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A l g e m e n e  L e d e n v e r g a d e r i n g

A V  T r i a t h l o n

Zaterdag 14 mei 2016
Clubgebouw Birkhoven

Welkom na afloop van de zaterdagtraining
Aanvang vergadering 11.00 uur

Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

Agenda 

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen van de secretaris informerend

3. Verslagen besluitvormend
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 14 november 2015•
Jaarverslagen 2015  bestuur en commissies•
Financiële verantwoording 2015•
Verslag van de kascommissie over financiële verslaggeving 2015 (de begroting•
voor 2017 zal op de volgende ALV, dit najaar worden geagendeerd)

4. Plannen 2016 Bestuur en commissies informerend

5. Bestuursamenstelling informerend
De benoemingstermijn van Henk Knol en Piet Bergsma eindigt in mei 2016. 
Zij hebben zich niet herkiesbaar gesteld. Er zijn daarom vacatures in het 
bestuur. Het bestuur is op zoek naar geschikte kandidaten. Belangstellenden 
kunnen zich bij de zittende bestuursleden melden. Cees van Tilburg treedt op 
de ALV af als penningmeester. Zijn opvolgster Judith Redert is in november 
2015 verkozen en heeft vanaf nu de functie penningmeester.

6. Voorstellen ter besluitvorming besluitvormend
A: Vaststelling Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2016-2020 (zie 8. 
Strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020)
B: Het bestuur stelt de leden voor om Jos Gloudemans voor de statutair 
voorgeschreven periode van drie jaar te herbenoemen. De termijn van Jos 
Gloudemans eindigt in mei 2016. Hij is herkiesbaar, maar kondigt aan niet de 
volle drie jaar te zullen volmaken. Hij wil tot voorjaar 2017 aanblijven en is 
voornemens dan af te treden. Ook voor Jos zoekt het bestuur naar een 
opvolger.
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2 .  N o t u l e n

A l g e m e n e  L e d e n v e r g a d e r i n g  2 0 1 5

Notulen  van de  Algemene Ledenvergader ing  A .V.  Tr iathlon
14 november  2015 in  het  c lubhuis  te  B i rkhoven

Aanwezige bestuursleden:
Voorzitter Thomas Plochg (TP)
Secretaris/WOC baan Henk Rawee (HR)
Penningmeester Cees van Tilburg (CvT)
Bestuurslid Wandelsport + medische cie. Piet Bergsma (PB)
Bestuurslid Pr & C Jos Gloudemans(JG)
Bestuurslid Triatlon Marc Veekamp (MV)
Bestuurslid Vrijwilligerszaken + Beheer Susan Hagevoort (SH)
Belangstellend nieuw bestuurslid jeugd Sander Bisschop (SB)
Belangstellend nieuw bestuurslid trainings-

zaken algemeen en externe relaties Ben Philipsen (BP)
Belangstellend nieuwe penningmeester Judith Redert (JR)

Afwezig bestuurslid:
Bestuurslid Hardlopen en OW Henk Knol (HK)

Aanwezige leden 40 volgens getekende 
presentielijst

Afwezige leden 3 afgemelde leden
Notulist Maria Nijenhuis (MN)

1 Opening door  de  voorz i tter
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent met een korte terugblik op het
afgelopen half jaar waarbij AVT te maken kreeg met 2 diepte- maar gelukkig ook 2
hoogtepunten. Het eerste dieptepunt was de brand in het clubhuis waarbij veel
overlast is ontstaan en het tweede dieptepunt was de hersenbloeding van het op
dat moment net afgetreden bestuurslid jeugd Karin Knopper. Op dat moment bleek
hoeveel werk deze portefeuille met zich meebrengt. Het eerste postieve punt is dat
de gemeente een nieuwe ateletiekfaciliteit aan gaat leggen op het terrein naast het
clubhuis en het tweede positieve punt is het feit dat er vandaag 3 nieuwe aspirant
bestuursleden zijn.

Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

C: Benoeming kascommissie 2017.

7. Rondvraag

8. Sluiting

De stukken liggen binnenkort klaar in het clubhuis en zijn vanaf nu ook online te
vinden op de website: http://avtriathlon.nl/
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2 Mededel ingen van de  secretar is
De secretaris meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van een drietal leden.
Sander Teeuwisse heeft bij zijn afmelding ten aanzien van het SBP opgemerkt dat
hij in dit plan wedstrijdambitie mist. Daarnaast vraagt de secretaris nog aandacht
voor de verkiezing van Veerle en Jasmijn Bakker als sportvrouw en sporttalent van
het jaar. Er kan nog steeds op beide dames gestemd worden. Tot slot verzoekt de
secretaris de aanwezige leden de rondgaande presentielijst te tekenen.

3 Vers lag  ALV 14  apr i l  2015
Hierover zijn geen opmerkingen en daarmee zijn ze geaccordeerd.

4 Strategisch  bele idsplan  2016-2020 (SBP)
De voorzitter vraagt ten eerste om opmerkingen over dit plan. Deze worden hieronder
kort en zakelijk weergegeven.

Aart Bakker heeft 3 opmerkingen:
- Waarom is in dit SBP geen sporttechnisch kader ingevuld? AVT zegt wel een
levensloop bestendige club, voor alle niveaus van beweging te zijn. Zo’n
sporttechnisch kader past prima bij dit beleid. Ook een trainingsfilosofie mag niet
in zo’n plan ontbreken.
- AVT is een vereniging die reeds 30 jaar bestaat maar dit beleidsplan lijkt uit de
lucht te komen vallen. Het kijkt niet terug op het vorige beleidsplan en het huidige
SPB kan dus ook niet getoetst worden aan het vorige. Wat is wel en wat is niet
bereikt?
- Er zijn vele positieve ontwikkelingen geweest ten aanzien van de oudere jeugd
(junioren) de afgelopen jaren. Het is wel jammer dat deze jeugd hierna niet meer
aandacht krijgt. De nieuwe atletiekfaciliteit is ons juist gegund op basis van deze
ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdatletiek. Nu lijkt deze jeugd een
doodlopende weg te gaan bewandelen. Er is de afgelopen tijd een discussie
geweest om een toptrainer aan te trekken voor het verspringen voor de D1 junioren,
maar de uiteindelijke beslissing was om dit niet te doen, waar ik het overigens mee
eens was. Maar vergeet de senioren baanatleten niet! Ook zij verdienen aandacht.
Als de club ze zelf niets kan bieden kun je dit inkopen. Het ontbreekt hier aan
aandacht voor de groep tussen zeg 19-35 jaar wat de baanatletiek betreft. Dit
strookt niet met de levensloopbestendige visie van de club.

Marius Wouters: Ik was bij de tweede discussieavond, daar hebben we mooie
plannen gemaakt voor de senioren baanatletiek maar daar zie ik helemaal niets van
terug in het SBP. In feite staat er in het plan nu dat je maar weg moet gaan als je
echt als junior op de baan serieus aan de slag wilt gaan. Senioren van zeg 19 jaar
kunnen dit niet voor henzelf regelen, wellicht als je 40-45 jaar bent wel. Dafne
Schippers hoeft het ook niet allemaal voor zichzelf te regelen. 

Commentaar hierop uit de zaal: bij andere sporten lijkt dit wel te lukken voor deze
leeftijdsgroep.

Michiel Riemersma: Ik sluit me aan bij Marius Wouters. Ik was bij deze tweede
discussieavond en daar zie ik inderdaad helemaal niets van terug. Het is toch
fantastisch dat we zulke mensen met ambitie hebben? Daar moeten we gebruik
van maken.

Ik werd aangesproken door een ouder van een jeugdlid over de wachtlijst. Is er echt
zo’n lange wachtlijst? Tegen de tijd dat deze wachtlijstkinderen aan de beurt zijn
ben je ze natuurlijk al kwijt aan de voetbal. Is het waar dat de groep van 22
(mini)pupillen uiteindelijk tot 4 A junioren leidt? Dan zou het mijn advies zijn om
met een grotere poule te starten zodat je ze niet kwijtraakt aan de voetbal inclusief
de mogelijk actieve ouders.

Ike Haasjes: Ik heb een opmerking over de vorm van het SBP. Het plan loopt over 4
jaren, dat is een lange periode. Ik mis bereikbare en meetbare doelen die tussendoor
gemeten kunnen worden. Er staat bijvoorbeeld dat AVT naar een stabiel aantal
leden streeft. Maar wanneer wil je dan hoeveel leden hebben? Daarnaast worden er
heel veel commissies genoemd in het plan maar ik kan er niet uithalen welke
precies. En in aanvulling op de opmerkingen t.a.v. de jeugd kan ik aanvullen dat ik
inderdaad weinig vertegenwoordigers van mijn eigen leeftijdsgroep (28 jaar) zie
hier in het clubhuis. Naast veel jeugd overheerst het grijs. Ik wil graag meedenken
voor deze groep.

Hans Bakker: Ik heb een opmerking inzake de renovatie van het clubhuis. Ik ben lid
van de werkgroep MVV en het enige duurzame in het plan lijken de LED lampjes te
zijn. Er zou ook over nagedacht moeten worden of we het gebouw niet
energiezuiniger kunnen maken. We lijken nu veel kansen te laten liggen bij de
renovatie. Binnen de werkgroep MVV is heel veel expertise aanwezig op het gebied
van duurzaamheid. Dit wordt nu niet gebruikt.

Ik heb een opmerking inzake de commerciële kant. Ik denk dat hier nog veel
mogelijkheden zijn. Ik heb zelf 7 jaar geleden meegewerkt aan het organiseren van
een businessrun via ING en dit was heel succesvol.

Er is nog een aanvulling vanuit de zaal naar aanleiding van de gemaakte opmerking
van het afgemelde AVT lid. Het plan is niet concreet genoeg. Daarnaast mag er wel
iets meer ambitie getoont worden ten aanzien van de wedstrijdsport.

Lex Borghans: Ten eerste complimenten voor het plan en de manier waarop deze tot
stand is gekomen met behulp van de georganiseerde discussieavonden. Ik sluit me
aan bij de eerdere opmerkingen inzake de ambitie wat de wedstrijdsport betreft. Ik
zou meer duidelijkheid willen hoe we als AVT nu precies de samenwerking met Altis
zien. Ook wil ik aandacht vragen voor de ledenadministratie. Het is belangrijk voor
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commerciële kansen zien willen we hier zeker op ingaan. We houden ons wel aan
ons eerder geformuleerde commerciële principe: ‘nee, tenzij’.

- Ten aanzien van de duurzaamheid bij de renovatie van het clubhuis: hier is in de
laatste bestuursvergadering over gesproken en het wordt meegenomen.

Er is een nieuw ledenadministratiepakket geintroduceerd, dit kostte veel tijd en
moeite, meer dan gedacht. Dit moest worden aangeschaft vanwege het omzetten
naar Europese incasso’s. Het pakket biedt meer mogellijkheden dan we nu
gebruiken. We gaan aandacht besteden aan deze mogelijkheden.

Ten aanzien van de samenwerking met Altis: deze koesteren wij!

Besluit: Het AVT bestuur gaat het huidige SBP op enkele punten tekstueel aanpassen
en vervolgens voorleggen aan de commissies. Het wordt ter stemming ingebracht op
de volgende ALV in 2016.

5 Begrot ing  en  contr ibut ie  2016
Vanwege deze extra ALV kon de begroting dit jaar later verschijnen. De
penningmeester licht toe dat de contributie met EUR 3,00 verhoogd is om een
sluitende begroting te krijgen. Extra uitgaven worden komend jaar verwacht
vanwege de huidige discussie inzake het gebruik van de baan in Schothorst met
Altis en natuurlijk het gebruik van de nieuwe baan in Birkhoven, waarschijnlijk
vanaf het laatste kwartaal in 2016 en het hele jaar 2017. Er zijn meer
opleidingskosten geweest voor trainers. Op zich is dit een positieve ontwikkeling,
maar leidt dit wel tot hogere kosten. Daarnaast zijn de renteopbrengsten natuurlijk
een stuk lager dan voorheen.

Opmerkingen:
Aart Bakker: wij betalen ook baanhuur als er mede door Altis gebruik van de baan
gemaakt wordt, denk hierbij aan de gezamenlijke MILA training. Lex Borghans: het
ligt iets ingewikkelder maar we zijn hierover op dit moment in gesprek met Altis.

Michiel Riemersma wijst op een bedrag bij de jeugd op pag. 3 hetgeen niet
overeenkomt op de begroting. Dit is inmiddels aangepast en zal ter correctie naar
de webmaster gestuurd worden maandag.

Ben Philipsen: Weten we hoeveel de contributie is die je bij Altis of Pijnenburg
betaalt?
Penningmeester: AVT zit ongeveer EUR 10-15 lager dan bovengenoemde
verenigingen. Dit komt met name omdat je bij andere clubs contributie betaalt plus
opslag voor de atletiekunie en AVT hanteert een all in prijs. 

Lex Borghans: Wordt er nagedacht over contributiedifferentiatie?
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de club om adressen en functies van de leden goed bij te houden. We lopen er als
vrijwilligerscommissie tegenaan dat we leden niet kunnen bereiken vanwege het
niet kloppen van telefoonnummers en of e-mailadressen. Ik zie verder het SBP als
een kapstok, waarmee de commissies aan de slag kunnen. Ik stel voor om het
huidige plan voor te leggen aan de verschillende commissies. Zo sla je ook een
dubbelslag: het zijn immers de commissies die met het plan aan de slag moeten en
het moeten vertalen in concrete acties.

Leo Kriegsman: Ik mis ook concrete doelen in het plan.

Ik stel voor om het plan nu niet in stemming te brengen maar naar aanleiding van
het commentaar vanuit de commissies het bestuur de gelegenheid te geven om
over een en ander verder na te denken en te verwerken in het SBP. Vraag de
commissies hoe ze een en ander (willen) zien en laat het aangepast plan
terugkomen op de volgende ALV.

Vanuit het bestuur worden in reactie op bovenstaande opmerkingen als volgt
gereageerd (in samenvatting en per onderwerp weergegeven).

- De functie van een SBP is om de brede kaders aan te geven. SBP fungeert als
kapstok, maar we zijn het wel eens dat deze kapstok concreter kan. Overigens
hebben we wel degelijk teruggekeken naar het vorige SBP. Daarnaast zijn er ook nog
de jaarplannen, die zijn concreter en meetbaar. Het huidige SBP moet een richting
geven en geeft ruimte om een en ander flexibel en afhankelijk van veranderende
omstandigheden in te vullen. Soms krijg je conflicterende belangen als je concrete
doelen noemt in een SBP. Stel je zegt dat je op iedere 15 lopers 2 trainers wilt
hebben maar ook dat je de wachtlijsten wegwerkt.

- De zinsnede “Er is geen senioren baanatletiek” wordt uit het SBP gehaald.
Daarnaast willen we heel graag de hand reiken naar de vrijwilligers die ons hierbij
willen helpen. Het is een onderwerp dat wel degelijk onze aandacht heeft en
verdient.

- Ten aanzien van commerciële activiteiten wordt als voorbeeld Actify genoemt. Dit
is een samenwerking tussen de atletiekunie en zorgverzekering Zilveren Kruis. Het
idee hierbij is om lopers die nu zelf lopen via een atletiekvereninging te laten
trainen, om zo eventuele sportblessures te voorkomen. Dit komt dan weer ten
goede aan de zorgverzekeraar. Overigens start Actify met een pilot in Rotterdam
heb ik net vernomen. Het is vergelijkbaar met het genoemde ING business plan van
7 jaar geleden. De reden om hieraan mee te doen is het idee dat deze ‘losse’ lopers
op den duur lid worden van AVT. Overigens moeten er binnen de club dan wel
voldoende mensen zijn om deze lopers op te vangen en te begeleiden. Er kan een
spanningsveld ontstaan tussen de vraag en ons mogelijke aanbod.
AVT is nu een financieel gezonde club en dat willen we zo houden. Als we
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- Ton Duits deelt mee dat sinds een paar weken een paar vluchtelingen (onbetaald)
met hem meetrainen. AVT juicht dit toe.

- Nogmaals mededeling van MVV dat ze graag willen meedenken over renovatie
clubhuis.

- Vraag of er een AVT breed beleid is t.a.v. allochtonen? Bestuur zou dit toejuichen.
De werkgroep MVV neemt hiertoe initiatief.

8 Sluit ing
Thomas Plochg bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en
sluit de vergadering om 13.30 uur.

Hoe is er gereageerd op ouders die meerdere kinderen als lid hebben en om een
soort van kwantum-korting hadden gevraagd? En jeugdleden die inmiddels elders
studeren maar tegen een gereduceerd tarief ook nog lid van AVT wilden blijven,
maar toen dit niet bleek te kunnen hun lidmaatschap hebben opgezegd?
Penningmeester: Contributiedifferentatie is bijvoorbeeld het kijken naar de kosten
per onderdeel. Is wel genoemd in het bestuur. Ten aanzien van de kwantumkorting
kan ik meedelen dat er een individuele oplossing is gevonden voor 1 lid.

Ben Philipsen: Hebben we ‘illegale’ lopers?
Penningmeester: Aantal jaren geleden is een onverwachte controle uitgevoerd in
het bos. Dit heeft nauwelijks illegale lopers opgeleverd.
Ike Haasjes: Er wordt actief gecontroleerd bij de 5 km opbouw.

Bij de stemming over de begroting zijn alle aanwezige leden unaniem akkoord.

6 Verkiez ing  bestuurs leden
De voorzitter is verheugd om 3 aspirant bestuursleden te kunnen verwelkomen. Ze
stellen zichzelf kort voor.

Judith Rengert is sinds 1 jaar lid en loopt graag. In het dagelijks leven is ze manager
financial shared servicecentre bij Wessanen. Ze gaat ingewerkt worden als
penningmeester en zal na het afsluiten van het boekjaar 2015 het stokje van Cees
van Tilburg overnemen.

Sander Bisschop is vader van 2 jeugdleden. Hij heeft de laatste jaren jurywerk
gedaan en ook wel eens als assistent trainer. Hij is in september gevraagd na te
denken over de bestuursfunctie jeugd.

Ben Philipsen is inmiddels 12 jaar lid van AVT. Hij is gevraagd om de externe relaties
binnen het bestuur onder zijn hoede te nemen. Hij is tevens trainer in opleiding.

