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Notulen ALV 16 juni 2022.
17 juni 2022
Arjen Lemstra
Betuursleden: Nick Sterrenburg, Jeffrey Fernhout,
Ed Rentenaar en Arjen Lemstra.
Leden: Freek Warners, Ria van Weezep, Richard
Vroom, Willem Landman, Ruud Romeijn, Paul de
Brie en Dionne van der Gieten.
Elske Warners, Bart van Gelder, Fam Geringa-Vos
en Ruud Disse.

1. Vergadering werd geopend om 21:00 uur.
Agenda werd aangepast. Punten 4b, 6, 7 en 8 werden geschrapt. Deze
onderdelen worden verplaatst naar de 2e ALV van 2022 (eind dit jaar) waar ze
eerder thuishoren dan in de eerste ALV van het lopende jaar.
2. Notulen van de 2e ALV van 2021 (13 december 2021): de notulen werden
zonder enige op-of aanmerking goedgekeurd.
3. Jaarverslag van het bestuur.
Het jaar 2021 werd uiteraard bepaald door de maatregelen in verband met
Corona. Veel activiteiten werden afgeblazen. Een aantal zaken werden wel
opgepikt en die komen in de loop van deze vergadering aan de orde.
4. Financieel verslag 2021.
De balans en de winst- en verlies rekening kwamen aan de orde. Ook hier liet de
Corona-crisis zijn sporen achter. Er waren tegenvallers door verminderde kantine
opbrengsten en minder verhuurmogelijkheden en er waren meevallers door
lagere energiekosten en minder afdracht voor baanhuur. Bovendien werden wij
gecompenseerd voor de gederfde Wintercup inkomsten door de TASO regeling.
In financieel opzicht is 2021 goed verlopen. Wij konden alle jaarlijkse
reservingen handhaven.
5. Kascommissie.
Op 21 april 2022 is de kascommissie bijeen geweest en heeft de boeken
gecontroleerd en de risico’s besproken. De kascommissie had een tweetal
opmerkingen die aan de stukken zijn toegevoegd.
De ALV heeft hun advies, om het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiele beleid, overgenomen.
Ruud Romeijn (lid) schetste nog even de historie rond de bezetting van de
kascommissie. Antwoord (bestuur): Dat was precies de reden dat wij de statuten
hebben aangepast (kascommissie van drie naar twee leden en drie jaar zitting)
en de bevindingen van de kascommissie schriftelijk vastleggen.
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6. Diverse onderwerpen.
- Renovatie baan. Rondbaan is in de loop van de jaren verzakt (kunststofbaan is
in 1992 aangelegd) waardoor er teveel hoogteverschil is ontstaan. Reden voor de
AU om de baan af te keuren. Ronbaan is eigendom van het Sportbedrijf.
Renovatie om hoogteverschil weg te werken te kostbaar. Sportbedrijf wil de baan
wel opknappen (voorzien van nieuwe toplaag en nieuwe belijning) en dispensatie
aanvragen bij de AU om wel wedstrijden te mogen organiseren. AV Spirit is hier
schoorvoetend accoord meegegaan. Er waren weinig alternatieven. Reparatie
van de baan vond plaats met veel vertraging in een tijdsperiode waarin veel
jeugdwedstrijden stonden gepland. Overleg met Sportbedrijf (organisator van de
uitvoering) en Antea (uitvoerder) verliep erg moeizaam.
Paul de Brie (lid) vroeg zich af of die dispensatie van de AU al gegeven was.
Antwoord: Het bestuur is hiervan nog niet op de hoogte gesteld door het
Sportbedrijf.
- Verhuizing atletiekbaan naar Porteum (of omgeving).
Er zijn plannen geinitieerd om sprtpark Langezand (deels) te verhuizen naar
omgeving Porteum. Dat zou voor de Spirit meteen een nieuw atletiekcomplex
betekenen! Bovenstaand probleem zou dan meteen zijn opgelost.
Hoe realistisch een en ander is valt slecht te bezien. Het gaat om veel geld
(tientallen miljoenen). Maar er moet gebouwd worden in Lelystad (huizen) en
daar horen voorzieningen bij. Eea zal ook moeten passen in de Sportvisie 2030
(gemeente Lelystad).
-Zeebodemloop 2022.
AV Spirit werd door wethouder Jack Schoone gevraagd de Zeebodemloop nieuw
leven in te blazen (desnoods onder een andere naam). De gemeente zou garant
staan voor een aantal zaken waaronder de benodigde (start) financien. Spirit
pakte de handschoen op en kwam met een aantal concrete voorstellen. Van
gemeente zijde hoorden wij echter niets meer. Het bestuur besloot de loop
(gepland op 25 september as) af te blazen want geen tijd meer om een en ander
verder op te tuigen. Toen bleek dat gemeente plots met allerlei toezeggingen
kwam waar we al die tijd op hebben moeten wachten. Aan het organiseren van
de Zeebodemloop / City run zitten echter nogal wat haken en ogen
(regeltechnisch en financieel en er rest ons weinig tijd tot 25 september) dus
vroeg het bestuur de ALV om mee te denken. Doorgaan en alsnog 25 sept as
halen of uitstellen tot 2023? De ALV was voorstander van 25 september as!
Bovenstaande betekent wel dat we driftig op zoek moeten naar vrijwilligers die
ons willen helpen.
Vanuit de ALV werden een aantal namen genoemd van mensen die ooit
betrokken waren bij de vroegere Zeebodemloop. Het bestuur heeft ze genoteerd.
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Paul de Brie (lid) vroeg zich af of er niet geschrapt kon worden in de aantallen
verschillende afstanden die gelopen kunnen worden. Dat zou de hoeveelheid
werk kunnen verlagen. Hebben de omringende plaatsen (Dronten etc) hier al
ervaringen mee? Antwoord (bestuur): opmerking nemen we mee.
Ria van Weezep (lid): hoe zit dat met het 50 jarig bestaan van de vereniging?
Antwoord (bestuur): we willen het 50 jarig bestaan van de Spirit meenemen met
de City run.
Richard Vroom (lid): zorg voor flyers oid die je kunt uitdelen tijdens de City Run
(ledenwerving). En hou de activiteit klein.
-Wintercup.
Fred Wilcke, de motor achter de Wintercup heeft besloten te stoppen met de
organisatie. Erg jammer maar we begrijpen zijn beslissing. Het bestuur zoekt
een opvolger.
7. Rondvraag:
Richard Vroom (lid): uitwisseling met trainers van omringende
atletiekverenigingen (bv Dronten). Antwoord (bestuur): nemen we mee in de
aanpak.
8. Afsluiting.
Alle aanwezigen werden bedankt voor hun inbreng. Vergadering werd om 22:30
uur afgesloten.
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