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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste Suomi -leden,
Voor mij als voorzitter de eerste keer dat ik een voorwoord mag schrijven in het jaarverslag van AV Suomi. Dit jaarverslag gaat over het atletiekseizoen 2017-2018. Vorig jaar werd ik in de ALV gekozen als voorzitter. Het is een voorrecht om deze rol te mogen vervullen voor zo’n mooie club als Suomi. Er speelt veel heb ik gemerkt, maar wat ik
vooral heb gezien is de passie, betrokkenheid en gedrevenheid van zoveel mensen om zich in te zetten voor de club.
Dat geeft een trots gevoel. De mens is ook het belangrijkste in de vereniging.
Voor 2018 hadden we een aantal speerpunten benoemd om voorwaarden te scheppen voor de voortzetting van de club:
Opleidingsbeleidsplan voor trainers; Materiaalplan uitwerken; Onderhoudsplan voor accommodatie en baan; Ledenwerving; Gezonde kantine en Inkomstenvergroting. In deel 1 van dit jaarverslag kunt u lezen hoe we hier invulling aan
hebben gegeven.
Als we terugkijken naar 2018 hebben veel leden mooie prestaties neergezet, successen geboekt, clubrecords, persoonlijke records gebroken, grenzen verlegd, meer uit zichzelf gehaald, toch die marathon gelopen, of met elkaar getraind
en gereisd naar een event om daar te presteren en plezier te hebben met elkaar.
Trainers spelen een grote rol bij het behalen van die prestaties. Onze trainers hebben het afgelopen jaar met hun passie
en betrokkenheid atleten laten groeien in de sport die ze lief hebben. De manier waarop trainers de juiste snaar weten
te raken en alles uit een atleet kunnen halen en daarbij ook zorgen voor sfeer in de training zijn van grote impact op de
sportbeleving van een ieder. Onderschat niet wat dat met sportende mensen doet. Wij zijn trots op onze trainers!
Mooie evenementen zijn neergezet in 2018 door de wegwedstrijd- en de baanwedstrijdcommissie.
Denk ook aan de hulp daarbij van vrijwilligers, juryleden, die er in weer en wind zijn, mensen in de kantine, die ervoor zorgen dat alles beschikbaar is en schoon is, de onderhoudsploeg die zorgt dat de accommodatie op orde is, de
PR commissie die binnen en buiten Suomi de communicatie steeds verder professionaliseert. Fantastisch hoe iedereen
zijn steentje bijdraagt aan het geheel.
Complimenten en dank aan al deze gecommitteerde mensen. Het bestuur vindt het van groot belang dat die betrokkenheid en beleving bij het wel en wee van de vereniging verder vergroot wordt. We zijn met al onze energie tot zoveel in staat. Er zijn nog vacatures in commissies, dus meld u gerust bij een van ons.
Voor 2019 liggen weer mooie kansen in het verschiet. De beleidsvoornemens en activiteiten voor het komende jaar
kunt u ook lezen in dit jaarverslag.
Zonder de inzet van de mens kan onze vereniging niet functioneren. We hopen ook volgend jaar weer op een ieders
gedrevenheid, loyaliteit en support te kunnen rekenen en daarmee Suomi te kunnen laten “bruisen”.

Namens het bestuur, Francien Mooijekind, Voorzitter
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING, die
gehouden zal worden op dinsdag 11 december 2018 in het clubgebouw van AV SUOMI op het sportpark Groeneveen,
AANVANG 20.30 UUR
NB Het gehele document met financieel jaarverslag 2017-2018 en de beleidsvoornemens met begroting 2018-2019
staan ook op onze website: www.avsuomi.nl ! over ons ! bestuur en commissies

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 12 december 2017
De notulen zijn opgenomen in dit jaarverslag en staan op de website.
4. Goedkeuring jaarverslagen
De jaarverslagen zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website.
a. Jaarverslag algemeen bestuur en commissies
b. Financieel jaarverslag
c. Verslag Kascontrolecommissie (mondeling)
5.
Verkiezingen
a. Bestuur
* Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar de volgende bestuursleden aan de beurt:
Francien Mooijekind, voorzitter; Francien stelt zich herkiesbaar.
Wim Siegers, penningmeester: Wim stelt zich herkiesbaar.
Karin Dobber, voorzitter PR-/Sintelbaancommissie; Karin stelt zich herkiesbaar.
Lex Bekker, lid baancommissie: Lex stelt zich herkiesbaar.
Tot een half uur vóór aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door ten minste tien leden
kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.

b. Commissies
Er zijn nog altijd diverse vacatures in commissies: 2 bij de Technische commissie, 2 bij de PR commissie. Wie
van de aanwezigen stelt zich beschikbaar en welke namen van potentiële kandidaten kunnen genoemd worden?
Invulling is noodzaak!
6. Goedkeuring Beleidsvoornemens en activiteiten 2019 en begroting voor seizoen 2018-2019 incl. voorstel contributie
a. Beleidsvoornemens
De beleidsvoornemens, activiteiten en begroting zijn opgenomen in het jaarverslag en staan op de website.
Komend jaar wil het bestuur meer aandacht schenken aan het versterken van ‘het clubgevoel’ binnen de vereniging en het verder ontwikkelen van het trainerscorps. Ook blijft de aandacht gericht op gestructureerde ledenwerving en wordt bekeken of verdere verbetering van opslagruimten mogelijk is.
B. Contributievoorstel
Het bestuur stelt voor de contributie komend jaar gelijk te houden aan vorig jaar. Zie hiervoor het voorstel bij de
begroting.
7. Benoeming kascontrolecommissie.
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Voor komend jaar hebben de leden René Kops en Nienke van der Zee zich bereid verklaard de financiën van de
vereniging te controleren. De vergadering wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

8. Rondvraag en sluiting.
(NB na afloop is er nog een gezellige ‘borrel’ voor alle aanwezigen om even na te kletsen)
Het jaarverslag en het Huishoudelijk Reglement versie 2012 is te vinden op de website van Suomi:
www.avsuomi.nl.
Namens het bestuur,
Rob Verweij, secretaris.
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NOTULEN van de ALV van AV SUOMI d.d. 12 DECEMBER 2017
Aanwezig:

Het voltallige bestuur en 31 leden (presentielijst zie ALV boek)