Besluit: De vergadering stemt in met de benoemingen. Alle 3 aspirant bestuursleden
mogen aan de gang als bestuurslid voor AVT!

7 Rondvraag
- Martha Meijer: Kreeg een vraag van een lid om de matjes waarop nu getraind
wordt schoon te maken en uit te hangen voordat ze opnieuw gebruikt gaan
worden.

- M.b.t. de herinrichting van het clubhuis: graag verwarming meenemen! Het is best
vaak koud in het clubhuis.
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4 .  B e s t u u r s v e r s l a g

In le id ing
2015 is voor AV Triathlon een jaar met ups en downs geweest. Absolute dieptepunt
was de inbraak met brandstichting in het clubhuis. Het was aan Peter Wiertz te
danken dat het clubhuis niet compleet is afgebrand. Hij ging direct poolshoogte
nemen nadat zijn brandalarm afging. Een andere gebeurtenis die impact op het
bestuur had, was het afscheid van Karin Knopper en vooral het misfortuin dat haar
daarna ten deel viel. Het bestuur is dan ook ontzettend blij dat ze weer op de club is
en haar rondjes hardloopt. 
Gelukkig toonde de club veerkracht en boekten we ook succesjes. Het is prachtig dat
de gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van atletiekfaciliteiten in
Birkhoven op het grasveld schuin tegenover het clubhuis.   

In dit jaarverslag beschrijft het bestuur van AV Triathlon de opvallende en minder
opvallende zaken in 2015. De verslaggeving begint met het bestuursbeleid en
daarna volgen de jaarverslagen van de diverse commissies en het financieel verslag
van de penningmeester over 2015. 

Het bestuur van AV Triathlon wenst alle leden veel leesplezier en hoopt velen van
jullie te ontvangen tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 mei 2016
in ons clubhuis te Birkhoven. Als bestuur vinden we het belangrijk om
verantwoording af te leggen over hetgeen we afgelopen jaar hebben gedaan. Dus
komt allen!

3 .  V e r k i e z i n g  B e s t u u r s l e d e n

3.1 .  Statuten Ar t .  9  Bestuur
Lid 2a. Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen
bestuursleden kandidaat worden gesteld door het  bestuur of door tenminste drie
leden. De Kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.

Rooster  van aftreden bestuur  2016

Wie Wanneer ge-/herkozen: (mei) Benoemd tot
Jos Gloudemans 2007 ( jan), 2010, 2013 mei 2016
Cees van Tilburg 2008, 2011, 2014 mei 2017 (treedt af)
Piet Bergsma dec 2009, 2013 mei 2016 (treedt af)
Henk Rawee 2012, april 2015 mei 2018
Henk Knol 2013 mei 2016 (treedt af)
Susan Hagevoort nov 2013 mei 2017
Thomas Plochg april 2015 mei 2017
Marc Veekamp april 2015 mei 2018
Judith Redert november 2015 november 2018
Sander Bisschop november 2015 november 2018
Ben Philipsen november 2015 november 2018

De benoemingen van Jos Gloudemans, Piet Bergsma en Henk Knol eindigen deze
maand. Alleen Jos Gloudemans stelt zich beschikbaar voor herverkiezing.

3.2 .  Kascommiss ie
Paul Bunnik is in 2015 voor een tweede periode van 2 jaar benoemd. Hij is tot en
met 2016 lid van de kascommissie.
Harrie Sysling is in 2015 voor een eerste periode van 2 jaar benoemd. Ook hij is tot
en met 2016 lid van de kascommissie
Jeen de Vries en Herman Kemperman zijn plaatsvervangend lid van de
kascommissie. Het bestuur stelt voor hen ook voor 2016 als plaatsvervangers aan te
wijzen.
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• Gooi en Eemlandinstuif
• CD-competitie
• Regionale baancompetitie
• Hamersveldloop
• Emiclaerloop
• Heuvelrugestafette
• Zwemloop
• Clubkampioenschappen baan

Kampioenen
Het mooie van AVT is dat er vrijwilligers zijn die zich met hart en ziel inzetten voor
de club. Zo houdt Bernard Wouters keurig bij welke mensen in 2015 eremetaal
hebben gewonnen. Op basis van zijn inspanningen is het indrukwekkende overzicht
van kampioenen tot stand gekomen. In 2015 werden er maar liefst 22
podiumplaatsen behaald tijdens Nationale Kampioenschappen (NK) en
Internationale Kampioenschappen. Tussen al het loopgeweld was er ook een 3e
plaats voor Sophie Praas met het kogelstoten tijdens de Nationale D-spelen.
Opvallend is ook het succes van de triatleten! De details kunnen jullie vinden in het
speciale hoofdstuk met als titel “Kampioenen 2015”.

Strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020
Tijdens de goedbezochte ALV op 14 november 2015 presenteerde het bestuur het
strategisch meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Tijdens de vergadering toonden de
leden hun betrokkenheid door kritische doch constructieve opmerkingen te maken.
Het ging ergens over. Om die reden heeft het bestuur besloten het strategisch
beleidsplan 2016-2020 voor te leggen aan de commissies en op grond daarvan te
herzien.

Vooruitblik 2016
Voor het jaar 2016 zijn er weer plannen gemaakt. De belangrijkste plannen zijn dat
het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 zal worden vastgesteld en dat de
trainingsfaciliteiten voor atletiek in Birkhoven nader worden uitgewerkt en
uitgevoerd. Als bestuur gaan we de leden actief betrekken bij deze voor de club
belangrijke beleidsontwikkelingen. 

Het herziene strategisch meerjarenbeleidsplan presenteren we als bestuur tijdens
de ALV in het voorjaar. Tijdens de 2e ALV in het najaar zullen we ook de begroting
2017 aan de leden voorleggen.

Dankwoord
Samenvattend kunnen we concluderen dat we als vereniging weer een succesvol
jaar achter de rug hebben. Dit is tot stand gekomen door de inzet van velen d.w.z.
(assistent)trainers, commissieleden, jury, evenementorganisaties en vele anderen. 

Jaarvers lag  2015

Bestuur
Halverwege 2015 nam Karin Knopper afscheid als bestuurslid Jeugd en kondigde
Cees van Tilburg zijn afscheid als penningmeester aan. De laatste gaf aan om nog
één jaar aan te blijven om zijn opvolger in de persoon van Judith Redert te kunnen
inwerken. Verder nam Sander Bisschop in het najaar de vacante portefeuille Jeugd
over. Tot slot trad Ben Philipsen aan als bestuurslid externe zaken. 

Het bestuur was eind 2015 op volle sterkte en telde eind 2015 11 personen.

Maria Nijenhuis en Martine Giesbers hebben naar alle tevredenheid per toerbeurt
de notulen verzorgd.

Financieel
De vereniging heeft een gezonde vermogens- en liquiditeitspositie. Het jaar 2015
werd helaas afgesloten met een negatief resultaat van 8.148 euro. Dit bedrag is
onttrokken aan het eigen vermogen. De financiële details m.b.t. het jaar 2015 zijn
elders in dit jaarverslag te vinden (zie inhoudsopgave).

Aantal leden
Het aantal leden per ultimo 2015 was 1165. Daarvan 53 % mannen, 47 % vrouwen.
De gemiddelde leeftijd van de leden is 45 jaar.

Commissies
In 2015 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het aantal commissies en het
aandachtsveld van de diverse commissies. Er hebben zich in 2015, zoals elk jaar
gebruikelijk is, wel diverse wisselingen voorgedaan in de samenstelling van de
commissies.

Wedstrijdevenementen
Op 29 november 2015 organiseerde AV Triathlon de 2e Vlasakkerloop in successie.
Met wederom een groot deelnemersveld werd tussen de koude regenbuien door
hardgelopen en gewandeld. Er hing wederom een prima sfeer. Iedereen genoot van
het prachtige parkoers.

In 2015 werden ook de volgende wedstrijdevenementen georganiseerd:
• Regionale crosscompetitie jeugd
• FUNtriathlon
• Pupillencompetitie
• Clubkampioenschappen cross
• Paaswedstrijd
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5 .  C o m m i s s i e s

Jaarver slag en 2015 en plannen 2016

5 . 1 .  Hard l o p en  v o lwa s s e n e n

Wat  doen we
Als commissie ‘Hardlopen volwassenen’, zijn wij en willen wij zichtbaar zijn voor alle
trainers van de loopgroepen voor de volwassenen. We zorgen als commissie voor
een continuïteit van alle trainingen. Zowel in de winter en zomer. Voor deze beide
seizoenen maken we een rooster met diverse trainingen voor alle niveaus. Ook
willen we een voortdurende kwaliteit impuls voor alle trainers. We hopen dat te
bereiken door middel van een ‘train de trainer’ programma. We zijn dus een
commissie die de trainers stimuleert , ondersteunt en bijstaat.

Wie zijn we
De commissie bestaat uit de volgende leden: 
Christl Foekema - Ton Duits - Joop Klein Haarhuis - Ruud van de Eshof - Gies Stolze –
Hatice Durmaz – Henk Knol – Ruud van Basten en Hein Dekker.

Rob Kleyweg was tot oktober ook een commissielid. Hij was vele jaren
contactpersoon voor de niveau 3 / 4 en de wedstrijdgroep. Ruud van Basten heeft
de taken van Rob overgenomen.

Hatice Durmaz is onze secretaris van de commissie. Maar Hatice stopt na vele
verslagen, mailtjes voor alle trainers en notulen. Maar gelukkig hebben we met
Anique van der Meijden deze vacature reeds ingevuld.

Het  afgelopen jaar  2015

Naast de vaste momenten, het maken van het zomerschema en winterschema, en
het daaraan gekoppelde trainersoverleg, heeft de commissie ook 4x per jaar een
presentatie voor alle trainers verzorgd in het kader van ‘train de trainer’. In 2015 was
dit een presentatie van Elisabeth de Nooijer over sport & voeding. Een cursus van
Carel Schott, een zogenaamde GEMS training. Een soort krachttraining voor
hardlopers. Ook heeft Ruud van de Eshof een calamiteiten oefening verzorgd. En
was er een presentatie van Leon Broere over hardlopen en mentaal.

In 2015 konden we met 56 trainers met 32 verschillende niveaugroepen per week
trainen op 4 verschillende startlocaties. Helaas zijn in dit jaar 8 trainers gestopt met
verschillende redenen. Maar hebben we alweer 6 aspirant trainers die een
trainerscursus hebben gevolgd en op dit moment stage lopen bij een loopgroep.

Namens het bestuur van AV Triathlon wil ik allen die hieraan hebben bijgedragen
bedanken. Wij hopen dat we in de toekomst weer kunnen rekenen op de inzet van
onze leden zodat onze vereniging ook in de komende jaren goed blijft functioneren. 

Thomas Plochg, mede namens de andere bestuursleden van AV Triathlon

Piet Bergsma
Sander Bisschop
Jos Gloudemans
Susan Hagevoort
Henk Knol
Ben Philipsen
Henk Rawee
Judith Redert
Cees van Tilburg
Marc Veekamp
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Plannen 2016

Trainingen
We blijven ons als commissie inzetten voor een continuering van alle trainingen
voor alle niveaus. Daarnaast willen we weer opbouwtrainingen gaan verzorgen voor
een aantal loopevenementen of speciale afstanden als een 10 kilometer of trainen
voor een marathon. En willen we nieuwe en andere trainingsvormen stimuleren,
zoals Bootcamp achtige trainingen, krachttraining voor lopers en speciale clinics.
Ook het aantrekken van nieuwe leden door middel van een nieuwe trainings- en
abonnementsvorm heeft onze aandacht.

Nieuwe trainers
In 2016 zullen we doorgaan met het blijven werven van nieuwe trainers. Dat blijft
een belangrijke taak voor de commissie. Gezien het verloop moeten we per jaar vier
à vijf trainers opleiden om voor alle trainersgroepen minimaal twee trainers te
hebben en de uitstroom aan trainers te compenseren.

Kwaliteitverbetering
Naast het werven van nieuwe trainers willen we ook werken aan de kwaliteit van
onze trainers. Veel trainers binnen de vereniging hebben het looptrainer 2 niveau.
We hebben echter de ambitie om ook de nodige trainers op looptrainer 3 niveau (of
hoger) te hebben. De atletiekunie biedt voortdurend cursussen aan op al deze
niveaus. Onze commissie zal deelname aan deze cursussen stimuleren. En om al
deze trainers te begeleiden, tijdens de cursus, hebben we ook praktijkbegeleiders
nodig. 

Binnen de vereniging hebben we genoeg potentieel om alle trainers, middels clinics
en presentaties, andere inzichten aan te bieden. We zetten ons in om minimaal drie
maal per jaar de trainers van onze vereniging een leermogelijkheid aan te bieden. In
het kader van ‘train de trainer’ zijn het komende jaar weer drie leuke en leerzame
presentaties gepland.

Samen met Gert van den Hoven en Ton Duits werken we aan een plan hoe wij de
deskundigheid en vaardigheden van onze trainers kunnen gaan monitoren en
verbeteren. Middels het observeren en terugkoppelen willen we alle trainers
hiermee ondersteunen.

Kostenbeheersing
De commissie zal het komende jaar nog meer op de kosten gaan letten. Dit met als
doel om het beschikbare budget en de uitgaven in balans te houden en
verrassingen te voorkomen.

Van de 32 verschillende niveaugroepen hebben we afgelopen jaar van 2 groepen
afscheid moeten nemen. Een niveau 3 groep op zaterdag en een niveau 3 groep op
dinsdagavond.

Ook de wedstrijdgroep van AV Triathlon is helaas gestopt en gaat nu verder als een
niveau 5 groep.

Blessure preventie
Nog graag even onze speciale aandacht voor een speciale training op
zaterdagochtend. Het is de zogenaamde blessuretraining voor atleten die nog
geblesseerd zijn of geblesseerd zijn geweest. Ton Duits, Adrie van de Graafeyland en
Ron Moeliker zijn de hersteltrainers voor deze groep. Maar ook deze trainers kunnen
een blessure krijgen. Dus zijn we ook op zoek naar deze speciale trainers.

Wat hebben we nog meer gedaan voor onze trainers: Alle trainers die een
avondtraining verzorgen hebben een reflecterend hesje ontvangen. Meer
herkenbaarheid voor de trainer en nog veilig ook.

We werken op dit moment aan het verbeteren van het ‘trainers Handboek’. En
stellen we een nieuwe kleding outfit samen voor onze trainers. Tevens maken we
een update van de fotowand in de gang van ons clubhuis van alle trainers.

We werken ook aan een beleid, samen met het bestuur, voor het verbeteren van de
kwaliteit van onze trainers. Ook maken we een eerlijker vergoedingenbeleid waarbij
we trainerskwaliteit en -niveau koppelen aan deze vergoeding.

Voor een betere communicatie tussen onze commissie en de trainers hebben we
een digitale nieuwsbrief gemaakt. We kunnen hierin alle zaken aangeven die we als
commissie hebben besproken in onze vergadering. Ook hebben we, in het kader van
deze betere communicatie, een trainersborrel georganiseerd. Begin september zijn
we samen geweest met een groot aantal trainers. Onder het genot van een drankje
en een hapje hebben we diverse zaken besproken. Veel genoemde initiatieven van
de trainers kunnen we prima gebruiken in ons beleid van kwaliteitverbetering en
plezier in lopen. Ook voor het verbeteren van deze kwaliteit zijn een 4-tal trainers
(Joop A, Christl, Patrick, Leon) in 2015 begonnen met een LT3 cursus. Een pittige
cursus waarbij de trainer nog meer kennis meekrijgt van trainingen, omgang met
lopers, het maken van schema’s en alle zaken die je nodig hebt als een gedreven en
enthousiast trainer van AV Triathlon.

Tijdens een bijeenkomst van alle trainers, een zogenaamd trainersoverleg, hebben
we alle trainers een alu deken uitgereikt als uitbreiding van het EHBO-tasje.
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NBT licenties
De groei zit er bij de triathlonsport nog steeds in. Ook in 2015 is het aantal atleten
dat een triathlonlicentie heeft toegenomen. Eind 2015 waren er 67 leden die een
triathlonlicentie hadden. Een goede ontwikkeling voor de sport binnen AVT. 

Zwemmen
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze hoofdtrainer. We
hadden blijkbaar een goede. Hij is namelijk in dienst gekomen bij de Nederlandse
Triathlonbond. Gelukkig hebben de assistenttrainers het gat goed op kunnen
vangen. Ondertussen wordt gezocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

Aan de opzet van de trainingen is niets gewijzigd, nog steeds elke maandag- en
vrijdagochtend (06:00-07:00). Dat de triathlonsport groeiende is blijkt ook uit het
aantal zwemmers, dit is stijgende.

In de zomermaanden is er weer veelvuldig buiten gezwommen (Henschotermeer,
Zeumeren). Het animo varieerde van enkele deelnemers bij koud weer tot ca. 15 bij
aangenaam warm weer.

Wielrennen april-september
Het aantal verschillende deelnemers aan wielrennen is circa 90. Dit aantal groeit
langzaam.

Kern van het wielrennen zijn de maandagavondtrainingen. Trainingen vonden
plaats in vier niveaus, aantal deelnemers varieerde per avond tussen 15 en 40. 
Nieuw in 2015 was een speciale triathlon trainingsgroep. In deze groep wordt naast
gefietst ook gelopen en incidenteel gezwommen. Deze nieuwe groep voldoet aan
een behoefte, tussen 4 en 10 deelnemers deden mee. 

Beleid

Het beleid van AV Triathlon en de commissie blijft dat minimaal twee trainers
beschikbaar moeten zijn voor de diverse trainingsgroepen. We streven naar een
groepsgrootte van minimaal 10 en maximaal 25 atleten. Ook willen we als
commissie dat er een homogeen prestatieniveau binnen de groepen is. De trainers
houden dit in de gaten en stimuleren eventueel de atleten naar een andere
niveaugroep te verhuizen.

