
Uit de bestuurskamer. 

 

Ik ben nog niet officieel toegetreden tot het bestuur maar dat gaat  -als alles goed gaat-  op 

zaterdag 23  juni gebeuren tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ik ben nu al 

zenuwachtig…Maar ik mag alvast wel het item ’Uit de bestuurskamer’ maken. Bij deze, veel 

leesplezier. 

We hebben vergaderd op 6 juni. In plaats van Ben (lekker op vakantie) nam Suzanne 

Torenvliet plaats, en dat deed ze heel goed. Onder andere de volgende onderwerpen zijn 

besproken: 

- De activiteiten op het gebied van ATB worden uitgebreid. 

- Er gaan 4 nieuwe ATB trainers opgeleid worden. 

- De vraag naar jeugd- en hardlooptrainers blijft ongewijzigd aanwezig, er gaat 

nadrukkelijker geworven worden.  

- De bewegwijzering van de BW laan naar ons clubhuis is niet duidelijk, de SRO zal 

gevraagd worden of we een betere bewegwijzering mogen aanbrengen zodat 

mensen niet verdwalen op weg naar ons clubhuis en plotseling in het zwembad 

liggen.  

- Op de Zandlaan mag 60 km p/uur worden gereden, sommigen automobilisten 

denken dat dat verplicht is en wordt er dus vaak knoerdhard gereden, de gemeente 

Soest zal gevraagd worden verkeersmaatregelen te nemen. 

- De jeugdcommissie heeft twee nieuwe leden, mooi resultaat. 

- Als het gaat zoals gepland ligt er eind september een mooie atletiekfaciliteit op het 

veld tegenover ons (waar nu vaak geparkeerd wordt). Geen officiële ovale 400 meter 

wedstrijdbaan maar een hoefijzer-achtige vorm. Mooi hoor! En om het helemaal 

mooi te maken ook nog een stevige bootcamp-faciliteit. Goed voor de core! 

- Tbv Nationale Diabetes Challenge  wordt er wekelijks op maandagavond een uur 

gewandeld samen met een fysiotherapeut en/of een wandeltrainer van Altis of AVT.   

- We hebben geen bestuurslid namens de Wandelgroepen en dat is best een gemis. 

Zou er dan echt geen wandelaar  zijn die…..? 

- Het plan om meer bestaande leden in clubkleding te krijgen moet nog worden 

uitgewerkt. Ook wordt gedacht om de nieuwe leden uit te dossen in een mooi 

AVTblauw shirt. Wat zal het mooi blauw worden in het groene bos. 

- Positionering van AVT oftewel: wat voor een vereniging wil AVT de komende tien 

jaar zijn en is dat aansprekend genoeg voor onze leden en voor de Amersfoortse 

(e.o) gemeenschap? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een werkgroep van 

marketing experts binnen AVT gevormd die met deze vraag aan de slag is gegaan. 

De werkgroep heeft een advies opgesteld en die is besproken. Wordt vervolgd… 

- Elke zaterdag staan er meerdere kannen water op hoge tafels in het clubhuis en 

wordt er water gedronken uit plastic bekertjes. Dit betekent ook iedere zaterdag een 



waterballet in het clubhuis en een extra belasting voor de barmedewerkers. 

Daarnaast is er onvrede van leden over de plastic bekertjes. Wij willen om deze 

redenen hygiënisch water kunnen drinken zonder verspilling van plastic. Het 

vergevorderde plan is om watertappunten aan te leggen, zowel binnen als buiten en 

iedereen aan te moedigen om hun eigen dopper of bidon mee te laten nemen. Hoe 

actueel om het plasticgebruik terug te dringen hè..? 

 

Wat een lijst van onderwerpen hè? En dat allemaal op 1 avond, nou ja, de zon kwam 

inmiddels weer op…Nee hoor, om 22.35 namen we weer afscheid van elkaar en 

wensten elkaar weltruste… 

 

Ruud van den Eshof 

   

 

  


