
 

Notulen algemene ledenvergadering omni vereniging Avanti 23 april 2015  
1 

    
 

  

 

 

Notulen algemene ledenvergadering 23 april 2015 (concept) 

Aanwezig:   Piet van Zaal, Marcel Baks, Hans van Klaveren, Riëtte Smorenburg,  Gerard van Zeijl, 
Dick van Leijden en Marijke van Ast. 

  evenals twintig afgevaardigden van wielervereniging Avanti, fietstoerclub Avanti,  
STC de Rijnstreek en Triathlon Club Alphen aan den Rijn, de leden van de kascon-
trolecomissie: René van der Sijs en Ed den Outer en de kandidaat voorzitter: Frits 
Engelage. 

Afwezig: - 
Verslag: Marijke van Ast 
 

 
 

Agendapunt  
 

1 
 

Opening  
De voorzitter Piet van Zaal opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2 Ingekomen stukken 
Geen. 

 

3 Notulen jaarvergadering 22 april 2014 
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 
 

4 Jaarverslag 2014 
Geen op- of aanmerkingen of vragen. De voorzitter dankt de secretaris voor het verslag. 
 

5 Financieel verslag penningmeester 
De penninmeester, Marcel Baks licht enkele bijzonderheden toe: 

a. Dit is een bijzonder jaar, aangezien in 2015 de aankoop van het clubgebouw plaatsvindt 
voor € 109.000. In de jaarrekening 2014 is een meevaller zichtbaar, aangezien de ge-
meente geen rente in rekening heeft gebracht over de jaren dat Avanti het clubgebouw 
nog niet in eigendom had. Rekening houdend met kosten voor onderhoud van het pand 
wil het bestuur spaarzaam zijn. 
Desgevraagd licht de penningmeester toe dat nog te betalen rente niet in de balans 
staat, maar is toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. 

b. De omnivereniging draait op opbrengsten van de subverenigingen. Deze zijn stabiel. Dit 
is zichtbaar in de begroting 2015. Ook de kantineopbrengsten zijn stabiel over de jaren 
heen. Dankzij een goed inkoopbeleid van de kantinebeheerder is het ook mogelijk de 
prijzen laag te houden. Ook de Laura camping is een belangrijke inkomstenbron. Met dit 
alles is het mogelijk de begroting sluitend te houden. 

c. Zorgpunt zijn de sponsorinkomsten. Een aantal sponsors heeft besloten het contract 
niet te verlengen en het blijkt lastiger te zijn om nieuwe sponsoren te vinden. De pen-
ningmeester vraagt de afgevaardigden daarom te komen met suggesties voor mogelijke 
nieuwe sponsoren. 

Secretaris: 
Marijke van Ast 
Steekterweg 156 
2407 BK  Alphen aan den Rijn 
M: 06 – 10018937 
E: marijke.ast@planet.nl 
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Desgevraagd geeft hij aan dat sponsoring via borden € 200,-- per jaar kost en een groot 
reclamedoek € 100,-- per meter per jaar. Marcel Baks is contactpersoon voor spon-
soring. Potentiële sponsors kunnen met hem contact opnemen. Dit zal op de website 
worden vermeld.  

d. De ontwikkelingen binnen de gemeente en rondom Sport Spectrum zijn onzeker. 
Onduidelijk is welke kosten en activiteiten de gemeente bij de verenigingen neer gaat 
leggen. Voor 2016 verwachten we wijzigingen, maar het is nog niet bekend wat dit 
betekent voor de hoogte van de huur en het onderhoud van onze accommodatie. 

 

6 Begroting 2015 
Na bovenstaande toelichting van de penningmeester zijn er ten aanzien van de begroting 2015 
geen op- of aanmerkingen. 
 

