jan Oudejans, Claudette van Batenburg, Irma de Jonge,
Jitske Tesselaar en John van Dongen.

Veiligheid
Het thema van afgelopen jaar was "Veiligheid". Wat hebben we bereikt?
 alle trainers hebben een cursus AED/ reanimatie gevolgd,
 alle trainers gaan het bos in met een telefoon en een rugzak met eerste
hulp artikelen,
 de trainers hebben een cursus blessurepreventie gevolgd,
 alle lopers gaan buiten de baan in het donker met lichtjes of reflecterend
materiaal ter signalering voor de overige verkeersdeelnemers,
 alle lopers kunnen tegen een gereduceerd tarief van 135 euro bij Frank
Nusse een sport/ fitheidstest krijgen.

Vrijwilligersbeleid
In jaar 2011 heeft inventarisatie plaats gevonden van de bereidheid onder de
leden om vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. De uitwerking van
het vrijwilligersbeleid is even op “hold” gezet afwachting van de ontwikkeling van
de website.
Die moet straks de mogelijkheid bieden vrijwilligers te administreren, dit in
relatie met het pakket voor de ledenadministratie.

Aantal leden
Het aantal recreantleden is in het verslagjaar weer enigszins toegenomen. De
toename is vooral te danken aan de organisatie van de trainingen in het kader
van “Start2Run” en speciale arrangementen voor grote loopevenementen als
Dam-tot-dam en Egmond.
Een opzet om nieuwe leden door middel van een welkomstbrief snel bij de
vereniging te introduceren is nog niet van de grond gekomen, omdat de website
zich nog niet leent voor de verwerking daarvan.
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Technisch beleid
In samenspraak met het bestuur en met het baancluster is een begin gemaakt
met een ontwikkelen van een eenduidig technisch beleid. Er is een technisch
manager aangesteld die hiermee aan de slag gaat.
Opleiding trainers
Een drietal trainers (Thomas Armani, Yordi Verkroost en John van Dongen)
hebben de opleiding tot looptrainer 2 met succes afgerond.
Bijna alle trainers, ook de baantrainers worden hierbij betrokken, hebben een
cursus reanimatie/AED en een EHBO-(her)scholing gevolgd.
Van alle trainers is er ook een video-loopanalyse gemaakt tijdens de workshop
loopanalyse voor trainers.

Website
Na een wat moeizame start en vernieuwing in het team van deskundige leden die
zich gemeld hebben om ondersteuning te willen geven bij de modernisering van
de website, is het websiteteam aan de slag gegaan.

Samenwerking met JEEP
Drie bestuursleden van JEEP zijn op een clusteroverleg aanwezig geweest. De
bedoeling van de kennismaking was om te kijken of er een bredere
samenwerking tussen Hylas en de Jeep op poten kan worden gezet. De JEEP
start al enige tijd vanuit het Hylas clubgebouw met wandelingen en ervaart dat
als positief. Afgesproken is om op elkaars website een kort verhaaltje te zetten
met een link. Verdere samenwerking is (nog) niet aan de orde.

Duursportief met een doorstart naar Recreatie Sport Alkmaar(RSA)
In 2011 is de uiterst succesvolle samenwerking met Duursportief ten einde
gekomen. Er is een soort doorstart gemaakt in de vorm van RSA.
Sinds medio 2012 participeert AV Hylas in een samenwerking met Sportinstituut
Tom vd Kolk en het Sportpaleis in een nieuw initiatief om met name inactieven of
gering actieven ‘in beweging’ te krijgen.
Door middel van het laagdrempelig en aantrekkelijk aanbieden van
opstartcursussen wil RSA in deze behoeften voorzien.
Dit zal moeten gaan leiden tot een begrip voor de inwoners van Alkmaar, zodat
na de opstartcursus men wel actief blijft bij de aangeboden vervolgcursussen en/
of trainingen bij de reguliere verenigingen, zoals Hylas.
De looptijd is van begin 2013 tot begin 2016 en wordt ondersteund door de
gemeente Alkmaar en het Sportbureau.