1.
Opening
De vice-voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet allen welkom. Een bijzondere vergadering omdat
we bij punt 5 de nieuwe voorzitter mogen verwelkomen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
*Er zijn afmeldingen van: de ouders van Jindih Wardenier, René Kops, Johan v.d. Plas, Hanny Commandeur en
Tom Metselaar. Cees v.d. Zwan heeft gemeld dat hij later komt.
*Daarnaast is er een email ontvangen van de zaterdagochtendgroep inzake het ‘theeritueel’ en de verkoop via
kaarten; zij hebben een alternatief voorstel met afkoop voor het hele jaar. Afgesproken wordt dit tegelijk met de
begroting te behandelen.
3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 13-12-2016.
N.a.v. punt 5 meldt Piet Wijker dat het in memoriam al geschreven was door Henk Werk en hij dat op de site
wilde laten plaatsen. Hij heeft het ook doorgestuurd maar heeft vervolgens niets meer gezien. Blijkbaar is er iets
misgegaan bij de communicatie, wat wordt betreurd, met excuses vanuit het bestuur.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag vastgesteld.
4. Goedkeuring jaarverslag 2016-2017
a) Bestuurlijk jaarverslag. Voor de door het bestuur ondernomen activiteiten, zoals beschreven in het jaarverslag, worden vanuit de vergadering complimenten gegeven.
b) Financieel jaarverslag. De penningmeester geeft, in aanvulling op de in het jaarverslag opgenomen toelichting, een korte beschrijving van de meest saillante punten van het financieel jaarverslag. Bij de baten
was er helaas dit jaar door onvoldoende belangstelling geen ‘ledendiner’ als ledenactie, vandaar geen opbrengst. Complimenten aan de wegwedstrijdcommissie voor het behaalde resultaat (zowel qua organisatie als financieel). De raming voor de theevergoeding zou bij een vol jaar gehaald zijn. Gebruik krachthonk blijft helaas achter o.a. door late opstart door problemen met vinden van een trainer en lager dan
verwachte belangstelling. Op de vraag waarom de bijdrage van de bootcamp ‘slechts’ € 2900 is, wordt
aangegeven dat het hier alleen om huur gaat. Het is niet te vergelijken met contributiebijdrage waar veel
meer in zit. Wel zal het bestuur nogmaals naar het contract kijken omdat het aantal bootcampers groeit.
Op de vraag waarom de subsidiebedragen zo sterk wisselen, wordt aangegeven dat dit enerzijds met het
type activiteiten te maken heeft en anderzijds met boeking op andere posten.
Wat de lastenkant betreft wordt de overschrijding bij All United veroorzaakt door o.a. gebruik clubcasting en cursusgeld. De schoonmaakkosten waren hoger door een forse inzet op een schoon gebouw o.b.v.
een professioneel advies. Inmiddels heeft het bestuur ingegrepen en vindt schoonmaak nu plaats binnen
het vrijwilligerswerk. Desgevraagd geeft de penningmeester aan dat de bankkosten variëren door tariefaanpassingen bank en aanpassing rekeningen door bestuur. Daarnaast waren vorig jaar de financieringskosten lening clubgebouw meegenomen (eenmalig).
Wat de balans betreft geeft de penningmeester aan dat er voldoende vermogen en liquide middelen aanwezig zijn, al zijn ze wel wat geslonken afgelopen jaar. Op de vraag of de debiteuren nog inbaar zijn, is
het antwoord dat het een momentopname is en dat geen problemen voorzien worden. Ook zijn er geen
achterstanden bij contributiebetalingen.
c) Verslag kascontrolecommissie. Cor Eichhorn geeft, mede namens Nienke v.d. Zee, een kort verslag: De
financiële huishouding zit goed in elkaar en is in goede handen bij het administratiekantoor van Roland
Bouwman. Er mist niks, alles is ordentelijk verwerkt en er zijn geen onregelmatigheden. Ziet er perfect
uit. Ook is er een ondertekende verklaring van de kascommissie. Onder applaus wordt het financieel
jaarverslag goedgekeurd.
d) Jaarverslagen commissies en werkgroepen. Er worden geen op- of aanmerkingen geplaatst.
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Daarmee is het gehele jaarverslag 2016-2017 vastgesteld.

5. Verkiezingen
De vice-voorzitter geeft aan dat hij blij is dat er een nieuwe voorzitter is opgestaan en, aangezien er geen tegenkandidaten gesteld zijn, nodigt hij Francien Mooijekind uit de voorzittershamer van hem over te nemen. Onder
luid applaus en vergezeld van bloemen aanvaardt Francien het voorzitterschap en is daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter van AV Suomi!!!
Francien geeft in haar ‘maiden speech’ aan dat zij zeer vereerd was dat zij benaderd werd. Waarom ik? Stelde zij
zich de vraag. Immers, ze heeft het al druk met haar baan, gezin en andere (sportieve) activiteiten. Maar ze heeft
ook een groot hart voor Suomi! En er speelt veel, zowel voor als achter de schermen, zo heeft zij tijdens haar ½
jaar inwerkperiode gemerkt. Ze is blij met een goed bestuur met actieve leden. Maar ook andere vrijwilligers zijn
actief en houden de club draaiende: commissieleden, juryleden, onderhoudsploeg, kantinevrijwilligers, trainers
etc. Trainers die met passie en gedrevenheid werken om alles uit de atleten te halen. Vervolgens geeft ze alvast
een doorkijkje naar de plannen waaraan het bestuur komend jaar gaat werken (zie ook beleidsvoornemens,
agendapunt 6).
Betrokkenheid en passie vormen een belangrijk aspect voor de club. Zij hoopt dat meer leden zich actief voor de
vereniging willen inzetten om er een bloeiende vereniging van te maken. Zelf is zij in ieder geval voor iedereen
benaderbaar met vragen en opmerkingen.
Francien neemt, als kersverse voorzitter, de leiding van de vergadering over.
Onder applaus wordt Karin Dobber formeel als bestuurslid gekozen en Lex Bekker in zijn combirol als baancommissielid en bestuurslid. Ook Paul de Boer, René van Houwelingen en Rob Verweij worden herkozen.
Daarmee is het AB nu op volle sterkte.
De voorzitter stelt vervolgens de nog altijd openstaande vacatures in commissies aan de orde en vraagt dringend
of er kandidaten zijn. Daarop breekt helaas een oorverdovende stilte uit………
6. Beleidsvoornemens en activiteiten 2018 en begroting incl. voorstel contributie
Over de beleidsvoornemens worden vanuit de vergadering geen vragen gesteld. Zij vormen komend jaar dus de
leidraad voor het bestuur. Vervolgens geeft de penningmeester een korte toelichting op de begroting. Vanuit de
vergadering wordt de opbrengst van de wegwedstrijden hoog gevonden; het is een streefbedrag en gaat uit van
een toename van sponsorgelden en aantal lopers door actieve marketing. Daarnaast wordt de mogelijkheid van
een extra avondloop komend jaar bekeken. Desgevraagd wordt gemeld dat de problematiek van de busbaankruising met Connexion en de gemeente is opgelost. Er staat weer een aardig bedrag voor de ledenacties gebudgetteerd. Vanuit het bestuur wordt de oproep gedaan daar komend jaar actief aan mee te doen (Vomar kaart, Rabo
fietstocht, tanken bij Peut, sponsordiner, Sponsorkliks etc.).
Vervolgens wordt ingegaan op de mail van de zaterdaggroep inzake de theekaarten. Cees v. d. Zwan geeft een
korte toelichting. Op zich is men niet tegen een vergoeding voor de thee, maar wel tegen de huidige vorm van
kaarten omdat dat de gezelligheid aantast en men stelt een afkoopbedrag voor van € 15 op jaarbasis, te financieren vanuit de gemeenschappelijke ‘lief- en leedpot’. Het bestuur geeft aan dat ook zij het huidige kaartsysteem
niet ideaal vindt, maar vooralsnog wel de beste oplossing. Uitgangspunt bij invoering was nl. geen collectieve
contributieverhoging, wel een uniform systeem, met individuele keuzevrijheid tot aanschaf en mogelijkheid om
ook ander consumpties te kunnen nuttigen. Vanuit de vergadering wordt de vraag opgeworpen of het voorstel van
de zaterdaggroep recht doet aan andere groepen waar wel gewoon theekaarten worden gebruikt. Ook wordt vanuit een groep gemeld dat men met gemeenschappelijke kaarten werkt waar in één keer het aantal theeglazen
wordt afgestreept en bij andere groepen gaat het niet ten koste van de gezelligheid. Het bestuur geeft aan nog
éénmaal naar de verschillende opties te willen kijken en komt erop terug.
Aan de lastenkant is de vraag in hoeverre de gemeente nog een extra verhoging doorvoert (zoals de laatste jaren
het geval was als gevolg van een ‘inhaalslag’). Aangegeven wordt dat het slechts een procentuele verhoging betreft. De penningmeester eindigt met de benoeming van het negatieve resultaat van € 1100,- dat voor het komend
jaar voorzien wordt. Uit de meerjarenontwikkeling van de liquiditeitspositie blijkt dat komend jaar, als alles volgens planning verloopt, het laatste jaar is met een negatief resultaat.
Als laatste stelt de penningmeester de contributiewijziging aan de orde. Er wordt een verhoging voorgesteld van €
1,50 per kwartaal, deels als gevolg van de eerdere afspraken uit 2015 en deels als gevolg van verhoging van de
Jaarverslag AV Suomi 2017/2018 pag. 7

afdracht aan de Atletiekunie en voorziene indexering van diverse kostenposten. De vergadering keurt de begroting goed en stemt in met de contributieaanpassing.

