Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 14 mei 2014, 21.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene ledenvergadering 2013
4. Jaarverslagen clusters
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag
7. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
8. Wijziging van het huishoudelijk reglement
9. Bestuursverkiezing
10.Begroting 2014
11.Rondvraag
12.Sluiting
Toelichting op de agenda:
8. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Voorgesteld wordt het volgend artikel aan het reglement toe te voegen:
“Het bestuur heeft de bevoegdheid afbeeldingen van sportieve en recreatieve
activiteiten die door of namens Hylas worden georganiseerd op de website te
plaatsen of anderszins te gebruiken voor niet commerciële doeleinden”.
9. Het schema van aftreden van de bestuursleden is momenteel:
:
Geert Muggen, volgens aftreedschema aftredend in 2014
Jitske Tesselaar, volgens aftreedschema aftredend in 2014
Jos Metselaar, volgens aftreedschema aftredend in 2017
Michel Kruijer, volgens aftreedschema aftredend in 2015
Kars van der Gragt, volgens aftreedschema aftredend in 2015
Theo van der Schaaf, volgens aftreedschema aftredend in 2017
Volgens het aftreedschema zijn Jitske Tesselaar en Geert Muggen aftredend. Zij
hebben beiden te kennen gegeven het lidmaatschap van het bestuur niet te willen
voortzetten. Kandidaten voor het de vervulling van de vacatures kunnen zich tot
aan het begin van de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Notulen Algemene Ledenvergadering 23 april 2013
Aanwezig: 57 leden
Afwezig met kennisgeving: 9 leden
mede aanwezig: Peter de Baat en Mirjam Hamberg, wethouders van de Gemeente
Alkmaar
1. Opening
Voorzitter Wim Jonker opent de vergadering met een terugblik op de periode dat
hij het voorzitterschap bekleedde, maar hij richtte vervolgens meteen de blik op
de toekomst van de vereniging. Juist deze dag heeft het college van de
Gemeente Alkmaar besloten dat de verhuizing van Hylas naar het DFC terrein
niet doorgaat. Dat is volgens de voorzitter te betreuren, maar het betekent wel
dat we ons nu kunnen richten op de renovatie van de huidige baan, waarvoor de
gemeente gelden heeft gereserveerd. Onder meer de komst van de International
Children Games in 2015 naar Alkmaar noopt ons de huidige accommodatie in
perfecte staat te brengen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken, wel een oproep aan Hylas om ca 20 vrijwilligers
te leveren bij de City Run by Night op woensdagavond 8 mei.
3. Notulen ALV 2012
De notulen worden met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld.
Bert Versteeg vraagt hoe het staat met de verbouwing van de kantine. De
voorzitter antwoordt dat de plannen daarvoor nog niet zijn ontwikkeld, mede
vanwege de onduidelijkheid over de verhuizing naar het DFC terrein.
4. Jaarverslagen clusters
De jaarverslagen worden instemmend voor kennisgeving aangenomen.
5. Jaarverslag secretaris
Geen opmerkingen
6. Financieel verslag
Remco Bruin vraagt hoe het mogelijk is dat de contributie inkomsten lager zijn
dan in 2011, terwijl het aantal leden juist is toegenomen. De penningmeester
zegt te hebben geconstateerd dat in 2011 enkele posten onterecht onder
contributie inkomsten waren opgenomen. Aansluitend vraagt Remco naar de
achtergrond van de vordering van € 10.000, die in het verslag is opgenomen. Dit
heeft volgens de penningmeester te maken met de sponsoring door Klaverblad.
Het bedrag is inmiddels ontvangen.
Joop Wiersema vraagt wanneer het groot onderhoud aan de baan zal worden