Hierbij zijn vier doelgroepen in beeld:
 Kinderen met overgewicht (aansluitend op sporthero)
 Jeugd van 12 tot 18 jaar ( voortgezet onderwijs)
 Volwassenen beginnend sportief 18+
 Volwassenen recreatief 50+
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Drie startlocaties zijn hierbij in beeld: Sportinstituut Tom v.d. Kolk Groene Voet,
Hylas atletiek vereniging Viaanse Molen, Sportpaleis Alkmaar Westrand.
Dit kan op termijn worden uitgebreid met andere sporten en locaties. Zodat er
sprake is van een knooppunten kaart in Alkmaar waar vanuit dezelfde
doelstelling verschillende beweegproducten worden aangeboden vanuit diverse
locaties in Alkmaar.

Nevenactiviteiten
Aanvullend op onze loopactiviteiten, stond een wadlooptocht gepland op 22
september, omdat deze datum samen viel met de Dam tot Dam loop was er
geen animo voor. In 2013 wordt een nieuwe poging gedaan.
KIKA sponsoravond werd onder regie van Johan Scheffe georganiseerd, zo waren
er de volgende gasten: Edith Rozendaal over mentale trainingen en Ellen van
Kaam sprak over voorbereiding en ervaringen NY marathon 2011. Het geheel
werd ondersteund door een KIKA filmpje NY marathon 2011.
Begin september heeft sport diëtiste Alice van der Veer een voorlichting gegeven
over sportvoeding en hardlopen.

Vestloop (Klaverbladloop)
Zijdelings was het cluster betrokken bij de organisatie van de
Vestloop/Klaverbladloop. In 2012 voor de laatste keer en prima georganiseerd
door de Vestloop commissie. De loop kan zich in een toenemende belangstelling
verheugen. Het is inmiddels bekend dat de Vestloop is vervangen door de
Alkmaar City Run by Night, georganiseerd door Le Champion.

Uitwisseling met Tata
In 2012 zijn er 6 Hylas leden afgereisd op uitnodiging van gemeente Tata.
Ondanks de hoge temperatuur ter plekke mag deze uitwisseling weer tot een
succes genoemd worden. Jaar 2013 is de 30e mini marathon in de zusterstad
Tata.

Enquête onder leden
In februari heeft het recreantencluster alle clusterleden gevraagd een enquête in
te vullen op internet. Aan deze oproep is in grote getalen gehoor gegeven. Een
korte samenvatting van de enquête met een aantal highlights zijn per mail naar
alle clusterleden gestuurd.
Het cluster heeft een aantal suggesties meegekregen om een volgende enquête
nog slagvaardiger op te zetten.