7. Benoeming kascontrolecommissie 2018
De vergadering stemt in met de benoeming van René Kops en Nienke van der Zee als kascontrolecommissie voor
komend jaar. Als reserves stellen Cor Eichhorn en Bart Kieftenbeld zich beschikbaar.
8. Rondvraag en sluiting
Silvia Springveld vraagt aandacht voor de acties die leden zelf kunnen doen om eenvoudig inkomsten te genereren voor de club. Afgesproken wordt begin volgend jaar een ‘nieuwsbriefspecial’ met alle opties uit te brengen
(milieustraat, Vomarkaart, tanken bij Peut, Sponsorkliks, Rabofietstocht e.d.)
John Jonkhout vraagt welke gegevens Sponsorkliks krijgt voor hun bemiddeling. Aangegeven wordt dat er geen
NAW gegevens e.d. worden gegeven; het is alleen een ‘doorlinksite’.
Bob Keuzekamp geeft aan dat een aantal leden de oude Sintelbaan mist en dat er afgelopen jaar een alternatief
bekeken zou worden. Aangegeven wordt dat het overleg tussen bestuur en Sintelbaancommissie moeizaam op
gang is gekomen, maar dat een ‘digitale variant’ nog steeds een wens is van het bestuur. Afgesproken is een meer
algemene enquête onder de leden te houden over de informatievoorziening; deze is nu in voorbereiding. De magere bezetting van de commissie verhindert echter een snelle uitvoering. Geopperd wordt om ook meer info op de
TV te zetten en bij een digitale variant in ieder geval enkele papieren exemplaren in de kantine te leggen. Vanuit
het bestuur wordt aangegeven hier mee aan de slag te gaan onder de voorwaarden van voldoende personele bezetting van de commissie en kostenneutrale oplossingen (voldoende adverteerders).
Cees v.d. Zwan vraagt of er geen baanveger ingezet kan worden van de gemeente bij forse sneeuwval. Dat blijkt
erg lastig omdat veel werk bij sneeuwschuiven is uitbesteed en men zelf ook de openbare weg moet schuiven.
Wel heeft Suomi de beschikking over een bladblazer die droge sneeuw kan wegblazen; probleem is echter vrijwillige menskracht…….
Bij de KNAU zal desgevraagd navraag gedaan worden wat zij als beste optie adviseren.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit nog gezellig een
drankje te drinken.
============================================================================
JAARVERSLAG BESTUUR EN COMMISSIES
Het bestuur van Suomi is, per 1-10-2018, als volgt samengesteld:
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Francien Mooijekind
Secretaris
Rob Verweij
Penningmeester
Wim Siegers, tevens vice-voorzitter
Algemeen bestuur: Dagelijks bestuur, aangevuld met de volgende leden:
Baanwedstrijdcommissie Lex Bekker, lid
Technische Commissie
René van Houwelingen, voorzitter
Wegwedstrijdcommissie Paul de Boer, voorzitter
PR/Sintelbaancommissie Karin Dobber, voorzitter
De actuele samenstelling van commissies is te vinden op de website onder: ‘over ons ! bestuur en commissies’.
Algemeen
Met de benoeming van Francien Mooijekind in de ledenvergadering van 12 december 2017 kwam het bestuur na een
lange tijd weer op volle sterkte. Ook de diverse commissies mochten het afgelopen jaar enige versterking in hun
gelederen verwelkomen. Toch zijn er nog altijd vrijwilligers nodig om de commissies optimaal te kunnen laten
functioneren (m.n. Technische commissie en PR-/Sintelbaan commissie). Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het
bestuur!
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Onderstaand in vogelvlucht de belangrijkste activiteiten van het bestuur en de verschillende commissies in het
afgelopen jaar.
Trainersontwikkeling
Het afgelopen jaar moest helaas een tweetal trainers stoppen met het geven van trainingen. Arthur Wilbie startte zijn
eigen bedrijf en Roseanne Dekker ging weer studeren. Door de komst van Celeste Menso, Koen Kroep en Rosalie
Breems als hulptrainers konden de trainingen voor de jeugd gelukkig doorgang blijven vinden. Alle drie zullen zij zich
de komende periode verder scholen als (assistent)trainer.
Marcel Huizinga en René van Houwelingen zijn het afgelopen jaar geslaagd voor resp. basis- looptrainer en basisatletiektrainer (beiden niveau 3 Atletiekunie). Daar zijn we als bestuur blij mee. Zij trainen resp. de donderdagavond
loopgroep en de CD / AB junioren/seniorengroep atletiek. Medio oktober gaf Tom Metselaar te kennen te stoppen met
training geven bij Suomi. Na 32 jaar als atleet en trainer actief te zijn geweest betreurt het bestuur dat zeer en wordt
driftig gezocht naar opvolging.
Ledenontwikkeling
Het aantal leden is het afgelopen jaar licht toegenomen, tot in totaal ruim 360 leden. Wel verandert de samenstelling
van het ledenbestand iets. Het blijkt namelijk bijzonder moeilijk om de jeugd te interesseren voor atletiek en ondanks
diverse gerichte promotiecampagnes (o.a. uitdelen stempelkaarten bij schoolsportdagen en deelname aan de
jeugdsportpas) blijft de aanwas van jeugd gering. Groei wordt geconstateerd bij de wandelbootcampactiviteiten en bij
de hardloopgroepen. Dat laatste is onder andere te danken aan ‘hardloopclinics’ die we organiseren (o.a. voor de Pim
Mulierloop) waarna een aantal lopers ook lid wordt.
Accommodatie- en baanbeheer
Na de verbouwing van het clubgebouw en de aanleg van LED verlichting op de baan heeft het bestuur het afgelopen
jaar de aandacht gericht op de renovatie van de baan. Daarvoor is veelvuldig overleg met de gemeente geweest, die
eigenaar is van de baan. In het voorjaar is de tartanbaan grondig gereinigd; daarnaast zijn de kogelbakken vernieuwd,
zijn alle werpringen gerenoveerd en hebben de kooien nieuwe netten gekregen. Ook de ‘steeple horde’ is vernieuwd
en geschikt gemaakt voor zowel dames als heren.
Mede dankzij sponsoring kon afgelopen najaar de ’hordencontainer’ (die volledig verrot was) vervangen worden door
een nieuwer exemplaar. Na een grondige schoonmaak zijn de horden hier nu weer droog in opgeslagen.
Het hele jaar door werkt op woensdagochtend ‘de onderhoudsploeg’ aan allerlei reparaties, schilderklussen en
groenonderhoud op het park. Daarbij wordt veel werk verzet dat niet altijd even zichtbaar is, maar wel zeer
noodzakelijk! Daar zijn we als bestuur dankbaar voor!
Materiaalbeheer
Eind 2017 een gedegen inventarisatie gemaakt van het aanwezige materiaal, de vervangingsbehoefte en wensen tot
nieuwe aanschaf. Door de technische commissie en het bestuur is vervolgens een prioritering voor aanschaf bepaald
en zijn het afgelopen jaar meerdere nieuwe materialen aangeschaft (o.a. kogels, discussen, speren, medicineballen,
meetlinten). Voor de behoefte in het nieuwe jaar is mede op basis van het aanwezige materiaalplan een nieuwe
inventarisatie gemaakt voor aan te schaffen materiaal in het seizoen 2018-2019.
Kantine / gezonde kantine
Na de nodige aanloopproblemen en introductie van een ‘Zaterdag-groepskaart’ is in 2018 de invoering van de
consumptie-/theekaart uiteindelijk goed van de grond gekomen.
Door de kantinemedewerkers is het afgelopen jaar gewerkt aan het realiseren van en gezondere kantine. Dat betekent
o.a. minder zoete en vette versnaperingen en meer gezonde drankjes in het assortiment, alsook het aanbieden van
smoothies tijdens wedstrijden. Met het behalen van het ‘zilveren certificaat’ van Team Fit werd dit traject op 10
oktober succesvol afgesloten in aanwezigheid van de wethouder sportzaken van de gemeente Velsen, Bram
Diepstraten.
Krachthonk
In 2018 zijn diverse acties ondernomen om het gebruik van het krachthonk te stimuleren. Dit heeft tot nu toe één
groep enthousiastelingen opgeleverd. Daarnaast wordt de ruimte regelmatig door de senioren atleten gebruikt voor
krachttraining en wordt tegen vergoeding door een derde partij (Ownhealth, van onze wandelbootcamptrainer Rik
Heeremans) gebruik gemaakt van de faciliteiten. Het bestuur beraadt zich op de wijze waarop het krachthonk
effectiever benut kan worden.
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Ledenadministratie en financiële administratie
De ledenadministratie en de financiële administratie zijn op orde. Wel verliep het boeken van alle posten dit jaar niet
geheel volgens plan. Dat had o.a. te maken met de toenemende drukte bij onze financieel administrateur door de groei
van zijn bedrijf. Inmiddels heeft hij ook te kennen gegeven hierdoor te moeten stoppen met de administratie. Gelukkig
hebben we voor zowel de financiële als de ledenadministratie vervangers kunnen vinden in de personen van Yvette
