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ALV ARC Ulysses, 7 maart 2022 

Aanwezig: 8 bestuursleden, 6 leden 

 

1. Opening, vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

2. Nieuwe secretaris Maaike Westerink 

Huub neemt namens het bestuur afscheid van Ger, die heeft aangegeven te willen stoppen 

als secretaris. Hij is al vanaf 1974 bestuurslid. Namens het bestuur wordt een passend 

cadeau aan hem overhandigd. Het parcours krijgt een nieuwe naam: het Ger Kohn parcours.  

 

Besluit: de aanwezige leden hebben geen bezwaar tegen het aanstellen van Maaike.  

 

Er zijn nog drie aanwezigen die de afgelopen jaren veel voor de club betekend hebben. Han 

van der Neut en Cor Smits worden benoemd tot Lid van Verdienste. Joop Smits wordt 

benoemd tot erelid, al bijna 55 jaar lid. 

 

3. Jaarverslag 2021 

De secretaris geeft een kort verslag over 2021.  

 

4. Jaarrekening 2021 

De penningmeester Han licht de concept jaarrekening voor 2021 toe. In 2021 was er een 

kasverschil ten opzichte van de oude bank. De oude penningmeester stelt voor om het 

kasverschil te delen. 

 

Besluit: De begroting voor 2021 wordt vastgesteld, de kascommissie heeft alles gecontroleerd 

en de penningmeester wordt decharge verleend. De vergadering gaat akkoord om het 

kasverschil te delen.  

 

5. Begroting 2022 

Het doel van ARC Ulysses is om in 2022 een hoofdtrainer aan te stellen. Deze is nog niet 

opgenomen in de begroting. Als de kosten voor een hoofdtrainer bekend zijn, wordt indien 

nodig in het najaar een extra ALV uitgeschreven om de contributie voor 2023 vast te stellen. 

 

Toelichting van Joop Smits op het onderhoud van het pand. Er loopt al een aantal jaar een 

traject met de Gemeente Amsterdam voor subsidiëring van het onderhoud van het pand. Op 

basis van de begroting van 68.000 Euro (wat gecalculeerd is voor de verbouwing), is het 

mogelijk om een gedeelte subsidie te krijgen van Gemeente Amsterdam. Ook is het mogelijk 

om een gedeelte van het geld met een lage rente te lenen. Dit traject verloopt erg langzaam. 

De intentie is om in 2022 te starten met de werkzaamheden.  

 

▪ Besluit: De aanwezige leden gaan akkoord met de structuur van de financiering en 

het aangaan van een lening van EUR 22.000.  

 

▪ Besluit: het bedrag wat voor 2022 op de begroting als sponsoring staat, moet 

opgehoogd worden met de door NMT reeds in 2021 betaalde sponsoring en wordt in 

mindering gebracht op de sponsoring inkomsten in 2021. 
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▪ Besluit: Met inachtneming van de wijzigingen in de sponsering en de huur, gaan de 

aanwezige leden akkoord met de begroting 2022.  

 

6. Jeugdplan  

Kitty presenteert het jeugdplan ARC Ulysses voor 2022 – 2027. Dit wordt enthousiast 

ontvangen door de leden.  

 

Besluit: De aanwezige leden gaan akkoord met de in het plan benoemde ledentaken, welke 

voor alle ARC Ulysses leden in zullen gaan tijdens het wegseizoen in 2022.  

 

7. Rondvraag / WVTTK 

Han vraagt naar de intenties van ARC Ulysses met Ready2Race. Hij geeft aan dat er e.e.a. 

speelt met de verzekering van de KNWU. Als er in deze races ongelukken gebeuren, dan zijn 

de renners niet verzekerd vanuit de KNWU. Huub geeft aan dat ARC Ulysses wel de intentie 

heeft om een tweetal wedstrijden te gaan organiseren. Onno is afgelopen zaterdag op de 

Jumbo dag geweest, daar is dit ook besproken. Er wordt gewerkt aan een optie met 

daglicenties. Actie: meenemen in bestuursvergadering en Huub neemt dit mee in de 

gesprekken met Jumbo Visma.  

 

Timon geeft aan te gaan verhuizen naar Zwolle en wil graag het stokje van de kascommissie 

te willen overdragen. Actie: het bestuur gaat op zoek naar twee nieuwe leden voor de 

kascommissie. 

  

Komende jeugd- en volwassenen trainingen en wedstrijden worden op maandag 14 maart 

tijdens de bestuursvergadering besproken. Dit wordt daarna gecommuniceerd naar de leden.  

 

8. Sluiting en mededelingen 

Huub sluit de vergadering.  

 

9. Borrel  

 

 

 

 

 