Hein Dekker en Christl Foekema

5 . 2 .  T r i a t l o n

Het  afgelopen jaar  2015

Triathlon
De triathloncompetitie is voor de vereniging een verbindend element in de anders
zo individualistische sport. Het herenteam deed mee in de tweede divisie en het
damesteam in de eerste divisie. Beide teams hebben goed kunnen meedraaien in de
competities. Elk jaar wordt het weer lastiger om een hoge klassering te behalen, de
competitie wordt steeds sterker. Deelname aan de competitie wordt door de
vereniging ondersteund.

Op individueel niveau is er ook goed gesport. AV Triathlonners zijn actief geweest
bij du- en triathlonwedstrijden uiteenlopend van korte en regionale wedstrijden tot
lange internationale wedstrijden. Daarbij zijn de nodige podiumplaatsen behaald,
ook bij o.a. het Nederlands kampioenschap duathlon (Jony Heerink) en het
Nederlands kampioenschap middellange afstand (Hans van der Linden, H65).

Nieuwe triathleten kunnen met hun vragen in eerste instantie terecht bij Wouter
Berendsen. 

FUNtriathlon
Onder wederom stralend weer is op woensdagavond 1 juli 2015 de 4e FUNtriathlon
gehouden. Het is een kleinschalige triathlon voor kinderen en volwassenen (team
relay) en elk jaar staan er weer meer deelnemers aan de start. Voor de jeugd (t/m 12
jaar) waren de afstanden 100 m zwemmen, ca. 3 km fietsen en 1 km hardlopen.
Voor de oudere jeugd en de volwassenen was er alleen een team relay wedstrijd. In
totaal stonden 27 kinderen en 29 teams aan de start. Het was een mooie
mengeling van beginners en cracks.

Na afloop vermoeide maar blije gezichten. Op naar het eerste lustrum op
woensdagavond 6 juli 2016.
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Clubweekenden
Om met elkaar in een andere en uitdagende omgeving mooie en uitdagende
tochten te maken zijn drie clubweekenden georganiseerd. 

MTB weekend
In maart was de derde editie van het MTB weekend. 13 deelnemers hebben na een
startclinic van Benjamin de Vaal op vrijdag vanuit Les Gattes zaterdag en zondag
door de Ardennen getoerd.

Triathlon trainingsweekend 
Het weekend vond van 17 t/m 20 april plaats in Wijhe. We waren met een groep
van 14 deelnemers die getraind werden door Harry den Boer en Wouter Berendsen. 

Wielrenweekend
In september was het tweede Wielrenweekend, ook in de Ardennen. Een kleine
groep van zes enthousiastelingen heeft vanuit Remouchamps een paar prachtige
tochten gemaakt.

Veiligheid
In 2015 zijn we een aantal acties gestart om de veiligheid tijdens onze
fietstrainingen te vergroten. Directe aanleiding was een ernstig ongeval en de
uitkomst van het tevredenheidsonderzoek.

We hebben van alle MTB leden basis info verzameld (waaronder tel. thuisblijver),
zodat we bij ongeval adequater kunnen optreden. In 2016 realiseren we dit ook voor
de wielrenners. 

Daarnaast volgt een deel van onze fietstrainers in 2016 de opleiding tot
Wegkapitein van de NTFU, gericht op vergroten veiligheid en sociaal gedrag tijdens
het fietsen. Uiteraard willen we dit in 2016 in onze trainingen verwerken. 

Op woensdagavond werd er in de maanden april en september op de wielerbaan
getraind. De overige maanden werd er getoerd. In het seizoen 2015 wederom in
twee niveaugroepen, met vaste voorrijders. Aantal deelnemers op woensdag lag
tussen 15 en 25.

We zijn een zaterdagochtend toergroep gestart, de opkomst was wisselend (2-10
deelnemers). In overleg is besloten halverwege het seizoen deze groep te stoppen. 
De extra wielrenactiviteiten komen niet uit de verf. Voor deelname aan een
gezamenlijke toertocht melden zich slechts 8 deelnemers. 
Het goodbye diner in september voor wielrenners en triatleten trok circa 25
deelnemers. 

We zijn gestopt met een flyer te maken voor het wielrenprogramma. Alle informatie
staat inmiddels heel overzichtelijk op onze nieuwe site. 

In het najaar hebben we onder onze wielrenners een tevredendheidsonderzoek
gehouden. Belangrijkste verbeterpunten liggen op het vlak van communicatie en
veiligheid. Daaraan geven we in 2016 invulling. 

Mountainbiken ( jan-mrt en okt-dec)
De groep mountainbikers is stabiel. De sfeer tijdens de trainingen en het diverse
activiteitenaanbod dragen hier zeker aan bij. Inmiddels zijn er 60 leden die
meedoen aan onze MTB activiteiten. 

Vier keer per seizoen was er een toertocht: herfsttoertocht, snertrit met lunch,
Sneeuwtoertocht met Apfelstrudel in de Skihut en Adieutocht als afsluiting van het
MTB seizoen, met lunch. Deelnemers aantallen tussen 15 en 35.  
De clinic met externe instructeurs (MTB challenge) in december en januari zat met
20 deelnemers vol en vormt een waardevolle aanvulling op de reguliere trainingen.

In het seizoen 2015-2016 waren er drie niveaus: 1 (beginners), 2 (licht gevorderden)
en 3 (gevorderden). De niveaus zijn inmiddels duidelijk en uitgebreid omschreven
en dit staat op onze site.

Op woensdagochtend wordt er op de
mountainbike getoerd. Deze groep is
klein en stabiel, per keer zijn er 4-6
deelnemers. 

Al onze mountainbikers van niveau 2 en
3 hebben inmiddels een MTB vignet
aangeschaft, waarmee we bijdragen aan
aanleg en onderhoud van MTB routes. 
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Plannen voor  2016

Keistadtriathlon Amersfoort
Een groep enthousiaste triatleten is in 2015 begonnen met de voorbereidingen voor
een heuse triathlon in Amersfoort. De voorbereidingen lopen goed en de wedstrijd
is gepland op 4 september 2016. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van
atleten en de vereniging in vervulling. Om de wedstrijd mogelijk te maken zal een
beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers vanuit de vereniging. Houd de
website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de
Keistadtriathlon Amersfoort. 

Verdere plannen voor 2016
• Continuering van de wedstrijden die door AVT worden georganiseerd 

(zwemloop en FUNtriathlon). 
• Deelname aan nationale triathloncompetitie door een damesteam (eerste

divisie) en herenteam (tweede divisie) en daar tevens meer ruchtbaarheid 
aan geven.

• Verder zullen de reguliere onderdelen van de triathlon weer zijn beloop 
krijgen (zwemtrainingen, fietstrainingen, weekendjes etc.). Ook wordt er 
meer aandacht gegeven aan het verzorgen van (externe) clinics. 

• In het MTB seizoen 2016-2017 willen we meer aandacht voor de niveau 
indeling.

• We willen het aantal fietstrainers en vooral het aantal MTB trainers verder
uitbreiden. 

• We willen ook de opleiding van onze trainers beter in kaart brengen en 
stimuleren. 

• We streven naar een kwaliteitsdocument gericht op de triathlon trainers. 
• We willen meer en structurele aandacht voor het veilig fietsen.
• We willen gezamenlijke clubkleding voor onze wielrenners invoeren. 
• We verbeteren de communicatie rondom het wielrennen, met name bij 

de start van de maandagavond trainingen. 
• We zoeken naar uitbreiding van de triathloncommissie.

Marc Veekamp, Duncan Wouterson en Sander Teeuwisse

5 . 3 .  J eugd

Het  afgelopen jaar  2015

Ondanks een kort lijstje met voornemens voor 2015, is er toch veel gebeurd.
Wat waren de plannen:

Indoor fietstrainingen winter
Het enthousiasme voor de tacx trainingen blijft hoog. Hans van der Linden geeft
met veel enthousiasme de trainingen welke bedoeld zijn om goed voorbereid het
zomer fiets/triathlon seizoen in te gaan. De trainingen starten met een half uur
core stability (zeer belangrijk) om daarna in ca. 1 uur menige zweetdruppel kwijt te
raken op de fiets. Het aantal deelnemers schommelt tussen de 15 en 20.

Kleding
Alle kleding voor onze fietstrainers is in 2015 vervangen. 

Trainers 2015
Onze trainers in 2015:

Zwemmen: Harry den Boer, Wouter Berendsen
Wielrennen, trainers: Harry Vossegat, Sander Teeuwisse, Marcel Hagen, 

Peter van Mosel, Paul Steehouder, Duncan Wouterson 
(in opleiding), Harry den Boer (fiets/triathlon)

Wielrennen, voorrijders: Marc Veekamp, Arjen de Leeuw, Gerjan van Roekel
Mountainbiken: John Waardenburg, Gerrit van Gessel, 

Sander Teeuwisse, Harry Vossegat
Tacxtrainer: Hans van der Linden

We hebben afscheid genomen van Bert Zijlstra (MTB)

Triathloncommissie
De triathloncommissie is in 2015 versterkt met Duncan Wouterson, hierdoor is de
commissie slagvaardiger geworden. De commissie bestond in 2015 uit: Marc
Veekamp (coördinatie wielrennen en mountainbiken, liaison bestuur), Sander
Teeuwisse (voorzitter, zwemmen en triathlon) en Duncan Wouterson (algemene
zaken). 

De triathloncommissie heeft vier keer samen de voortgang besproken, één keer
tijdens een gezamenlijk etentje. Eind 2015 heeft de commissie een eigen begroting
voor 2016 opgesteld, welke in het bestuur is geaccordeerd. Verder werkt de
commissie aan een kwaliteitsdocument.

Communicatie
Via een mailinglijst worden de fietsers, zwemmers en triathleten geïnformeerd over
de laatste ontwikkelingen. Voor fietstrainingen wordt daarnaast een
Whatsappgroep gebruikt. Op deze manier wordt een grote groep atleten bereikt. 
Ook de AVT website is een belangrijk kanaal om de triathlonactiviteiten te delen
met de atleten. In mailings met aankondigingen verwijzen we steeds naar de site. 
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Evenementencommissie. Geen vervanging. Zoeken vrijwilligers vormt
probleem
Nicole Bakker Schut heeft besloten om definitief de sociale evenementen te gaan
organiseren naast Iris Haitsma.

Zorgen voor voldoende praktijkbegeleiders en een opleider ABAT2
Voor wat betreft het opleiden van jeugdtrainers, heeft John Machiels aangeboden
om de ABAT (assistent baanatletiektrainer) niveau 2 te verzorgen, indien er
voldoende animo is. In 2015 is er geen cursus georganiseerd.
Margot Visser is in 2015 begonnen aan de opleiding BAT (baanatletiektrainer)
niveau 3 (zij is hier inmiddels vanwege persoonlijke omstandigheden mee gestopt
en heeft de opleiding niet afgerond).
Om Sander Rutten, onze enige officiële praktijkbegeleider, te ondersteunen zijn
Inger Weeren en John Machiels gevraagd. Dit driemanschap gaat hopelijk in 2016
weer nieuwe trainers begeleiden.

Overdracht andere functies binnen de Cie
Kristel Schlangen draagt na vele jaren het wachtlijstbeheer over aan Marion van der
Meer. Marion heeft tevens, samen met Cinthia Meerzorg en in overleg met enkele
jeugdtrainers, een nieuw systeem gemaakt voor de prestatiekaarten. In 2016 zullen
alle pupillen en de D- junioren hier informatie over ontvangen.
Dymph van Kuijk is gestopt als wedstrijdsecretaris voor de junioren. Daarnaast deed
ze de nieuwsbrief en verzorgde ze de berichtgeving rondom wedstrijden op de
website. Haar functie is overgenomen door Rene van Veen.
Tot slot is de jeugdcommissie uitgebreid met Martijn Blijenberg. Hij gaat de
nieuwsbrief voor de jeugd verzorgen zal contact onderhouden met de webredactie
namens de jeugd.

Wachtlijsttraining

Er zijn plannen gemaakt om de kinderen van de wachtlijst 1 keer per maand een
training aan te bieden. John Machiels zou dit samen met Nicole Philippens gaan
verzorgen. Inmiddels is er overleg gaande met Altis en in 2016 zal gekeken worden
of hier gezamenlijk actie in kan worden genomen. Er zijn plannen om in het
wachtlijstbeheer meer gezamenlijk op te trekken met Altis.

Overige zaken
Eveneens in 2015 is er, op grond van extra geld dat de gemeente had vrijgemaakt
voor sportaccommodaties, samen met Altis, een aanvraag gedaan voor een atletiek
trainingsfaciliteit op sportpark Birkhoven. Op diverse manieren zijn
gemeenteraadsleden en wethouder benaderd en geënthousiasmeerd voor de
plannen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een toezegging van 400.000 euro voor
aanleg van deze faciliteiten. Een werkgroep buigt zich inmiddels over de invulling
van deze accommodatie.

• Ellen Palstra wil aftreden, voorzittersfunctie vacant.
• Sander Rutten wil ook zijn werkzaamheden beëindigen of langzamerhand

afbouwen.
• Evenementencommissie. Geen vervanging. Zoeken vrijwilligers vormt 

probleem.
• Zorgen voor voldoende praktijkbegeleiders en een opleider ABAT2.
• Wachtlijst training.
• Etentje met alle trainers.

In 2015 stonden er meer zaken “op stapel” dan bovengenoemd. De jeugdafdeling
zou een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het nieuw op te stellen beleidsplan
van de vereniging.

Bij de discussie-avonden, waarbij input kon worden gegeven voor het nieuwe beleid
was de jeugdafdeling voldoende vertegenwoordigd. Er is gesproken over de
samenwerking met Altis, de toekomst van de jeugdatletiek met betrekking tot
professionalisering, baanatletiek voor senioren, zijn veranderingen wenselijk en
zoja, hoe passen deze binnen onze vereniging en onze kernwaarden.

Het nieuwe beleidsplan voor 2016-2020 zal in 2016 worden gepresenteerd door het
bestuur.

Etentje met alle trainers
Op de valreep van 2014/2015 is er een maaltijd georganiseerd in het clubhuis voor
alle jeugdtrainers. Ook de trainers van Altis waren hierbij uitgenodigd. Het clubhuis
was omgebouwd tot een gezellig eethuis en de reacties waren bijzonder positief. Er
is in de jeugdcommissie geopperd om een gezamenlijk eten met alle trainers om
het jaar te herhalen.

Ellen Palstra wil aftreden, voorzittersfunctie vacant
Er waren vacatures die gelukkig allemaal opnieuw zijn ingevuld. Met name Ellen
Palstra is daar bijzonder actief in geweest. Mensen zijn door haar persoonlijk
benaderd en na een aantal gesprekken heeft zij het voorzitterschap van de
jeugdcommissie over kunnen dragen aan Eddy van der Meer en Albert Post. Uit
dezelfde gesprekken kwam ook een kandidaat naar voren voor de bestuursfunctie.
Sander Bisschop heeft in november de portefeuille jeugd over genomen van Karin
Knopper.

Sander Rutten wil ook zijn werkzaamheden beëindigen of langzamerhand
afbouwen
Sander Rutten heeft eind 2015 het coördinatorschap A/B junioren overgedragen
aan Leo Kriegsman, die nu naast coördinator C junioren “aanspreekpunt” voor de
A/B junioren is. Leo is tevens na de zomervakantie begonnen als verspringtrainer
voor de A/B junioren en heeft daarmee een lang openstaande vacature vervuld.
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Doelen voor 2016

1. Concreet maken van de LTAD visie voor de jeugd van AVT
Al geruime tijd wordt binnen de jeugdafdeling de “Canadese lijn”gevolgd, zonder
dat dit formeel is vastgelegd. 

Plan van aanpak: 
a. Beschrijven wat de visie inhoudt, hoe wij als jeugd afdeling deze visie gaan 

omarmen en gaan toepassen in de praktijk. 
b. Kwaliteitsontwikkeling van de trainingen om de jeugdvisie te realiseren.

2. Samenwerking met Altis verbeteren waar nodig en eventueel uitbreiden
We moeten meer gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten om het
potentieel aan geïnteresseerde  voor de atletiek een gevarieerd programma te
bieden.

Plan van aanpak:
a. Werkgroep samenstellen om de huidige problematiek in beeld te brengen 

(reeds gedaan door het bestuur).
b. Gezamenlijk met Altis een plan van aanpak opstellen.

3. Aanpak van de wachtlijst en informatie voorziening potentiële leden
Tijdens de jaarlijkse introductie ochtend voor pupillen is ter sprake gekomen dat er
te weinig informatie door AVT wordt verstrekt nadat een kind op de wachtlijst is
geplaatst. Hierdoor is het mogelijk dat kinderen een andere sport kiezen en er een
vertroebeld beeld ontstaat van de actuele wachtlijst.

In november is Veerle Bakker benoemd tot sportvrouw van het jaar en haar zus
Jasmijn Bakker tot sporttalent van het jaar.
Naast de mooie prestaties van Veerle en Jasmijn zijn er in totaal nog vele NK
medailles behaald.

Zaken die we willen meegeven voor 2016
Dit afgelopen jaar is opnieuw een discussie naar voren gekomen hoe er kan worden
omgegaan met getalenteerde junioren atleten. Wat heeft AVT daarin te bieden?
Zou het plan om te werken met twee groepen, een plusgroep en een basisgroep bij
C en D junioren, opnieuw uit de kast getrokken kunnen worden? Wat kun je op
regionaal niveau met de talenten; zou daarin een talentenklas te organiseren zijn
die meer trainingen krijgt dan alleen de regiotraining in het voorjaar? Wanneer
verwijs je kinderen naar een andere atletiekvereniging voor meer gespecialiseerde
training op hoger niveau? In hoeverre wil AVT, eventueel samen met Altis,
gespecialiseerde en ervaren trainers in huis halen tegen salaris? Dit laatste speelde
afgelopen jaar doordat Emile Mellaart zich aandiende en deze eis (professioneel
betaald) neerlegde. AVT is hier niet op ingegaan en heeft de kernwaarde voor ogen
gehouden: een vereniging voor en door vrijwilligers.
Toch is deze discussie nog niet afgerond en zal, ook in het kader van beleidsplan
voor komende jaren, verder gevoerd moeten worden. Hierin is een samenwerking
met Altis mogelijk wenselijk. Bijvoorbeeld in het kader van gezamenlijke bijscholing.