Nieuwjaarsborrel
De Nieuwjaarborrel, op de tweede zondag van het nieuwe jaar, kan zich in
toenemende belangstelling verheugen: het groeit uit tot een traditie.
In 2012 was dat op 8 januari, na afloop van de Egmond loop, deze keer met
erwtensoep, roggebrood en katenspek, een succes nummer.
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Jaarverslag secretaris 2012
Ledenaantal
Het aantal leden van de vereniging is in het verslag toegenomen met 22. Op 1
januari waren er 534 leden, op 31 december was de stand 556, waarvan 234
vrouwen en dus 322 mannen. Het bestuur is tevreden over de ontwikkeling van
het ledenaantal, maar tekent daarbij wel aan dat veel van de afmeldingen leden
betreffen die nog maar kort lid waren. Onderzocht wordt hoe we nieuwe leden
langer kunnen binden.
Ledenadministratie
Het geautomatiseerde systeem van ledenadministratie is aan vervanging toe. De
atletiekunie heeft een drietal systemen goedgekeurd die rechtstreeks met de
administratie van de Unie kunnen communiceren. In het verslagjaar zijn deze
pakketten op geschiktheid voor Hylas beoordeeld. Binnenkort zal een definitieve
keuze worden gemaakt.
Website
In het verslagjaar is een werkgroep geïnstalleerd die tot taak heeft een nieuwe
website voor Hylas te ontwikkelen. In 2013 zullen de eerste resultaten zichtbaar
worden.
Vestloop
De organisatie van de Vestloop is overgedragen aan Le Champion. Het aantal
deelnemers werd zo groot dat het de mogelijkheden van een
vrijwilligersorganisatie te boven ging. Het evenement wordt voortgezet onder de
naam “Alkmaar City Run by Night”, op de avond vóór Hemelvaartsdag.
Verplaatsing Hylasbaan
Het bestuur heeft in het verslagjaar veel aandacht besteed aan de beoordeling
van de gemeentelijke plannen om de Hylasbaan te verplaatsen naar een terrein
nabij de Hoornsevaart. Inmiddels heeft de gemeente laten weten geen voortgang
aan de plannen te zullen geven.
Opheffing baancluster
Omdat een drietal vrijwilligers die jarenlang het baancluster vorm hebben
gegeven hun werkzaamheden voor Hylas wilden stoppen, is het baancluster
opgehouden te bestaan. Voor de invulling van de technische taken van het
cluster is inmiddels een trainingscoördinator aangesteld. Voor de organisatie van
de clubcross en van het jeugdweekend, alsmede voor de coördinatie van Grote
Clubactie worden nog nieuwe vrijwilligers gezocht.
Recreatiesport in Alkmaar
Het cluster recreanten is een overleg aangegaan een aantal participanten,
waaronder het gemeentelijk sportbureau, om de recreatiesport in Alkmaar een
impuls te geven.

Sponsorloop Mijn Duin
Een sponsorloop ten bate van de Stichting Mijn Duin, die gelden inzamelt voor het herstel
van de Schoorlse duinen, heeft een bedrag van € 6.800 opgeleverd.
Duursportief
Het bestuur heeft met de andere participanten een regeling getroffen betreffende de
liquidatie van Duursportief
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Mevrouw A. Cardol
Wolkammerstraat 20
1825 DL ALKMAAR

Alkmaar, 05 april 2013

Geacht Bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2012 van
Atletiekvereniging Hylas.
De balans per 31 december 2012, de winst- en verliesrekening over 2012 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2012 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar bestaande
uit de balans per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting
samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur.
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door vereniging verstrekte
gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Euro-Desk

J.F. de Jong

Lid van het Register Belastingadviseurs
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Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.1 Balans per 31 december 2012

ACTIVA

31 december 2012
€
€

31 december 2011
€
€

1.062
1.871
2.456
10.061

2.125
2.865
6.323
13.024

Vaste activa

Materiële vaste activa
Sport Boules baan
Inventaris
Materiaal veld
Opstallen

[1]

15.450

24.337

Vlottende activa

Voorraden
Kleding

[2]
-

5.075
-

Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

[3]
10.156

[4]

Totaal activazijde

Geen accountantscontrole toegepast
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1.876
10.156

1.876

121.661

96.189

147.267

127.477

Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.1 Balans per 31 december 2012

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Kapitaal

31 december 2012
€
€

31 december 2011
€
€

1.348
106.691

1.348
100.125

[5]

108.039
Voorzieningen
Groot onderhoud

101.473

[6]
32.500

20.000
32.500

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

[7]
1.460
5.268

Totaal passivazijde

Geen accountantscontrole toegepast
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1.460
4.544
6.728

6.004

147.267

127.477

Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.2 Winst- en verliesrekening over 2012
2012
€
Wedstrijden, zie bijlage 2
Contributie
Overige ontvangsten
Subsidies
Sponsorbijdragen
Bruto inkomsten

[8]

Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige uitgaven
Huisvestingskosten
Afdracht KNAU
Vergoeding trainers
Som der uitgaven

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

2.083
81.996
5.486
19.746
7.386

€

10.361
25.393
35.887
15.425
23.059
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€