uitgevoerd waarvoor op de balans gelden zijn gereserveerd. De voorzitter
antwoordt dat het onderhoud van de baan in handen is van de Stichting De
Viaanse Molen en dat de reservering is opgevoerd omdat na de renovatie een
huurverhoging wordt voorzien. Overigens zegt hij er naar te streven de renovatie
te hebben voltooid vóór de International Childrengames in 2015.
Wil Does vraagt hoe het komt dat de `overige ontvangsten` lager zijn dan in
2011. De penningmeester legt uit dat in 2012 geen voorbereidingstrainingen voor
niet leden zijn georganiseerd. De kantine inkomsten zijn lager omdat er minder
wedstrijden op het Hylas terrein werden gehouden.
7. Verslag en benoeming kascontrolecommisie
Leo Kaay en Gre Boorsma zeggen het financieel verslag te hebben beoordeeld.
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en alles is in orde bevonden.
Het financieel verslag wordt vervolgens goedgekeurd en de penningmeester
wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Leo en Gre zullen voor het
komend jaar opnieuw de kascommissie vormen, Evelien Hamelink is opnieuw
reserve lid
8. Wijziging van het huishoudelijke reglement
De vergadering stemt in met voorstel artikel 6 uit het huishoudelijk reglement te
schrappen met de argumentatie zoals die in de convocatie is verwoord. De
voorzitter zegt wel toe meer duidelijkheid te verschaffen over de regels die
gelden bij de contributievaststelling.
9. Bestuursverkiezing
De voorzitter constateert dat er geen tegenkandidaten zijn gesteld, zodat de
kandidaat die door het bestuur is voorgedragen, te weten John van Dongen, in
het bestuur is gekozen. Het ligt in het voornemen van het bestuur John te
benoemen als voorzitter. John stelt zich vervolgens nader voor en geeft daarbij
aan welke motieven hij heeft gehad om het voorzitterschap te aanvaarden.
10. Begroting 2013
De begroting voor 2013 wordt goedgekeurd.
11. Rondvraag.
~Johan Scheffe zegt al eerder schriftelijk enkele vragen te hebben gesteld die
naar behoren zijn beantwoord. Hij wil nog wel graag weten hoe de stand van
zaken is met betrekking tot het beleidsplan. Wim Jonker zegt dat er enige
vertraging is ontstaan omdat Hylas een nieuw administratiepakket moet gaan
kiezen, waarin bijvoorbeeld ook het vrijwilligersbestand een plaats zal krijgen.
Het technisch beleidsplan is in concept klaar.
~Op een vraag van Roger Bellord antwoordt de ~inmiddels ex~voorzitter dat hij
voorlopig geen activiteiten binnen Hylas zal ontplooien, maar dat hij zeker niet als
verloren voor de vereniging moet worden beschouwd.
~Wil van ´t Feer deelt mee dat hij in opdracht van de Stichting
beheerder/toezichthouder is geworden van het complex Viaanse Molen.

12. Afscheid Wim Jonker als voorzitter van Hylas
Peter de Baat, wethouder sport van de Gemeente Alkmaar, spreekt zijn
erkentelijkheid uit voor de grote inzet die Wim gedurende de afgelopen jaren als
voorzitter van Hylas en als secretaris van de Sportraad heeft getoond. Wim is
van grote betekenis geweest voor de sport in de gemeente Alkmaar.
Op voorstel van het bestuur besluit de Algemene ledenvergadering met
algemene stemmen aan Wim Joker het erelidmaatschap van Hylas te verlenen.
13. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

CLUSTER RECREAN TEN
JAARVERSLAG 2 0 1 3

Sa m e n st e llin g va n he t clu st er
I n 2013 heeft het clust er afscheid genom en van Kees Kuiper en John van
Dongen. I r m a de Jonge heeft aangegeven de JEEP niet langer t e
ver t egenw oordigen binnen het clust er . Sj oer d van Ber kel en Kees Jan Schout en
zij n nieuw t oeget r eden t ot het clust er .
Het clust er heeft nu de volgende sam enst elling: Johan de Jong ( voor zit t er ) ,
Sj oer d van Ber kel( not ulist ) , Jan Oudej ans, Claudet t e van Bat enburg ( t rainer
coör dinat or ) , Jit ske Tesselaar en Kees Jan Schout en.
Het clust er is in 2013 m inder slagvaar dig gew eest dan gew enst , door de int er ne
w isseling bij het hoofdbest uur en het daar bij opt r edende gem is aan
beleidsuit voer ing. De pr ior it eit en van het best uur ligt op dit m om ent bij de
I nt er nat ional Childr en Gam es en de daar m ee gepaar d gaande baanr enovat ie.