Een punt wat ook nader uitgewerkt moet worden is het systeem van vergoedingen
voor de AB junioren trainers. Dit zijn trainers van zowel Altis als AVT die door beide
verenigingen betaald worden. Horen trainers van Altis die op zaterdagochtend Altis
en AVT jeugd trainen hier ook bij? En is de hoogte van vergoeding (het dubbele ten
opzichte van de andere trainers) wel redelijk te noemen en staat dit in verhouding
tot wat ze leveren?

Dit jaarverslag is geschreven door: Karin Knopper en Ellen Palstra. Zij sluiten
hiermee hun periode als bestuurslid/voorzitter jeugdcommissie af.
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6. Bieden van een beter op elkaar afgestemd trainingsprogramma, zowel aan het
individu als aan groepen
Er is binnen het trainerscorps behoefte aan een separaat trainersoverleg  om af te
stemmen hoe de trainingen (zowel individueel als in groepsverband) beter op elkaar
kunnen aansluiten. 

Plan van aanpak:
a. Gesprek inplannen, doel bepalen en afstemmen

5 . 4 .  Wand e l s p o r t

Jaarvers lag  2015

Algemeen
Het jaar 2015 is voor de wandelsport opnieuw een jaar geweest van stabiliteit en
continuïteit: het aantal beoefenaars van de wandelsport is ongeveer gelijk
gebleven.

Organisatie
De Commissie WandelSport is wat samenstelling betreft vrijwel ongewijzigd
gebleven. De functie van voorzitter van de Commissie is in januari 2015 ingevuld
door Elly Bartels. De vacature voor PR en communicatie is nog niet ingevuld. De
Commissie heeft in 2015 vier maal vergaderd. 

Activiteiten
• Er is gestart met de actualisering van het ledenbestand van deelnemers 

Sportief Wandelen en Nordic Walking.
• In overleg met de trainers is begonnen aan een systeem ter behoud van 

de kwaliteit van de trainingen. 
• Met het bestuur is afgesproken de samenwerking met de regionale SGWB  

na een overgangsperiode te stoppen en lid te worden van de landelijke 
bond KWBN.

• Zowel aan de Lentecross als aan de Vlasakkerloop is deelgenomen door 
wandelaars en nordic walkers. 

• De combinatie hardlopers en wandelaars op hetzelfde parcours is niet 
ideaal. Bij de Vlasakkerloop was daarom een andere route uitgezet t.o.v. 
die van 2014. De wandelroute van de Vlasakkerloop is door 95 personen 
gelopen.

• In 2015 zijn er geen nieuwe opstapcursussen georganiseerd. 

Plan van aanpak:
a. Ieder half jaar informeren van de potentiële leden. Dit is tevens een 

toetsmoment om na te gaan of er bij de potentiële leden nog steeds een 
behoefte bestaat om op de wachtlijst te blijven staan. 

b. Indien voldoende potentiële leden organiseren van”wachtlijst” trainingen om 
kinderen te behouden voor de atletiek sport. (Gesprekken met Altis en SRO zijn 
hierover al gaande.)

c. Onderzoeken of we d.m.v. extra trainers en de nieuwe accommodatie (Birkhoven
medio 2017) meer groepen kunnen creëren en hiermee de wachtlijst bij met 
name de pupillen weg te kunnen werken.

4. Uitbreiding juryleden/trainers/praktijk begeleiders BAT3/opleider ABAT2
Omdat we een vereniging voor en door vrijwilligers zijn, is er een continue behoefte
aan mensen die op verschillende vlakken een bijdrage leveren. Binnen het
trainerscorps is er met name bij de junioren behoefte aan (assistent) trainers. Ook
aan extra juryleden is grote behoefte.

Plan van aanpak:
a. In kaart brengen hoeveel mensen we nodig hebben, rekening houdend met 

punt 3c.
b. Actieve werving van juryleden en trainers onder de ouders van onze jeugdleden. 

We kunnen dit doen via de website, jeugdnieuwsbrief, persoonlijke 
benadering (vooral met de persoonlijke benadering verwachten we “nieuwe” 
instroom te kunnen binnenhalen).

5. Wijzigen structuur prestatiekaart naar prestatiemedaille
Het huidige systeem van vast gestelde “limieten” voldoet niet aan de visie die we bij
de jeugd hanteren. Hiervoor in de plaats komt een systeem dat persoonlijke
ontwikkeling beloont.

Plan van aanpak:
a. Nicole Philippens en John Machiels hebben in het verleden nieuwe criteria op 

papier gezet om de verdeling van de prestatiemedailles meer in lijn te krijgen 
met de L.T.A.D. visie die we bij de jeugd hanteren. Dit plan wordt weer opgepakt 
en uitgewerkt tot een werkbaar systeem dat voor het baanseizoen van 2016, 
voor de pupillen en D-junioren zal worden gehanteerd. De eerste aanzet is reeds 
door Cinthia Meerzorg en Marion van der Meer gegeven, en heeft al 
geresulteerd in een uitgewerkt voorstel. De nieuwe opzet wordt uiterlijk maart 
2016 d.m.v. de website en jeugdnieuwsbrief gepresenteerd aan de leden.  

b. Na het baanseizoen zullen de bevindingen geëvalueerd worden.
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5 . 5 .  W O C �baan

Foto: Wim Slangewal

Terugbl ik  2015:

6 april Paaswedstrijd
De Paaswedstrijd in de nieuwe opzet beviel goed: losse onderdelen ipv
meerkampen. Het aantal deelnemers lag weer ruim boven de 200 (225) en vele
(top)atleten gebruikten de Paaswedstrijd als testwedstrijd of opwarmertje voor de
start van het seizoen. 

23 mei pupillencompetitie 
Een wat grijze dag die toch straalde door de ruim 230 kinderen die er zichtbaar lol in
hadden om te springen, werpen en lopen. 

20 juni CD competitie
Deze wedstrijd valt onder de auspiciën van de Atletiekunie. Een mooie dag voor met
name AV Triathlon die met kopvrouw Femke Bol bij de Meisjes C met kop en
schouders op de looponderdelen boven alle andere atleten uitstak en met de ploeg
een finaleplaats wist te behalen. De jongens D wisten zich ook bij deze
thuiswedstrijd te plaatsen voor de finale. 

12 september Gooi- en Eemland circuit ism AV Pijnenburg
Een prima wedstrijd met op het onderdeel kogelslingeren en de horden bij de
junioren B aansprekende prestaties van landelijk niveau. 
Wat betreft het Gooi-en Eemland circuit is besloten dat AV Triathlon hier niet meer
aan zal deelnemen en niet meer als trekker van het circuit zal fungeren. De redenen
hiervoor zijn dat wat betreft deelname de wedstrijden van het circuit 'tussen servet
en tafellaken' bleven zitten. De gehoopte doorgroei naar flink gevulde wedstrijden

Trainers
In 2015 zijn Trix Bloemhof en Saskia Nieuwkerk gestopt als trainers SW. Georg
Stoelinga is in 2015 gestopt als trainer bij NW. Anneke Rademaker (trainer) en
Rineke Scheepmaker (gids) zijn per 1 januari 2016 gestopt bij NW.

Klaas Boogaard (SW) en Anita Bootsma (NW) zijn begonnen met de
trainersopleiding van de KWBN. Die opleiding wordt afgerond halverwege 2016.
Martin Peersman heeft zich bereid getoond als gids te fungeren bij NW. De trainers
Nordic Walking zijn in 2015 één keer bijeen gekomen voor overleg. 

Sportief Wandelen
Op de zaterdagochtend trainen er drie groepen Sportief Wandelen en op de
dinsdagavond één groep. 
De trainers zijn in 2015 twee maal bijeen gekomen voor overleg.

Nordic Walking 
Binnen AV Triathlon zijn er bij Nordic Walking 2 niveaus: Nordic Walking en Nordic
Fitness. Beide groepen trainen op de zaterdagochtend. 

Plannen 2016
De commissie Wandelsport richt zich in 2016 op de volgende punten:
• De wandelsport binnen de eigen vereniging meer bekendheid geven 

zodat iedereen bekend zal zijn met de verschillende niveaus en disciplines. 
• Aan alle leden bekend maken dat het (tijdelijk) beoefenen van Sportief 

Wandelen en/of Nordic Walking in geval van blessures bij hardlopen of 
triathlon een optie is. Hiermee duidelijk maken dat de sportbeleving 
binnen AVT voor alle leeftijden belangrijk is zonder dat er altijd resultaat 
geleverd moet worden. Ook aan de deelnemers van de trimcursus deze 
optie bieden.

• Werving van nieuwe trainers en wandelgidsen voor zowel Sportief 
Wandelen als Nordic Walking blijft een punt van aandacht. 

• In de regio Amersfoort / Eemland bekendheid geven aan 
wandelsportactiviteiten bij AVT met als doel werving van nieuwe 
leden. Door ook de Vlasakkerloop (zowel binnen AVT als in de regio) voor 
wandelaars meer te promoten kunnen mogelijk nieuwe leden geworven 
worden. 

• Via de vrijwilligerscommissie de vacature PR en communicatie invullen.
• Bij de leden onderzoeken of er iemand bereid is sociale activiteiten te 

organiseren voor wandelaars én walkers. 
• Aan de wandelleden meer duidelijk maken dat binnen de vereniging 

behoefte is aan vrijwilligers voor diverse taken, dat er meer verwacht 
wordt dan alleen deelnemer zijn.

Namens de Commissie Wandelsport, Elly Bartels en Ingrid Valstar
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Externe contacten
De commissie heeft jaarlijks overleg met Altis met betrekking tot afstemming van
de wedstrijden op de atletiekbaan. 
Verder vindt er voor de wedstrijden intensief overleg plaats met de SRO over het in
gereed brengen van de baan voor een wedstrijd (zand verspringbakken,
wedstrijdnet discuskooi etc.). 
Tenslotte is er een regio-overleg  voor de pupillencompetitie.

Programma en plan van aanpak 2016

Wedstrijden
AV Triathlon organiseert in 2016 de volgende wedstrijden: 
• 28 maart Paaswedstrijd: conform opzet van losse onderdelen
• 16 april Pupillencompetitie: in de regio is afgesproken dat wij komende 

jaren de huidige opzet van de pupillencompetitie handhaven en dus geen 
Athletic Champs als competitie zullen invoeren. Wel zal indien mogelijk 
per wedstrijd een fun-element worden toegevoegd. 

• 21 mei CD competitie (aangemeld bij de Atletiekunie)
• 9 oktober clubkampioenschappen.

Verder heeft Altis ons gevraagd om de NK masters op onze wedstrijdkalender te
zetten. Voor dit grote evenement kunnen zij extra juryhulp goed gebruiken: 11 en
12 juni.

Jurycorps/officials
Voor 2016 staan er weer 2 jurycursussen op het programma, zodat we het aantal
van ruim 40 juryleden kunnen vasthouden. Verder zal de inzet van junioren bij de
pupillencompetitie en van de oudere pupillen (koerier e.d) bij de wedstrijden voor
junioren zoveel mogelijk gestimuleerd worden. 

Foto’s: Joost Bol

heeft niet plaatsgevonden. Verder bleef het beoogde standaard-kwaliteitsniveau
wat betreft de wedstrijdorganisatie van enkele clubs onder de maat.

11 oktober clubkampioenschappen
Met een record aantal atleten (147) en juryleden was het een drukbezette dag,
waarin niet alleen traditiegetrouw de pupillen en de junioren, maar ook dit keer een
gestaag groeiende groep masters alles op alles zetten om een pr neer te zetten of
een clubrecord te verbeteren. 

Organisatie

Commissie
De WOC Baan organisatie telt 5 leden, hiermee hebben we een kleine maar actieve
commissie. Het aantal vergaderingen is jaarlijks afhankelijk van het aantal en soort
wedstrijden. Standaard wordt er gemiddeld 4 keer per jaar vergaderd, maar
tussentijds is er veel overleg via de mail. 

Doel van de Commissie WOC Baan
Het organiseren van baanatletiekwedstrijden voor alle leeftijdscategorieën.

Taken
• Voorbereiden en uitvoeren van de baanatletiekwedstrijden
• Opstellen van een wedstrijdkalender, overleg daarover in de vereniging, in 

de regio en met Altis.
• Zorgen voor goede randvoorwaarden ( jury-kader, materiaal, etc.).
• Per wedstrijd samenstellen van het programma (muv competitie-

wedstrijden waarvan het programma vastligt).

Samenstelling commissie
Voorzitter: Ilse Jansen Hendriks
Wedstrijdleider: Bernard Wouters,
Contactpersoon regio, vereniging en Altis: Bernard Wouters
Wedstrijdsecretariaat: Miriam van Gessel
Materialen, faciliteiten baan: Henk Rawee
Jurycoördinatie: Mariska van der Vat

Jurycorps
In 2015 is het aantal juryleden op peil gebracht met twee jurycursussen. Vooral veel
ouders van de jongere pupillen hebben zich hier voor aangemeld. Het aantal ligt nu
op 41 juryleden, dit is voldoende voor het organiseren van het huidig aantal
wedstrijden. Het aantal wedstrijdofficials bedraagt 2 wedstrijdleiders, 2 starters en
8 scheidsrechters (dit lijkt heel veel maar de meeste scheidsrechters hebben
dubbelfuncties (wedstrijdleider of starter)). Bernard Wouters en Gerrit van Gessel
zijn bovendien scheidsrechter op landelijk niveau. 
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Verslag evenementen

Finale van de regio jeugdcrosscompetitie
AV Triathlon had de eer de finale van de regio crosscompetitie te mogen
organiseren. Deze wedstrijd vond plaats op 14 maart 2015. De wedstrijd is
bijzonder goed verlopen en de sfeer was ondanks het kille weer erg goed. Er waren
ruim 1200 ingeschreven deelnemers verdeeld over 18 startgroepen, van mini-
pupillen tot AB-Junioren. Voor deze finalewedstrijd waren 70 vrijwilligers in de weer.
Dit jaar hadden we voor de eerste keer gebruik gemaakt van het Out2Eat paviljoen
van de SRO. Deze horecafaciliteit was een welkome aanvulling op onze eigen
cateringtent. Ook hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van het
evenementenpakket van de Gemeente Amersfoort. Ons evenementenpakket
bestond uit dranghekken en kliko's die door het bedrijf Eemfors worden gebracht en
opgehaald. De Gemeente Amersfoort brengt hiervoor geen kosten in rekening. In
financieel opzicht was er een behoorlijk positief resultaat.

De 24e Zwemloop 
Op 15 maart 2015 vond de 24e van Keulen zwemloop plaats met een record van
278 ingeschreven deelnemers (verdeeld over 6 startgroepen). De organisatie was
versterkt en dientengevolge was er extra capaciteit om een aantal elementen
anders aan te pakken. Zo werd o.a. de indeling van de startgroepen voor het
zwemmen geoptimaliseerd waardoor de doorlooptijd van de wedstrijd korter is
geworden. Daarnaast werd er voor het eerst gebruik gemaakt van Elektronische
Tijdregistratie (verzorgd door ETU). Alles bij elkaar was de Zwemloop, vooral door de
inzet van 63 vrijwilligers, weer een groot succes. Het financiële resultaat was
positief.   

Lentecross / clubkampioenschappen
De altijd populaire clubkampioenschappen werden ook afgelopen jaar weer
gehouden, ditmaal voor de vijfde keer samen met AV Altis. De
clubkampioenschappen bevatten de onderdelen hardlopen, nordic walking en
sportief wandelen en zijn er voor zowel pupillen, junioren als volwassenen.
Met enkele wijzigingen op het parcours en in de organisatie kunnen beide
verenigingen ook ditmaal weer terugkijken op een succesvolle editie. Op 21 maart
2015 vertrokken de diverse groepen met een strak tijdschema en maakten zij kans
op een van de mooie prijzen. 
De clubkampioenschappen worden goed gewaardeerd en kennen bij zowel de
deelnemers en vrijwilligers vele bekende en vertrouwde gezichten. In 2016 worden
de kampioenschappen samen met AV Altis op zaterdag 12 maart gehouden. 

Hamersveldloop
Na een succesvolle doorstart in 2014 is de HVL in 2015 wederom georganiseerd. Dit
jaar kon gebruik worden gemaakt van de uitstekende voorzieningen van
korfbalvereniging de Antilopen (clubgebouw inclusief omkleedruimtes), wat zonder

5 . 6 .  C omm i s s i e  W ed s t r i j d e v en em en t e n

Algemeen
In 2015 heeft de commissie niet naar tevredenheid gefunctioneerd onder meer
doordat bestaande vacatures niet werden ingevuld. In oktober 2015 hebben enkele
leden zich beraden over deze situatie en dit heeft geresulteerd in een voorstel voor
een nieuwe aanpak van taakstelling en bezetting.

Taakstelling commissie Wedstrijdevenementen
De Commissie Wedstrijdevenementen coördineert en adviseert op het gebied van
kennis, organisatie voor sportevenementen van AV Triathlon (m.u.v. de
baanatletiekwedstrijden). Daarnaast bewaakt de Commissie
Wedstrijdevenementen de kwaliteit en uniformiteit van de evenementen. De
Commissie Wedstrijdevenementen is het contactorgaan tussen deze evenementen
en het bestuur.

Bezetting
De commissie kent 2 niveaus
1. Een Kerngroep Commissie Wedstrijdevenementen nader aan te duiden 

met Commissie WE/KERN:
a. Voorzitter Ries de Beer 
b. Penningmeester evenementen tevens secretaris Stan Verrest
c. Ad hoc vertegenwoordiger bestuur Henk Knol
d. Wedstrijdsecretaris Gerda Jansen
e. PR, Communicatie en Sponsoring: vacant

2. Commissie Wedstrijdevenementen incl. vertegenwoordigers van de 
evenementen nader aan te duiden met Commissie WE/PLUS:
a. Regionale Jeugdcross Lex Borghans
b. Lentecross Coenrad van ‘t Erve
c. Amersfoortse Baancompetitie Ries de Beer
d. Zwemloop Lex Borghans
e. Hamersveldloop Margot Visser
f. Fun Triatlon Sander Teeuwisse
g. Emiclaerloop Rene Bosman
h. Keistad Triathlon Sander Teeuwisse
i. Utrechtse Heuvelrugestafette Ries de Beer
j. Vlasakkerloop Ries de Beer

De commissie WE/kern komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar en de commissie
WE/plus 1 keer.
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geworden in ene tijd van 7uur 15. De herinnering bestond dit jaar uit een sixpack
speciaal bier van de Jopen Brouwerij uit Haarlem. De ‘derde helft’ is hierbij ook een
niet onbelangrijk deel van dit mooie evenement.

