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Notulen ALV Achilles 1894 14 juni 2016 aanvang 19.30 uur  

1. Opening,  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

  

2. Vaststellen Agenda,  

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken, 

Een bericht van verhindering is ontvangen van de leden:  Dick Kolhoop, Kor Haanstra, Frank 

Roewen,  Henk de Roos, Jan Bel, Harry Brouwer, Jan Gerding, Henk Krans, Jan Regtop, Willem 

vd Heide, Herman Buissink, Egbert vd Berg en Harold Wekema. 

Het project Hoekbree, een doorgaande weg over onze parkeerplaats, naar het in aanbouw 

zijnde appartementencomplex is in samenwerking met verhuurder Aprisco BV bezwaar 

aangetekend.   

Over duurzaamheid kan gemeld worden dat in overleg met Provincie Drenthe de 

mogelijkheid bezien wordt of er een Pilot LED Veldverlichting op trainingskunstgrasvelden 

van Achilles 1894 kan plaatsvinden. Dit in het kader van een goede verbruik monitoring tov 

verbruik huidige Veldverlichting. 

 

4. De notulen ALV van 15 december 2015, tekstueel en inhoudelijk per pagina, 

Het actiepunt Vrijwilligersbeleid, zeer moeilijke situatie binnen onze vereniging inmiddels wel 

enige verbetering middels monitoring aanmeldingsformulier. Aan het begin van het seizoen 

zal een belronde worden georganiseerd om leden te werven als vrijwilliger. 

Het actiepunt Trapleuning Zittribune, inmiddels op beide zijden geplaatst. 

Het actiepunt opleiding AED, Andre Coolen kan een workshop EHBO en AED verzorgen voor 

de leden van Achilles 1894. 

Noot: inmiddels wordt dit centraal georganiseerd door de gemeente Assen. 

Het actiepunt Vriendenloterij, er zijn twee avonden geweest en 39 loten verkocht aan de 

leden. 

Het actiepunt nieuwe Website, informatie Sportlink nog niet aanwezig in juni 2016 online. 

Verder geen aanpassing en toevoegingen met dank aan Hans de Vroome. 

 

5. Terugblik 2015 – 2016, 

Ten eerste de degradatie 1ste Elftal, in winterstop technische commissie gestart met selectie 

2016-2017. Daarnaast het kampioenschap zaterdag 1 en van recreatie naar prestatie, mede 

om te voorzien in de behoeve voor de doorstroming van de A-junioren. Ook zijn vele 

kampioenen in de najaar- en voorjaarsreeksen, zaalcompetities en reguliere competities 

gehuldigd op Open Dag 5 juni 2016. 
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Tenslotte diverse evenementen, EK Dames Nederlands Elftal onder 19, Top of Holland 

Trophy met nieuw jong bestuur, ODSC gehele dag met een vervolg volgend jaar, Rabo 

Sprietje Bokaal, Bridgeclub en ASKA, Open Dag, Finale Schoolvoetbal, Urban Run ism 

Parkmanagement Noord met een vervolg volgend jaar. 

Dit alles staat en valt met vrijwilligers, gezien terugloop vrijwilligers bezien of we alles 

kunnen bezetten. 

 

6. Bestuurssamenstelling, 

Het bestuurslid Technische Zaken, Dick Folkersma, treedt af,  

De secretaris, Hans de Vroome, is tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar,  

Beide worden door de voorzitter bedankt voor hun jarenlange inzet en ontvangen een 

passend afscheidscadeau. 

Het bestuurslid Interne Zaken, Rudi Smit, treedt af maar is verkiesbaar als secretaris 

Voor de functie van penningmeester is Marcel Boekholt verkiesbaar. 

Voor beide functies hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

Beide voorgedragen personen worden benoemd als bestuurslid. 

Tenslotte is André Bloembergen bereid invulling te geven als (waarnemend) bestuurslid 

Technische Zaken 

De vacature Interne Zaken zal  komend seizoen invulling aan worden gegeven. 

 

7. Jubilarissen, 

De heer Bertus “L.A.D.” Bloembergen is sinds 1 juni 1946 lid en ontvangt diamanten speld, hij 

heeft zich verdienstelijk gemaakt als leider en trainer van verschillende junioren en 

seniorenelftallen, het samenstellen en bezorgen van clubbladen, zitting in jubileum- en 

activiteitencommissie, 20 jaren vrijwilliger in de kantine tesamen met zijn vrouw. Ook heeft 

hij zich verdienstelijk gemaakt tijdens de Rijwielvierdaagse en Top of Holland. Tenslotte heeft 

hij vele jaren op de maandag als lid van de onderhoudsploeg ons complex onderhouden. 