Be t rok ke n he id
Het t hem a van afgelopen j aar w as " bet r okkenheid" . Wat hebben w e ber eikt ?
 Een bet er e sam enw er king m et de t r ainer s, door tr ain- de- t rainer sessie,
r oulat ie van t r ainer s in de ver schillende gr oepen.
 Eigen opleidingscent r um voor nieuw e t r ainer s.
 Bij de loper s door t hem a t rainingen zoals D2D, Par ij s, Schoor l en Egm ond.
 Met de gem eent e Alkm aar door deelnam e aan de Bevr ij dingsloop van
Wageningen naar Alkm aar .
 Met Le Cham pion, door speciale afspraken over gegarandeerde
st ar t bew ij zen.
 Zicht baar heid van de t rainer s door nieuw e kleding.
Vr ij w illige r sbe le id
I n j aar 2011 heeft invent ar isat ie plaat s gevonden van de ber eidheid onder de
leden om vr ij w illiger sw er k voor de ver eniging t e ver r icht en. De uit w er king van
het vr ij w illiger sbeleid is even op “ hold” gezet afw acht ing van de ont w ikkeling van
de w ebsit e.
Die m oet st r aks de m ogelij kheid bieden vr ij w illiger s t e adm inist r er en, dit in
r elat ie m et het nieuw e pakket voor de ledenadm inist r at ie.

Aa n t a l le de n
Het aant al r ecr eant leden is in het ver slagj aar w eer enigszins t oegenom en. De
t oenam e is voor al t e danken aan de or ganisat ie van de t r ainingen in het kader
van “ St ar t 2Run” en speciale ar r angem ent en voor grot e loopevenem ent en als
Dam - t ot - dam en Egm ond.
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Een opzet om nieuw e leden door m iddel van een w elkom st br ief snel bij de
ver eniging t e int r oducer en is nog niet van de gr ond gekom en, om dat de w ebsit e
zich nog niet leent voor de ver w er king daarvan.

Te ch n isch beleid
I n sam enspr aak m et het best uur en het baanclust er is een begin gem aakt m et
een ont w ikkelen van een eenduidig t echnisch beleid. Er is een t echnisch m anager
aangest eld die hier m ee aan de slag gaat .
Dit geldt alleen voor de baanat let en. Zo iet s zou bij de r ecr eant en ook leuk zij n.

Ople idin g t r a in e r s
I n 2013 hebben 7 Hylas leden m et succes de LT- 2 afger ond. Alle assist ent
t r ainer s geven r egelm at ig t r aining zow el op de baan als in de duinen.
Hylas heeft inm iddels 5 gecer t ificeer de t r ainer s die deze KNAU LT- 2 opleiding
m ogen geven. 1 m aal per j aar star t er een opleidingst r aj ect .
Mar cel van Zon is gestar t m et LT3 t rainer sopleiding
Fr ans van de Gr agt en Paul Bier st eker s zij n gest ar t m et de LT4 opleiding.
Het t r ainer st eam best aat nu uit : 21 t r ainer s.

W e bsit e
Zo links en r echt s zij n er enkele aanpassingen gedaan aan de w ebsit e.
De gr ot e doorpak in aanpassing w ebsit e heeft niet plaat s gevonden om dat eer st
het nieuw e ledenadm inist r at iepakket uit ger old m oet w orden w aar na deze ver der
w ordt gekoppeld aan de w ebsit e m et aanvullende m ogelij kheden.
Sa m e n w e r kin g m et JEEP
I n 2012 zij n dr ie best uur sleden van de JEEP op een clust er over leg aanw ezig
gew eest . De bedoeling van de kennism aking w as om t e kij ken of er een br eder e
sam enw er king t ussen Hylas en de Jeep op pot en kan w or den gezet . De JEEP
st ar t al enige t ij d vanuit het Hylas clubgebouw m et w andelingen en er vaar t dat
als posit ief. Afgespr oken w as om op elkaar s w ebsit e een kor t ver haalt j e t e zet t en
m et een link. Er is geen com m unicat ie m eer hier over m et de JEEP, I r m a de
Jonge heeft aangegeven de Jeep niet langer m eer t e ver t egenw oor digen binnen
het clust er .