Vlasakkerloop zondag 29 november
De 2e Vlasakkerloop mag ook weer als een succesevenement in de boeken worden
opgenomen. Ondanks het mindere weer en een iets minder aantal inschrijvingen,
1100 tegenover 1300 bij de eerste editie. Het is een breed sportevenement met
zowel wandel- als hardloopmogelijkheden over verschillende afstanden van 1km
voor de jeugd tot en met de halve marathon. Het parcours over de Vlasakkers blijft
een uniek stukje natuur dat bij de lange afstanden kan worden aangedaan. De
organisatie – dit jaar uit 7 personen bestaand - kiest er volgend jaar voor om het
evenement eind oktober op de agenda te zetten en de halve marathon te laten
vervallen. De 10 Mijl wordt hierbij ook weggezet als een ideale voorbereiding voor
de Zevenheuvelenloop. 

Jaarplan 2016

De commissie Wedstrijdevenementen is eind 2015 merendeels vernieuwd. Het doel
voor 2016 is om de nieuwe leden van de commissie in het zadel te zetten en de
nodige coördinerende aspecten van de commissie op te pakken en verder in te
vullen. Het gaat hierbij met name om zaken als:
• De invulling van het wedstrijdsecretariaat. 
• De invulling en de verbetering van de PR en de communicatie naar de 

verschillende media als ook de invulling van een generieke opzet voor een 
website die voor de verschillende evenementen toe te passen is op basis 
van dezelfde opzet als de AVT-website.

• Een verbetering voor wat betreft het inzetten van de algemene 
vrijwilligers voor de verschillende evenementen (parcourposten, 
verkeersregelaars etc).

• Een verbetering van de informatievoorziening vanuit de 
organisatiecommissies naar de commissie WE/Kern voor wat betreft de 
algemene informatie over een evenement.

Als een mooi nieuw evenement op basis van een initiatief vanuit de
Triatloncommissie kan worden genoemd de Keistadtriatlon die in het centrum van
Amersfoort, het Eemplein, georganiseerd gaat worden. 

Namens de Commissie Wedstrijdevenementen

meer een boost aan het evenement heeft gegeven. Het aantal lopers steeg van 251
in 2014 naar 350 in 2015. De commissie kwam in 2015 helaas wel twee
commissieleden tekort, wat met name op de dag zelf bij de commissieleden
waarneembaar was. Ook het werven van vrijwilligers blijft relatief moeizaam gaan.
Het zou de organisatie van het evenement ten goede komen, indien deze twee
punten in 2016 konden worden verbeterd.

24e Runnersworld Amersfoortse Baancompetitie
De 24e Runnersworld Amersfoortse Baancompetitie – door een driemanschap
georganiseerd - kende 140 inschrijvingen, het maximale dat wordt toegestaan. Het
is een mooi baanatletiekevenement met een wereldtopper als winnaar: Cees
Stolwijk van Altis, dit jaar voor de 4de keer en met in iedere serie een mooie
onderlinge strijd voor een persoonlijke snelle tijd. De competitie gaat over 5
afstanden te weten 5000, 3000, 2000, 1500 en 800 meter. Dit jaar ook voor het
eerste met elektronische tijdwaarneming. Bij de jeugd blijft de deelname van AVT-
leden helaas ver achter bij de deelname van Altis-leden. Erik Verboom heeft de
organisatie na vele jaren verlaten en wordt vervangen door Christien van Gastel. 

4e FUNtriathlon
Onder wederom stralend weer is op woensdagavond 1 juli 2015 de 4e FUNtriathlon
gehouden. Het is een kleinschalige triathlon voor kinderen en volwassenen (team
relay) en elk jaar staan er weer meer deelnemers aan de start. Voor de jeugd (t/m 12
jaar) waren de afstanden 100 m zwemmen, ca. 3 km fietsen en 1 km hardlopen.
Voor de oudere jeugd en de volwassenen was er alleen een team relay wedstrijd. In
totaal stonden 27 kinderen en 29 teams aan de start. Het was een mooie
mengeling van beginners en cracks.
Na afloop vermoeide maar blije gezichten. Op naar het eerste lustrum op
woensdagavond 6 juli 2016.

Emiclaerloop 2015
De organisatie van de Emiclaerloop en de loop zelf verliepen zonder
noemenswaardige problemen. Met een totaal aantal van ca. 370 lopers viel het
aantal deelnemers dit jaar wel tegen. Oorzaken hiervoor waren dat de Altis jeugd de
Emiclaerloop niet meer op haar programma had staan, de Gildeloop in Soest welke
die dag ook werd gelopen en vanwege slechte weersvoorspellingen met storm en
onweer. Voor volgend jaar is het de bedoeling dat de voorgenomen verbeteringen in
de tijdsregistratie met netto- en rondetijden wordt doorgevoerd.

8e Utrechtse Heuvelrugestafette zondag 27 september
De 8e editie van de Utrechtse Heuvelrugestafette met 10 etappes van 10km,
georganiseerd door de sixpackrunners, leden van onze vereniging, is op 27
september weer onder zonnige omstandigheden gelopen.  Er hebben zich minder
teams ingeschreven dan voorgaande jaren, 30 in totaal met 10 teams van onze
eigen vereniging. ‘We komen eraan’, een team van onze vereniging is winnaar
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In maart kon het eerste ontwerp van de nieuwe website besproken en
becommentarieerd worden. Dit leverde naast veel suggesties ook een groot aantal
vragen op. In mei was het ontwerp zo ver uitgewerkt dat er door de redactie ook al
“droog” geoefend kon worden met de nieuwe opzet. In een kleine werkgroep
werden een groot aantal technische en inhoudelijk punten besproken.

Via een artikel in Lopende Zaken en de Nieuwsbrief werden de leden op de hoogte
gesteld van de nieuwe opzet en uitdrukkelijk gevraagd om suggesties en
opmerkingen aan de redactie door te geven. Hiervan is maar in zeer beperkte mate
gebruik van gemaakt, blijkbaar was er veel instemming met de nieuwe opzet.

Tussen eind mei en september werd er door de kleine werkgroep hard gewerkt om
alle vragen en problemen op te lossen zodat de inhoud van de oude website
overgezet kon worden naar de nieuwe. Verder was september een spannende
maand omdat alles er op gericht was om de eerste versie van de nieuwe Lopende
Zaken begin oktober uit te brengen. In het eerste ontwerp van LZ werd het logo van
de oude versie verwerkt. Er werd nu uitgebreid geoefend, de nieuwe taakverdeling,
het draaiboek en de planning werden besproken en vastgesteld. Het was echt even
wennen omdat in de oude situatie de taken redactie en opmaak over verschillende
leden waren verdeeld, maar nu werden die taken door eenzelfde redactielid gedaan.
Wel in tweetallen zodat ze elkaar konden steunen en van elkaar konden leren.
Onder veel spanning werd het eerste nummer van LZ begin oktober uitgebracht.

Na het eerste en na het tweede nummer werd uitgebreid geëvalueerd: wat gaat
goed, wat gaat niet goed, wat moeten we op korte termijn oplossen en welke
wensen zijn er. Een aantal van de problemen bleek een gevolg te zijn van het niet
volledig goed overzetten van de inhoud van de oude website. Deze problemen
werden geïnventariseerd met een plan van aanpak om deze stapsgewijs op te
lossen.

Het eind van het jaar werd afgesloten met een gezamenlijk etentje waarbij ook van
de scheidende redactieleden afscheid werd genomen.

Blauwe Boekje
Het Blauwe Boekje 2016 is als jaaruitgave aan het eind van het jaar gemaakt en via
het clubhuis onder de leden verspreid. De oplage van 100 exemplaren was snel
uitverkocht. Leden kunnen op aanvraag een pdf-exemplaar toegestuurd krijgen.

Website voor wedstrijdorganisaties
Bureau “Biezonder” heeft een sjabloon voor wedstrijdorganisatoren gemaakt. De
bedoeling is dat deze door de betreffende organisatie met informatie gevuld wordt
en gelinkt wordt aan de AVT-website.

5 . 7 .  PR  & C ommun i c a t i e  

De doelen  voor  2015 waren:
1. Het samengaan van de Nieuwsbrief, Lopende Zaken en website wordt 

gerealiseerd.
2. De personele bezetting van de redacties is stabiel. De taken, de taakverdeling en 

de vereiste vaardigheden zullen als consequentie van het samengaan opnieuw 
bekeken worden.

3. De huidige website wordt onder de loep genomen wat betreft de technische 
mogelijkheden, de vormgeving, de inpassing van de artikelen uit Lopende Zaken 
en de specifieke vragen vanuit de vereniging.

4. Er zal nader worden uitgewerkt hoe de leden van de vereniging worden 
betrokken bij de integratie van Nieuwsbrief, Lopende zaken en website.

5. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de websites die onder de vlag van AVT 
van wedstrijdorganisaties in de omloop zijn met als doel deze te koppelen aan 
de AVT-site en eenzelfde uitstraling/vormgeving te geven.

6. Het blauwe boekje wordt inhoudelijk aangepast en komt 1 keer per jaar uit in 
november.

Integrat ie  Lopende Zaken-Nieuwsbr ief-Website
Nadat eind 2014 de uitgangspunten voor de integratie van Lopende Zaken-
Nieuwsbrief-Website waren vastgesteld is er ook een plan van aanpak gemaakt, die
zou moeten leiden tot de invoering in september 2015. Dat bekende veel werk want
naast het uitvoeren van dit project moest ook de lopende informatievoorziening via
de bestaande kanalen verzorgd worden. Dit betekende in ieder geval veel meer
vergaderen dan gebruikelijk: 6 redactievergaderingen (ipv normaal 3) en 6
werkgroep-vergaderingen met daarnaast veel mail- en app-verkeer.

De nieuwe opzet werd: Eén maandelijks medium als Nieuwsbrief voor alle leden,
met zowel nieuws als achtergrondverhalen. Het digitale clubblad in pdf-formaat
vervalt daarmee. In het nieuwe LZ komen korte leads met een link naar het
volledige artikel welke op de website staat. Op de website komen naast die
artikelen op de homepage ook de actualiteiten. Om dit alles mogelijk te maken was
het nodig de website te restylen en een nieuw ontwerp voor Lopende Zaken te
maken. Voor het restylen en het technisch aanpassen van de website werd opdracht
gegeven aan bureau “Biezonder” van een van onze leden Marie-José de Bie. Zij blijft
verder als vrijwilliger de begeleiding van de redactie verzorgen.

Al snel bleek dat voor het uitvoeren van dit project de redactie verder versterkt
moest worden, naast redactieleden die zijn vertrokken zijn er gelukkig ook nieuwe
enthousiaste redactieleden toegetreden, maar er is nog steeds behoefte aan
versterking.
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• Uitvoerende rol in de vorm van de volgende mogelijkheden:
- het onderhouden van de EHBO hulpmiddelen (EHBO kist clubhuis en 
atletiekbaan, heuptasjes trainers)
- regelen van een AED-apparaat met specifieke fiets in de EHBO-ruimte
- coördinatie en realisatie reanimatiecursussen voor trainers en bar-
medewerkers.

In 2015 zijn de volgende vaste items weer door de Medische Commissie
gerealiseerd:
• Reanimatie/AED cursus voor trainers en barmedewerkers heeft 

plaatsgevonden. De cursus werd wederom naar tevredenheid gegeven door 
Mirjam Appelo.

• Inventarisatie/aanvulling EHBO trommels en via beheerder clubgebouw 
controle van de jaarlijkse check van de AED.

• Regelmatige publicatie op website en/of in Lopende Zaken van artikelen over 
voeding en blessures. 

• Er zijn wekelijks blessure hersteltrainingen geweest, die goed zijn bezocht.
• Het wekelijks blessure heeft tot en met 1 december plaatsgevonden. Het 

spreekuur is 55 keer bezocht. 

Voor 2015 had de Medische Commissie de volgende extra plannen:

1. Ontwerp van een checklist voor (nieuwe) leden waarbij een sportkeuring wordt 
geadviseerd voordat men fanatiek gaat sporten. 
Deze vragenlijst is gerealiseerd en staat op de website.

2. Het organiseren van een voorlichtingsavond voor trainers met EHBO adviezen 
door een sportarts.
Deze avond zou in eerste instantie plaatsvinden samen met Altis, maar in een 
later stadium werd door Altis aangegeven dat ze dit toch liever alleen wilden 
organiseren. De avond zal nu in 2016 georganiseerd worden i.s.m. Mirjam 
Appelo.

3. Verbeteren van bereikbaarheid kantine medewerkers bij calamiteiten
I.s.m. de trainers en de vaste medewerkers van de kantine heeft een oefening 
van het calamiteiteinplan plaatsgevonden. Tijdens de oefening werd een 
calamiteit geoefend, waarbij de kantine is gebeld en de AED naar de plaats des 
onheils is gebracht. 
Tijdens de nabespreking kwam naar voren dat een kaartje met een plattegrond 
van het gebied wellicht handig is voor in het EHBO tasje. Dit kaartje is i.s.m. de 
trainers-commissie ontwikkeld en uitgereikt aan de trainers.

De redactie bestond uit: 
Theo Berens, Marie-José de Bie, Jos Ensing, Ben Hermsen, Henriëtte Stemerdink en
Allard Schmidt (webmaster).
Nieuwe leden in de loop van 2015:
Dieneke Oonk, Suzanne Vaessen-Vliegen, Hans Kerchman (coördinator fotografie)
Vertrokken in de loop van 2015:
Jade van Beek, Hanny Cnossen, Bernard Wouters.

Doelen voor  2016
1. Verder versterking van de redactie met kennis op het gebied van 

wordpress en mailchip, een technisch beheerder.
2. Versterking van de redactie met een nieuwsredacteur voor de website.
3. Verbetering van de koppeling met de ledenadministratie.
4. Onderzoek van de mogelijkheid om de gegevens van het Blauwe Boekje 

op de website te plaatsen achter een inlogcode alleen toegankelijk voor 
leden.

5. De websites van alle door AVT-wedstrijdorganisaties georganiseerde 
evenementen worden volgens eenzelfde sjabloon gemaakt en gekoppeld 
aan de AVT-website.

6. Aan het eind van het jaar een peiling onder de leden houden over de 
nieuwe opzet van LZ en website.

7. Verbetering van het gebruik van Facebook voor de interne communicatie.

Ben Hermsen
Jos Gloudemans (bestuurslid)

5 . 8 .  M e d i s ch e  C omm i s s i e  

In 2015 heeft Marleen van Valkenhoef, diëtiste, de medische commissie verlaten.
We zijn een aantal keer  bijeen geweest om onze plannen te maken en evalueren.
Daarbij heeft de commissie zich  gericht op de invulling van onze vaste taken:

• Adviesrol in de vorm van de volgende mogelijkheden:
- sporters op weg te helpen in het medische circuit: blessures, 
trainingsbelasting (ouderen), veiligheid tijdens trainingen, voeding
- blessurehersteltrainingen

• Voorlichtende rol in de vorm van de volgende mogelijkheden:
- publicaties in clubblad/ website over medische zaken die relevant zijn voor 
onze leden
- voorlichtingsbijeenkomsten over voeding voor trainers en/of jeugd
- cursus reanimatie voor trainers 
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5 . 9 .  V r i j w i l l i g e r s z ak en

Inleiding
De commissie vrijwilligerszaken heeft na een paar jaar op eenzelfde manier werken
een stabiele manier van werken gevonden. 

Er zijn drie pijlers waar de commissie zijn aandacht aan schenkt. Dat zijn
1. Bewustwording (dat er continue nieuwe vrijwilligers nodig zijn)
2. Werven van vrijwilligers 
3. Behouden van vrijwilligers

Het inbedden van deze activiteiten in de AV Triathlon organisatie blijft aandacht
vragen. Het afgelopen jaar hebben we weer 2 belacties uitgevoerd. Het beheer van
de ontvangen data hiervan vraagt de nodige aandacht. Van een van de belacties is
de data helaas gedeeltelijk verloren gegaan omdat een bestand verwijderd is wat
niet de bedoeling was. 

Organisatie
De commissie heeft gedurende 2015 enkele mutaties gehad. Ina Burggraaf en Hans
Witteveen verlaten de commissie en Bert Versluis heeft het team versterkt. 
De samenstelling is dus nu een voorzitter (Vacature), de leden (Lex Borghans,
Marieke Sikkes, Carola Vlooswijk en Bert Versluis) en een vertegenwoordiger vanuit
het bestuur (Susan Hagevoort). Er dient op korte termijn een voorzitter te komen. In
2015 heeft de commissie 6 maal vergaderd en 2 belavonden uitgevoerd.

Wat is er bereikt?
We hebben bij de 5km opbouw 2 keer een praatje gehouden om nieuwe
vrijwilligers te werven. De werkwijze hierbij wordt steeds geëvalueerd en bijgesteld
om meer effect en resultaat te krijgen. Uit de sessies komen nog niet veel
vrijwilligers, maar het onder de aandacht krijgen dat de vereniging bestaat voor en
door leden, gaat goed. Ook dit jaar is er weer een vrijwilligers attentie en het
aanwezige draaiboek is wel handig en wordt bijgewerkt maar is niet echt nodig.
Het regelen van de attentie wordt steeds eenvoudiger omdat hetgeen er gedaan
moet worden bekend is. 
De belacties hebben diverse resultaten opgeleverd. Soms kon tijdens de avond een
koppeling gemaakt worden tussen een kandidaat en een openstaande vacature. We
krijgen regelmatig leden die ingezet willen worden voor incidentele activiteiten.
Deze worden ‘gemarkeerd’ in het bestand en kunnen eenvoudig aangeleverd
worden tbv activiteiten. Verzoeken voor de namen kan bij de commissie
aangevraagd worden. 
Bert heeft de attentieacties overgenomen van Ina. Ook hierbij wordt er nagedacht
welke manier het grootste effect gaat geven. Vooral de diversiteit en het volhouden
van de diverse acties geven het grootste effect volgens ons. Daar gaan we volgend
jaar dus ook mee door. 