7 Vaststellen afdrachten subverenigingen 2016 
Voorstel van de penningmeester is de afdrachten van de subverenigingen alleen te verhogen 
met een prijsindexering van 0,32%. Dit omdat de omnivereniging een bestendig beleid wil voe-
ren, gezien de veranderingen die van de gemeente te verwachten zijn. De gemeente wil eigen-
dommen gaan afstoten. Mogelijk kan Avanti ook de kleedkamers in eigendom krijgen.  
Afhankelijk van de voorwaarden waaronder dit kan wil de omnivereniging dit wel en hier is in de 
financiën rekening mee gehouden. De nieuwe voorzitter en het dagelijks bestuur van de omni-
vereniging zullen het beleid van de gemeente kritisch volgen en bekijken wat de mogelijkheden 
zijn. 
Voor de hoogte van de afdrachten betekent dit: 
 

In jaarvergadering 2014 vastgestelde 
afdracht 2015: 

Per lid 20% 50% 

Afdracht voor 2015: Per lid 20% 50% 

Fietstoerclub Avanti € 13,64 € 2,73 € 6,82 

Wielervereniging Avanti € 18,87 € 3,77 € 9,44 

STC de Rijnstreek €   9,43 € 1,89 € 4,72 

Triathlonclub €   9,43 € 1,89 € 4,72 

Afdrachten voor 2016 te stellen op: Per lid 20% 50% 

Fietstoerclub Avanti € 13,68 € 2,74 € 6,84 

Wielervereniging Avanti € 18,93 € 3,79 € 9,47 

STC de Rijnstreek €   9,46 € 1,89 € 4,73 

Triathlonclub €   9,46 € 1,89 € 4,73 

 
De afgevaardigden stemmen hiermee in. De voorgestelde afdrachten voor 2016 zijn vastgesteld. 
 

8 Verslag kascontrolecommissie 
René van der Sijs en Ed den Outer hebben de boeken over 2014 gecontroleerd. Deze zijn in lijn 
met 2014. De commissie constateert dat de omnivereniging in rustig vaarwater is en financieel 
goed loopt. Wel zijn er onzekerheden naar de toekomst. René complimenteert het bestuur 
daarmee en verzoekt de leden de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De 
leden laten hun instemming blijken met applaus. 
De voorzitter dankt de kascontrolecommissie voor zijn werk en complimenten. 
Voor controle van de boeken over 2015 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Ed den Outer 
en Elliot de Vette. Nieuwe reserve is dan René van der Sijs. 
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9 Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar is Piet van Zaal. 
Hans van Klaveren, voorzitter van de Wielervereniging en lid van het omnibestuur, schets te 
loopbaan van Piet in de omnivereniging: 
In april 1996 volgde Piet Elles Haak-Besseling op als voorzitter van omnivereniging Avanti. Onder 
zijn voorzitterschap heeft Avanti op 22 november 2002 het 40 jarig jubileum gevierd en op 23 
november 2012 het 50 jarig jubileum.  
Piet was een voorzitter die de vergaderingen op een prettige doch zakelijke manier heeft geleid 
en ruimte gaf aan de vaak pittige discussies. Hij wilde graag overal in gekend zijn en gaf anderen 
ook de ruimte door zaken te delegeren. Zijn missie was om de subverenigingen nauwer met 
elkaar te laten functioneren. Daarvan ervaren we nu de goede resultaten en daarop bouwen we 
met elkaar verder. 
In een intensieve periode heeft Piet met het dagelijks bestuur van de omnivereniging, hard ge-
werkt aan de voorbereiding en realisatie van ons nieuwe clubhuis. Dit proces met de gemeente 
was zeker niet altijd gemakkelijk. In de extra Algemene Ledenvergadering van 3 december 2009 
kreeg het omnibestuur de instemming van de leden voor verhuizing naar Sportpark Kerk en 
Zanen en om de bouw van een nieuw clubgebouw met parcours en juryruimte te realiseren. Op 
10 december 2010 werd het nieuwe clubgebouw in gebruik genomen en officieel geopend door 
wethouder Du Chatenier op 5 maart 2011. Nu het clubhuis op 20 februari 2015 in eigendom is 
overgedragen van de gemeente naar omnivereniging Avanti heeft Piet zijn missie voltooid en 
treedt hij terug als voorzitter.  
Wij zijn Piet zeer erkentelijk voor alles wat hij in de afgelopen 19 jaar voor onze mooie vereni-
ging heeft gedaan. 
In de nieuwjaarsreceptie van 2016 zullen we nog uitvoerig stilstaan bij het afscheid van Piet, in 
aanwezigheid van de leden van de subverenigingen met wie hij in de afgelopen jaren zo nauw 
heeft samengewerkt. 
 
