
Concept Notulen Algemene Ledenvergadering AV Triathlon 
 
Datum: 29 juni 2019 
 
Afmeldingen: Aart Bakker, Albert Post, Mary Anema, Flip de Leeuw, John Waardenburg 
Aanwezig: 35 leden 
 
1. Om 11.05 opent Thomas, de voorzitter, de vergadering. Er zijn geen mededelingen vanuit de 
secretaris 
 
2. In de notulen van 10 november 2018 staat per abuis Theo van Schaik in plaats van Theo Kok als 
aanwezig. De notulen worden verder ongewijzigd goedgekeurd 
De notulen van de extra ledenvergadering van 26 februari worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
3. De penningmeester, Jeroen Bach,  neemt de financiën door. Av Triathlon is een gezonde 
vereniging. De inkomsten zijn afgelopen jaar gestegen. Dit komt door minder uitgaven en uitgestelde 
betalingen. Ook het innovatiepotje is niet volledig benut. 
Op de vraag waarom de lening dan niet wordt afgelost antwoordt Jeroen dat hij met het oog op 
toekomstige investeringen (o.a. verlichting nieuwe baan) liever geld achter de hand houdt. 
Deze verlichting komt voor rekening van de vereniging, en niet van de gemeente. 
De uitgaven voor trainerskosten blijven achter. Dit komt deels doordat niet alle trainers hun 
declaraties invullen. Ook blijft de instroom van nieuwe trainers (vooral bij de jeugd) achter. 
Het bestuur doet hierop meteen een oproep voor nieuwe trainers, waarbij Gerard van Schaik de 
suggestie doet om de nieuwsbrief te gebruiken voor een meer dringende oproep voor nieuwe 
trainers. 
De suggestie wordt gedaan om de baanverlichting te laten sponsoren.  Thomas omarmt deze 
suggestie, maar stelt ook dat dat dan wel georganiseerd moet worden. 
De kascommissie heeft alles gecontroleerd en in orde bevonden. Er zijn een tekortkomingen 
geconstateerd. 
Sander merkt op dat de begroting van de Keistadtriathlon minder streng wordt gecontroleerd. Het 
zou voor hem wel strakker mogen. Thomas bevestigt dat en meldt daarom de wens om dit 
evenement in een stichting onder te brengen, waardoor het financiële risico vermindert.  
Vervolgens wordt de jaarrekening goedgekeurd. 
 
4. Het bestuur neemt afscheid van Sander Bisschop en Ruud van den Eshof. Sander heeft een 
tropentijd achter de rug omdat Amersfoort Atletiek ten onder is gegaan. Hij wordt geprezen omdat 
hij strategisch/politiek altijd heel scherp was. Mede dankzij hem is er weer een basis om de 
jeugdpoot van de grond te krijgen. 
Ruud was maar kort lid. Hij was vooral een zeer praktisch ingesteld bestuurslid en had een goede lijn 
naar de commissie hardlopen. 
Thomas dankt beide bestuursleden voor hun inzet. Ruud dankt het bestuur voor de samenwerking 
en wenst iedereen succes. 
Boudewijn ten Haken wordt voorgesteld als vervanger voor Ruud en Bart Götte als bestuurslid a.i. 
voor Sander.  
Beide benoemingen worden bij acclamatie goedgekeurd. 
Thomas meldt dat er nog twee vacatures zijn in het bestuur met als aandachtspunten WOC/baan 
resp. evenementen. Ook vrouwen zijn zeer welkom. 
 
5. In overeenstemming met het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt een tweede 
vertrouwenscontactpersoon voorgesteld: Richarda Rozendal. Zij gaat samen met Rob Ruijs deze rol 
vervullen. Haar benoeming wordt bij acclamatie goedgekeurd. 



 
6. De diverse jaarverslagen van de commissies passeren de revue. 
o Thomas meldt dat de vereniging een goed jaar achter de rug heeft. De nieuwe baan is er 

eindelijk gekomen na 20 jaar inspanning. Een werkgroep onder leiding van Lex Borghans heeft 
bergen werk verzet. De baan kan vanaf nu gebruikt worden en het gebruik zal in de toekomst 
zeker toenemen. Uiterlijk oktober wordt de verlichting gerealiseerd. Er zal worden gezorgd voor 
het inplannen van het gebruik door trainers. Ook wordt er een beheersstichting opgezet om het 
beheer over te nemen. In verband daarmee pleit Peter Wiertz ervoor om te bekijken of het hele 
terrein af te sluiten is, en niet alleen de baan. Ilse Jansen Hendriks informeert of ook de baan 
Schothorst wordt meegenomen in de stichting. Dat is niet zeker. De nieuwe baan heeft prioriteit. 