4. In kaart brengen van reden afmelding lidmaatschap, i.v.m. blessures
Dit punt is nog niet in uitvoering. Bij de ledenadministratie wordt aan de 
medische cie doorgegeven wanneer lopers i.v.m. een blessure afhaken.

5. Advies m.b.t. het product assortiment
Dit punt is (nog) niet in uitvoering.

6. Verbeteren van het calamiteitenplan en update van de inhoud van de EHBO 
tasjes
Het calamiteitenplan voor tijdens de trainingen is vernieuwd en op de website 
geplaatst. Hierin staat ook de gewenste inhoud van de EHBO tasjes vermeld. 
Voor alle trainers is een isolatiedeken toegevoegd aan de tasjes.

Plan medische commissie 2016

1. Veiligheid
• De reanimatietraining in maart/april. 
• Er wordt tevens aan alle trainers een kaartje uitgereikt met een korte 

instructie wat te doen in geval van een reanimatie.

2. Voorlichting
• Organiseren van een voorlichtingsavond over EHBSO i.s.m. Mirjam Appelo.
• Advies over gezond en verantwoorde voeding in de kantine.
• Advies aan trainers en lopers over preventie van blessures (opbouw training, 

schoenadvies, aanvullende core training.
• Intensief informeren van leden voor periodieke sportkeuring via nieuwsbrief.
• Medische Commissie zal de samenwerking met de trainerscommissie 

intensiveren op gebied van preventie van blessures.

3. Blessureplan
• Verkrijgen van inzicht in het aantal afmeldingen bij AVT door blessures. We 

willen weten of hoeveel mensen afhaken i.v.m. blessures, zodat we de uitstroom
van leden door evt. blessures kunnen verkleinen en onze plannen hierop kunnen
afstemmen.

• Opzetten van een blessure commissie die d.m.v. roulatie systeem het blessure 
spreekuur gaat voortzetten.

Medische Commissie: Dorien Janse mede namens Maarten v Essen, Anja de Haan,
Ton Duits en Piet Bergsma
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5 . 10 .  Maatschappeli j k Verantwoord Verenig en (MVV )

De werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Verenigen heeft zich in 2015
gebogen over de volgende onderwerpen:

Carpoolen
Het voorstel om de mogelijkheden van de carpool-app Toogethr te onderzoeken ten
behoeve van meer samenrijden naar clubhuis en sportevenementen is door het
bestuur niet gehonoreerd.

Energiezuinig clubhuis
Het voorstel om in overleg met de projectgroep herstel kantine een betere
dakisolatie te realiseren is gestrand. De subsidieaanvraag voor energiebesparing
voor sportaccommodaties is niet ingediend. Voor de aanvraag werden te veel nog
onbekende gegevens gevraagd.

Gezonde kantine
Het voorstel voor een gezonder kantine assortiment is niet opgepikt door de
kantinebeheerders.

Inzameling plastic afval
Met het plaatsen van een aparte plastic afval bak wordt plastic afval beter apart
ingezameld en naar een plastic afval inzamelpunt gebracht. 

Lopen met asielzoekers en inburgeraars
Het voorstel om asielzoekers te benaderen en de gelegenheid te geven om bij AV
Triathlon te gaan sporten is door het bestuur aangenomen. De implementatie
hiervan ligt in handen van het bestuur of een door haar te benoemen commissie.

Samenstelling werkgroep
De werkgroep bestond in 2015 uit de volgende leden: Chris Bernasco, Dirk Zijp
(voorzitter), Hans Bakker, Ilonka de Beer en Jos Gloudemans (bestuurslid).

Plannen voor 2016
Op 5-4-2016 heeft de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Verenigen besloten
zichzelf op te heffen. De werkgroep heeft het bestuur van AV Triathlon hier op 7-4-
2016 schriftelijk op de hoogte gesteld.

Dirk Zijp

Het beleidsplan geeft richting aan het uitvoeren van de activiteiten en in de
commissie is iemand verantwoordelijk voor een onderdeel uit het beleidsplan. Dit
verdeelt de energie en krijgen we de noodzakelijke dingen voor elkaar.

Wat zijn de plannen voor 2016?
Naast een aantal routinezaken (belacties, attenties, vacatures plaatsen, 5 km
opbouwpraatje) zijn de volgende nieuwe activiteiten gepland voor 2015:
• Zorgen dat bij de belacties een aantal items geselecteerd kunnen worden 

zodat daar in gezocht kan worden. 
• Het opstellen en ten uitvoer brengen van een PR plan om het 

vrijwilligerswerk in brede zin onder de aandacht te brengen; dit vanuit de 
3 pijlers: bewustwording, werving en behoud.   

Resultaten 2 belacties in 2015

Namens de vrijwilligerscommissie, Hans Witteveen en Lex Borghans 

Aantal %
41 32%
8 6%
6 5%

73 57%
128 100%

Aantal %
10 14%
5 7%

22 30%
6 8%

17 23%
5 7%
3 4%
5 7%

73 100%

Analyse belangstelling structureel vrijwilligerswerk
Naam Belangstelling voor welke functie? Info na belactie opgestuurd naar wie? Status met datum
Afke Dijkstra Uitbreiding bardiensten Martha Meijer
Ali Yildiz Bardiensten Martha Meijer
Rob Westra Niet duidelijk; gaat op website kijken
Marjolein van Dijk Niet duidelijk; gaat op website kijken
Sander Bisschop Jeugdtrainer Is inmiddels bestuurslid jeugd (Februari 2016)

Analyse belangstelling ad-hoc vrijwilligerswerk
Naam Belangstelling voor welke functie? Info na belactie opgestuurd naar wie? Status met datum
Silvia Verboom Evenementen
Ceciel vd Oord-Majoor Evenementen
Anke Smit Evenementen
Marcel van Rooijen Evenementen
Rinie van Blankers Evenementen
Peter Verbeek Evenementen
Esther Aldenhoven Evenementen
Karel Bos Evenementen
Rudy Holt Evenementen
Rolph Houben Evenementen
Bastiaan de Kooter Evenementen
Hilda Kors Evenementen
Hans Kerchman Fotografie en teksten schrijven/redigeren
Leida Hijmering Evenementen
Annemarie van Druten Evenementen
Ansjelien Homan-Brundel Evenementen
Hennie Luchtenberg Evenementen
Henk van der Laan Evenementen
Babs van Barneveld-Dekker Evenementen
Sylvia Schutte Evenementen
Teddo Berings Evenementen
Gea van Lieshout Evenementen

Geen belanstelling

Belangstelling structureel vrijwilligerswerk
Belangstelling ad-hoc vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld assisteren bij evenementen)

Slapend lid' 
Geen lid meer of  gaat lidmaatschap binnenkort opzeggen
Totaal

Analyse belacties

Analyse van daadwerkelijk plaatsgevonden gesprekken

Geen tijd 
Nu geen tijd / later nogmaals contac opnemen / staat wel positief tegenover vrijwilligerswerk

Is al actief als vrijwilliger

Geen gehoor
Fout telefoonnummer in lijst
Niet thuis (wel contact met huisgenoot)
Gesprek plaatsgevonden
Totaal 
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• Aantrekken van nieuwe leden van de beheercommissie en herverdeling van 
taken.

• Participeren in de plannen van de nieuwe atletiekfaciliteiten in Birkhoven. 
• Het maken van een draaiboek voor gebruik van het clubhuis door derden voor 

(sport)activiteiten.

Huidige samenstelling van de commissie:
• Kantine activiteiten:

Martha Meijer, Jaap de Vries, Peter Hendriksen.
• Technisch beheer:

Eliza de Neef,  Dirk Zijp, Peter Wiertz, Jan van den Bedem, Ron Martens, Susan 
Hagevoort (voorzitter)

Mede namens de leden van beheercommissie,
Susan Hagevoort.

5 . 1 2 .  A r ch i e f c omm i s s i e

In 2015 zijn we als commissie weer een aantal keren bij elkaar geweest. De laatste
fysieke papieren documentatie is gearchiveerd. Met het archiveren van de digitale
documentatie zijn we redelijk bij. Voor wat betreft Lopende Zaken en de
nieuwsbrieven zijn we tot aan de nieuwe website bij. Hoe om te gaan met alle
digitalisering en het vastleggen hiervan blijkt onze kennis niet voldoende.
We hebben daarom ook een vacature gesteld om dit manco te slechten.

Ook zijn de contacten met het Eemland archief weer gemaakt. De bedoeling is om
in 2016 de meeste club informatie daar heen te brengen. Dat betekent alle fysieke
documentatie o.a. de oude clubbladen. Hierbij wordt afgesproken met het archief
Eemland dat alle officiële documentatie van de afgelopen 10 jaar niet openbaar is,
tenzij het bestuur van AV Triathlon toestemming heeft gegeven.

In 2016 moeten er nieuwe vrijwilligers worden gezocht want zowel Eliza de Neef als
Theo Rutten gaan stoppen.

5 . 1 1 .  B eh e e r s c omm i s s i e

Bij de kantine was een belangrijke activiteit de evaluatie van het bestaande
assortiment. We zijn tevreden over de resultaten van het invullen van het
vragenformulier. In totaal zijn er ruim 300 formulieren ingevuld, waarvan ook een
aantal jeugdleden de formulieren hebben ingevuld en wat zij van het assortiment
en de service vinden. De belangrijkste aandachtspunten nemen wij mee in onze
plannen. Het vaste kantineteam bestaat uit 18 vrouwen en mannen. Vorig jaar is
iemand overleden aan de gevolgen van kanker. Ook dit jaar hebben we van een
aantal vaste medewerkers helaas afscheid genomen maar gelukkig hebben weer
een aantal nieuwe medewerkers zich aangemeld via persoonlijk contact of via de
vrijwilligers commissie. Na de brand is het behelpen voor alle medewerkers. Dit
doen ze allen veel inzet en betrokkenheid.

Het technische beheer stond, naast de al geplande activiteiten, vooral in het teken
van de herstelwerkzaamheden na de inbraak en brand en inspanningen voor de
beveiliging van het clubhuis.
Wij hebben dit jaar 8 keer vergaderd waarvan 1 keer op de camping bij Eliza. 
Heel leerzaam was de ontruimingsoefening in het clubhuis en de calamiteiten
oefening die we hebben gehouden in samenwerking met de trainerscommissie en
de medische commissie. De protocollen zijn weer verbeterd en aangescherpt.
Wij zijn blij dat we ons team dit jaar konden versterken met Jan van den Bedem en
Ron Martens. Eliza de Neef en Peter Wiertz hebben aangekondigd te zullen stoppen
met hun werkzaamheden per 1 april 2016. Nieuwe leden voor de  technische
commissie beheer blijven gewenst.

Gereal iseerd  in  2015
• Het houden van een ontruimingsoefening en calamiteitenoefening.
• Vervanging warmwatervoorziening.
• Evaluatie van het bestaande assortiment in de kantine.
• Het aantrekken van nieuwe leden van de beheercommissie.
• De implementatie van een beveiligingssysteem.
• Het aanbrengen van een stroomvoorziening kast buiten voor evenementen.

Plannen voor 2016
• Het maken van een plan voor het gebruik van de geluidsinstallatie bij 

evenementen.
• Ontruimingsoefening.
• Verbetersuggesties uit de enquête  verder onderzoeken en invoeren zoals: 

1. Een beter watertappunt niet meer bij de bar.
2. Verbetering kwaliteit koffie door bijv. een koffie automaat.
3. Meer aandacht voor gezonde producten.
4. Herziening draaiboek wie doet wat achter de bar.
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6 . F i n a n c i ë n

6 . 1 .  F i nan c i e e l  j aarv e r s l ag  2 0 1 5

Het jaar 2015 werd afgesloten met een negatief resultaat van 8.148 euro. Dit
bedrag is onttrokken aan het eigen vermogen.
De vereniging heeft onveranderd een gezonde vermogens- en liquiditeitspositie.

De baten waren circa 5.500 euro lager dan begroot.
Dit werd vooral veroorzaakt door een 3.000 euro lager resultaat van de kantine en
1.200 euro lagere contributieopbrengsten. De overige baten waren per saldo 1.300
euro lager, voornamelijk door tegenvallende rente-opbrengsten en opbrengsten van
de trimcursus.

De lasten waren circa 2.700 euro hoger dan begroot.
De belangrijkste afwijking deed zich voor bij de exploitatie clubgebouw. De lasten
waren 5.900 hoger dan begroot. Dit kwam voornamelijk door de kosten voor
vervanging van doucheknoppen voor een bedrag van circa 5.300 euro en hogere
energielasten door het wegvallen van de Ecotax regeling.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de analyse van verschillen met de
begroting zoals opgenomen in de toelichting bij de resultatenrekening.

Uitvoering werkzaamheden administratie
Hans Renckens voert de financiële administratie en de contributieadministratie.
José Römgens is belast met de ledenadministratie en Janny van de Berkt is
verantwoordelijk voor de afhandeling van de declaraties van trainers.

Bij de Evenementencommissie Veld en Weg is Stan Verrest penningmeester.

Cees van Tilburg
penningmeester AV Triathlon

5 . 1 3 .  S p o r t i e f  f i e t s e n

Terugblik
Ook in het zomerhalfjaar van 2015 zijn er weer vele kilometers sportief gefietst.
Iedere maandagavond is er tot aan de schemer door een groep van ongeveer 15
leden op randonneur fietsen tot maximaal 60 kilometer afgelegd. Met een
gemiddelde snelheid van 20-22 km/h is wordt wekelijks gewerkt aan het in conditie
blijven. Op de lange avonden was er doorgaans een koffiestop, want doel van
sportief fietsen is niet alleen fit blijven maar ook is het een sociale happening. 
De trainingen werden net al voorgaande jaren weer geleid door Trix Bloemhof.

Vooruitblik
Sportief Fietsen is een tamelijk onbekende activiteit van AV Triathlon. Jarenlang is
Sportief Fietsen niet zichtbaar geweest in ons jaarverslag. 
Doel is het Sportief Fietsen in 2016 meer te integreren in de vereniging. Concrete
plannen:
• Sportief Fietsen onderbrengen in een commissie;
• Sportief Fietsen onderbrengen binnen de taken van een bestuurslid;
• Sportief Fietsen zichtbaar maken op onze website; 
• Sportief Fietsen meer laten aansluiten op onze andere fietsactiviteiten;
• Sportief Fietsen stimuleren in het kader van onze levensloopbestendige club.
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Toelichting bij de balans per 31-12-2015

ACTIVA

Clubgebouw
Boekwaarde clubgebouw 31-12-2014 202.217
Investeringen 2015 -
Afschrijving in 2015 -/- 13.034
Boekwaarde clubgebouw 31-12-2015 189.183

Het clubgebouw is op 1 september 1990 in eigendom overgenomen van de gemeente, voor een
bedrag van € 76.489 (ƒ 168.500) en had na afschrijvingen op 1 oktober 2005 een restant-boekwaarde
van € 19.252. In 2005 is het clubhuis ingrijpend verbouwd en uitgebreid voor een bedrag van 
€ 290.599. De totale investering, dus inclusief de restant-boekwaarde van het oude gebouw, wordt
met ingang van 1 oktober 2005 lineair afgeschreven over 25 jaar. In 2007 zijn investeringen gedaan in
de aanleg van het invalidentoilet en de vernieuwing van de oude toiletgroep. Deze worden met
ingang van 1 januari 2008 zodanig lineair afgeschreven dat de afschrijving gelijk eindigt met de
oorspronkelijke afschrijvingstermijn van het clubhuis, dus in 22,75 jaar. In 2014 is geïnvesteerd in een
nieuw elektronisch slotensysteem, dat in 10 jaar wordt afgeschreven.

Inventaris clubgebouw
Boekwaarde inventaris 31-12-2014 9.828
Investeringen 2015 11.092
Afschrijving in 2015 -/- 3.438
Boekwaarde inventaris 31-12-2015 17.482

De inventaris van clubgebouw wordt vanaf het moment van ingebruikname lineair
afgeschreven over de geschatte gebruiksduur. De voor afschrijvingsdoeleinden toegepaste
gebruiksduur is in het algemeen tien jaar. Voor de in 2012 aangeschafte vaatwasmachine is
de toegepaste gebruiksduur vijf jaar. De investeringen in 2015 betreffen nieuwe tafels
(afschrijvingstermijn 10 jaar) en een beveiligingssysteem voor het clubgebouw
(afschrijvingstermijn 7 jaar).

Kas
Kas kantine 31-12-2015 400

Rabobank
Rabobank WOC 1.613
Rabobank jeugdwedstrijdsecretariaat 676
Stand per 31-12-2015 2.289

ING
ING algemeen 3.445
ING kantine 2.077
ING wedstrijdsecretariaat thuis 3.057
Stand per 31-12-2015 8.579

Spaarrekeningen
ING Vermogen Spaarrekening 31-12-2015 58.438

BALANS A.V. TRIATHLON per 31-12-2015

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

Materiële vaste activa
Clubgebouw 189.183 202.217
Inventaris clubgebouw 17.482 9.828

206.665 212.045
Vlottende activa
Kantine voorraad 250 250
Debiteuren 5.695 5.784
Vooruitbetalingen 3.539 2.618

9.484 8.652
Geldmiddelen
Kas 400 328
Rabobank 2.289 3.784
ING 8.579 4.667
Spaarrekeningen 58.438 80.000

69.706 88.779
Totaal 285.855 309.476

PASSIVA 31-12-2015 31-12-2014

Eigen vermogen 128.618 136.766

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud 7.002 20.000
Voorziening wedstrijdmaterialen
en evenementen 328 91
Voorziening lustrumfeest 2.500 1.109
Voorziening kleding trainers 5.296 5.000

15.126 26.200
Schulden op lange termijn
Leningen Rabobank 87.340 98.920
Onderhandse leningen leden 6.272 7.402

93.612 106.322
Schulden op korte termijn
Crediteuren 47.095 38.324
Vooruitontvangsten 1.404 1.864

48.499 40.188
Totaal 285.855 309.476
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Leningen Rabobank
Lening nummer 3022.949.324 3022.949.359 Totaal
Hoofdsom 108.500 108.500 217.000

Aflossing lineair lineair
Borgstelling gemeente SWS
Aanvangsdatum 15-08-2005 15-08-2005
Looptijd 25 jaar 15 jaar
Rente 3,00% 3,55%
Rentevaste periode 3 jaar 2 jaar
Einde rentevaste periode 14-08-2018 30-09-2016

Stand per 31-12-2014 62.956 35.964 98.920
Aflossing 2015 -/- 4.344 -/- 7.236 -/- 11.580
Stand per 31-12-2015 58.612 28.728 87.340

Onderhandse leningen leden
Looptijd 15 jaar, met ingang van 1 januari 2006. Er wordt annuïtair afgelost. Het renteper-
centage is 3,5%.