Piet dankt Hans voor de mooie woorden en geeft aan dat hij het hele proces naar het nieuwe 
clubhuis niet alleen heeft gedaan. Hij heeft daarin intensief samengewerkt met het omni-
bestuur, Harrie Goddrie, Theo Aalders en Frank Fijma. Het was geen gemakkelijk proces, maar 
met medewerking van velen hebben we een mooi resultaat weten neer te zetten. 
 
Het omnibestuur heeft Frits Engelage, tot nu toe accommodatiebeheerder, voorgedragen als 
opvolger van Piet. Er zijn vanuit de leden geen tegenkandidaten voorgesteld. De vergadering 
stemt hiermee in. Daarmee is Frits voor een termijn van drie jaar als voorzitter benoemd. Hij 
neemt de voorzittershamer over van Piet. 
 
Op verzoek stelt Frits zich voor: hij is sinds ca. 2005 lid van Avanti, eerst bij de Fietstoerclub en 
later bij de renners. Daarnaast schaatst hij ’s winters. Sinds Avanti in het nieuwe clubgebouw zit 
is hij accommodatiebeheerder. Samen met het onderhoudsteam en vele andere zorgde hij 
ervoor dat het clubhuis in goede staat en netjes bleef. 
 

10 Gebruik clubhuis 
De voorzitter geeft aan dat Avanti het clubhuis in echt ons eigendom is. Dit betekent dat we het 
met zijn allen leefbaar en netjes moeten houden. Daarvoor zijn alle subverenigingen nodig. Dit 
betekent dat ieder na gebruik het clubhuis netjes achterlaat en alle deuren bij vertrek op slot 
doet. Verzoek aan alle aanwezigen is daar toezicht op te houden en dit ook uit te dragen naar de 
subverenigingen.  
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De vraag wordt gesteld of er meer mensen bereid zijn om af en toe de kleedkamers schoon te 
houden, zodat dit voor iedereen minder belastend is. Afgesproken wordt dat het omnibestuur 
daartoe een oproep op de sites van de subverenigingen zal plaatsen. 
 

11 Beleid omni vereniging 2015 
De voorzitter licht het beleid van de omnivereniging toe: 
De omnivereniging faciliteert en stimuleert de onderlinge band tussen de subverenigingen. Er 
zijn al mooie resultaten bereikt en daarmee willen we graag verder: 

- De Ronde van Alphen in 2014 was een succes. Ook leden van de andere subverenigingen 
mogen daaraan deelnemen. Op 13 september a.s. vindt dit evenement weer plaats. 

- Op 20 september a.s. vindt de Thriatlon van Alphen plaats. Vrijwilligers worden van 
harte uitgenodigd zich bij de Thriatlonclub te melden. 

- Het omni bestuur nodigt leden van de vier subverenigingen uit elkaar op te zoeken, 
samen te werken en met elkaar te sporten. 

- Het dagelijks bestuur van omnivereniging is zelf voornemens om te gaan kijken bij 
activiteiten van de subverenigingen om kennis te maken en zijn gezicht te laten zien. 

 

12 
 

Rondvraag 
a. Ton van Vuuren: Toen de Fietstoerclub vanmorgen vertrok bleek er nog geld in kas te zijn. 

Advies is dit voortaan of mee te nemen, of in een kluisje te leggen, zodat er geen geld 
onbeheerd achterblijft. 

 
b. Bald Landaal: Vraagt of er een vaste datum is waarop de spinfietsen uit het clubhuis gaan. 