Re cre a t ie Bu it e n spor t Alkm a ar ( RBA)
Aan het pr oj ect RBA is afgelopen j aar een ver volg gegeven. Vanuit cont act en
m et Spor t bur eau Alkm aar is het init iat ief gekom en om het gedacht egoed van
Duur spor t ief een ver volg t e geven. Met nam e het idee r ond hor izont ale
pr ogr am m er ing: op het zelfde m om ent op ver schillende locat ies in Alkm aar
laagdr em pelig spor tact ivit eit en aanbieden om ongebonden spor t er s t e binden en
ver binden.
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Recr eat ie Buit enspor t Alkm aar is een sam enw er kingsver band t ussen Hylas,
Spor t inst it uut Tom van de Kolk, en Spor t paleis Alkm aar ( w ieler baan) . Door
m iddel van een st r ippenkaar t syst eem kan een deelnem er van act ivit eit w isselen
en is niet gebonden aan een locat ie.
Door de nauw e sam enw er king en onderst euning van Alkm aar Act ief blij v en de
kost en laag en ont st aat er een br eed aanbod. De deelnem er kan per st r ip kiezen
w anneer en w aar hij / zij een act ivit eit w il v olgen.
Mede door de onder st euning vanuit Alkm aar Act ief konden de kost en voor een
st r ippenkaar t m et 10 st r ippen t .w.v. € 90,- in het eer st e j aar voor € 10,- eur o
aangeboden w or den! Deelnam e aan de volgende act ivit eit en w as/ is m ogelij k:






St ar t - t o- Run Clinic ( 1 st r ip per t r aining, locat ie: AV Hylas)
Cit y Boot cam p ( 1 st r ip per t raining, locat ie: Tom v/ d Kolk)
Gezondheidst est ( 3 st r ippen per t est , locat ie: Tom van der Kolk)
Mount ainbiken ( 2 st r ippen per uur , locat ie: Spor t paleis Alkm aar )
Baanw ielr ennen ( 3 st r ippen per uur , locat ie: Spor t paleis Alkm aar )

Helaas is de opkom st t ot nu t oe laag t e noem en. Enkel Spor t school Tom van der
Kolk heeft , ondanks de diver se pogingen om het t r aj ect t e pr om ot en via m edia,
w ebsit e en nieuw sbr ieven, een aant al aanm eldingen binnengekr egen. Er is dan
ook in onder ling over leg beslot en het t r aj ect voor alsnog geen ver volg t e geven.

N e ve n a ct ivit e it e n in 2 0 1 3 :
 Wadloopt ocht , w eer zeer succesvol.
 Bevr ij dingsloop Wageningen 4/ 5 m ei 2013.
 Okt ober 2013, de 20 km van Par ij s.
Alkm a ar Cit y Run by N igh t
Het is inm iddels bekend dat de Vest loop is v er vangen door de Alkm aar Cit y Run
by Night , geor ganiseer d door Le Cham pion.
Loper s die m eedoen m et St ar t To Run in het voor j aar kr ij gen de m ogelij kheid om
aanvullend door t e t r ainen m et als doel de 5 km . Alkm aar Cit y Run by Night .

Uit w isse lin g m e t Ta t a
August us 2013 w as de 30 e m ini m ar at hon in de zust er st ad Tata, Hongar ij e.
Er zij n slecht s 3 Hylas leden afger eisd op uit nodiging van gem eent e Tat a.

N ie uw j a a r sbor r el
Een echt e t r adit ie aan het w or den. Wor dt goed gew aardeer d, op dezelfde
nam iddag van de Egm ondloop, m et er w t ensoep, r oggebr ood en kat enspek.
We houden dus aan: de Nieuw j aar sborr el dir ect op de zelfde nam iddag van de
Egm ondloop.
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Jaarverslag Cluster Baan 2013