De heer Jan Gerding is sinds 1 maart 1966 lid en ontvangt gouden speld ivm afwezigheid op 

een later tijdstip. 

De heer Jan Popken is sinds 1 maart 1966 lid en ontvangt gouden speld, vele jaren 

gevoetbald bij onze vereniging en de laatste jaren een vast lid van het managementteam van 

onze veteranen. Daarnaast ook een gewaardeerd sponsor en bezoeker van vele thuis - en 

uitwedstrijden van het eerste elftal. 

De heer Jannes Abbingh is sinds 1 juni 1966 lid en ontvangt gouden speld. Lid van een 

bekende en gewaardeerde Achilles 1894-familie. Vader Hennie Abbingh jarenlang een 

gewaardeerd bestuurslid en zoon Björn Abbingh ook vele jaren voetballend op onze velden 

en komend seizoen weer  te bewonderen in het nieuwe zaterdagteam. Jannes verzorgd al 

vele jaren het secretariaat van Top of Holland. 

De heer Harry Brouwer is sinds 1 oktober 1989 lid en ontvangt zilveren speld ivm afwezigheid 

op een later tijdstip.  

De heer Henk Krans is sinds 1 april 1990 lid en ontvangt zilveren speld ivm afwezigheid op 

een later tijdstip. 

De heer Kor Haanstra is sinds 1 mei 1990 lid en ontvangt zilveren speld ivm afwezigheid op 

een later tijdstip. 
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De heer Jan Bel is sinds 1 juni 1990 lid en ontvangt zilveren speld ivm afwezigheid op een 

later tijdstip. 

De heer Jan Verhagen is sinds 1 oktober 1990 lid en ontvangt zilveren speld. Jan is een 

vrijwilliger waarop je altijd en op de meest onmogelijke momenten een beroep kunt doen, 

scheidsrechter, kantinemedewerker, leider of trainer. Zelfs Prins Carnaval is aan Jan besteed. 

Henk de Roos is sinds 1 november 1990 lid en ontvangt zilveren speld ivm afwezigheid op 

een later tijdstip. 

 

8. Financiën, 

Als nieuwe penningmeester wordt voorgedragen, Marcel Boekholt. Hij  stelt zichzelf in het 

kort voor. De Begroting 2016 – 2017: 

Kantine bedragen worden aangepast op werkelijkheid, transparant. 

Johan van Buiten stelt de vraag of de realisatie van het seizoen 2015-2016 in de buurt van 

getoonde cijfers komt, dit wordt bevestigd. 

De herfinanciering van het krediet ING, op advies van de kascommissie, wordt voor een  

goedkoper krediet bij externen omgezet. 

De contributie wordt conform ALV 2011 met een 2% inflatiecorrectie verhoogd. 

Mevrouw Hanneke Hoekstra vraagt of de kabouters vrij blijven van contributie ivm laag 

drempeligheid. Vanaf de F –junioren contributie betalen (muv kabouter leeftijd). Het bestuur 

komt met voorstel. 

 

9. Commerciële Zaken, 

Het bestuurslid Geert Korf geeft een korte terugblik: er zijn, 135 sponsoren en diverse 

nieuwe (kleding)sponsoren. Als nieuwe Hoofdsponsor is de onderneming My Profs en voor 

het  Jeugdstadion de Rabobank. 

 

10. Rondvraag, 

De heer Berend Blomsma  vraagt zich af mbt Urban Run / ODSC of de accommodatie 

toereikend is mbt voorzieningen. Het bestuur neemt dit  mee naar de organisatie. 

De heer Henk Regtop mist in de terugblik diverse jeugdteams zijn gedegradeerd ook ivm 

aansluiting senioren uit zijn grote zorg, vb geen scouting, nu nog vacature trainer B1, 

doorstroming van jeugdspelers naar senioren danwel omliggende verenigingen. 

Het bestuur neemt dit mee binnen de technische commissie er zal geëvalueerd worden en 

kritisch gekeken naar volgend seizoen. De leden dienen wel rekening te houden met een te 

kort aan vrijwilligers binnen de technische commissie. 

Mevrouw Hanneke Hoekstra (verplichting) clubbinding middels activiteiten tussen 1ste 

selectie en jeugdteams. Het bestuur neemt dit mee in gesprekken met 1ste selectie. 

De heer Jan de Vroome geeft aan dat er ontwikkelingen mbt accommodatie van ACV zijn en 

welke deze invloed hebben op ons complex. Het bestuur is niet op de hoogte van deze 

ontwikkelingen en zal in gesprekken met ACV en de gemeente Assen hiernaar informeren. 

Als laatste heeft de voorzitter een woord van afscheid en dank voor de heren Hans de 

Vroome en Dick Folkersma. 

Secretaris Achilles 1894 

Rudi Smit 