Hulsman en Lies Willockx.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met de komst van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG), moest er het nodige door het bestuur geregeld
worden. Alhoewel de persoonsgegevens al goed ondergebracht zijn bij All United en geheimhouding gewaarborgd is,
waren er toch nog een aantal aanvullende acties nodig. Zo hebben de trainers en vrijwilligers een
geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen en is er voor de jeugd een ‘toestemmingsverklaring fotogebruik’
gemaakt. Bedoeling is dat dit vanaf nu permanent wordt onderhouden. Daarnaast is een aantal regels opgesteld hoe
binnen de vereniging met gegevens wordt omgegaan (m.n. e-mailadressen en telefoongegevens t.b.v. communicatie
tussen trainers en atleten).
Wegwedstrijden
De wegwedstrijdcommissie bestaat uit 4 actieve leden en een enkele externe vrijwilliger.
In totaal heeft de commissie het afgelopen jaar 5 wedstrijden georganiseerd:
3 december 2017: de Sinterklaasloop; een gezelligheidsloop voor het hele gezin met 334 deelnemers, waarvan 75
kinderen en een lekkere beloning bij de finish (chocoladeletter).
28 januari 2018: Krinkels Beeckestijncross, met een nieuwe sponsor en in totaal 370 deelnemers.
27 april: de 78ste Weleda Pim Mulierloop door het duingebied met een record aantal deelnemers van 625 lopers.
1 juli: de DenK run (Duin en Kruidberg) met 170 lopers en steeds populairder.
6 juli de Run2day Velserbroekloop waar in totaal zo’n 270 lopers, ondanks het warme weer.
De wegwedstrijdcommissie heeft ook nog de op 9 september gehouden Pierloop volledig ondersteund.
Baanwedstrijden
De baanwedstrijdcommissie bestaat uit 4 actieve leden en wordt ondersteund door een groep enthousiaste juryleden.
Het afgelopen jaar heeft de commissie de volgende wedstrijden georganiseerd op de baan van Suomi:
- 1 Oktober 2017 clubkampioenschappen
- 13 april 2018 1e avondwedstrijd voor de pupillen
- 12 mei 2018 Athletics Champs wedstrijd voor pupillen
- 27 mei 2018 seniorencompetitie
- 29 juni 2018 Olympic Velsen; onderlinge wedstrijd voor basisscholen uit Velsen
- 7 juli 2018 pupillencompetitie traditioneel
- 21 september 2018 2e avondwedstrijd voor de pupillen (afgelast door slechte weer)
Vrijwilligers / verenigingswerk
Sinds 2012 is elk lid vanaf 16 jaar (A/B junioren) verplicht verenigingswerk te doen. Dat gebeurt nog steeds met te
weinig succes, ondanks de ‘tool’ die het All United systeem ons biedt. Gelukkig heeft een aantal leden het afgelopen
jaar aangegeven, dat zij het verenigingswerk verder van de grond willen trekken. Komend jaar moet blijken of dit ook
werkelijk gaat lukken.
NB: Het hebben van actieve leden voor werkzaamheden binnen de vereniging is een voorwaarde voor het
voortbestaan van de vereniging!
Digitale nieuwsbrief / Sintelbaan
Ook het afgelopen jaar is de digitale nieuwsbrief weer tweewekelijks verschenen (met uitzondering van de
schoolvakanties). Daarnaast was Suomi regelmatig actief op de social media en ook van tijd tot tijd in de geschreven
media.
Het afgelopen jaar is een enquête gehouden onder de leden over de (digitale) communicatie binnen de vereniging en
naar de Sintelbaan. Conclusie was dat het merendeel van de leden tevreden is met de digitale wijze van communiceren
via nieuwsbrief, website en social media. Een beperkt aantal leden gaf de voorkeur aan papieren communicatie. Door
het bestuur is besloten de digitale communicatie verder uit te bouwen. De wens om meer achtergrondverhalen en
foto’s in de communicatie op te nemen wordt nader uitgewerkt binnen de commissie.
Website
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Op de website van Suomi zijn foto’s en uitslagen van wedstrijden te vinden en algemene informatie over de
vereniging. Via de website kan ook worden ingeschreven voor wedstrijden en het verenigingswerk. De website wordt
beheerd door Karin Dobber.
Sponsoring
Het vinden en vasthouden van sponsoren en adverteerders blijft een grote uitdaging. Afgelopen jaar is weer een aantal
bordsponsoren afgevallen en is een enkeling nieuw.
Clubacties om gelden te werven
Gelukkig weten veel leden de weg naar de papiercontainer en de kledingbak te vinden, maar het kan nog beter!
Vooral de kledingcontainer is lucratief voor Suomi.
Periodiek wordt in de nieuwsbrief aandacht gevraagd voor de volgende twee acties; helaas met beperkt succes.
Via de Vomar klantenkaart kan (gratis) voor Suomi worden gespaard. Het nummer van het pasje moet wel even
worden doorgegeven aan het secretariaat. Helaas wordt dit door weinig (nieuwe) leden gedaan.
Via Sponsorkliks komt maandelijks een bedrag binnen. Op jaarbasis levert dit enkele honderden euro’s op. Het
gebruik is eenvoudig maar zou nog veel beter benut moeten worden door de leden. De button staat onderaan de
homepage van de website en is dus eenvoudig te vinden!
Door het bestuur worden jaarlijks nog twee ‘sponsoracties’ gecoördineerd die de club uiteindelijk geld opleveren. Zo
werd ook dit jaar weer meegefietst met de RABObank fietstocht. Het leverde ons € 275 op. Ook is weer meegedaan
aan de Grote Clubactie. De opbrengst daarvan in 2017 was € 1011. Met dank aan m.n. de pupillen die goed loten
verkocht hebben!
Samenwerking met PuurFIT en Chi Running.
Door Puurfit is het afgelopen jaar een ‘touwencircuit’ in de hoek van ons park aangelegd. Zij hopen door een breder
aanbod groei van hun ledenaantal te realiseren. In de winter wordt er meer op de baan getraind dan in de zomer.
De bestaande samenwerking met Chi Running is ook weer verlengd en incidenteel maakt het runningteam van
Run2day gebruik van onze baanaccommodatie. Daarnaast wordt regelmatig door scholen gebruik gemaakt van de
baan en onze accommodatie.
Relatie met de gemeente Velsen
De relatie met de gemeente is goed. Er vindt structureel overleg plaats over onderhoud van baanmateriaal en
groenvoorziening. Daarnaast staat de gemeente positief tegenover de verschillende subsidieverzoeken die wij
indienen. De schouw van medio 2017 heeft afgelopen jaar een vervolg gekregen in extra snoeiwerk en verbeterde
verlichting langs het Kerkpad. We blijven nog streven naar verbetering van het profiel van het Kerkpad (parkeren) en
verwijzingsborden.
Externe Contacten
De voorzitter of secretaris van Suomi wonen de regiobijeenkomsten van de AtletiekUnie bij, waar een negental
omliggende atletiekverenigingen deel van uitmaken. Vanuit de regiobijeenkomsten wordt de AtletiekUnie op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen in onze regio en worden relevante zaken tussen de omliggende
atletiekverenigingen uitgewisseld.
Sportieve prestaties
Om door het jaar heen tot goede prestaties van de atleten te komen werken de trainers met doelstellingen per groep.
Hierin zit een opbouw vanaf het begin van het seizoen richting de competitiewedstrijden. In de wedstrijden strijden de
atleten ieder op hun eigen niveau. Voor sommigen is het hoogst haalbare bereikbaar, te weten een eerste plaats.
Anderen halen dit niet, maar beleven meestal veel plezier aan het meedoen aan wedstrijden.
De uitslagen van de verschillende wedstrijden zijn daags na de wedstrijden te vinden via onze website
(www.avsuomi.nl ! agenda en uitslagen ! uitslagen) en staan ook op www.atletiek.nu.
Het afgelopen seizoen waren er weer enkele mooie individuele prestaties. Zo was daar o.a. de bronzen medaille
speerwerpen van Ilona Zeilmaker op het EK en haar eerste plaats op de NK werp5kamp. Pascal Geursen werd 3e op de
NK werp5kamp. Met een 2e en 5e plaats van Jochem Dobber en Jelle Venema op de 400 meter op het NK kwam
Suomi goed voor de dag. De junioren draaiden het afgelopen jaar mee in de middenmoot bij de competities. Catelijne
Wijnen haalde een mooie 2e plaats bij het versprongen in mei bij AV Haarlem en er was de seriewinst van het 4x100m
estafetteteam Mette, Desiree, Jessica en Celeste op 27 mei bij de thuiswedstrijd!
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Bij de pupillen haalde Merel van het Kaar op 7 juli bij Suomi een mooie 2e plaats op de meerkamp en Cas Nelissen
haalde een gouden en zilveren medaille op de 1000 meter bij wedstrijden in Assendelft en bij ons op de baan.
En uiteraard werden er weer de nodige persoonlijke records gebroken!