Samenstelling van het cluster
Het Cluster Baan bestaat uit 2 leden die ook in het bestuur van Hylas
vertegenwoordigd zijn, namelijk Michel Kruijer en Kars van der Gragt. Het derde
lid is Joop Wiersema, aangesteld als technisch manager en trainerscoördinator
van Hylas.
Technisch Beleid
In 2013 is een start gemaakt het opstellen van een Technisch Beleidsplan. In dit
beleidsplan zijn doelstellingen geformuleerd en benodigdheden om de
baanatletiek bij Hylas verder te ontwikkelen en naar een hoger niveau te
brengen. Het doel is het aanbieden van atletiek in alle vormen en het verhogen
van de kwaliteit van de trainingen en de randvoorwaarden om atletiek op ieders
niveau en naar ieders doelstellingen te kunnen beoefenen.
Organisatie
Joop Wiersema is begonnen als trainerscoördinator binnen de baanatletiek, een
functie die vacant was. Er is gestart met het trainersoverleg (1 maal per 2
maanden) en daarnaast hebben er 1 op 1 gesprekken plaatsgevonden tussen
trainer en trainerscoördinator waarin wensen en ambities van de trainers zijn
geïnventariseerd. Er zijn overlegmomenten met de sprinttrainers en met
pupillentrainers.
De groep trainers is versterkt met een aantal (assistent)trainers waardoor de
trainingsmogelijkheden van de baanatleet uitgebreid zijn. De pupillen kunnen
bijvoorbeeld nu 2 trainingen volgen in plaats van 1. Daarnaast is er in de winter
een duintraining voor sprinters en springers,
is er een specialist voor
sprint/horden aangesteld waardoor een huidige trainer springtraining kan geven
en hebben een aantal trainers een assistent trainer als steun naast zich staan.
In 2013 is er gestart met het vormgeven van jaarplannen per trainingsgroep. Dit
zal in 2014 verder uitgewerkt worden.
Communicatie
Naast de organisatie stond in 2013 ook de communicatie centraal. Het creëren
van een aanspreekpunt voor de trainers was stap 1 maar ook het onderling
overleggen van trainers en het communiceren naar de atleten stond centraal.
Een aantal groepen mailen nieuwsbrieven en zijn er facebookgroepen opgericht.
De Hylas website en de av Hylas facebookpagina worden actief bijgehouden met
prestaties van Hylas atleten.
Wedstrijdorganisatie
Het Cluster Baan vindt het belangrijk dat er door Hylas zelf wedstrijden
georganiseerd worden. In 2013 heeft het Cluster in maart de Clubcross
georganiseerd en in oktober de Clubkampioenschappen. Beide evenementen
hadden een record aan deelnemers. Voor deze evenementen is een draaiboek
geschreven.
Het indoorgala in december valt niet onder het cluster baan als activiteit maar
wordt wel gesteund met vrijwilligers en is het noemen waard vanwege de grote
deelname en als 1 van de grootste indoorwedstrijden in Nederland.
Hylas organiseert zelf geen wegwedstrijden maar
aangemeld bij dutchrunners.nl en hardloopkalender app.
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Competitie
De baancompetitie in de zomer zijn belangrijke wedstrijden waarin Hylas zich met
andere clubs kan meten en waarin als groep wordt deelgenomen. Het
coördineren er van is een grote opgave. De trainerscoördinator heeft het
aansturen er van op zich genomen en een stappenplan geschreven ter
voorbereiding aan de competitie.
Activiteiten
Een aantal activiteiten die in 2013 hebben plaatsgevonden zijn een trainersuitje,
start van athletics movements (basisschoolproject aangestuurd door de
atletiekunie) en kids run clinics. In 2014 is een start gemaakt met bijscholingen
van de trainers. Jaarlijks wordt er ook door een aantal trainers deelgenomen aan
het Atletiekunie Congres.
Voor het eerst sinds 2007 is er ook een trainingsstage georganiseerd. Deze vond
in december plaats
in Gent en is opgezet door een baanatletiektrainer.
Doelstelling is dat er in 2014 een vergelijkbare stage wordt aangeboden en dat er
in 2015 ook een zomer stage bij komt.
Baanrenovatie
In 2013 heeft av Hera een baanrenovatie gehad waarbij meerdere groepen in
overleg met de trainerscoördinator bij Hylas getraind hebben. In 2014 start de
baanrenovatie bij Hylas en worden een aantal trainingsgroepen bij omliggende
verenigingen ondergebracht.
Materiaal
Er is een lijst gemaakt met gewenste trainingsmaterialen die de kwaliteit van
trainingen doen toenemen. Inmiddels zijn de materialen aangeschaft.
Ontwikkeling Baanatletiek
In 2013 is het aantal wedstrijdleden bij Hylas (voornamelijk jeugd en senioren)
toegenomen met 28 leden waarvan 20 heren en 8 dames. Dit is een mooie
toename zeker gezien de lichte achteruitgang in wedstrijdleden die er landelijk
gerapporteerd wordt. Het aantal deelnemers aan (jeugd)crosscompetitie,
baancompetitie en NK’s neemt ook toe evenals de prestaties die er in de top en
in de breedte geleverd worden.