Crediteuren en te betalen kosten
Dit betreft kosten met betrekking tot 2015 die per einde van het jaar nog niet betaald zijn.
Het saldo per ultimo 2015 omvat mede een bedrag ad 22.436 euro bestemd voor het herstel
van de brandschade als gevolg van brandstichting na inbraak.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De trainings- en wedstrijdmaterialen op de atletiekbaan in Schothorst vallen onder geza-
menlijk beheer met Altis. Aanschaffingen, vervanging en onderhoud worden bekostigd via
een gezamenlijke voor dat doel aangehouden bankrekening. Het 50% aandeel van de vereni-
ging in het voor materialen bestemde doelvermogen per 31 december 2015 bedraagt 698
euro.

PASSIVA

Voorziening groot onderhoud
Met ingang van 2007 is een voorziening gevormd voor toekomstig groot onderhoud. In
2013 zijn de in 2006 opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting en
meerjarenreserveringsplan geactualiseerd.

De toevoeging aan de voorziening was conform de begroting. De kosten van de eerder dan
geplande vervanging van de warmwater- en verwarmingsinstallatie zijn aan de voorziening
onttrokken.

Stand per 31-12-2014 20.000
Toevoeging 2015 3.500
Af: vervanging warmwater- -/- 16.498
en cv installatie
Stand per 31-12-2015 7.002

Voorziening wedstrijdmaterialen en evenementen
Dit is een voorziening voor de aanschaf en vervanging van duurzame materialen bestemd
voor organisatie van wedstrijden en evenementen.

Stand per 31-12-2014 91
Toevoeging 2015 500
Af: aanschaffing materialen 2015 -/- 263
Stand per 31-12-2015 328

Voorziening lustrumfeest
Deze voorziening is bestemd voor de lustrumvieringen van de vereniging. De volgende
lustrumviering zal zijn in 2019. Jaarlijks wordt een bedrag aan de voorziening gedoteerd.
Gelet op het tegenvallende resultaat is in 2015 minder gedoteerd dan begroot. 

Stand per 31-12-2014 1.109
Toevoeging 2015 1.417
Af: kosten lustrumviering 2015 -/- 26
Stand per 31-12-2015 2.500

Voorziening kleding trainers
Deze voorziening is bestemd voor de vervanging van trainerskleding. In 2015 is besloten het
beleid om alle trainerskleding eens in de vier jaar te vervangen los te laten. In plaats daarvan
zal kleding aangeschaft worden op basis van de behoefte aan uitbreiding en vervanging. 

Stand per 31-12-2014 5.000
Toevoeging 2015 4.000
Af: aanschaf kleding trainers  2015 -/- 3.704
Stand per 31-12-2015 5.296
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Toelichting bij de Resultatenrekening 2015

Analyse verschillen met begroting

Het resultaat 2015 was 8.148 euro lager dan begroot.

Onderstaand volgt een analyse van de verschillen:

Contributies etc. -/- 1.165
Trimcursus -/- 590
Subsidiegelden -/- 118
Rente -/-733
Resultaat kantine -/- 2.944
Overige inkomsten 100
Lagere baten totaal -/- 5.450

De kosten waren hoger

Atletiekunie+NTB+SGWB contributies en licenties 759
Trainingskosten -/- 1.547
Trainings- en wedstrijdmateriaal -
Jeugd -/- 528
Evenementen -/- 1.185
Triatlon 374
Wandelsport -/-82
Verenigingskosten -/- 1.160
Communicatie -/-1.083
Lustrumfeest -/- 160
Kleding -/- 70
Rente leningen clubgebouw -/- 676
Afschrijvingskosten 122
Exploitatie clubgebouw 5.910
Hogere lasten totaal 2.698

Lager resultaat -/- 8.148

RESULTATENREKENING 2015 A.V. TRIATHLON

BATEN resultaat 2015 begroting 2015 resultaat 2014

1. Contributies etc. 149.835 151.000 151.339
2. Trimcursus etc. 1.410 2.000 1.406
3. Subsidiegelden 1.482 1.600 1.580
4. Rente 867 1.600 1.438
5. Resultaat kantine 9.056 12.000 9.974
6. Overige inkomsten 100 - 130
Totaal baten 162.750 168.200 165.867

LASTEN resultaat 2015 begroting  2015 resultaat 2014

1. Atletiekunie+NTB+SGWB 
contributies + licenties 21.759 21.000 20.851

2. Trainingskosten 65.453 67.000 62.817
3. Trainings- en wedstrijdmat. 3.000 3.000 4.000
4. Jeugd 3.222 3.750 3.275
5. Evenementen -/-1.185 - 4.344
6. Triatlon 1.274 900 707
7. Wandelsport 168 250 100
8. Verenigingskosten 9.840 11.000 11.134
9. Communicatie 6.104 4.150 613
10. Lustrumfeest 1.417 2.500 2.500
11. Kleding -/-160 - -/-70
12. Rente leningen clubgebouw 4.174 4.850 5.588
13. Afschrijvingskosten 16.472 16.350 16.441
14. Exploitatie clubgebouw 39.360 33.450 32.953
Totaal lasten 170.898 168.200 165.253

Voordelig saldo -/- 8.148 0 614
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LASTEN

Atletiekunie+NTB+SGWB contributies en licenties
De contributie aan de Atletiekunie bedroeg in 2015 voor pupillen € 14,45, voor junioren
€ 15,25 en voor volwassenen € 16,45. Daarnaast was de vereniging voor nieuwe leden €
6,75 administratiekosten verschuldigd.
De kosten van wedstrijdlicenties bij de Atletiekunie en de NTB en van het SGWB-lidmaat-
schap werden door de vereniging bij de leden geïncasseerd en afgedragen aan de bonden.

resultaat 2015 begr.15 resultaat 2014
Contributies en aanmeldkosten Atl.unie 21.371 21.000 20.524
Kosten Atletiekunie-licenties 5.228 5.160
Af: bijdragen Atletiekunie-licenties -/-5.258 -/-5.144
Kosten Atl.unie-licenties per saldo -/-30 pm 16
Kosten NTB-lidmaatschappen 3.874 3.469
Af: bijdragen NTB-lidmaatschappen -/-3.478 -/-3.197
Kosten NTB-licenties per saldo 396 pm 272
Kosten SGWB-lidmaatschappen 278 323
Af: bijdragen SGWB-lidmaatsch. -/-256 -/-284
Kosten SGWB-lidm. Per saldo 22 39
Lasten per saldo Atletiekunie +NTB+SGWB 21.759 21.000 20.851

BATEN

Contributies etc.
res. 2015 begr. 2015 res. 2014

Contributie 147.370 148.750 148.855
Entreegelden en administratie-kosten 2.465 2.250 2.484
Donateurs - - -
Contributies etc. 149.835 151.000 151.339

De contributie-inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. De begroting was gebaseerd
op 1.110 betalende leden. Het gemiddeld aantal betalende leden gedurende 2015 was iets
lager. Naast de betalende leden zijn er circa 35 leden die geen contributie betalen: dit zijn
naast de oprichters van AV Triathlon overwegend niet actief bij de vereniging sportende
trainers of juryleden die vanwege hun rol bij de Atletiekunie als lid zijn aangemeld.

Trimcursus etc.
Bijdragen van de deelnemers aan de trimcursus. De opbrengsten waren lager dan begroot.
Het aantal deelnemers aan de trimcursus van buiten de vereniging was vergelijkbaar met
het voorgaande jaar.

Subsidiegelden
Dit betreft subsidie van de gemeente Amersfoort. De subsidie wordt vastgesteld aan de
hand van het aantal jeugdleden en het aantal gediplomeerde jeugdtrainers.

Rente
Dit betreft de ontvangen rente over de spaarrekening bij de ING. Door de dalende trend bij
de spaarrente zijn de rentebaten afgenomen.

Resultaat kantine
res. 2015 begr. 2015 res. 2014

Omzet kantine 13.867 14.449
Af: inkoop en kosten kantine -/- 4.811 -/- 4.475
Resultaat kantine 9.056 12.000 9.974

Het resultaat van de kantine was in 2015 evenals in het voorgaande jaar lager dan begroot.
De oorzaken hiervan zijn niet eenduidig vast te stellen. De brandschade heeft zeker een na-
delige invloed gehad.

Overige inkomsten
res. 2015 res. 2014 res. 2013

Verhuur aan derden 100 130 2.527
diverse inkomsten - - 219
Totaal overige inkomsten 100 130 2.746
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Evenementen
Onder auspiciën van AV Triathlon worden diverse wedstrijden georganiseerd. De organisa-
tiecommissies werken met een eigen begroting en afrekening.
Het saldo is als volgt samengesteld:

res. 2015 res. 2014 res. 2013
Kosten wedstrijdorganisatie algemeen 653 1.489 1.231
Regionale crosscompetitie jeugd -/- 884 - -/- 678
Funtriathlon -/- 96 55 -/- 149
Pupillencompetitie 329 621 382
Clubkampioenschappen cross 842 921 638
Paaswedstrijd -/- 434 -/- 258 -/- 595
Gooi en Eemlandinstuif - 124 370
CD-competitie 352 1.564 -
Regionale baancompetitie -/- 858 -/- 774 -/- 944
Hamersveldloop -/- 895 -/- 428 -
Emiclaerloop -/- 918 -/- 969 -/- 946
Heuvelrug estafette -/- 316 -/- 966 314
Vlasakkerloop 370 3.063 -
Zwemloop -/- 394 -/- 1.222 173
Clubkampioenschappen baan 1.064 1.124 739
Kosten evenementen per saldo -/- 1.185 4.344 535

De algemene kosten van wedstrijdorganisatie betreffen onder meer kosten voor wedstrijd-
secretariaten en jurering en overige niet aan specifieke evenementen toerekenbare
organisatiekosten.

Uitgangspunt bij de begroting is geweest dat de evenementen zonder invloed op het
resultaat worden georganiseerd.

Daarbij was nog geen rekening gehouden met de organisatie van het grootschalige
loopevenement de Vlasakkerloop en de wedstrijden voor de CD competitie. 

Verenigingskosten
Hieronder vallen de kosten van secretariaat, ledenadministratie, betalingsverkeer,
bestuurskosten, abonnementen, publiciteit, jaarverslag, ledenvergadering, Blauwe boekje,
folders, briefpapier, attenties en activiteiten voor vrijwilligers.

Communicatie
res. 2015 begr. 2015 res. 2014

Clubblad 40 3.900 479
Af: advertentie-inkomsten - -/- 750 -/-900
Kosten clubblad per saldo 40 3.150 -/- 421
Kosten website 6.064 1.000 1.034
Kosten communicatie 6.104 4.150 613

Anders dan begroot waren er in het verslagjaar geen kosten voor een gedrukt clubblad. Als
gevolg van het wegvallen van advertentie-inkomsten en hoge investeringen voor het verder
verbeteren van de website waren de kosten 1.954 euro hoger dan begroot.

Trainingskosten
res. 2015 begr. 2015 res. 2014

Onkostenvergoeding trainers 35.675 33.500 34.261
Kleding trainers * 4.000 4.000 2.635
Opleiding trainers 4.811 5.500 7.378
Div. trainingskosten 1.468 1.000 905
Accommodatiehuur 19.499 23.000 17.638
Trainingskosten 65.453 67.000 62.817

* inclusief mutatie voorziening trainerskleding

De onkostenvergoeding trainers heeft betrekking op vergoedingen voor trainingen, wed-
strijdbegeleiding jeugd en trainerslicenties.

De post accommodatiehuur is als volgt opgebouwd:
Zaalhuur 4.418
Baanhuur 15.081
Accommodatiehuur 19.499

Trainings- en wedstrijdmaterialen:
Dotatie aan voorziening materialen 500
Bijdrage aan materiaalbeheer atletiekbaan 2.500
Kosten trainings- en wedstrijdmaterialen 3.000

Jeugd
resultaat 2015 begr.15 resultaat 2014

Wedstrijdkosten 3.650 3.750 3.905
Af: wedstrijdgeld jeugd -/-2.823 -/-2.650 -/-2.828
Wedstrijdkosten per saldo 827 1.100 1.077
Jeugdevenementen 744 1.250 1.310
Div. trainingskosten 111 400 9
Kosten jeugd algemeen 1.540 1.000 879
Kosten jeugdafdeling per saldo 3.222 3.750 3.275

Wedstrijdkosten: De kosten van inschrijving voor wedstrijden na aftrek van eigen•
bijdragen van jeugdleden.
Jeugdevenementen: De kosten van sociale evenementen voor de jeugd.•
Diverse trainingskosten: met name de kosten van regiotrainingen en aanschaf•
trainingsmaterialen.
Kosten jeugd algemeen: onder andere kosten voor het wedstrijdsecretariaat jeugd,•
attenties.
Wedstrijdgeld: Ieder jeugdlid betaalt jaarlijks een bedrag van € 14,- waaruit de•
vereniging de kosten van deelname aan competitiewedstrijden (baan en cross)
betaalt.

De kosten van de jeugdafdeling zijn exclusief de onkostenvergoedingen voor jeugdtrainers
voor trainingen en wedstrijdbegeleiding. Deze kosten zijn opgenomen onder
trainingskosten.
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7 .  K a m p i o e n e n  2 0 1 5

datum wedstrijd plaats nummer categ prijs atleet prestatie
14-05-15 NK baan studenten Eindhoven 1500m Vsen(MA)2 Tess Wegman 4:49,50 
17-05-15 NK halve marathon Leiden halve marathon V40 1 Nicole Philippens 1:20:48
26-06-15 NK junioren Breda 3000m MB 2 Jasmijn Bakker 9.54,22
27-06-15 NK junioren Breda 3000m steeple JA 3 Jeroen Bakker 10.51,82
28-06-15 NK junioren Breda 2000m steeple MB 1 Jasmijn Bakker 6.43,75
28-06-15 NK junioren Breda 2000m steeple JB 2 Gian Oerlemans 6.31,42
28-06-15 NK junioren Breda 400m MB 1 Femke Bol (MC) 56,14 
28-06-15 NK junioren Breda 1500m MA 3 Veerle Bakker 4.38,07
28-06-15 NK junioren Breda 4 x 100m JB 3 Arthur van Essen, 

Joppe Stokvis, 
Thomas vd Vooren, 
Rick Hollestelle 46,52

27-07-15 Europees Jeugd Tbilisi (Georgië)2000m steeple MB 1 Jasmijn Bakker 6.48,80
Olympisch Festival

23-08-15 Nationale D-Spelen Amsterdam kogelstoten MD2 3 Sophie Praas 13,07 m
23-05-15 NK halve triatlon Klazienaveen halve triatlon M 65-69 1 Hans van der Linden 5.08.09
23-08-15 NK halve triatlon Klazienaveen halve triatlon V overall 2 Sandra Wassink-Hitzert 4.27.37
23-08-15 NK halve triatlon Klazienaveen halve triatlon V 54-59 2 Yvonne van Keulen-Jekel 5.26.56
29-08-15 Nationale C-spelen Amsterdam 1500m steeple MC 2 Madelief Kok 5.17,52
29-08-15 Nationale C-spelen Amsterdam 80m MC 3 Femke Bol 10,31
30-08-15 Nationale C-spelen Amsterdam 300m MC 1 Femke Bol 40,78
30-08-15 Ironman WK Zell am See (O) halve triatlon V35-39 3 Sandra Wassink-Hitzert 5.04.48

halve triatlon
13-09-15 NK crosstriatlon Ameland Z 1,5 - MTB 36 - V overall 1 Sandra Wassink-Hitzert 3.01,49

cross 12
26-09-15 Nat. Estafette- Amstelveen 4 x 40m MpC 3 Indy Broer, 

kampioenschappen Kyra van der Meer, 
Carmen Lijzenga, 
Berrit Roex 27,69

27-09-15 Nat. Estafette- Amstelveen 4 x 800m MA 1 Madelief Kok (MC), 
kampioenschappen Tess Wegman, 

Annemarie Slangewal (MB),
Jasmijn Bakker (MB) 9.22,69

31-10-15 NK Duathlon Assen L 10 - F 40 - L 5 V 24+ 1 Jony Heerink 2.08.01

Kleding

Inkoop en opdrukkosten kleding 1.551
Af: opbrengst verkoop kleding -/- 1.711
Kosten kleding per saldo -/- 160

Dit betreft de verkoop van sweaters.

Rente leningen clubgebouw
Rente leningen Rabobank 3.915
Rente onderhandse leningen leden 259
Rentelasten totaal 4.174

Zie ook de toelichting op de balans.

Afschrijvingskosten
Afschrijving clubgebouw 13.034
Afschrijving inventaris 3.438
Afschrijvingskosten 16.472

Zie ook de toelichting op de balans.