PRESTATIEPRIJZEN 2017
Jaarlijks worden bij Suomi prestatieprijzen uitgereikt bij de nieuwjaarsreceptie. Daarbij gaat het om prestaties die over
het hele jaar genomen bereikt zijn en volgens de trainers een extra waardering verdienen.
Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018 zijn de AV Suomi Prestatieprijzen 2017 uitgereikt aan onderstaande atleten:
C pupillen jongens
C pupillen meisjes

Cas Nelissen
Fiene van het Kaar

B pupillen jongens
B pupillen meisjes

Ferry Heeremans
Lisa Ouwehand

A pupillen jongens
A pupillen meisjes

Rick Haan
Floor Nelissen

Jongens Junioren D
Meisjes Junioren D

Jasper Zaagsma
Lyanne Molenaar

Jongens Junioren C
Meisjes Junioren C

Christiaan Barens
Mette Drenth

Jongens Junioren B
Meisjes Junioren B

Koen Kroep
Indy Post

Jongens Junioren A
Meisjes Junioren A

Daan Molleman
Celeste Menso

Heren Senioren
Dames Senioren

Jochem Dobber
Marlou Remeeus en Nienke van der Zee

Heren Masters
Dames Masters

Pascal Geursen
Ilona Zeilmaker

Jaarverslag AV Suomi 2017/2018 pag. 12

FINANCIEEL OVERZICHT 2017 - 2018

EXPLOITATIEREKENING

Begroot

Werkelijk

Begroot

Werkelijk Begroot

Werkelijk

2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2017/2018

BATEN
Contributies(incl. wandelbootcamp)
Contributieaanpassing vanaf 2015/16(3
jaar)
Opbrengst jaarlijkse ledenacties
Lotto/Toto gelden
Wegwedstrijdorganisatie
Vomarbonnen
Grote clubactie
Baanwedstrijden
Reclameborden
Kantineopbrengst
Opbrengst thee tijdens training
Opbrengst milieustraat
Opbrengst sponsorkliks
Advertentieswebsite/nieuwsbrief
Bijdrage Club van 100
Diversen w/o subsidies
Gebruik fitnessruimte
Gebruik kantine/baan
Runclinics
Opbrengst bootcamp en derden
Sponsoring

65.000

TOTALE BATEN

90.650

1.000
750
4.000
600
800
2.000
8.000
500
500
2.000
0
1.000
2.000
500
2.000

57.821

654
2.046
487
1.760
-1.400
1.803
7.982
366
846
2.380

1.725
1217
77.687

60.000

60.295

60.000

64.020

1.000
1.000
750
2.000
500
1.000

800
0
307
4.791
102
1.023
319
2.192
11.247
2.369
220

700
0
211
4.764
350
1.011
922
1.800
5.153
2.520
345
183

34
280
1.220
548
2.931
1436

1.000
1.500
500
4.500
200
1.000
500
1.800
10.000
3.000
300
100
500
0
1.000
500
1.000
500
3.000
1.000

90.114

91.900

93.410

1.500
10.000
3.000
500
500
1.000
0
1.000
4.000
2.000
1.000
3.120

93.870

Jaarverslag AV Suomi 2017/2018 pag. 13

0

798
1.549
2.187
1.120
4.561
1217

EXPLOITATIEREKENING

Begroot

Werkelijk Begroot

Werkelijk Begroot

Werkelijk

2015/2016 2015/2016 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2017/2018

LASTEN
Afdracht AU
Inschrijfgelden (competities)
Gebruiksvergoeding baan gemeente
Trainingen
Opleidingen
Topsportondersteuning
Website All United
Secretariaat/bestuur
Materiaal
Attenties
Clubblad
Drukwerk
Nutsvoorzieningen(G/W/E)
Telefoon +internet + TV
Onderhoud Gebouwen
Verzekeringen
Rente bestaande geldlening
Rente nieuwe geldlening clubgebouw
Schoonmaakkosten
Meldnet + lijnverbinding KPN
Oud inventaris (R en A)
Afschrijving nieuw inventaris
onderhoud inventaris
huur koffiemachine
huur+serviceabonn. kassasysteem
Afvalkosten
Afschrijving vorige gebouw
Afschrijving vernieuwd clubgebouw
Advertentie- /reclamekosten
Jeugdactiviteiten
Reiskosten
Bankkosten
Rente certificaten
Jubileumkosten
Storting onderhoudfonds gebouw

13.500
250
16.500
26.000
750
750

TOTALE LASTEN

94.817

80.393

94.622

Winst/Verlies
Resultaat voorgaand boekjaar
Resultaat

-4.167

-2.706

-752

-4.167

-2.706

-752

750
1.500
750
3.500
8.000
0
0
300
850
4.500
4.000
0
500
0

15.017
1.077
12.888
26.082
207
1.670
1.051
984
1.548
578
6.159
842
1.457

1.701
1.746
2.361
0
1.787

0
2.350
6.667

0
166

0
1.000
500
900
1.000

1.922
1.150

13.500
250
14.500
27.000
750
750
800
750
2.000
750
50
100
7.000
772
2.500
1.150
300
3.600
6.000
1.800
0
1.800
500
430
720
350
0
3.200
200
500
500
1.000
1.100
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11.383

11.000
800
14.500
28.000
1.500
750
1.500
1.000
2.000
500
50
0
8.500
1.000
2.000
1.500
0
2.750
2.500
800
0
1.800
1.500
450
800
500
0
3.200
300
500
500
800
1.000

10.598
665
13.993
25.688
580

1.000

1.000

92.944

93.000

84.917

-2.830
-6.504
-9.334

-1.100

8.493

-1.100

8.493

14.270
27.531

1.821
689
921

0
8.524
1.110
2.803
1.446
3.085
8.183
675
1.976
834
970
874
560
0
3.200
269

705
1.115

748
1.271
2.213
424
299
8.600
1.206
1.621
1.145
2.865
2.318
862
2.030
172
483
978
579
3.200

608
770

BALANS

ACTIVA
30-92016

30-92017

30-92018

Gebouwen (nieuwe kantine)
Materiaal
Inventaris (nieuwe inventaris)