Jaarverslag secretaris 2013
Ledenaantal
Het aantal leden van de vereniging is in het verslag licht toegenomen met 7. Op
1 januari waren er 580 leden, op 31 december was de stand 587, waarvan 249
vrouwen en dus 338 mannen.
Samenstelling bestuur
Ten gevolge van onvoorziene ontwikkelingen in hun dagelijkse beroepsuitoefening zagen zowel de voorzitter John van Dongen als de penningmeester Abinda
Cardol zich genoodzaakt hun functie neer te leggen. Op een buitengewone algemene ledenvergadering op 8 januari 2014 zijn Theo van der Schaaf en Jos Metselaar in hun plaats gekozen.
Ledenadministratie
Na een intensieve beoordeling van de beschikbare systemen heeft het bestuur
gekozen voor de programmatuur van All United. De implementatie van het nieuwe pakket was een omvangrijke klus, waarvoor het bestuur behalve aan de vorige en de huidige ledenadministrateuren veel dank verschuldigd is aan Herman
Westerveld. Het pakket maakt het mogelijk dat rechtstreeks gegevens kunnen
worden uitgewisseld met de atletiekunie.
Renovatie baan
De atletiekbaan van ons complex is dringend aan renovatie toe. Toen in de loop
van 2013 duidelijk werd dat een mogelijke verhuizing naar het terrein nabij de
Hoornsevaart definitief geen doorgang zou vinden heeft het bestuur van de Stichting De Viaanse Molen daadkrachtig de voorbereiding van de renovatie ter hand
genomen. Uiteraard participeert Hylas in de daartoe ingestelde werkgroep. Het
ziet er naar uit dat de renovatie in de loop van de zomer 2014 zal worden uitgevoerd.
Renovatie kantine
Zodra de renovatie van de baan is voltooid wil het bestuur ook de renovatie van
de kantine ter hand nemen.
Website
In het verslagjaar heeft de website een iets ander gezicht gekregen. Er wordt getracht een werkgroep nieuw leven in te blazen opdat tot verdere verbeteringen
kan worden gekomen.
Coopertest en 5 km loop
Helaas is de jarenlange traditie van de maandelijkse Coopertest, gecombineerd
met de 5 km loop, in het verslagjaar ten einde gekomen. Het bestuur is er niet in
geslaagd nieuwe vrijwilligers voor deze activiteit te werven.

Sportsponsoring
Het bestuur is in overleg met Rob de Wolf, die heeft aangegeven goede mogelijkheden te zien om sponsors voor Hylas binnen te halen.
Beamer
Hylas beschikt sinds kort over een beamer, die kan worden ingezet bij presentaties en bij trainingen.
International Children Games
Het gemeentebestuur van Alkmaar heeft besloten dat in 2015 de International
Children Games in onze stad zullen worden georganiseerd. Als verdere financië
le beperkingen geen roet in het eten gooien en de wedstrijden dus inderdaad in
Alkmaar plaats vinden, zal Hylas waarschijnlijk ten nauwste bij het organiseren
van de atletiekonderdelen betrokken worden. We stellen daarbij wel als eis dat
een groot aantal Hylasleden aan de wedstrijden kan deelnemen.

Verslag Kascontrolecommissie AV Hylas over het boekjaar 2013

De kascontrolecommissie, ingesteld op de ALV van AV Hylas op 23 april 2013 en
bestaat uit Gré Boorsma en Evelien Hamelink, heeft op 31 maart 2014 bij AV
Hylas, ten huize van de penningmeester Esdoornlaan 22 te Oudorp, de inanciële
verantwoording van AV Hylas over het boekjaar 2013 gecontroleerd.
Dit in aanwezigheid van oud-penningmeester Abinda Cardol, huidige
penningmeester Jos Metselaar en administrateur Johan de Jong van “Euro Desk”,
welke verantwoordelijk is voor het samenstellen van de jaarstukken.
De inanciële administratie over het jaar 2013 is ons inziens nu goed op orde en
geeft de inanciële situatie, zoals blijkt uit de Winst- en Verliesrekening over het
jaar 2013 van AV Hylas goed weer.
Wel met een aanbeveling om, rekeningen door diegene te laten accorderen die
ook de opdracht hebben gegeven met opgave onder welke kostenpost dit moet
worden geboekt. Dit om het werk van de penningmeester te verlichten en een
correctere weergave van kosten en opbrengsten te bewerkstelligen.
Tevens is contant geld opname met een bankpas niet wenselijk (zie
jeugd/kampeerweekend), geadviseerd wordt om met de bank/pinpas te betalen
zodat meteen zichtbaar is, wat en aan wie er betaald is. Daarna moet er, op korte
termijn, ter verantwoording bonnen worden ingeleverd.
In het verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2011 en 2012 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
2013.

