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Notulen Extra Algemene Ledenvergadering 
AV Generaal Michaëlis d.d. 4-10-2017  
1. Opening  

Om 21.00 opent de voorzitter Paul Hoen de vergadering en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de erevoorzitter. 
De vergadering is bijeengeroepen omdat tijdens de ALV op 3 februari jl. geen afspraken gemaakt 
konden worden over de contributieverhoging voor 2018. De vergadering was het toen niet eens 
met een nominale verhoging van € 5,-- per lid. Verder vond men het niet terecht dat er een 
verschil in contributie was tussen de Nordic wandelaars en de wandelaars. Het bestuur komt nu 
met een nieuw voorstel waarbij rekening is gehouden met de wensen van de vergadering.  
 

2. Afmeldingen 
Er zijn afmeldingen voor de vergadering binnengekomen van Tom Lassing, Henk Plasman, Pieter 
van der Sanden, Martin Nijkamp, Koen van de Boomen, en Ingrid Wouters.  
 

3. Vaststelling van de contributies 2018  
Penningmeester Nico Leijtens legt uit dat we de laatste jaren steeds met een negatief resultaat 
te maken hebben gehad. Het bestuur zet alle zeilen bij om meer inkomsten te krijgen. Zo zijn we 
in gesprek met de gemeente om de baanhuur omlaag te krijgen, zijn we met Korein een hogere 
huurprijs overeengekomen, hebben we een prijsverhoging doorgevoerd voor de consumpties in 
het clubhuis en doen we er alles aan om meer leden te krijgen. En daar hoort ook een kleine 
verhoging van de contributie bij. Het bestuur stelt een verhoging voor van 5% voor alle leden. 
Verder zullen de Nordic wandelaars dezelfde contributie gaan betalen als de wandelaars.  
Harm Bakker vraagt openheid over de contributievrijstellingen. De voorzitter zegt daar in de 
volgende ALV een overzicht van te presenteren.  
Dan is er nog een discussie over de grote hoeveelheid categorieën waar we mee te maken 
hebben. Dat is historisch zo gegroeid en is niet zo gemakkelijk aan te passen. Bovendien hebben 
we te maken met tarieven van de AU die we ook via de contributie moeten innen. 
Uiteindelijk stemt de vergadering in met de voorstellen van het bestuur en zal de contributie met 
5% worden verhoogd en die van de Nordic wandelaars worden verlaagd tot het bedrag van de 
wandelaars. 

 

4. Benoeming reservelid kascontrolecommissie. 
Tijden de ALV van 3 februari is er geen reservelid van de kascontrolecommissie benoemd. 
Inmiddels heeft Huub van den Elzen aangeboden in die commissie zitting te nemen.  
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Huub.  
 

5. Rondvraag 
Harm Bakker: 
vraagt wat het bestuur doet met de aanbevelingen van de ledenwerfcommissie. De voorzitter 
antwoordt dat het bestuur hier een speciale vergadering aan heeft gewijd en dat een groot 
aantal punten te maken heeft met promotie en communicatie. Daarom is besloten een PR 
coördinator aan te stellen die hier aan gaat werken. Verder zijn alle punten ter afhandeling bij de 
verschillende commissies ondergebracht. Daar wordt aan gewerkt.  
Een tweede vraag van Harm is wat er gedaan wordt aan het verloop van de leden.  Dat punt 
heeft ook de volle aandacht van het bestuur, maar is vooral ook een zaak van trainers. 
 

6. Sluiting 
Tot slot dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en sluit de vergadering. 

 


