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Op de laatste bestuursvergadering van dit jaar is de eer aan mij om een stukje te schrijven. 

Thomas is vanavond bij onze buren om een “kick-off “over de pilot “Brede Sportparken” bij 

te wonen. Een bijeenkomst speciaal voor bestuursleden van verenigingen die gevestigd zijn 

op de drie sportparken Bokkeduinen/Birkhoven, Vermeerkwartier/Dorrestein en Sportpark 

Zielhorst. 

John neemt vanavond de voorzittersrol voor zijn rekening en gaat met een volle agenda dan 

ook voortvarend van start. 

We heten Gerrit van Gessel en Ruud van de Eshof welkom. Gerrit wordt dinsdag 12 

december tijdens een extra ingelaste ALV voorgesteld als bestuurslid wedstrijdevenementen.  

Ruud van den Eshof geeft aan dat hij eerst een tijdje mee wil draaien voordat hij definitief 

toestemt om bestuurslid hardlopen volwassenen te worden. 

 

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn:  

 Een gezonde sportkantine, wij kunnen hierbij ondersteuning krijgen via de 

Nederlandse Sport Unie van een team fit coach. De Atletiekunie werkt samen met 

Jongeren Op Gezond Gewicht, het Voedingscentrum en een aantal bonden aan het 

project Team:Fit samen voor een gezonde sportkantine. Het doel van Team:Fit is om 

bij sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en sportclubs te 

stimuleren gezonder eten en drinken aan te bieden. Er loopt momenteel een landelijk 

onderzoeksproject. Susan gaat hier een enquête voor invullen. Tevens kun je in dit 

kader ook denken aan blessure preventie. De medische commissie zal hier ook bij 

aanhaken.  

 Racerunning is een paralympisch onderdeel binnen de atletiek. De RaceRunner is 

geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking 

die in het dagelijks leven een rollator of zelfs een rolstoel gebruiken voor hun 

mobiliteit. Gabrielle van Asbeck (kinderfysiotherapeut Amersfoort) en Henriëtte 

Stemerdink (kinderfysiotherapeut Achterveld en lid van AV Triathlon), willen heel 

graag samen met AV Triathlon een workshop en een clinic Racerunning organiseren 

in het voorjaar van 2018. Henriette heeft ons een stappenplan toegestuurd. Het bestuur 

gaat hiermee akkoord wat betekent dat Henriette verder kan met dit plan. 

 Het aanbod van nieuwe trainerskleding voor de ATB trainers is gedegen onderzocht 

door Desiree van Hooidonk en Mark Veekamp. Tevens ontvangen wij hierbij het 

verzoek of het opschrift AV Triathlon trainer voorop mag komen te staan omdat de 

trainers altijd een rugzakje dragen en zo het logo beter zichtbaar is. Het bestuur gaat 

akkoord met hun voorstel. 

 Ben Philipsen is weliswaar niet aanwezig vanavond maar hij heeft wel een bijdrage 

geleverd met een eerste aanzet voor kaders om in aanmerking te komen voor een 

bijdrage uit het innovatiefonds. Tijdens de ALV is besloten dat een gedeelte van de 

contributieverhoging hiervoor gereserveerd wordt. Uitgangspunt van het fonds is om 

met experimentele initiatieven het reguliere aanbod te vergroten en te verrijken en 

daarmee nieuwe leden te werven en het aanbod voor onze eigen leden te vergroten. De 

wereld om ons heen verandert en vernieuwt en daarmee ook de behoefte voor nieuwe 

sporten. Wij willen daar graag op in spelen met behulp van dit fonds. Met dit fonds 

kunnen we mooi testen wat wel werkt of wat niet werkt voor onze club. Er zijn 

mogelijk al een aantal initiatieven die hiervoor in aanmerking komen bijv. de pilot die 

Marc Veekamp en Jack Ambachs willen gaan draaien met Bike Bootcamp.  

 We hebben dit jaar aan een aantal succesvolle acties meegedaan met een mooi 

resultaat. Het bedrag van de actie van de Rabobank willen we gebruiken voor join the 
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pipe http://join-the-pipe.org/nl. Hier zal geld bijgelegd moeten worden. Met een 

donatie van de clubleden zullen we vast en zeker een heel eind kunnen komen. We 

zullen hier een actie voor optuigen. Binnenkort meer hierover. Het bedrag van de grote 

clubactie wordt volgend jaar bekend gemaakt. Volgens Ben Hermsen hebben we 

onszelf overtroffen met een heel mooi bedrag maar wat dat bedrag is, dat is nog 

geheim! Bij de AH actie was het meest succesvol de aanmeldingen voor het ATB en.  

Verder is het mogelijk om bij de Peut, een benzinepomp in Hoogland te sparen voor 

de club. 

 Tijdens de ALV kwam het geld wat beschikbaar is voor de jeugd trainersopleidingen 

ter sprake. Dit bedrag is inmiddels aangepast. Ook gaat Jeroen een terugkoppeling 

geven over de begroting aan de commissies en hij zal tevens de spelregels mee sturen. 

 Bij vrijwilligerszaken zijn we blij met het nieuwe commissielid Nel v Loon.  

 De zwemloop gaat niet door in 2018. De oorzaak is gelegen in het feit dat het nieuwe 

zwembad 1 april klaar is en de situatie voor de organisatie van zwemloop hierdoor nog 

onzeker is. In 2019 zijn we zeker van plan om weer een zwemloop te organiseren en 

dan in een nieuwe vorm. 

John heeft er goed de vaart ingehouden, 22:30 was iets te ambitieus maar we zaten er niet 

ver vandaan. 

Ten leste wens ik jullie allen een mooie kerst toe en een gezond en sportief 2018 met veel 

wandel- fiets- en loopplezier. 

 

Susan Hagevoort 
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