180.000
3.000
21.402

176.800
3.000
20.328

173600
3000
18297

Totaal vaste activa

204.402

200.128

194.897

Voorraad goederen

500

500

500

Debiteuren
Overige vorderingen
Advertenties/ reclameborden
Nog te ontvangen toezeggingen
Nog te ontvangen kantineopbrengsten

502
1.000
1.000

3.843
1.985
0

1149
1194

Totale vorderingen

5.002

5.828

2.343

31.876

18.646

26233

241.780

225.102

223.973

Vereningsvermogen
Algemene reserve
Toevoeging /afboeking resultaat

135.785

132.408

123077

-2.704

-9.331

8493

Totale vermogen

133.081

123.077

131.570

0

0

1000

2.334
100.000
-3.330

90.010

100000
-16650

99.004

90.010

83.350

5.195
3.000
0
1.500

8.608
4.000
0
-593

2083
6000

9.695

12.015

269
-299
8.053

241.780

225.102

223.973

Liquide middelen(Kas/Bank/Spaar)
TOTAAL ACTIVA

2.500

PASSIVA

Voorziening Onderhoud gebouw
Afl.lening gemeente oude kantine
Lening bank tbv nieuw clubgebouw
Cum. afl. langlopende lening bank
Totaal leningen
Crediteuren
Nog te betalen trainingen
Fonds Club van 100
Vooruitvang./vooruitbet.bedragen
Nog te ontvangen pinbedragen
Totaal kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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Toelichting Werkelijk inkomsten 2017/2018
Contributies
Het ledenbestand is lichtelijk toegenomen , maar de meeropbrengst is hoofdzakelijk veroorzaakt door meer deelnemers aan de wandelbootcamp
Opbrengst jaarlijkse ledenacties
Organisatorisch was het niet mogelijk om acties te houden. Helaas geen vrijwilligers
Wegwedstrijdorganisatie
Het nettoresultaat van deze activiteiten is wederom door veel inzet van de Wegwedstrijdcie. nagenoeg het zelfde dan
begroot.
Grote clubactie
Door heel veel inspanning van de jeugd(pupillen) is weer een goed resultaat bereikt.
Baanwedstrijden
Het programma van deze atletiekwedstrijden levert meer dan een kostendekkend resultaat op door veel enthousiasme
van de Cie.
Reclameborden
Er staan helaas wat minder borden langs de baan.
Kantineopbrengst
Het afgelopen boekjaar is de omzet rond 7000 euro minder dan vorig jaar zodat het resultaat is afgenomen. Vooral de
evenementen in het weekend zijn minder geweest.
Opbrengst thee tijdens training
Begin 2017 is het betalen voor de thee tijdens trainingsavonden ingevoerd met het theekaartensysteem. Het resultaat
levert een goede bijdrage aan het totale resultaat van Suomi.
Advertentiewebsite /nieuwsbrief
Er is door capaciteitsgebrek nog geen advertentiebeleid m.b.t. de website, nieuwsbrief en clubcasting op de TV , zodat
geen opbrengst is gerealiseerd.
Subsidies
Dit jaar zijn er minder diverse eenmalige subsidies ontvangen dan andere jaren
Gebruik fitnessruimte
Ondanks de vele oproepen en publiciteit om het krachthonk/fitnessruimte te gebruiken door de trainers en leden wordt
geconstateerd dat het gebruik tegenvalt. Alleen op donderdagavond is de ruimte bezet en door het medegebruik van
onze trainer van de wandelbootcamp, die tevens oefentherapeut is, kickstarts organiseert en patiënten daar ontvangt, is
de huuropbrengst hoger uitgevallen dan geraamd.
Gebruik baan/kantine
Door intensief gebruik van de scholen is een meeropbrengst te constateren .
Clinics
Voor de training van de Pim Mulierloop is er het afgelopen jaar een clinic georganiseerd, die redelijk succesvol was
qua aantal en inschrijfgeld.
Sponsoring
Diverse bijdragen geboekt als Rabo fietstocht en bijdrage van Duin en Kruidberg
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Toelichting Werkelijk uitgaven 2017/2018
LASTEN
Afdracht KNAU
De afdracht aan de Atletiekunie loopt nu in de pas.
Gebruiksvergoeding baan
Over deze vergoeding aan de gemeente is het afgelopen jaar intensief overleg geweest met als resultaat dat het teveel
betaalde bedrag is verrekend en terugbetaald. Het nadelig saldo vorig boekjaar is daarmee nagenoeg verdampt
Trainingen
Door wisselingen in het trainersbestand is er dit boekjaar minder uitgegeven.
Website
Deze kosten zijn nu gebaseerd op het abonnement van All United voor de website, clubcasting (vermeldingen TV) en
ledenbestand
Schoonmaakkosten
Binnen het vrijwilligerswerk is het schoonhouden van de kantine opgepakt , zodat de kosten nu beheersbaar zijn geworden.
Rente certificaten
De uitstaande schuld aan de certificaathouders neemt af dus ook de uitbetaalde rente
Resultaat voorgaand boekjaar
Dit jaar geen verrekening met voorgaande boekjaren.
Resultaat 2018
Dit boekjaar is er een overschot gerealiseerd ten opzichte van de voorgaande jaren, dat ten goede komt aan het eigen
vermogen.

Toelichting op de Balans per 30 – 9 – 2018
Debiteuren
Alle uitstaande posten zijn nagenoeg op tijd betaald in het boekjaar op een paar overlopende facturen na
Liquide middelen
Onze liquiditeitspositie is t.o.v. vorig jaar met bijna 7.500 euro toegenomen.
Eigen vermogen
Op de balans staat een goede buffer voor de komende jaren
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BELEIDSVOORNEMENS EN ACTIVITEITEN IN 2018-2019
Bestuur
De afgelopen jaren ging de aandacht van het bestuur vooral uit naar verbetering van de accommodatie, zowel gebouwen als de atletiekbaan in al zijn onderdelen. Er was het nodige achterstallig onderhoud weg te werken en anno 2018
is alles weer op voldoende niveau.
Komend seizoen wil het bestuur in haar beleid extra aandacht schenken aan versterking van het trainerscorps (zowel
kwantitatief als kwalitatief), versterking van de ledeninbreng en ‘sociale cohesie’ binnen de vereniging en de wijze
waarop we nieuwe leden kunnen trekken. Daarnaast blijft uiteraard het gezond houden van de financiële situatie van
de vereniging een belangrijk aandachtspunt.
Veel werk zal verricht worden binnen de verschillende commissies. Het bestuur wil hen zoveel mogelijk faciliteren
om een zo optimaal resultaat voor de vereniging te krijgen.
Acties vanuit het bestuur in 2019 zijn:
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