-120
82.786
13.881
19.855
5.075
116.697

Resultaat

Geen accountantscontrole toegepast

2011
€

121.477
10.358
37.476
30.532
14.576
22.457

110.125

115.399

6.572

6.078

Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Voorzieningen

Overige voorzieningen
Voorziening groot onderhoud:
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de
te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde
onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden,
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Geen accountantscontrole toegepast
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Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE INKOMSTEN EN UITGAVEN
INKOMSTEN
De inkomsten worden grotendeels bepaald door de ontvangen contributies. Naast de subsidie van de
Gemeente Alkmaar, welke ook een substantieel deel vormt van de inkomsten, zijn er ontvangsten uit losse
verhuur accommodatie, oud papier, kantine en een aantal jaarlijks terug komende wedstrijden.
UITGAVEN
De uitgaven worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De grootste uitgaven
zijn: huur accommodatie, afdracht Knau, vergoeding trainers en energiekosten.
De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het
werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De
netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten
voor voltooiing en verkoop.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn
gebracht op investeringen.
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Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa [1]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Boekwaarde 01-01-2012
Investeringen 2012
Afschrijvingen 2012
Mutaties 2012

Sport Boules
baan
€
2.125
-1.063
-1.063

Opstallen w.o.
keuken
€
13.024
-2.963
-2.963

Boekwaarde 31-12-2012

1.062

10.061

Inventaris

Materiaal veld

€

€
2.865
-994
-994

6.323
1.474
-5.341
-3.867

1.871

2.456

VLOTTENDE ACTIVA
2012

2011

Voorraden [2]
Kleding
Voorraad kleding

-

5.075

Conform overeenkomst zal dit bedrag gedeclareerd worden bij Klaverblad Verzekeringen, zie vorderingen.

Vorderingen [3]
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten
Kruisposten

10.156
10.156

1.094
492
290
1.876

O.a. Klaverblad Verzekeringen, bijdrage voorraad kleding € 5.075,- en Sponsordeel 2012 € 4.875,-. Beide
bedragen zijn op 08-01-2013 op de ING rekening ontvangen.
Liquide middelen [4]
Rabobank 396450520
ING bank 4726532
ING bank 6560718 wedstrijden(Jelle)
ING Spaarrekening
ING Bonus spaarrekening
Rabobank 1477575669
Kas kantine
Kas bij W v.d. Feer
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7.680
14.592
2.391
39.864
30.000
1.077
585
96.189

Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [5]
2012
Overige reserves
Reserve jeugd activiteiten

2011

1.348

1.348

100.120
6.571
106.691

94.047
6.078
100.125

Overige voorzieningen
Voorziening groot onderhoud

32.500

20.000

Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari
Dotatie
Stand per 31 december

20.000
12.500
32.500

20.000
20.000

1.460

1.460

5.268
5.268

2.919
1.625
4.544

Kapitaal
Begin boekjaar
resultaat boekjaar

VOORZIENINGEN [6]

KORTLOPENDE SCHULDEN [7]
Overige schulden
Borggelden Keycards

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen, sponsor

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De vereniging heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van Sportpark Viaanse Molen te Alkmaar.
De huurverplichting bedraagt € 23.000,-- per jaar.
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2012
€
Inkomsten [8]
Wedstrijden, zie bijlage 2
Sportprijzen
Vestloop
Baan wedstrijden
Vroege vogel wedstrijden
Indoor sportpaleis
Schadenbergcircuit
LAC
Instuif
Pupillencompetitie Wedstrijden
Cross wedstrijden

2011
€

1.682
357
200
191
266
-593
2.083

-1.611
-368
665
1.250
-1.905
98
1.001
750
-120

81.996

82.786

485
1.208
311
1.372
724
1.273
113
5.486

495
1.367
6.508
1.094
2.295
1.262
860
13.881

19.746

19.855

6.500
886
7.386

4.875
200
5.075

De sportprijzen Kamper zijn toegerekend aan de betreffende wedstrijden.

