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Renovatie 
Het jaar 2022 stond in het teken van de voorbereiding op de renovatie van het clubgebouw die vanaf 8 
september is gestart.  Een renovatiecommissie van de club bestaande uit Ruud Poldner,  Raijmond 
Laan, Coos Smit, Willem Heins, Piet Visser en Melvin Tuil hebben veel  werk verzet (en nog) om de 
renovatie mogelijk te maken. Daarnaast is een enthousiaste ploeg vrijwilligers betrokken bij 
werkzaamheden die in eigen beheer zijn en worden uitgevoerd.  De meeste werkzaamheden zijn 
inmiddels afgerond. Er zijn nog een aantal opleverpunten en buitenom moet nog worden geschilderd. 
Buitenom zijn, waar nodig, de gevels hersteld, zijn het dak en de goten  vernieuwd, is het gebouw 
voorzien van nieuwe isolerende beglazing en er wordt opnieuw geschilderd. Aan de binnenkant van 
het gebouw zijn met name de installaties vernieuwd en aangepast volgens de nieuwe energie-eisen. 
Er is in het wedstrijdsecretariaat een lift voor minder validen geplaatst en er is een nieuwe noodtrap 
aan de zijkant van het gebouw geplaatst. Tijdens de renovatie is een tent op het middenterrein 
geplaatst en is er tijdens evenementen een mobiele toilet-unit gehuurd. De spullenboel uit het gebouw 
zijn tijdens de renovatie geplaatst in een gehuurde zee-container. Er zijn vele leden die hebben 
geholpen bij het uit- en inruimen en schoonmaken. Ook het binnenschilderwerk wordt op dit moment 
door leden uitgevoerd, waarvoor grote dank.  
 
Een renovatie als deze is kostbaar. Naast subsidies is een lening afgesloten om de renovatie mogelijk 
te maken. Er is veel tijd besteed aan het indienen van subsidie aanvragen, onder andere bij  BOSA en 
het waarborgfonds voor de sport (SWS). Dit heeft geresulteerd in een rapport borgstelling dat nodig 
was voor de gemeente Hoorn ter verkrijging van de subsidie, maar dit was ook nodig om een lening te 
kunnen afsluiten bij het duurzaamheidsfonds van de BNG. 
Aangezien de gemeente Hoorn extra zekerheden wenste in te bouwen hebben we hiervoor ook een 
hypotheekakte moeten maken, wat ook de nodige inspanning van het bestuur heeft gekost. 
Na indiening van deze subsidieaanvragen zijn er door BOSA veel inhoudelijke vragen gesteld over 
o.a. verduurzaming, de specificatie van de glassoort e.d. De definitieve eindafrekening vergt nog 
aandacht van het bestuur.   
 
Omdat de kantine door overheden als niet sportgerelateerd wordt gezien, valt deze buiten de 
subsidiepot. Een groep leden is bezig een plan te maken om de kantine op te knappen. Dat zal 
moeten worden gefund met eigen middelen. Onder meer SponsorKliks is opgezet om hiermee geld bij 
elkaar te krijgen. 
 
De renovatie is bijna afgerond, diverse ethousiaste leden van de vereniging hebben hun steentje 
bijgedragen om dit tot een succes te laten worden.De definitieve afronding zal plaatsvinden in 2023, 
het bestuur is voornemens om het op 8 juli 2023 op een gepaste wijze te openen.  
 
Contributie 
Het afgelopen jaar is de contributie met 5% verhoogd. In de afgelopen 6 jaar is de conbtributie gelijk 
gebleven en door gestegen kosten, van onder andere energie, was een verhoging onvermijdelijk.  
 
Statuten 
De statuten van de vereniging zijn aangepast. Een extra ledenvergadering was nodig om akkoord van 
de leden te krijgen voor de  gewijzigde statuten. De statuten vormen de juridische grondslag van de 
vereniging en geven de kaders aan van wat ons tot een vereniging maakt. De “oude” statuten waren 
ongewijzigd vanaf de oprichting in april 1980. Een aanpassing van de statuten was nodig om aan de 
nieuwe wetgeving voor verenigingen te voldoen. Het gaat om de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Deze wet scherpt de positie, 
plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en 
stichtingen. Door een groep bestaande uit Gert Jan Overkleeft, de Voorzitter en de Secretaris zijn de 
nieuwe statuten opgesteld, basis daarbij was het concept statuten van de Atletiek Unie. In de extra 
Ledenvergadering van 1 december 2022 zijn de nieuwe statuten unaniem door de aanwezige leden 
goedgekeurd en op 10 Januari 2023 zijn de statuten voor notaris Croes van notariskantoor Hekkelman 
gepasseerd.  
 
Bestuur 
In het afgelopen jaar heeft het bestuur weer face-to-face kunnen vergaderen.  Lopende zaken zijn 
besproken zoals o.a. renovatieplannen, jaarcijfers, vergoedingen trainers en andere zaken. Tot 



november 2022 heeft het bestuur in een kleinere samenstelling haar werk verricht, vanaf de algemene 
ledenvergadering van november 2022 is de samenstelling weer op orde met de rol van John Mol als 
waarnemend bestuurslid Algemene Zaken. Er is regelmatig overleg geweest met 
gemeenteambtenaren om o.a. te spreken over het keuringsrapport van de Atletiekunie. Het is 
uiteraard zeer belangrijk dat wij op een veilige en nette baan onze wedstrijden kunnen organiseren. 
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