Het was de bedoeling deze weg te halen op het moment dat het fietsseizoen van de Fiets-
toerclub start. Op verzoek van de Thriatlonvereniging en STC De Rijnstreek zijn de spinfietsen 
echter een maand langer blijven staan. Hierover worden voortaan vooraf duidelijke afspra-
ken gemaakt. 

 
c. Jaap Buitink heeft een aantal malen geconstateerd dat na het spinnen op maandagavond de 

deur niet op slot was. Het alarm was wel ingeschakeld. Verder heeft de gemeente opmerkin-
gen geplaatst omdat de grote bank en een aantal spinfietsen voor de nooduitgang stonden. 
Afgesproken wordt dit binnen de betreffende subvereniging te bespreken om dit in het ver-
volg te voorkomen. Duidelijk is dat er geen spullen voor de nooduitgang mogen staan. 

 
d. Ria Cornelissens vraagt wie de nieuwe accommodatiebeheerder wordt nu Frits Engelage 

voorzitter van het omnibestuur is geworden.  
Antwoord: Aangezien een combinatie met de functie van voorzitter niet gewenst en niet 
haalbaar is, is inderdaad een nieuwe accommodatiebeheerder gewenst. Er is echter nog geen 
geschikte kandidaat gevonden. Frits Engelage licht de taken van de accommodatiebeheerder 
toe. Hans van Klaveren zou het mooi vinden als iemand van STC de Rijnstreek of van de 
Thriatlonclub dit zou willen doen. Suggesties van leden zijn zeer welkom. De oproep voor een 
accommodatiebeheerder komt op de websites van de subverenigingen te staan voor zover 
dat nog niet gebeurd is. 

 
e. Belinda van Alphen geeft aan dat de spinfietsen soms stuk zijn. Het bestuur antwoord daarop 

dat de opbrengst van het spinnen bestemd is voor onderhoud en vervanging van de spin-
fietsen. Er is nu budget voor nieuwe spinfietsen. George Cornelissens en Marcel Bon zijn 
ermee bezig de spinfietsen deze zomer te vervangen. 
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f. Eef Warmerdam vraagt om zonwering, omdat het in het clubhuis vaak heel warm wordt en 
de zon precies op de koelkasten achter de bar staat. Het bestuur zegt toe de mogelijkheden 
te onderzoeken. 

 
g. Bob van den Berg: Toen Avanti in Kerk en Zanen kwam is toegezegd dat de parkeerplaats na 

vijf jaar geasfalteerd of herstraat zou worden. Hij vraagt zich af hoe het hiermee staat. Piet 
van Zaal: In het buiensport overleg met de gemeente is duidelijk geworden dat dit voorlopig 
niet gebeurd, omdat de gemeente hier geen geld voor heeft. Ook wordt het parkeerterrein 
niet afgesloten. Wel wordt er geveegd voor de Laura camping. 

 
h. Jaap Buiting: De alarmcode van het clubhuis is al 4,5 jaar hetzelfde. Vraag is of deze niet eens 

gewijzigd moet worden. Naar aanleiding hiervan ontstaat discussie over het aantal sleutels 
dat in omloop is. Het blijkt dat de sleutellijst in het clubhuis niet helemaal up to date is. Frits 
werkt deze bij en geeft aan dat het niet is toegestaan onderling sleutels uit te wisselen. Dit 
moet altijd via de accommodatiebeheerder lopen. 
Roy stelt voor leden borg te laten betalen voor een sleutel. Frits geeft aan sleutels op num-
mer en naam te registreren. Mensen hebben hierin dus zelf een verantwoordelijkheid. Het 
bestuur neemt dit voorstel mee en komt erop terug. 
 

i. Henny Roest: Vraagt om een hekje naast de bar, zodat niet iedereen zomaar achter de bar 
kan komen. Het bestuur neemt de suggestie mee. 

 

13 Sluiting. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.02 
uur.  
 

 