Contributie
Contributie

Overige ontvangsten
Grote club actie
Oud Papier
Diverse trainingen, Dam tot Dam en Egmondtraject
Ontvangen rente
Kantine opbrengsten
Verhuur accomodatie
Kampeer weekend

Subsidies
Subsidies Gemeente Alkmaar

Sponsorbijdragen
Hoofdsponsor Klaverblad
Overige bijdragen

In maart 2011 is er een sponsorovereenkomst gesloten met Klaverblad Verzekeringen. Deze overeenkomst
loopt van maart 2011 t/m maart 2014. De jaarlijkse bijdrage is € 6.500,- Daarnaast is een bedrag
van € 9.200,- overeengekomen voor kledingsponsoring voor een periode van drie jaar. Per april 2013 is de
overeenkomst door Klaverblad Verzekeringen opgezegd. In 2013 nog te ontvangen € 1.625,Overige bijdrage 2012 is het netto bedrag traject Fitvitaal ABNAMRO.
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Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2012
€

Afschrijvingen materiële vaste activa [9]
Inventaris, opstal, materiaal en Sport Boules

Uitgaven [10]
Gemeente belastingen
Bankkosten
Secretariaatskosten algemeen
Secretariaatskosten Hosting
Verzekeringen
Telefoon/fax
Kleine aanschaffingen
Nieuwsbrief Jeugd
Diverse kosten/representatie
Opleidingskosten
Vrijwilligers bijeenkomst
Groot onderhoud
Kosten nieuwjaarsborrel
Afschrijvingen(kleding)
Duinkaarten

Huisvestingskosten [11]
Huur accomodatie compleet
Waterkosten
Gas en Electra kosten
Onderhoud pand, o.a. alarm installatie
Onderhoud baan (kosten lichtmasten)
Overige huisvestingskosten (schoonmaakkosten)

Afdracht KNAU [12]
Afdracht KNAU

vergoeding trainers [13]
vergoeding trainers
Overige kosten trainers
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2011
€

10.361

10.358

2.260
615
2.094
145
2.221
457
483
590
1.853
1.217
710
12.500
248
25.393

2.655
542
2.880
145
2.630
457
2.394
1.083
2.509
1.007
20.000
221
3
950
37.476

22.957
1.349
5.593
1.213
583
4.192
35.887

22.957
1.044
4.257
243
2.031
30.532

15.425

14.576

22.421
638
23.059

21.939
518
22.457

Euro-Desk
Administraties en Fiscale zaken

3. BIJLAGEN
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Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
3.1 Bijlage 1, begroting
Inkomsten
Contributies
Subsidies
Oud papier
Grote clubaktie
Wedstrijden
Dam tot Dam/Egmondproject *
Kampeerweekend
Hoofdsponsor
Kantine opbrengsten
Overige ontvangsten
Ontvangen rente
Verhuur accomodatie
Totaal inkomsten

Real
2012
81.996
19.746
1.208
485
2.083
311
113
6.500
724
886
1.372
1.272
116.696

Real
2011
82.786
19.855
1.367
495
-120
6.508
860
4.875
2.295
200
1.094
1.262

Begroting
2012
83.000
17.500
1.250
200
1.500
5.000
6.500
2.300
500
1.000
750

Begroting
2013
83.000
19.500
1.200
200
1.000
1.000
-150
1.625
1.000
750
1.300
1.200

121.477

119.500

111.625

22.957
15.425
22.421
638
1.217
2.260
5.341
1.861
994
1.063
1.102
457
615
2.095
145
590
2.221
6.942
483
1.976
710
1.796
4.192
248
12.500

22.957
14.576
21.939
518
2.509
2.655
5.341
1.861
994
1.063
1.102
457
542
2.880
145
2.630
950
5.301
2.394
1.083
1.007
243
2.031
221
20.000

23.000
15.000
23.000
750
3.250
2.850
5.500
2.000
1.000
1.500
1.100
500
500
2.855
145
3.000
6.500
1.000
1.200
1.250
1.500
2.500
300
10.000