o Er is een nieuwe wandelcommissie, die nu aan de slag gaat met nieuwe activiteiten. 
o Henriëtte meldt dat het aantal racerunners in onze vereniging groot is i.v.m. andere clubs. Het 

plan is om zichtbaarder te worden en fondsen te werven voor een extra baan speciaal voor de 
racerunners rondom de nieuwe baan. Daarvoor is onder andere al geld binnengekomen via de 
Lions Hoogland. 

o De PR-commissie heeft een mooie naar buiten gerichte website gerealiseerd. Een groot team 
heeft daaraan gewerkt. Ook Instagram en Facebook floreren. Er zijn bijvoorbeeld 850 volgers. 
Ben Hermsen doet een oproep voor ondersteuning bij de Grote Clubactie in het najaar. Hij kan 
dit niet alleen. De opbrengst is bestemd voor sociale activiteiten voor de jeugd. 
Verder is het idee voor clinics ontwikkeld waaraan mensen kunnen deelnemen. Nieuwe leden 
krijgen voortaan een blauw verenigingsshirt uitgereikt. Daarvoor is een plan uitgewerkt in 
samenwerking met de vrijwilligerscommissie. 
Dit jaar zal er elke maand een artikel verschijnen in de Stad Amersfoort. 
Voor de toekomst staat een nieuw (digitaal) blauw boekje op de planning achter een inlog. 
Ben Hermsen doet tot slot een oproep voor nieuwe redactieleden. 

o De commissie hardlopen volwassenen heeft de zorg voor 50 trainers. Zij concentreren zich op 
veilig, met plezier en verantwoord training geven. De commissie verzorgt ook de opleidingen tot 
trainer en voert overleg over verwachtingen bij de trainers. Ook worden vanuit de commissie 
clinics voor trainers verzorgd. Ilse Jansen Hendriks vraagt of ook de jeugdtrainers geïnformeerd 
kunnen worden over dergelijke clinics.  
De medische commissie heeft aandacht voor de reanimatievaardigheden bij de trainers en wil 
meer aandacht gaan schenken aan blessurepreventie bij nieuwe leden. 

o De commissie beheer is vooral zichtbaar geweest door de installatie van het grote scherm in het 
clubhuis. Ruud van Basten is nieuw lid voor bouwkundige zaken. Hij zal zich bezig gaan houden 
met de aanpassing van het clubgebouw i.v.m. de nieuwe baan. Atleten van buiten moeten 
kunnen douchen zonder in het kantinegedeelte te kunnen komen. Verder is het pinnen 
ingevoerd en komt er een kassasysteem. Binnen en buiten de het clubhuis zijn tapwaterpunten 
geïnstalleerd en zijn de plastic bekertjes afgeschaft. Peter Wiertz vraagt aandacht voor het 
sleutelbeheer: tags worden niet ingeleverd. Hij mist overzicht over vertrokken tag-bezitters. Op 
verzoek van de commissie zal Peter een overzicht aanleveren van tag-houders. De commissie 
meldt zich regelmatig bij trainingsgroepen om nieuwe commissieleden te werven. 

o Voor de commissie evenementen worden een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid 
gezocht. Het bestuur wil focussen op een beperkt aantal “kern”-evenementen. Er wordt 
gevraagd om meer aandacht voor de baancompetitie. 

 
7. In de rondvraag vraagt Lex aandacht voor de problematiek rondom de A/B junioren. Bart Götte zal 
(tijdelijk) de jeugdcommissie onder zijn hoede nemen. Er is noodzaak voor een kritische massa van 
zowel jeugdleden als voldoende trainers. Thomas meldt dat er bij het overleg met ouders en jeugd 
onlangs veel positieve geluiden waren en dat er veel energie is om weer te bouwen. Het bestuur 
vindt de jeugd belangrijk genoeg om in te investeren. 



Lex twijfelt of de randvoorwaarden om alles voor elkaar te krijgen niet onderschat worden. Het 
ontbreekt volgens hem (naast voldoende gekwalificeerde trainers) aan voldoende ouders die zelf 
atletiek bedreven hebben. Er zijn ook te weinig leden die baanatletiek doen, daardoor is er te weinig 
expertise. Alleen energie erin steken is niet genoeg, dat is vaker geprobeerd. Ilse Jansen Hendriks 
sluit zich hierbij aan. Er is een werkgroep identiteit AVT die hier nadere uitwerking aan zal geven en 
plannen op hoofdlijnen zal voorleggen in november. 
Chris Suer vraagt of op de site vermeld kan worden of het bij bepaalde weersomstandigheden 
verantwoord is om te trainen. Hij vindt ook dat je mensen niet voldoende bereikt via de nieuwsbrief 
en doet een oproep om mensen meer persoonlijk te benaderen. 
Peter Wiertz stelt vast dat er inmiddels van de 100 stoelen in het clubhuis zo’n 50 verloren zijn 
gegaan. De beheerscommissie zal dit met Peter bekijken. 
 
8. Om 12.50 sluit Thomas de vergadering 
 
 
Paul Wessels 
 
 
 
 


