GMA 20160421
Agenda
Opening GMA
De ALV (GMA) is geopend om 20:23. Er is gekozen om de vergadering in het Nederlands te doen
omdat er alleen Nederlandse leden aanwezig zijn.

Attendees
Board
Femke Smulders, Jeroen Berkvens, Ted Goossens, Stijn de Milliano.

Members
Michiel Fortuijn, Bram Hurkmans, Justin Szanto, Gar Oome, Guy Dubois, Bart van Assem, Eva de Jong,
Bas Gommans.

Authorizations
Tim Cornelissen heeft zijn stemrecht aan Gar Oome overgedragen.

Approving Agenda
Er wordt vastgesteld dat het handig is om een kopje “Lustrum” toe te voegen.

Announcements
Halfjaarlijkse ALV
Het bestuur geeft aan dat ze geen halfjaarlijkse ALV willen organiseren dit jaar omdat afgelopen ALV
er nagenoeg geen leden waren.

MTB Commissie
De MTB Commissie is opgeheven omdat de huidige commissie ging stoppen en er geen leden waren
die dit op wilde pakken.
Hier is een actiepuntje voor toegevoegd.

Training Sessies
Het bestuur geeft aan dat ze plannen hebben om komend jaar meer training sessies te willen
organiseren.
Om dit te realiseren heeft het bestuur het afgelopen jaar gekeken naar andere studenten survival
verenigingen die hebben aangeraden om lid te worden van de bond.
Een van de voordelen van de bond is de verzekering (omdat we momenteel vanuit het SSC alleen
verzekerd zijn als Dimitri aanwezig is).

Gar vraagd waarom hij en Remy niet tellen voor de verzekering en dit is omdat vanuit het
sportcentrum dat niet geaccepteerd wordt zonder contract.

Approving Minutes
Gar heeft een aantal opmerkingen over de documenten van de notulen / documenten van de vorige
ALV.
Er treden wat problemen op met de beamer, dit wordt snel even opgelost.
Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen en worden ze goedgekeurd.

Report Last Association Year
Committees
Matco
●
●
●
●

Er is niemand gevonden voor vacant position.
Er zijn nieuwe touwen aangeschaft.
Er is algemeen onderhoud gedaan.
De klimtoren is geverfd.

Webcommissie
● Hard gewerkt
● Michiel is er bij gekomen

PR Commissie
De onderstaande dingen zijn besteld:
● Vlag
● Banners
● Stickers
● Flyers

Klimcommissie
We hebben een 4 weken durende klimcursus gehad.

BATA
We hebben besloten niet vanuit All Terrain mee te gaan naar de BATA(omdat het TU/e een lustrum
heeft in dat weekend).

Actiepunten
● Er zitten nieuwe deuren bij het hok met het slot aan de kant van het huisje.
● De All IN’s zijn niet gedigitaliseerd.
● De templates zijn beschikbaar gemaakt op drive
○ Het moet echter wel duidelijk zijn voor de leden welke templates opgevraagd kunnen
worden bij het bestuur.
● De reunie lijst is niet gevonden > Gar gaat hier naar kijken (zie actiepunten).

Gar bedankt het bestuur om het harde werk en geeft aan dat de communicatie naar de leden toe
beter kan. Er is gecommuniceerd wat er is gedaan (in nieuwsbrieven) maar fijn zou zijn om te zien wat
er gaat komen.
Ook is het goed om te kijken of het nodig is om dingen te doen. Momenteel worden er vaak dingen
gewoon gedaan omdat het kan terwijl dit vaak niet nodig / gewild is.
Zo zijn we overgestapt naar Engels als voertaal omdat het TU/e dat gedaan heeft. Maar dit is niet per
definitie een goede keuze voor ons als All Terrain zijnde.
Ook geeft Guy aan dat het handig zou zijn om een poel / commissie / lijst te hebben van alle buddies
en dat het de (ongeschreven) regel was om alleen de eerste 2 weken na de leveltraining beginners
toe te laten (de tryout week van het SSC niet meegerekend).
Pauze 21:14
Hervat 21:28

