
 

Algemene Leden Vergadering 2023 
29 maart 2023 
19.30 - 21.30 uur Clubgebouw Reflex 
 

Bijlagen (zie website) 

- Notulen ALV 23 maart 2022 

- Jaarverslag 2022 

- Schema van aftreden bestuur 

- Financiële cijfers afgelopen jaar en begroting huidig jaar 

- Huishoudelijk reglement 

Agenda 
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 23 maart 2022 
3. Terugblik op 2022 a.d.h.v. jaarverslag 2022 
4. Bestuurssamenstelling 

• Regulier aftredend zijn: 
• Nico Boom, penningmeester, stelt zich herkiesbaar 
• Nanette Mostert, voorzitter, stelt zich herkiesbaar 

• Voordracht nieuwe bestuursleden: 
• Annet Tiessen, vicevoorzitter 
• Marlies Verweij, trainerscoördinator  

 
Tegenkandidaten voor bovenstaande bestuursfuncties kunnen bij voordracht door 
tenminste 5 leden, tot uiterlijk 2 dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk bij het 
bestuur worden aangemeld, conform artikel 8 lid 2 van de Statuten 
Ter stemming 

5. Jaarcijfers 2022 
a. Toelichting van de penningmeester 
b. Verslag van de kascommissie 
c. Advies kascommissie aan Algemene Ledenvergadering en besluit over 

déchargeverlening 
d. Verkiezen nieuwe kascommissie 

6. Begroting 2023 en contributie 2024  
Ondanks positieve financiële resultaten van de afgelopen jaren, acht het bestuur het 
nodig de contributie in januari 2024 te verhogen. Redenen hiervoor zijn onder meer: 
• De huur van het clubgebouw en de atletiekbaan wordt verhoogd 
• Stijging energiekosten en overige kosten 

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen van € 11,00/maand naar € 12,50/ 
maand. Daarnaast stelt het bestuur voor de inschrijfkosten voor nieuwe leden te verhogen 
van € 10,00 naar € 12,50. 
Definitieve vaststelling door de Algemene Vergadering van de begroting 2023 en 

 contributieverhoging per januari 2024. Ter stemming. 
7. Ledenadministratie 
8. Huishoudelijk reglement - update sinds 2016, aangepast aan format AU, aanpassing vraagt 

goedkeuring ALV. Ter stemming 
9. Vooruitblik 2023: nieuws over bestuur, trainers en commissies (website) 
10. Rondvraag 



 
11. Sluiting deel 1 

 
PAUZE 
Inspiratiesessies “RCW, toekomstbestendige hardloopclub” 
 
RCW wil ook de komende jaren een sportieve en gezellige hardloopclub zijn voor iedereen. Daarom 
moeten we blijven doen waar we goed in zijn, maar ook vernieuwen en nadenken over andere 
activiteiten. Tijdens deze inspiratiesessies wil het bestuur de leden uitdagen mee te denken over 
vraagstukken die in de nabije toekomst spelen. De opbrengst hiervan wordt meegenomen in het 
meerjarenplan van de club. 
 
De thema’s waarover we in gesprek gaan: 

- Op welke manier kunnen we meer lopers interesseren om lid te worden van RCW? 
- Welke (hard)loopactiviteiten kunnen we organiseren voor jong en oud? 
- Welke ideeën zijn er voor andere invullingen van de trainingen? 
- Hoe ziet de RCW in 2030 uit? 

 
  
 