Exploitatie clubgebouw
res. 2015 begr. 2015 res. 2014

Huur 2.102 2.150 2.084
Energielasten 7.098 6.000 5.884
Schoonmaakkosten 13.958 14.600 13.958
Klein onderhoud 6.043 1.600 1.018
Verzekering 3.277 3.100 3.129
Overige exploitatielasten 3.382 2.500 1.880
Dotatie voorziening groot onderhoud 3.500 3.500 5.000
Exploitatie clubgebouw 39.360 33.450 32.953

Huur: van de SRO huren we de grasstrook en de kleedwasruimten.•
De energielasten zijn sterk nadelig beïnvloed door de afschaffing van de Ecotax rege-•
ling, waarbij de rijksoverheid de betaalde energiebelasting voor 50 % restitueerde.
De kosten van klein onderhoud zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot door de•
vervanging van doucheknoppen. De kosten hiervan waren 5.333 euro.
Verzekering: opstalverzekering voor de risico’s die niet gedekt worden door de collec-•
tieve dekking van de gemeentelijke brandverzekering, glasverzekering en inventarisver-
zekering.
Overige exploitatielasten: hieronder vallen onder meer de kosten van telefoon, internet,•
belastingen en heffingen en vuilnisafvoer. In de exploitatielasten zijn ook de niet geacti-
veerde kosten ad 888 euro voor de aanleg van een stroomvoorziening aan de buiten-
kant van het clubgebouw opgenomen.

Nadeling saldo
Het nadelig saldo is onttrokken aan het eigen vermogen.
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In de periode 2016-2020 is de ambitie om AVT vitaal en levensloopbestendig te
houden, en streven we naar een stabiel ledenaantal van zo’n 1.200 leden.

Vertaling kernwaarden naar werkwijze 
AVT is een vrijwilligersorganisatie. Dit beperkt de professionaliteit van de club in de
zin dat zij niet kan worden gerund als een bedrijf. AVT is dan ook geen werkgever en
neemt geen werknemers in dienst. De leden organiseren en regelen alles zelf.
Inhuur van derden vindt alleen plaatst wanneer specifieke producten/diensten
moeten worden afgenomen.

Het AVT bestuur is richtinggevend en kaderstellend. Op grond van het onderhavige
strategisch meerjarenbeleidsplan stelt zij de kaders vast waarbinnen activiteiten
worden georganiseerd en uitgevoerd. Het bestuur bewaakt de optimale balans
tussen aanbod-kader-accommodatie.

AVT is zelforganiserend. Dit betekent dat de leden (sport)activiteiten zelf
organiseren zonder of met beperkte aansturing van bovenaf door het bestuur en de
commissies. 

Eigen initiatief van leden wordt gewaardeerd en aangemoedigd, maar moet wel
redelijkerwijs passen binnen de kaders die bestuur en commissies stellen.

Als er geen of onvoldoende vrijwilligers zijn die een bepaalde sportactiviteit mede
willen organiseren dan vindt de beoogde activiteit niet plaats. Dit ter voorkoming
van overbelasting en overvraging van een beperkt aantal actieve vrijwilligers.

Tegelijkertijd voorkomt dit ook dat de ‘werkpakketten’ van sommige vrijwilligers zo
groot worden dat ze onvervangbaar zijn. Dit laatste is een afbreukrisico voor AVT
omdat het de organisatie kwetsbaar maakt en te afhankelijk van enkelen.

AVT werkt aan vernieuwing zodat de club toegevoegde waarde blijft behouden voor
haar leden, ook in de toekomst. Kwaliteitsverbetering en –borging en het toepassen
van nieuwe technieken horen daarbij.

Binnen AVT wordt het Long Term Athlete Development model (LTAD) aangereikt als
mogelijk kader voor de trainingen. Dit van oorsprong Canadese model vindt
internationaal steeds meer navolging en is ook door de Atletiekunie omarmd. De
basis van het model is een leven lang met plezier sporten. Voor de één betekent dat
kiezen voor de prestatieve kant, voor de ander betekent dat kiezen voor een meer
recreatieve beoefening van de sport. Het model kan trainers helpen om de waarden
die AVT voorstaat te vertalen in een aantal concrete handvatten voor de borging,
ontwikkeling en vernieuwing van het aanbod.

8 .  S t r a t e g i s c h  m e e r j a r e n -
b e l e i d s p l a n  2 0 1 6 - 2 0 2 0

Voor u ligt het strategische meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van AV Triathlon (AVT).
Daarin wordt uiteengezet, welke strategisch beleid AVT de komende vier jaar gaat
voeren. Het plan is mede tot stand gekomen na raadpleging van de leden tijdens
drie discussieavonden en de ALV van 14 november 2015.

Motto
Samen bewegen wij mensen

Missie
AVT is een Amersfoortse sportclub van, voor en door de leden. Hardlopen,
baanatletiek, triatlon en wandelsport zijn de primaire sporten die de leden van jong
tot oud op recreatief tot prestatief niveau beoefenen.

AVT streeft een kwalitatief hoogstaand aanbod van sportactiviteiten na zodat de
leden met plezier én met elkaar zichzelf fit en vitaal bewegen.

Visie
AVT bestaat 30 jaar en heeft zich een vaste positie in het Amersfoortse sportleven
weten te verwerven. De vereniging is een vitale en levensloopbestendige 
sportvereniging en weet bijna 1.200 leden aan zich te binden. Iedereen van jong
(vanaf 6 jaar) tot oud (80+ jaar) kan bij de club terecht. AVT is financieel gezond. Een
vijftal kernwaarden staan daarbij centraal:

1. AV Triathlon is een vereniging van, voor en door vrijwilligers;
2. AV Triathlon kent een grote sociale samenhang. Mensen ervaren een 

toegevoegde waarde om met elkaar te sporten en bewegen. De meest 
zichtbare uiting daarvan is de zaterdagochtend als centraal moment 
wanneer zo’n 700 leden in het clubhuis verzamelen om in Birkhoven te 
gaan trainen;

3. AV Triathlon is een atletiekvereniging die een breed aanbod van sporten 
aanbiedt op zowel recreatief als prestatief niveau: hardlopen 
volwassenen, jeugdatletiek, triatlon en wandelsport;

4. AV Triathlon streeft een optimale balans na tussen het aanbod (van 
trainingen en sportieve evenementen e.d.), kader (trainerscorps, bestuur 
en commissies) en accommodatie. Dit vraagt zowel om kwaliteitsborging
als -verbetering;

5. AV Triathlon streeft naar stabiliteit en continuïteit.
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c) De administratie van de leden wordt verbeterd zodat er stuurinformatie 
beschikbaar komt om individuele leden persoonlijk te benaderen en te 
betrekken bij de club. 

2) Professionaliseren en vernieuwen van het AVT aanbod

AVT kent meer dan 100 trainers die voor de 1200 leden trainingen verzorgen. Als
zodanig vormen zij de ruggengraat van de vereniging. Om die reden is het borgen
en ontwikkelen van het professionele en kwalitatief hoogwaardige trainerscorps en
daaraan gekoppeld trainingsaanbod belangrijk voor AVT.

De uitdaging is niet alleen om het aantal trainers op peil te houden en zich te laten
ontwikkelen. Vernieuwing is ook nodig. In Amersfoort beoefenen veel mensen één
van de primaire sporten die AVT aanbiedt. Toch is het slechts een minderheid die
dat in georganiseerd verband doet bij AVT. Ze verkiezen om zelf te lopen of in kleine
zogeheten ‘bootcamps’. AVT moet zich blijvend onderscheiden van dit aanbod om
ook in de toekomst (nieuwe) leden aan zich te binden.

Om de aanleg het trainingsaanbod te professionaliseren en ontwikkelen zal AVT de
komende periode de volgende drie acties ondernemen:

a) Het LTAD model wordt gebruikt om het huidige trainingsaanbod aan te 
spiegelen. Op grond van deze spiegelinformatie werken de verschillende 
commissies ideeën uit om het aanbod te verbeteren en vernieuwen.    

b) Er wordt ingezet om zowel het aantal trainers uit te breiden als meer 
trainers te laten doorgroeien naar niveau 2 en 3.

c) AVT kent momenteel geen senioren baanatletiek. Zij heeft nog niet het 
kader, de organisatie en de vrijwilligers om senioren baanatletiek op te 
zetten. Dit terwijl een groep talentvolle senioren zich heeft aangediend 
die de baanatletiek binnen AVT een warm hart toedraagt en zichzelf 
daarvoor wil inzetten. Vanuit de jeugdcommissie van AVT zal  het 
voortouw worden genomen om de senioren baanatletiek binnen AVT tot 
ontwikkeling te brengen.

3) Voor ieder jeugdlid is er plek

AVT heeft de afgelopen jaren een succesvol jeugdbeleid gevoerd. Ieder jaar start een
nieuw cohort van 22 kinderen bij de mini’s (pupillen van 6 jaar oud). Die maken op
een speelse en enthousiaste manier kennis met de atletieksport. De vijf
kernwaarden van AVT en het LTAD staan daarbij hoog in het vaandel. Voor alle
kinderen is er aandacht en iedereen hoort erbij.

De periode 2016-2020

AVT vitaal en levensloopbestendig houden gaat niet vanzelf. De komende jaren
staat de vereniging voor een aantal uitdagingen, waar een passend antwoord op
moet worden gevonden.

1) Zonder vrijwilligers geen vereniging

Het menselijk kapitaal van AVT zijn de ongeveer 250 vrijwilligers die zich inzetten
en de vereniging maken tot wat het nu is.

Er zijn signalen dat de komende periode het aantal vrijwilligers zal dalen. Allereerst
vergrijst het actieve ledenbestand. De leden van het eerste uur die de club hebben
opgericht, gaan met pensioen en doen de komende jaren naar verwachting een
stapje terug. Daarnaast blijkt het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor
structurele functies (bestuur, commissies, evenementen, ondersteuning e.d.).
Maatschappij breed is het zichtbaar dat mensen minder geneigd zijn zich aan te
sluiten bij een club en daarin actief te zijn. Illustratief is dat slechts 1 op de 10
hardlopers in Amersfoort dat in groepsverband bij een van de twee
atletiekverenigingen doet.  

Gevolg is dat de pool aan vrijwilligers kleiner wordt en op termijn het kader –
trainerscorps, bestuur en commissies- kan gaan uithollen.

Om dit afbreukrisico te ondervangen zal AVT de komende periode de volgende twee
acties ondernemen:

a) Een dialoog wordt met de leden aangegaan om bewustwording te 
creëren wat het lidmaatschap van AVT betekent. Duidelijk zal worden 
gecommuniceerd dat het AVT lidmaatschap niet geheel vrijblijvend is. 
Ieder lid wordt geacht een bijdrage te leveren; toekijken en/of alleen 
kritiek uiten is niet wenselijk. Indien nodig worden concrete 
beleidsmaatregelen getroffen om ieder lid te verplichten een nader te 
specificeren bijdrage te leveren.

b) Een doelgroepenbenadering wordt ontwikkeld, gericht op het beter 
betrekken en bedienen van de verschillende groepen binnen AVT. Niet 
iedere doelgroep is even betrokken en/of zichtbaar binnen AVT. Bepaalde 
groepen zijn over- of ondervertegenwoordigd in het kader (bestuur, 
commissies, trainers en vrijwilligers) van de club. Dat is op zich niet 
vreemd omdat iedere doelgroep andere behoeften en wensen heeft. Denk
bijvoorbeeld aan de junioren, 65 plussers maar ook aan vrouwen. AVT wil 
leren van deze specifieke groepen door de dialoog met ze aan te gaan.
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verrijken en vernieuwen. De baan kan prima als uitvalsbasis fungeren voor
hardlopers, baanatleten, bootcamps en wandelaars die in Birkhoven willen sporten.

De te realiseren faciliteiten omvatten 1) een halve trainingsbaan, 2) een aantal
voorzieningen ten behoeve van de technische atletiekdisciplines springen en
werpen d.w.z.: hoogspringen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen en
kogelstoten, en 3) een aantal voorzieningen voor de ongebonden sporters d.w.z.
bootcamp/trimbaan toestellen, start en verzamellocatie voor hardlooproute door
Birkhoven.

Om de aanleg van nieuwe atletiekfaciliteiten in goede banen te leiden zal AVT de
komende periode de volgende twee acties ondernemen:

a) Het AVT bestuur zal een brede projectgroep in het leven roepen die de 
taak krijgt de realisatie van de atletiekbaan zo goed mogelijk te 
begeleiden, en te borgen dat deze past binnen het onderhavige 
strategische meerjarenbeleidsplan. In de uitwerking zijn niet alleen de 
technische aspecten van de te realiseren atletiekfaciliteiten van belang. 
Het gaat vooral ook om een heroverweging hoe AVT in de volle breedte 
optimaal gebruik kan maken van de nieuwe faciliteiten. Denk aan de 
verschillende primaire sporten, oud als nieuw sportaanbod, efficiënt 
gebruik van de baan, openingstijden van het clubhuis, kosten e.d. Dit in 
goede wisselwerking en afstemming met de gemeente en Altis.

b) Daarnaast wordt passend beleid ontwikkeld zodat optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de nieuwe atletiekfaciliteiten. 

Naar verwachting zullen de nieuwe faciliteiten in 2017 worden opgeleverd.

5) AVT midden in de Amersfoortse samenleving

AVT zal in toenemende mate op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
worden aangesproken. Nu is reeds waarneembaar dat maatschappelijke
organisaties als de gemeente Amersfoort, lokale politieke partijen, zorgverzekeraars,
bewonersorganisaties, bedrijven e.d. AVT benaderen voor sociale activiteiten.

Het sport- en beweegaanbod van AV Triathlon kan immers ook een bijdrage leveren
aan doelen die maatschappelijke organisaties hebben ten aanzien van leefbaarheid
in wijken, grotere participatie van burgers, kinderen met overgewicht enzovoort.

AVT gaat deze vragen niet uit de weg, maar ambieert in dat soort gevallen een
beperkte rol. AVT wil graag als bemiddelaar optreden. Dus niet als opdrachtnemer
optreden dan wel de (eind)verantwoordelijkheid en/of rol als werkgever op zich
nemen. 

Dit jeugdbeleid is de afgelopen jaren succesvol gebleken. AVT heeft én
jeugdkampioenen, én kent weinig verloop onder jeugdleden omdat kinderen en
hun ouders het naar hun zin hebben.

Ambitie is om het succesvolle jeugdbeleid bij de pupillen door te trekken naar de
junioren. De ervaring leert dat AVT moeite heeft om kinderen blijvend aan zich te
binden zodra ze junior  worden (vanaf 12 jaar). Kinderen komen dan in de puberteit,
krijgen andere interesses en vragen zich af of ze atletiek willen blijven beoefenen en
zo ja op welk niveau. De AVT organisatie is nog niet zodanig op orde dat de junioren
op maat kunnen worden bediend.

AVT onderneemt de volgende acties:

a) AVT gaat de komende periode het jeugdaanbod verbeteren. 
b) AVT gaat daarom de komende periode de organisatie van de jeugdatletiek

bij de junioren verbeteren. Het tekort aan trainers wordt opgelost en een 
atletiekaanbod wordt gerealiseerd dat aantrekkelijk is voor alle kinderen: 
pupillen én junioren. Zowel talentvolle kinderen met ambitie als kinderen 
die met hun vrienden willen bewegen zijn bij AVT aan het goede adres.

c) Bovendien koestert AVT de samenwerking met Altis in deze. AVT ziet dat 
samenwerken vooralsnog onontbeerlijk is om de bovenstaande ambitie 
waar te kunnen maken. Er wordt een gezamenlijke werkgroep ingesteld 
die beide besturen informeert welke (structurele) maatregelen daarvoor 
nodig zijn.

4) AVT accommodaties in een nieuw jasje

In de periode 2016-2020 gaat AVT haar accommodaties ingrijpend veranderen:
renovatie van het clubgebouw en bovenal het realiseren van extra
atletiekfaciliteiten in Birkhoven.

Zo zal het clubgebouw functioneel, duurzaam en bovenal warm en gezellig worden
ingericht. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wensen van de leden. Die vinden
het belangrijk dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en dat het
assortiment in de kantine gezonder wordt. Daarnaast geven zij aan dat een basic
clubhuis prima is en dat het allemaal niet ‘te gek’ hoeft. Op basis van deze
uitgangspunten is de renovatie reeds in gang gezet. Naar verwachting zal begin
2016 het gerenoveerde clubhuis af zijn.

De gemeente Amersfoort heeft ingestemd met de aanleg van extra
atletiekfaciliteiten in sportpark Birkhoven. Beoogd wordt de druk op de atletiekbaan
bij Schothorst te verlichten, en de atletieksport in Amersfoort de ruimte te geven
om verder te groeien. Daarnaast biedt het AVT de mogelijkheid om haar aanbod te
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Ten aanzien van commerciële activiteiten stelt AVT zich nog terughoudender op. Zij
huldigt het principe “nee tenzij". Alleen wanneer er een duidelijke meerwaarde voor
AVT is, kan commercie worden toegestaan. Het gaat dan om producten en/of
diensten waar de club AVT behoefte aan heeft en/of waar veel leden naar vragen.
Uiteindelijk komt deze behoefte en/of vraag in het bestuur aan de orde voor
behandeling en finale besluitvorming.

De komende beleidsperiode zal AVT de volgende acties ondernemen: 

a) Een bestuurslid aanstellen met externe relaties in zijn/haar portefeuille. 
Dit bestuurslid zal fungeren als coördinator/aanspreekpunt/bemiddelaar 
voor externe partijen en commerciële vragen.

b) Verkennen hoe AVT het beste kan anticiperen op vragen uit de 
Amersfoortse samenleving.

c) AVT zal meedoen aan Actify, een pilot van Zilverenkruis en de Atletiekunie. 

6) AVT Financieel gezond

AVT is financieel gezond en wil dat graag blijven. De inkomsten van de club worden
vrijwel in zijn geheel uit de ledencontributie gehaald. Daarbij geldt het
solidariteitsprincipe: ieder lid betaalt eenzelfde bedrag aan contributie en mag
daarvoor van alle faciliteiten gebruik maken. Echter, met het vernieuwen en
uitbreiding van faciliteiten nemen de exploitatiekosten toe. Daarom is het
onvermijdelijk dat de contributie de komende jaren zal worden verhoogd.

De volgende acties voert AVT de komende periode uit:

a) De vraag ligt daarbij voor of contributies moeten worden gedifferentieerd 
of dat het solidariteitsprincipe wordt gehandhaafd. Deze discussie zal 
naar verwachting komende jaren worden gevoerd.

b) AVT is zelforganiserend. Tevens is de druk op de penningmeester groot. 
Idee is om de budgetten te decentraliseren naar sommige commissies. Er 
wordt een werkgroep ingesteld die gaat onderzoeken of en zo ja hoe AVT 
de budgetten kan decentraliseren.
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