23.200
15.000
23.000
750
3.000
2.500
5.500
2.000
1.000
1.100
1.100
500
600
2.500
145
2.500
12.500
7.000
1.000
2.000
1.250
1.500
3.000
300
-

110.249

115.399

110.200

112.945

*) In 2012 nabetaling startbewijzen 2011 Egmond, € 1.445,-

Uitgaven
Huur accommodatie compleet
Afdracht Knau
Vergoeding trainers
Overige kosten trainers
Opleidingskosten
Gemeentelijke belastingen
Afschrijving materiaal veld
Afschrijving opstallen
Afschrijving Inventaris
Afschrijving Sport Boules baan
Afschrijving verbouw keuken
Telefoonkosten
Bankkosten
Secretariaatkosten algemeen
Secretariaatkosten hosting
Nieuwsbrief Jeugd
Verzekeringen
Duinkaarten
Technisch baanmanagement
Energie en water
Materiaal aanschaf
Diverse kosten/representatie
Vrijwilligers bijeenkomsten
Onderhoud pand/baan
Overige huisvestingskosten
Kosten Nieuwjaarsborrel
Groot onderhoud
Totaal uitgaven

Exploitatie resultaat
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Atletiek vereniging Hylas te Alkmaar
3.2 Bijlage 2, toelichting inkomsten wedstrijden

kosten
2012
Wedstrijden, sportprijzen Kamper
Vestloop
Bryderloop
LAC
Vroege vogelwedstrijd
Indoor Sportpaleis
Baan Wedstrijden
Cross wedstrijden
Mijn Duin loop
Pupillencomp/wedstrijden
Schadenbergcircuit
Instuif

Netto resultaat

inkomsten
2012

14.093
1.821
146
4.036
593
915
1.700
-

15.775
1.821
337
4.393
895
1.966
200

23.304

25.387

2.083

De sportprijzen Kamper zijn toegerekend aan de betreffende wedstrijden.
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kosten
2011

inkomsten
2011

1.611
10.077
1.983
42
6.354
635

9.709
1.983
890
1.250
4.450
1.300

-

1.001

20.702

20.583

-120

Verslag Kascontrolecommissie AV Hylas over het boekjaar 2012

De kascontrolecommissie, ingesteld op de ALV van AV Hylas op dinsdag 5 juni 2012 en bestaat uit Leo
Kaaij en Gré Boorsma, bij verhindering is Evelien Hamelink reserve, heeft op 26 maart 2013 bij AV
Hylas, Havinghastraat 6, de financiële verantwoording van AV Hylas over het boekjaar 2012
gecontroleerd.

Dit in aanwezigheid van penningmeester Abinda Cardol en administrateur Johan de Jong van “Euro
Desk”, welke verantwoordelijk is voor het samenstellen van de jaarstukken.

De financiële administratie over het jaar 2012 is onzes inziens goed op orde en geeft de financiële
situatie, zoals blijkt uit de Winst- en Verliesrekening over het jaar 2012 van AV Hylas goed weer.

In het verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2011 wordt een advies uitgebracht over de
controle van de kantine kas. Een gedetailleerd protocol ontbreekt nog steeds. Dit is ook niet
eenvoudig, voor en sluitende boekhouding moeten dan ook alle goederen in en uitgeboekt worden
en zal er voor de verkopen een kassa gebruikt moeten worden met een papieren weergave of
gekoppeld aan software van het administratiekantoor. Het advies aan het bestuur over het ontwerp,
de uitvoering en het naleven van dit protocol blijft onverminderd van kracht, anders blijft de controle
zeer beperkt.
Voor zover mogelijk is het kasboek en het kontante geld gecontroleerd en geteld en juist bevonden.

De kascontrolecommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor het Bestuur van AV Hylas
decharge te verlenen voor het gevoerde beheer over het boekjaar 2012.

Alkmaar, 23 april 2013

De kascontrolecommissie:

Leo Kaaij

Gré Boorsma