Alkmaar, 12 juni 2014
De kascontrolecommissie:
Evelien Hamelink

Gré Boorsma
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Alkmaar, 04-06-2014

Geacht Bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2013 van
Atletiekvereniging Hylas.
De balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2013 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
Opdracht
Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar bestaande
uit de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 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
Administraties en Fiscale Zaken
J.F. de Jong RBc

Lid van het Register Belastingadviseurs
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Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar
2.1 Balans per 31 december 2013
31 december 2013
€
€

ACTIVA

31 december 2012
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Sport Boules baan
Inventaris
Materiaal veld
Opstallen

[1]
1.485
1.505
9.137

1.062
1.871
2.456
10.061
12.127

15.450

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

[3]
1.795

[4]

Totaal activazijde

-5-

10.156
1.795

10.156

148.178

121.661

162.100

147.267

Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar
2.1 Balans per 31 december 2013

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves
Kapitaal

31 december 2013
€
€

31 december 2012
€
€

1.552
107.578

1.348
106.691

[5]

109.130
Voorzieningen
Groot onderhoud

108.039

[6]
45.000

32.500
45.000

Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

32.500

[7]
1.460
6.510

Totaal passivazijde

-6-

1.460
5.268
7.970

6.728

162.100

147.267

Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar
2.2 Winst- en verliesrekening over 2013
2013
€
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]

2012
€

€

1.467
90.062
14.280
19.723
7.478

2.083
81.996
5.486
19.746
7.386
133.010

10.360
37.675
39.382
16.475
28.231

Resultaat
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€

116.697
10.361
25.393
35.887
15.425
23.059

132.123

110.125

887

6.572

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.
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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 01-01-2013
Investeringen 2013
Afschrijvingen 2013
Mutaties 2013

Sport Boules
baan
€
1.062
-1.062
-1.062

Opstallen w.o.
keuken
€
10.061
2.039
-2.963
-924

Boekwaarde 31-12-2013

-

9.137

Inventaris

Materiaal veld

€

€
1.871
608
-994
-386

2.456
4.390
-5.341
-951

1.485

1.505

VLOTTENDE ACTIVA
2013

2012

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

Liquide middelen [4]
NL69 RABO 0396 4505 20
NL92 INGB 0004 7265 32
NL32 INGB 0006 5607 18(Jelle)
ING Spaarrekening
ING Bonus spaarrekening
NL20 RABO 1477 5756 69
Kas kantine
Kas bij W v.d. Feer
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1.532
263
1.795

10.156
10.156

1.571
17.086
3.431
60.019
60.256
5.055
610
150
148.178

21.803
17.856
2.922
41.019
31.256
5.055
1.363
387
121.661

Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN [5]
2013
Overige reserves
Reserve jeugd activiteiten
Reservering Kampeer weekend
Stand per 31 december

2012

1.096
456
1.552

1.348
1.348

106.691
887
107.578

100.120
6.571
106.691

Overige voorzieningen
Voorziening groot onderhoud

45.000

32.500

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

32.500
12.500
45.000

20.000
12.500
32.500

Overige schulden
Borggelden Keycards

1.460

1.460

Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen

6.510

5.268

Kapitaal
Begin boekjaar
Resultaat boekjaar

VOORZIENINGEN [6]

KORTLOPENDE SCHULDEN [7]

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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Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2013
€
Inkomsten [8]
Wedstrijden, zie bijlage 2
Vestloop
Indoor sportpaleis
Heer en Meester
LAC
Pupillencompetitie Wedstrijden
Cross wedstrijden

2012
€

175
1.773
212
35
-30
-698
1.467

1.682
357
200
191
266
-593
2.083

90.062

81.996

517
952
4.032
3.189
442
1.395
1.463
1.590
700
14.280

485
1.208
311
1.372
724
1.273
113
5.486

19.723

19.746

1.690
5.788
7.478

6.500
886
7.386

De sportprijzen Kamper zijn toegerekend aan de betreffende wedstrijden.

Contributie
Contributie

Overige ontvangsten
Grote club actie
Oud Papier
Bevrijdingsloop
Start To Run (1)
Diverse trainingen
Ontvangen rente
Kantine opbrengsten
Verhuur accomodatie
Verhuur tijdregistratie ET
Kampeer weekend (2)

(1) Start to Run zijn de bruto ontvangsten zonder kosten van de trainers.
(2) Overgebleven saldo van € 455,96 staat als reserve op de balans.
Subsidies
Subsidies Gemeente Alkmaar

Sponsorbijdragen
Sponsor Klaverblad
Overige bijdragen

Per april 2013 is de overeenkomst door Klaverblad Verzekeringen opgezegd. In 2013 is het resterende
bedrag van € 1.690,- ontvangen.
De overige ontvangsten bestaan uit de afrekening van Stichting Duursport NH, € 5.788,-
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Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2013
€
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
Opleidingskosten
Vrijwilligers bijeenkomst
Groot onderhoud
Kosten nieuwjaarsborrel
Afschrijvingen kleding
Technische baancommissie

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 (3)
Overige kosten trainers

(3) Toename aantal trainers en trainersvergoeding Start To Run.

