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Notulen: Algemene Ledenvergadering AV Hollandia zaterdag 4 december 2021 
 
Aanwezig: Ruud Poldner (voorzitter), Jan de Vries (penningmeester), Nico van der Gulik, 
Melvin Tuil, Simon Laan, Bart Muller, Kees Bot (sr), Bart Daalhuisen, Gerbrand Beunder, Hans 
Baart, Pieter van de Wiel, Frits Martens, Arie den Blanken, Betsy Blokker, Theo 
Schuitemaker, Mariette Laan-Grootjes, Piet Visser, Anja Stroet, Fred Beumer, Hugo van 
Veen, Henk Wijbenga.  
 
Afgemeld: Karin Voogt, René Rijs, Willem Heins, Frank Ettes, Ferenc Groes, Franka 
Hoogenboom, Marijke Besseling, Cor Wijnker, Wilma van ’t Schip, Wil van Gelderen, Freya 
Muller, Anneke Ligtenstein. 
 

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen 
 

• Ruud opent als voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom bij deze 
vergadering. Vanwege de onderwerpen die op de agenda staan heeft het 
bestuur gemeend een fysieke vergadering te beleggen.  

• Afgelopen periode zijn Jenny Terveld en Henk Visscher ons ontvallen. Wij 
wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.  

• Een aantal leden zijn door Corona getroffen. Wij hopen op een spoedig 
herstel.  

 
Ingekomen stukken: geen 
 
Mededelingen:  

• Op 16 augustus is er bij ons clubhuis ingebroken. De AED is meegenomen en 
er zijn vernielingen aangebracht. Het klusteam (Hans, Gerbrand, Pieter) en 
Melvin hebben herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  

• Ondanks het weer was de Clubdag op 3 oktober een groot succes.  
• De Parkcross van 31 oktober was qua aantal deelnemers en financieel een 

groot succes.   
• Frame running is gestart. Nico geeft een toelichting. Frame running is 

ontstaan in Denemarken. Het is rennen met ondersteuning. Er zijn op dit 
moment 8 deelnemers. Nico en Frank Dik zijn de trainers. Er wordt getraind 
op momenten dat ook andere jeugdgroepen trainen om daarmee een zo 
groot mogelijke integratie te bereiken.  Er is ondersteuning van fysio en Dave 
fietsen uit Blokker geeft technische ondersteuning. 

• Simon Laan heeft een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen, 
aangevraagd door AV Hollandia vanwege grote verdienste voor AV Hollandia, 
daarnaast ondersteund door het Westfries Museum en de vereniging Oud 
Hoorn. 

• Corona heeft voorlopig grote impact op de manier waarop we bij de club met 
elkaar moeten omgaan. Afgelopen periode zijn er 8 aanpassingen gedaan in 
de protocollen van de club. Dit komt overeen met de 8 aanpassingen die 
landelijk voor sportclubs door de overheid zijn afgegeven.  

 



 

 2 

2. Vaststellen Agenda 
Er worden twee agenda punten toegevoegd: 
2A. Onderscheidingen 
3A. Vitaliteitsscan Gemeente Hoorn 
 

2A. Onderscheidingen 
Betsy Blokker wordt benoemd tot Lid van Verdienste. Betsy wordt toegesproken door 
Nico.  Met veel inzet en veel kwaliteit is zij na 42 jaar en na ongeveer 5000 trainingen, 
misschien wel meer, gestopt als trainster van vele jeugdgroepen. Onder applaus 
word de welverdiende onderscheiding opgespeld.     
 

3. Notulen najaarsvergadering 12 april 2021 
De notulen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
 

3A. Vitaliteitsscan Gemeente Hoorn 
Afgelopen jaar is er met behulp van een vragenlijst een zogenaamde vitaliteitsscan 
ingevuld. Ruud geeft een toelichting op de uitkomst. In het algemeen staan we er 
goed voor.  

• AV Hollandia heeft een sterke financiële positie 
• AV Hollandia werkt aan nieuw sportaanbod 

Bijvoorbeeld Frame Running.  
• Organisatiekracht verbeteren door kader in te vullen 

Zie punt 7. 
• AV Hollandia is bezig met ontwikkelen van een vrijwilligers beleid  

Onder andere door meer te werken in kortere projecten met een eind 
datum en kortere duur moeten leden enthousiast gemaakt worden zich 
voor de club in te zetten.  

• AV Hollandia heeft een doelstelling om in 2024 10% meer leden te hebben 
Bijvoorbeeld door ledenwerfacties: die inhaken op Olympische Spelen, 
Fun in Atletics (wel of niet doorgaan beslissing is voor kerst, maar 
onzeker door Corona) , Start2Run (Simon geeft aan dat er veel 
concurrentie is van andere groepen. Dit is een landelijke trend).    

  
4. Begroting 2022 

Jan de Vries geeft een toelichting op de voorlopige jaarcijfers van 2021 en de 
begroting van 2022.   

• De lasten zijn minder dan begroot omdat een aantal activiteiten door Corona 
niet zijn doorgegaan.  

• Door iets meer leden zijn de contributie inkomsten gestegen.  
• Voor 2022 gaan we mogelijk meedoen aan verschillende acties om extra 

inkomsten te genereren (Bv. Grote Club Actie, Acties van supermarkten). 
• Huidig energiecontract loopt eind van dit jaar af. De nieuwe prijzen zijn nog 

niet bekend. Maatregelen om energie te besparen zijn hoe dan ook nodig 
(zie ook punt 6).    

