
Uit de Bestuurskamer  van 3 oktober 2018 
 
 
 Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken: 
 

- De eerste grondlaag van de nieuwe trainings atletiekbaan is gerealiseerd. De 
opleveringsdatum is onbekend. Een officiële opening zal in het voorjaar van 2019 
plaats vinden. 

- De Keistad Triathlon is zeer succesvol verlopen. Er waren maar liefst meer dan 
700 deelnemers. 

- Subsidie aanvragen voor 2019 moesten dit jaar voor 1 oktober worden 
ingediend. Velen binnen AVT zijn hiermee bezig geweest om deze deadline te 
halen. Petje af voor de inspanning voor al deze vrijwilligers. 

- Vanuit de gemeente wordt geïnitieerd om Sportparken meer te laten 
samenwerken.  AVT participeert in het overleg met Sportpark Birkhoven 
Bokkeduinen samen met RC Eemland (Rugby), AMHC (Hockey), De Posthoorn 
(voetbal), Untouchables (American Footbal), Honden sportvereniging enThalassa 
(Duikvereniging). 

- Trainers zijnde ruggengraat voor AVT. We hebben gediscussieerd hoe we AVT 
aantrekkelijk voor trainers kunnen houden. Bij sommige onderdelen is er een 
tekort aan trainers. 

- Afgelopen zomer is er een projectiescherm in het clubhuis geplaatst. We hebben 
gediscussieerd hoe we dit kunnen benutten. Er is al door leden en initiatief 
gestart  om hier trainingsschema’s een aanvangstijden van al onze sporten te 
publiceren. Het Bestuur is van mening dat dit scherm ook voor andere 
doeleinden kan worden gebruikt. Te denken om vacatures onder de aandacht te 
brengen en andere items die voor de club van belang zijn.  Input dient verzorgd 
te worden door de Communicatie Commissie. De beheercommissie moet ervoor 
zorg dragen dat het scherm op dinsdagavond en zaterdagochtend wordt 
aangezet. 

- Er is heeft een gesprek plaats gevonden met de campingbeheerster m.b.t. het 
hard rijden van campinggasten op de Zandlaan. Zij attendeert de campinggasten 
om s.v.p. rekening te houden met wandelaars en lopers. Aan de trainers is 
geïnstrueerd om op de Zandlaan links te open. 

- Er wordt onderzocht om Triathlon voor de jeugd in 2019 te realiseren. 
- De clinic Start MTB is gestart met 28 deelnemers. Waarvan 50% niet-leden. 
- Een commissie is met de gemeente in gesprek om een speciale baan  om de 

nieuwe trainingsbaan voor de RaceRunners te realiseren. 
- AVT heeft afgelopen maanden trainers aangeleverd aan een initiatief van het  

Diabetes Challenge. Een aantal van deze groep heeft aangegeven te willen 
instromen in de reguliere zaterdagtrainingen. 

- In november wordt een cursus Nordic Walking opgestart. In eerste instantie 
alleen voor AVT leden. Bij onvoldoende groepsgrootte wordt extern geworven. 

- Eind november vindt het Sport Gala in Amersfoort plaats. Een van de nieuwe 
initiatieven in Amersfoort is RaceRunning van AVT. Er zijn filmopnamen 
gemaakt, die in november tijdens het gala worden vertoond. 

- In week 37 wordt de Bidonvuller voor buiten het clubhuis geleverd 
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