- 13 -

2012
€

10.360

10.361

2.507
411
1.676
133
1.879
610
738
2.135
150
618
12.500
378
2.720
11.220
37.675

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

23.101
1.199
5.166
2.913
264
6.739
39.382

22.957
1.349
5.593
1.213
583
4.192
35.887

16.475

15.425

27.339
892
28.231

22.421
638
23.059

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, zie bijlage 2
Dam tot Dam/Egmondproject
Kampeerweekend
Sponsor Klaverblad
Kantine opbrengsten
Overige ontvangsten
Ontvangen rente
Verhuur accomodatie
Bevrijdingsloop
Start To Run
Verhuur tijdregistratie ET
Totaal inkomsten

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
Afschrijving sportkleding
Telefoonkosten
Bankkosten
Secretariaatkosten algemeen
Secretariaatkosten hosting
Nieuwsbrief Jeugd
Verzekeringen
Technisch baanmanagement
Energie en water
Kleine aanschaffingen
Diverse kosten/representatie
Vrijwilligers bijeenkomsten
Onderhoud pand/baan
Overige huisvestingskosten
Kosten Nieuwjaarsborrel
Baanrenovatie
Cluster baanatletiek
Cluster recreanten
Renovatie kantine
Totaal uitgaven

Exploitatie resultaat

Real
2013
90.062
19.723
952
517
1.467
442
1.690
1.463
5.788
1.395
1.590
4.032
3.189
700
133.010

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

Begroting
2013
83.000
19.500
1.200
200
1.000
1.000
-150
1.625
1.000
750
1.300
1.200
111.625

Begroting
2014
90.000
19.500
1.000
400
1.500
500
1.000
1.300
1.300
2.000
3.500
500
122.500

23.101
16.475
27.339
892
150
2.507
5.341
1.861
994
1.062
1.102
2.720
610
411
1.676
133
1.879
11.220
6.365
738
2.135
618
3.177
6.739
378
12.500
-

22.957
15.425
22.421
638
1.217
2.260
5.341
1.861
994
1.063
1.102

23.200
15.000
23.000
750
3.000
2.500
5.500
2.000
1.000
1.100
1.100

23.200
16.500
28.000
750
1.500
2.500
5.350
1.850
1.000
1.100

457
615
2.095
145
590
2.221
6.942
483
1.853
710
1.796
4.192
248
12.500
-

500
600
2.500
145
2.500
12.500
7.000
1.000
2.000
1.250
1.500
3.000
300
-

600
500
1.750
150
2.000
12.500
6.500
750
1.000
750
2.000
6.000
350
15.000
1.500
1.500
10.000

132.123

110.126

112.945

144.600

887

6.572

-1.320

-22.100

In de begroting 2014 is rekening gehouden met renovatie kantine, een klus die een jaar naar voren is
gehaald i.v.m. 30 jarig jubileum van AV Hylas.
De negatieve exploitatie begroting 2014 kan binnen het vermogen van AV Hylas worden gedragen.
De verwachting is dat de kosten technisch baanmanagement en renovatie kantine zich in 2015 niet voordoen.
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Atletiek Vereniging Hylas te Alkmaar
3.2 Bijlage 2, toelichting inkomsten wedstrijden

kosten
2013
Wedstrijden, sportprijzen Kamper
Vestloop
Bryderloop
LAC
Indoor Sportpaleis
Egmond traject
Cross wedstrijden
Mijn Duin loop
Pupillencomp/wedstrijden
Heer en Meester

Netto resultaat

inkomsten
2013

kosten
2012

inkomsten
2012

30
1.782
120
4.192
726
771
571
50

205
1.782
155
5.965
726
73
541
261

14.093
1.821
146
4.036
593
915
1.700
-

15.775
1.821
337
4.393
895
1.966
200

8.242

9.708

23.304

25.387

1.467

De sportprijzen Kamper zijn toegerekend aan de betreffende wedstrijden.
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