Om beter te weten wat er binnen de vereniging leeft en om na te gaan hoe de ‘betrokkenheid’ en ‘het clubgevoel’ vergroot kunnen worden, zal het bestuur begin 2019 een aantal sessies met betrokken leden en trainers
organiseren om nieuwe ideeën op te doen en waar mogelijk tot uitvoering te brengen.
Organiseren begeleidingstraject voor trainers i.s.m. de TC. Het gaat om ondersteuning van de trainers bij hun
activiteiten; onderdeel daarvan is het verder invulling geven aan het meerjarenplan opleidingen waarbij de
kwaliteit van de trainers verder uitgebouwd kan worden.
Binnen de verschillende trainingsgroepen is de sociale cohesie i.h.a. vrij goed; men traint met elkaar, drinkt
wat en er wordt soms iets gezamenlijk ondernomen. Binnen de vereniging is de cohesie minder. Het bestuur
wil kijken of het ‘clubgevoel’ komend jaar versterkt kan worden. Hierbij wordt o.a. gedacht aan het organiseren van enkele activiteiten en een gewijzigde opzet van de onderlinge wedstrijden, waarbij ook de hardloopgroepen en wandelbootcamp betrokken worden.
Met het invoeren van een verplichte deelname aan competitiewedstrijden voor de pupillen en CD junioren wil
het bestuur niet alleen de prestatieve ambitie vergroten, maar ook bijdragen aan een sterker ‘clubgevoel’.
Daarnaast wordt ook in 2019 weer een aantal activiteiten georganiseerd om de sociale cohesie binnen de
jeugdgroepen te vergroten.
Materiaalplan uit 2018 updaten i.s.m. de TC. Daarbij wordt een prioritering aangebracht in de gewenste en
noodzakelijk aan te schaffen materialen.
Onderhoudsplan voor de baan updaten met een duidelijke taakverdeling tussen gemeente en Suomi.
Onderhoudsschema voor de accommodaties uitwerken (clubgebouw, wedstrijdsecretariaat en opslagloodsen)
en mogelijkheden subsidie voor gedeeltelijke nieuwbouw nagaan.
Ledenwerving. Het ledental van de vereniging is afgelopen jaar enigszins gegroeid. Verdere groei blijft een
wens en acties worden in samenspraak met de trainers opgepakt. Daarbij zal in 2019 vooral aandacht besteed
worden aan het werven van nieuwe jeugdleden. Daarnaast blijft er aandacht bestaan voor het behouden van
leden.
Alle mogelijkheden om inkomstenvergroting te benutten, o.a. door actieve fondsenwerving nagaan. (subsidies, sponsoring, eigen clubacties, organiseren events etc.)
Overleg voeren met de gemeente, collega atletiekverenigingen in Kennemerland (regio 3 van de Atletiekunie),
de Atletiekunie e.d. om onze visie en belangen zo goed mogelijk in te brengen.

Technische commissie
De volgende acties heeft de TC in de planning voor het komend seizoen:
• Het versterken van de Technische commissie door het werven van tenminste 2 nieuwe leden.
• Het creëren van een optimale trainers samenstelling voor alle groepen;
• Concreet vervolg geven aan de opleidingsinventarisatie voor trainers.
• Begin maken voor de missie, visie, strategie voor de TC;
• Sturing geven en initiëren van missie, visie, strategie van alle groepen
• Trainersoverleg organiseren en faciliteren;
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•
•
•

Invulling geven aan de materiaal inventarisatie;
Samenwerking trainers onderling faciliteren
Atleten behoefte in kaart brengen en bekijken of en hoe aan die behoefte voldaan kan worden

Baancommissie
• De baancommissie wil in samenspraak met de TC werken aan verbetering van de materialen en in samenspraak met de onderhoudsploeg aan een goed onderhoudsplan en uitvoering van de werkzaamheden.
• Daarnaast organiseert de commissie het komend seizoen weer enkele competitiewedstrijden (Nb pas eind februari bekend welke), minimaal één Athletics Champs wedstrijd, Olympic Velsen voor basisscholen, 2x pupillen vrijdagavondcompetitie en de jaarlijkse onderlinge wedstrijden.
Wegwedstrijdcommissie
• Ook in het seizoen 2018-2019 organiseert de wegwedstrijdcommissie weer diverse wedstrijden:
o Sinterklaasloop op 2 december 2018
o Krinkels Beeckestijncross op 27 januari 2019
o 79e Weleda Pim Mulierloop op 12 mei 2019
o Run2day Velserbroekloop op 5 juli 2019
o Daarnaast is de wegwedstrijdcommissie direct betrokken bij de DenK run en de Havenrun; deze worden ook actief gepromoot.
• In 2019 wil de wegwedstrijdcommissie samen met het bestuur de mogelijkheid onderzoeken om eventueel
een ‘avondrun’ toe te voegen aan de Suomi kalender met daaraan gekoppeld een gezellige ‘afterparty’
• Uitbouw van websites voor de verschillende loopwedstrijden onder de paraplu van de Suomi website.
• Beheer en uitbouw van de database met oud-deelnemers die regelmatig nieuwsbrieven ontvangen over toekomstige evenementen.
• Doorgaan met tijdwaarneming via de Eventkit van Mylaps. Relatief iets duurder maar makkelijk te beheren
systeem, en vrijwel foutloos.
• Jeugdlopen beter promoten, vooral met flyers op scholen (taak voor nieuwe buurtcoach Jacintha van der
Klugt).
• Bedrijven etc. benaderen voor (deel)sponsoring van evenementen.
PR-/Sintelbaancommissie
In 2019 heeft de PR-Sintelbaancommissie als doel: Het informeren van leden AV Suomi en bewoners uit de regio
over activiteiten van AV Suomi via diverse kanalen;
•
•
•
•
•

via social media, met name Instagram, een jonge doelgroep bereiken;
betrokkenheid van leden en deelnemers wedstrijden te versterken door online nieuwsbrief
uitbrengen digitale Sintelbaannieuwsbrief
publiciteit m.b.t. ledenwerving pupillen en junioren
communicatie op en rond de baan d.m.v. nieuwe borden en ‘signing’ op de weg.

Commissie verenigingswerk
Deze commissie gaat in 2019 uit de startblokken met drie leden met als doel het verenigingswerk echt van de grond te
krijgen. Dat zal stap voor stap gebeuren.
• In samenwerking met de andere commissies en het bestuur inventariseren welke werkzaamheden onder het
verenigingswerk vallen.
• Verder opbouwen en inrichten van het All United systeem dat het verenigingswerk ondersteunt.
• Opstellen van planning voor de uitvraag aan de leden om vrijwilligerstaken uit te voeren, incl. herinnering en
toedeling van activiteiten bij niet invullen door lid zelf.
• Bewaking van de deelname aan het verenigingswerk gedurende het jaar.
• Evaluatie van de eerste wervingscampagne voor vrijwilligers in de loop van het jaar.
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BEGROTING 2018-2019
EXPLOITATIEREKENING SUOMI

Begroot
Werkelijk
2017/2018 2017/2018

Begroot
Begroot
2018/2019 2019/2020

BATEN
Contributies
Ledenacties
Activiteiten
Clubgebouw
Diversen

61.000
3.300
8.500
14.500
4.600

64.720
1.755
11.367
11.409
4.160

64.000
2.800
9.000
12.000
4.600

64.000
2.800
9.000
12.000
4.600

TOTALE BATEN

91.900

93.411

92.400

92.400

Begroot
Werkelijk
2017/2018 2017/2018

Begroot
Begroot
2018/2019 2019/2020

LASTEN
Atletiek
Baangebruik
Trainingsactiviteiten
Bestuur
Clubgebouw
Financiering
Diversen