Financial Settlement Association Year
Uitgaven
We hebben op papier een enorm verlies geleden afgelopen jaar.
Door een slechte ledenadministratie hadden we een onrealistische inschatting van de inkomsten van
de inkomsten door contributie.
Ted heeft een witboek opgesteld om ook door alle nieuwe besturen te gebruiken.
Er is in het verleden geboekt per kalender jaar in plaats van per verenigings jaar waardoor er ook veel
mis is gegaan met de boekhouding.
Gar vraagt of het bestuur nog iets gedaan heeft aan ledenwerving buiten de intro om.
Hier hebben we het volgende aan gedaan:
● Uitwisselingen
● Posters opgehangen

Inkomsten
Verder wordt er opgemerkt dat als er nieuwe mensen zijn: worden ze niet betrokken bij het
opbouwen waardoor ze afgezonderd worden van de rest. Hierin zou het direct na aanvang al
koppelen aan een buddy een goede oplossing kunnen zijn.
De meningen zijn verdeeld of de nieuwe leden bij de groep betrokken moeten worden in de eerste
les.
Het nieuwe bestuur zal hiervoor in overleg met de trainers moeten om een oplossing te vinden.
Verder zijn er veel OT’ers weggegaan en er zijn in de administratie een aantal verloren gegaan.
Hier moet naar gekeken worden waarom er geen nieuwe OT’ers komen en waarom er veel OT’ers
weggaan.
Het bestuur heeft geen sponsoren gevonden. Wel is er seen middelbare school begeleid.
De incidentele winsten zijn ook veel op papier, dit is alleen om correcties door te voeren.
We hebben budgetten voor evenementen gereduceerd toen we er achter kwamen dat we minder
inkomsten hadden door reductie in leden contributie.
De materiaal commissie had 800 euro minder dan de penningmeester had staan voor materiaal.

De penningmeester heeft er voor gekozen om de constructie in een keer afgeschreven.
Er is besloten dat er een voorziening moet komen voor PR.
We zijn overgestapt van de Euro Credit Bank naar de ING Bank (met betrekking tot de spaarrekening).
Gar kan namens Tim zeggen dat de KCC akkoord is met het boekjaar.

Stemming
De leden zijn unaniem akkoord.

Election New Board
Guy geeft zijn stemrecht aan Michiel en geeft aan dat hij voor het nieuwe bestuur wilt stemmen op
Bart, Bram, Stijn, Eva en Jeroen.

Kandidaat Bestuur 01:
Samenstelling
Stijn de Milliano:
Jeroen Berkvens:
Bram Hurkmans:
Eva de Jong:
Bart van Assem:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lustrum commissaris
Materiaal commissaris

Actiepunten
● Competitive Aspect
○ Meer competitief All Terrain
○ Meer mensen als Justin
○ Minder bezemwagens
○ Meer Trainingen
○ Verzekering vanuit de survival bond
○ Trainers Pool
● Verhoogd (inter)nationaal contact
○ Niet alleen binnen Eindhoven (SUCA, OKAWA, Etc.)
○ Meer contact met nationale zusterverenigingen > OSSO
○ Meer activiteiten als NSSW

Activiteiten & Events
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Intro Week
Intro Weekend
Sinterklaas
Dinxperloop
Van Lint Week
Christmas Dinner
NSSW
HOLHOW
ATOE Weekend

●
●
●
●
●
●

Lustrum
Knopen Cursus (voorgesteld door Gar)
Klim Cursus (voorgesteld door Ted)
Slopend (voorgesteld door Michiel)
International Cooking Night (voorgesteld door Femke)
Algemeen meer Survival Runs

Commissies
Materials Committee
Bart van Assem
Stijn de Milliano
Michiel Fortuin
(Guy Dubois?)
Fund Control
Ted Goossens
Michiel Fortuin
Femke Smulders
Web Committee
Jeroen Berkvens
Bram Hurkmans
Michiel Fortuin
Mountainbike Committee
Bas Gommans*
Bart van Assem
Jeroen Berkvens
Michiel Fortuin
Eva de Jong
H.O.L.H.O.W.
Stijn de Milliano
Michiel Fortuin
Justin Szanto
Bart van Assem
Batavieren
Michiel Fortuin
Bart van Assem
Lustrum
Michiel Fortuin
Jeroen Berkvens
Bram Hurkmans

Ruud Wijffelaars
Femke Smulders
Public Relations
Eva de Jong
Femke Smulders
Michiel Fortuin
Samengevat
Michiel regelt alles.
Er is weer een MTB commissie, Gilles zou als trainer gevraagd kunnen worden.
Gar bied aan mee te willen helpen voor het Intro Weekend (niet de intro week).
Als we een tokkelbaan willen voor de intro week moeten we dit regelen met Joost en ESAC.