• Ook dit jaar denken we weer een positief resultaat te halen. 
• De voorgestelde begroting wordt door de vergadering vastgesteld.  
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5. Contributie voorstel 2022 

Gezien de huidige financiële situatie is er in het contributie voorstel voor 2022 geen 
verhoging van de basis-contributie. De kosten voor licenties kunnen mogelijk wel met 
enkele procenten worden verhoogd. Het gaat dan om een relatief klein bedrag.  Het 
contributie voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 

 
 

6. Renovatie Clubgebouw 
Ruud geeft aan dat voor de vereniging de renovatie het speerpunt is voor 2022. Op 
gebied van sport is dit ook voor de gemeente Hoorn één van de speerpunten.  
 
Ruud geeft, met behulp van een hand-out, toelichting over de scope van de 
verbouwing en over de financiële onderbouwing. Het gaat in grote lijnen om de 
benedenverdieping, om de technische installaties en om de uitstraling van het 
gebouw. De financiering van het plan wordt deels gedekt door subsidies, deels door 
eigen financiële middelen van de vereniging en deels door middel van een lening.      
 
Ruud geeft uitleg over de financiële onderbouwing van de renovatie.  
Er is veel inzet en begrip nodig van de leden voor en tijdens de verbouwing.  

• Op detail nivo moeten er nog keuzes worden gemaakt.  
• Op voorhand wordt al begrip gevraagd voor de situatie tijdens de verbouwing 

omdat er beperkte faciliteiten zullen zijn.   
 
Pieter van de Wiel vraagt of ook de beveiliging en het veilig voelen bij binnenkomst 
wordt meegenomen. Dit zou onder andere door betere verlichting kunnen worden 
gedaan. Ruud geeft aan dat er gekeken gaat worden hoe dit punt kan worden 
opgepakt. 
 
Het renovatieplan en het financiële voorstel voor de verbouwing wordt door de 
vergadering goedgekeurd. Dit betekent dat het bestuur toestemming heeft gekregen 
om een lening van € 150.000 te mogen afsluiten bij een externe partij (BNG 
duurzaamheidsfonds). 
 

7. Bestuurlijke ontwikkelingen 
Voor de openstaande positie van Secretaris is Henk Wijbenga bereid gevonden deze 
op zich te nemen. Alle aanwezigen stemmen in met zijn kandidatuur en geven hem 
een hartelijk applaus. 

 
8. Rondvraag 

Frits Martens: Zijn er plannen voor de bij de inbraak verdwenen AED?  
• Arie den Blanken: Er is een nieuwe AED besteld, maar door een wereldwijd 

tekort aan chips is de levertijd op dit moment onduidelijk. De plaatsing van de 
nieuwe AED is op de begane grond (meterkast) en zo dichter bij de baan.    

 
Theo Schuitemaker: Op welke manier wordt invulling gegeven aan duurzaamheid, 
bijvoorbeeld de baanverlichting?  
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• Hans Baart/Ruud: Laatste jaren zijn er veel problemen geweest met de 
baanverlichting. Coos heeft vele reparaties moeten uitvoeren. Er is een offerte 
gemaakt voor vervanging. In eerste instantie worden er 6 lampen op de rechte 
stukken vervangen door LED-lampen. Later worden de overige 10 vervangen 
door LED. Naast lampen wordt ook de technische aansturing die in kastjes aan 
de palen hangt vervangen. Totaal gaat het om 47.000 euro. Er is een BOSA 
subsidie mogelijk van ongeveer 30%. Voor het resterend bedrag is er het plan 
om een crowdfunding actie te starten. 

 
Theo Schuitemaker: Uitstraling van het gebouw is gedateerd en boven zijn de kantine 
en toiletten ook niet meer van deze tijd. Hoop dat hier iets mee gedaan kan worden. 

• Uitstraling van gebouw is deels meegenomen in de huidige renovatieplannen 
(schilderwerk, dakpannen). Voor overige zaken moet worden bekeken hoe dit 
met vrijwilligers kan worden opgepakt. Voor toiletten boven zou een oplossing 
gevonden kunnen worden door een deel van de keuken te gebruiken.    

 
Kees Bot: Compliment aan de renovatie commissie voor al het werk dat is gedaan. 
     

9. Vaststelling datum ALV april 2022 
 

De eerste volgende ALV staat gepland voor: 
Datum   : dinsdag 12 april 2022 
Aanvang  : 20:00 uur 
Locatie  : kantine vereniging 1ste verdieping 

 
Hiermee sloot Ruud als voorzitter omstreeks 16:30 uur de vergadering officieel af en 
bedankte eenieder voor zijn/haar aandacht en inbreng. 

       
 
Bijlage Besluitenlijst 
 

Besluit-nummer Voorstel Bestuur Besluit Leden 
ALV 2021-01 Goedkeuring begroting 2022 Begroting 2022 wordt vastgesteld 
ALV 2021-02 Gezien de huidige financiële situatie is er in 

het contributie voorstel voor 2022 geen 
verhoging van de basis-contributie. De 
kosten voor licenties kunnen mogelijk wel 
met enkele procenten worden verhoogd. 
Het gaat dan om een relatief klein bedrag.   

Het contributie voorstel voor 2022 
wordt aangenomen. 
 

ALV 2021-03 Toestemming voor het renovatieplan 2022.  Het renovatieplan wordt 
goedgekeurd. 

ALV 2021-04 Toestemming voor het afsluiten van een 
lening van € 150.000 bij een externe partij 
(BNG duurzaamheidsfonds). 

Het voorstel afsluiten van een lening 
wordt goedgekeurd. 

 