11.800
14.500
33.250
3.050
20.550
8.750
1.100

11.263
13.993
28.481
2.742
18.964
8.865
608

11.800
14.500
35.250
2.550
18.600
8.450
1.100

11.800
14.500
35.250
2.550
18.600
7.800
1.100

TOTALE LASTEN

93.000

84.916

92.250

91.600

Resultaat Positief/Negatief

-1.100

8.495

150

800

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018-2019
BATEN
Contributies
Door verbreding van activiteiten zoals wandelbootcamp. Voor 2019 wordt bij de jeugd(pupillen) en de hardlooptak
een kleine toename wordt verwacht als gevolg van extra acties.
Ledenacties
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Hieronder vallen o.a. het sponsor-etenje, Lotto, de Vomar klantenkaart, de Grote Clubactie en Sponsorkliks. Nieuwe
initiatieven zijn welkom.
Activiteiten
De volgende wedstrijden worden georganiseerd:
-Wegwedstrijden: Suomi organiseert jaarlijks 4 wegwedstrijden. Volgend jaar wordt bekeken of dit is uit te breiden
met bv. een avondloop, waardoor de gemiddelde jaaropbrengst zal kunnen stijgen
-Baanwedstrijden: De kalender voor deze activiteiten is aardig gevuld. De commissie met hun vrijwilligers steken er
veel energie in. Wellicht dat het financieel iets meer kan opleveren.
-Runclinics: Hiermee willen we doorgaan. Verwacht wordt dat door effectieve wervingscampagnes en uitvoering van
de ledenactieplannen er meer deelnemers/ leden komen
-Bootcamps: Een gedeelte van de baan is 2x per week(’s-Winters) in gebruik gegeven aan de bootcampclub Puurfit
en Janine Tacken. Ook Run2day en Chi Running hebben hun disciplines op de baan
Clubgebouw
Hieronder wordt verstaan:
-Kantineopbrengst: Het afgelopen jaar is de horecaopbrengst tegengevallen. Voor de toekomst is het plan: een kantinerooster met ingeroosterde vrijwilligers voor de diverse activiteiten en wedstrijden via het vrijwiligerswerk.
-Thee tijdens training: opbrengst blijft naar verwachting gelijk.
-Fitness/krachthonk: Voor Suomi leden en aan leden van de Bootcamp/derden zijn 10 of 20 rittenkaarten beschikbaar. Door het mede gebruik van onze oefentherapeut zal ook de opbrengst toenemen.
-Gebruik kantine/baan door scholen: zal naar verwachting gelijk blijven.
.
Diversen
Deze post bestaat uit :
-Milieustraat: Naast de kantine zijn bakken geplaatst voor kleding, oud papier en frituurvet.
-Advertenties website etc.: Het advertentiebeleid moet wederom onder aandacht gebracht worden.
-Reclameborden: Het blijft lastig nieuwe sponsoren te vinden. Opbrengst naar verwachting gelijk.
LASTEN
Atletiek
Afdracht AU: Het ledenbestand is momenteel redelijk stabiel, zodat de afdracht ook nagenoeg gelijk kan blijven

.

Baangebruik
Gebruiksvergoeding baan gemeente: Voor het huurbedrag is alleen de indexering meegenomen
Trainingsactiviteiten
Hieronder vallen:
-Trainingen: Met het trainersgilde zijn goede afspraken gemaakt over de vergoedingen. In verband met de huidige
trainerswisselingen heeft deze zaak onze extra aandacht. Voor deze inspanning is een extra budget geraamd voor aanpassing vergoedingen, extra begeleiding en cursussen.
-Opleidingen/cursussen trainers: Zie hiervoor
-Trainingsmateriaal: Op dit moment is een vervangingsprogramma afgesproken over meerdere jaren Op basis hiervan
kunnen er regelmatig aankopen worden gedaan
Bestuur
-Website: Dit is het abonnement van All United met een vast bedrag en een bedrag per lid.
-Clubblad: Voortaan worden er alleen nog regelmatig digitale nieuwsbrieven aan de leden verstuurd en zo mogelijk
één special met het jaarverslag en de beleidsvoornemens.
-Drukwerk en kantoorbenodigdheden: Voor diverse toernooien en wegwedstrijden worden diverse flyers gemaakt en
ander materiaal gekocht. Ook kosten voor het secretariaat vallen hieronder.
- Vergader en representatiekosten: Soms wordt elders vergadert en representeert het bestuur Suomi bij speciale gelegenheden.
Clubgebouw
Deze post is opgebouwd uit de volgende zaken:
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-Nutsvoorzieningen etc.:Ondanks de uitbreiding met de fitness kan de raming hetzelfde blijven, omdat ondanks prijsstijging, een nieuw schakelpanel met energiebesparingsknop een voordeel oplevert voor de club.
-Telefoon+internet +TV en Meldnet + lijnverbinding KPN: Het abonnement is bij de KPN incl. het alarmabonnement
-Schoonmaakkosten clubgebouw: Zoals al gemeld wordt nu het schoonmaakwerk verricht binnen het vrijwilligersprogramma
-Onderhoud gebouwen/Onderhoudsfonds: Een Plan van Aanpak moet nog opgesteld worden t.b.v. het toekomstig
onderhoud, echter vanaf het vorig boekjaar wordt alvast een structurele reservering gedaan
-Inventaris: Regelmatig worden er nog uitgaven gedaan om de inventaris te optimaliseren.
-Afval: Kosten van de afvalcontainer
-Koffiemachine: Voor de koffiemachine is een huurtermijn van 3 jaar afgesproken, dat dit jaar afloopt.
-Kassasysteem: Voor de kassa is een servicetermijn van 5 jaar afgesproken
Financiering
-Rente nieuwe geldlening clubgebouw: Dit is de rente van de nieuwe lening ad € 100.000 tegen 3,25% (lineaire aflossing) voor 15 jaar
-Afschrijving vernieuwd clubgebouw: De waarde van het gebouw is 180.000 met een restwaarde van 100.000, zodat
de afschrijving in 25 jaar wordt berekend op 3200 per jaar
Diversen
-Rente certificaten: Deze rentevergoeding wordt gedurende 5 jaar betaald aan de certificaathouders en neemt per jaar
af.
NB
Voor het komend begrotingsjaar wordt een kostendekkende begroting geraamd voor de vereniging, maar de volgende
jaren zal het resultaat toenemen. Echter de liquiditeit staat de komende jaren minder onder druk. Voor de periode
18/19 t/m 20/21 is de stand van de liquide middelen doorgetrokken, waarbij door het goede resultaat in 2017/1018 de
verbetering zich sneller zal inzetten.
Zie hiervoor onderstaand overzicht.

Cashflow
Kassaldo per 1 oktober 2017 e.v.j.

18.646

25.650

24.363

23.726

23.839

Aflossing geldlening RABO in 15 jaar

-6.667

-6.667

-6.667

-6.667

-6667

Afschrijving inventaris

1.976

2.030

2.030

2.030

2030

Afschrijving gebouw

3.200

3.200

3.200

3.200

3200

Resultaat 2017/2018/19/20/21/22

8.495

150

800

1.550

2350

25.650

24.363

23.726

23.839

24.752

Eindstand t/m 1 okt. 2022
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CONTRIBUTIEVOORSTEL 2019
Het bestuur stelt voor de kwartaalcontributies voor het jaar 2019 gelijk te houden aan 2018 en volgens onderstaande
tabel vast te stellen; Ter vergelijking zijn de bedragen van drie voorgaande jaren opgenomen. De afdracht aan de
Atletiekunie (AU) is een jaarbedrag.

Contributies per kwartaal

2016

2017

Pupillen en C/D junioren
AB junioren
Senioren / masters
Recreanten (2 x trainen)
Recreanten (1 x trainen)
Niet-trainend lid (lid
Atletiekunie)
Wandelbootcamp

€ 43,00

€ 44,50

€ 55,00

€ 56,50

€ 63,00

€ 64,50

€ 57,00

€ 58,50

€ 43,00

€ 44,50

€ 66,00

€ 67,50

Toeslag bij niet-automat. incasso

€ 3,--

Afdracht
AU / jaar
€ 22,90
€ 29,95
€ 39,80
€ 16,95
€ 16,95

2018
€ 46,00
€ 58,00
€ 66,00
€ 60,00
€ 46,00

2019
€ 46,00
€ 58,00
€ 66,00
€ 60,00
€ 46,00
€ 69,00
€ 55,50

€ 39,80

€ 54,00

€ 69,00
€ 55,50

€ 3,--

€ 3,50

€ 3,50

per kwartaal

NB 1: in de laatste kolom staan de bedragen die wij in 2018 per lid moesten afdragen aan de Atletiekunie.
Deze zullen in 2019 naar verwachting licht stijgen.
NB 2: Zoals eerder vermeld is in de bijzondere ALV over de verbouwing van het clubgebouw op 8-10-2015
afgesproken om de komende 4 jaar de contributie minimaal te verhogen met een bedrag van € 1,25 per
kwartaal. Voor komend jaar is dit echter niet aan de orde.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Het bestuur.
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ONDERTEKENING

Hierbij tekenen de bestuursleden van a.v. Suomi voor akkoord met het jaarverslag 2017- 2018:

De voorzitter:
Mevrouw F. Mooijekind

………………………………………..

De secretaris:
De heer R.L.M. Verweij

………………………………………...

De penningmeester:
De heer W. Siegers

………………………………………..

De leden:
De heer A.G. Bekker

………………………………………..

De heer P. de Boer

………………………………………..

Mevrouw K. Dobber

………………………………………

De heer R. van Houwelingen

………………………………………..

Santpoort-Noord, 11 december 2018
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