Budget
Er is een flinke terugname in het budget voor contributie gezien daar vorig jaar flink veel te weinig aan
inkomsten van waren. Hierdoor is de bijdragen aan social events ook verlaagt en is er geen AT
bijdragen voor de kleding.
De PR kosten worden ook verlaagt naar €200, en alles wat hiervan niet uitgegeven wordt is een
automatische voorziening.

Vragen
Michiel merkt op dat het ledenaantal omlaag is gegaan en vraagt hoe we meer leden willen krijgen.
Het bestuur geeft aan dat het krijgen van geïnteresseerde vaak niet het probleem is maar dat die vaak
niet lid worden.
Gar vraagt of het bestuur iedere training aanwezig zal zijn. Stijn en Bram zeggen toe dat zij in ieder
geval aanwezig zullen zijn om het bestuur te vertegenwoordigen. En het bestuur zal training shirts
hebben in het grijs zodat ze, net als de trainers, opvallen en makkelijk aanspreekbaar zijn.
Er wordt aangegeven dat Joop Korver (erelid) vindt dat de website inhoudelijk weinig met All Terrain
te maken had (dit is al gecommuniceerd geweest met de webcommissie en dit is al verbeterd).

Kandidaat Bestuur 02:
Samenstelling
Fenke Smulders:
Marjolein Fortuin:
Ted Goossens:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Beleid
PIZZA!

Activiteiten & Events
Met Kerst: Pizza.
Lustrum in het thema van pizza.
Maandelijkse Pizza Party.
Cursus Italliaans

Commissies
Pizza Topping Commissie

Goals
Het bestuur verwacht 150+ leden het komende jaar.

Stemmingen
Kandidaat Bestuur
Na een ongeldige stemming wordt er gestemd door acclamatie.
Kandidaat Bestuur 01 wint de stemming.
Het huidige bestuur wordt gedetacheerd en het nieuwe bestuur wordt geinstalleerd.

Budget
Het budget wordt geaccepteerd met de volgende stemming:
Voor

11

Tegen

0

Onthouding

0

Contributie
Ieder jaar moet er gestemd worden over de hoogte van de contributie. Het bestuur steld deze vast op
€35, per jaar. Dit voorstel wordt geaccepteerd met de volgende stemming:
Voor

11

Tegen

0

Onthouding

0

Kilometer Vergoeding
Ieder jaar moet er gestemd worden over de hoogte van de kilometer vergoeding. Het bestuur steld
deze vast op €0.19 per kilometer. Dit voorstel wordt geaccepteerd met de volgende stemming:
Voor

10

Tegen

0

Onthouding

1

Actiepunten
Wat

Wie

Wanneer

All Ins digitaliseren

Jeroen Berkvens

Voor de volgende wisselings
ALV

Op de site zetten welke documenten
opgevraagd kunnen worden bij het bestuur

Jeroen Berkvens

Voor de start van het nieuwe
schooljaar

Oude Old Terrain lijsten zoeken

Gar Oomen

Twee weken na de ALV notulen
verstuurd zijn

Ingekomen stukken Ted Goossens
bespreken

Bestuur

Twee weken vanaf nu.

Spoed ALV plannen

Stijn de Milliano

Voor Juni

Overleg tussen Bestuur en Trainers plannen

Bram

Binnen twee maanden

Uitzoeken hoe het zit met de bond

Jeroen Berkvens

Voor de volgende wisselings
ALV

MTB’s regelen met het sportcentrum

Jeroen Berkvens

Voor de volgende wisselings
ALV

In de overdrachtsdocumenten duidelijk
maken dat het bestuur ieder jaar moet
aangeven dat de inkomsten van ons contract
weggestreept moet worden bij de lening.

Bram Hurkmans

Voor de volgende wisselings
ALV

Any Other Business
Geen verdere opmerkingen of vragen.

Closing
De vergadering is om 00:03 gesloten.

