
Uit de bestuurskamer 5 september 2018 

 

Tijdens de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie besprak het bestuur veel onderwerpen, 

logisch na een periode van relatieve rust. 

Een greep uit de onderwerpen: 

De Keistad triathlon die het weekend voor de vergadering werd georganiseerd was een groot succes, 

veel deelnemers, goede sfeer (ondanks een incident met een verkeersregelaar dat het AD meldde) 

Veiligheid op de Zandlaan: De gemeente Soest ziet geen kans om verkeersmaatregelen (borden, 

snelheidsbeperking) te nemen. Daarom zullen de trainers en de leden opgeroepen worden om nog 

meer discipline te tonen. Links lopen, niet meer dan 2 naast elkaar. 

Vrijwilligers voor evenementen via de loopgroepen: het nieuwe beleid werkt maar er moet nog wat 

meer gewenning komen. Het bestuur hoopt dat de groepen dit niet als een soort corvee zien. Het is 

juist leuk om samen met je loopvrienden een dag te helpen, en je kunt het combineren met iets 

gezelligs, een borrel of samen eten bijvoorbeeld. 

Vanuit de commissie hardlopen volwassenen weer een nieuwtje: er komt een basis loopgroep voor 

mensen die lekker voor de lol willen lopen zonder het doel om sneller te worden. Zeg maar snelheid 

en omvang van de trimcursus, maar dan voor de niet beginners. 

De triathloncommissie meldt dat een aantal zeer ervaren fietstrainers stopt. Gelukkig is er weer 

vervanging gevonden, maar het vinden van trainers heeft altijd aandacht nodig. 

Vanuit de jeugd is er belangstelling voor de triathlon. Jeugdleden kunnen op de vaste (vroege) uren 

zwemmen, maar er wordt ook gezocht naar samenwerking met de zwemvereniging. 

Het start to mtb project (zeg maar trimcursus voor mtb’en) slaat erg aan: het zit helemaal vol en er is 

zelfs een wachtlijst. 

De jeugdcommissie heeft door het vertrek van vaste krachten Eddy en Marion een aderlating 

ondergaan. En Trees Altena houdt er na vele jaren ook mee op als trainer. Er zijn gelukkig twee 

nieuwe leden voor de commissie gevonden. Voor het geven van trainingen wordt extra ingezet op 

het vinden van assistent-trainers vanuit de jeugd en de hulp van ouders. De samenwerking met de 

verenigingen in de regio wordt voortgezet.  

De atletiek accommodatie Birkhoven (iemand een idee voor een meer aansprekende naam?)  vordert 

gestaag. Maar opening in het najaar is onwaarschijnlijk, omdat voor het aanbrengen van tartan droog 

en vrij warm weer nodig is en dat wordt steeds schaarser nu het herfst is. En pas na de winter wordt 

er gras gezaaid c.q. gelegd, dus het middenterrein is zeker vooralsnog niet bruikbaar. Als het af is 

komt er wel een feestelijke opening.  

De atletiek accommodatie wordt niet vrij toegankelijk, de bootcamp faciliteit wel. Maar daar wordt 

een bord bij geplaatst waarop staat dat AV Triathlon tijdens de trainingsuren voorrang heeft.  

Er is nog een tweetal punten rondom de accommodatie waarop de vereniging knopen moet 

doorhakken: het aanbrengen van verlichting: dit is niet begroot en moet door de vereniging samen 

met de andere gebruiker Altis worden bekostigd. Besloten wordt hiervoor subsidie aan te vragen, 

maar een deel zal altijd voor rekening van de vereniging blijven. De uitgave daarvoor kan zich 

(groten)deels terugbetalen doordat we minder uren “Schothorst” hoeven af te nemen als 

“Birkhoven” verlicht is.   



En tot slot: Dit is mijn laatste “uit de bestuurskamer” . Ik stop met het bestuurswerk in november. 

We zoeken dus dringend naar een nieuwe secretaris. Neem als je belangstelling hebt of iemand weet 

contact op met mij, 

Henk Rawee 

Secretaris@avtriathlon.nl 

06-23747869 

mailto:Secretaris@avtriathlon.nl

