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Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn.
Vanwege corona is het noodzakelijk dat je je uiterlijk 4 juli aanmeldt
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1. Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van de secretaris
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 14 december 2019
4. Financiële verantwoording 2019
a. Verslag penningmeester
b. Verslag kascommissie De kascommissie voor 2019 bestond uit Jan Klomp en Hans Zuilhof.
c. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten
d. Vaststelling contributie
5. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden
Statuten Artikel 9, lid 2,
Tot een week voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen bestuursleden kandidaat
worden gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.
Rooster van aftreden bestuur 2020
ge/herkozen (mei)
Jeroen Bach (penningmeester)* juni 2017
Susan Hagevoort*
nov 2013, mei 2017
Ben Hermsen *
mei 2017
Thomas Plochg (voorzitter)*
april 2014, mei 2017
Theo Hendriksen
mei 2018
Paul Wessels (secretaris)
februari 2019
Bart Götte
juni 2019
Boudewijn ten Haken
juni 2019

benoemd tot
juni 2020
mei 2020
mei 2020
mei 2020
mei 2021
juni 2022
juni 2022
juni 2022

De bestuursleden met een * zijn herkiesbaar.
Ben Hermsen neemt afscheid van het bestuur.
Het bestuur stelt voor om Jeroen Bach, Susan Hagevoort en Thomas Plochg opnieuw te
benoemen.
Het bestuur stelt voor om Christl Foekema te benoemen als bestuurslid in de plaats van Ben
Hermsen.
Er is nog één vacature, voor de vorig jaar al afgetreden John Waardenburg. Voor deze vacature
zoekt het bestuur bij voorkeur iemand uit de triatlon-hoek.
Belangstellenden die misschien nog twijfelen, kunnen zich bij een van de zittende
bestuursleden melden. Dat geldt zeker ook voor vrouwen!
6. Jaarverslagen bestuur en commissies
7. Rondvraag
8. Sluiting
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2. Notulen Alg. Ledenvergadering AVT 14-12-2019 (concept)
Afmeldingen: Tineke van Erp, Gerrit van Gessel, Sander Teeuwisse, Joop Aalbers, Erwin Roeks.
Aanwezig: 39 leden
1. Thomas Plochg (voorzitter) opent de vergadering om 11.10 uur. Er zijn geen mededelingen vanuit
de secretaris.
2. Het verslag van de vorige ALV van 29 juni wordt goedgekeurd.

3. Jeroen Bach (penningmeester) presenteert de begroting . Hij begroot conservatief, zodat er
lopende het jaar ruimte blijft voor tussentijdse financiering van goede ideeën.
Vragen en opmerkingen m.b.t. de begroting:
* Jaap de Vries vraagt of er een idee is waarom de opbrengst van de kantine al jaren terugloopt?
Vanuit het kantinebeheer is er geen zicht op wijzigingen in de inkoop. Wordt er minder
geconsumeerd?
Suggesties ter verbetering: beter lekkere koffie dan meer inkomsten, vindt Jeroen.
Peter Wiertz heeft in de wandelgangen vernomen dat er te weinig stoelen zijn in de kantine.
Daar komt verandering in, er is budget voor vrijgemaakt.
* Er is nog geen huurcontract voor de nieuwe baanfaciliteit. De verwachting is dat dat vanaf
januari 2020 het geval zal zijn. De baan wordt gezamenlijk gehuurd door AV Triathlon en Altis
voor een vast bedrag. De vereniging mag dan weer doorverhuren aan geïnteresseerden.
* De opleidingskosten voor (jeugd)trainers moeten op peil blijven. Nu de triatloncommissie weg
is moeten we ook daar gaan revitaliseren. Thomas Plochg geeft in verband daarmee aan dat het
bestuur de kleuren wit (kernactiviteit AVT), grijs (interessant, nice to have) en zwart (niet
nodig/gewenst) hanteert voor activiteiten van de club.
* We gaan met externe hulp de triatlon opbouwen vanuit de jeugd. Dat is een “witte” activiteit.
De volwassenen-triatlontak loopt wel, maar er zijn geen mensen te vinden voor de commissie.
Henk van der Linde memoreert dat de triatlon vroeger erg populair was, mede door vele
enthousiaste stukken in het clubblad. Hij denkt dat communicatie dus een belangrijke rol kan
spelen.
* De trainerskosten zijn hoger begroot. N.a.v. een vraag van Marjan Renkers blijkt dat er vanuit
de begintijd van de club een verschil is in vergoeding tussen fietstrainers en hardlooptrainers. De
fietstrainers kwamen van buitenaf. Het heeft ook met materiaalkosten te maken. Henk van der
Linde zegt dat trainers echt een binding met de club moeten hebben, een blauw hart, om tegen
een vergoeding van €8 een training te geven.
* Het bestuur stelt een verhoging van de contributie voor met € 4 per jaar en € 6 voor
kwartaalbetalers. Jaarbetaling is een verlichting voor de ledenadministratie. Hans Gerritsen
suggereert dat het wel verstandig is om dan de leden te informeren dat kwartaalbetaling
goedkoper en vooral makkelijker is. Dat zou dan liefst voor 1 januari moeten.
* Peter Wiertz vraagt wat er is gebeurd met de investering in de verlichting van de baan, als de
gemeente die via subsidie terugbetaalt. Jeroen legt uit dat hij meer reserveert en uitgeeft dan
dat AVT aan subsidie terugontvangt. Dat geld is dus niet zomaar ineens “over”. Thomas voegt
eraan toe dat er gewerkt wordt aan een beheerstichting voor de baanfaciliteit samen met Altis
en dat de samenwerking tussen de clubs herstellende is. Richard van Klooster denkt dat het nog
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wel even duurt voor we de baan kunnen gaan gebruiken. Thomas Plochg geeft aan dat je er nu al
op mag.
* De begroting en de contributieverhoging worden met twee onthoudingen en geen
tegenstemmen aangenomen.
4. Door het vertrek van John Waardenburg uit het bestuur is er een vacature. Geïnteresseerden
wordt verzocht zich aan te melden.
5. Rondvraag
* Richard van Klooster meldt dat er op 11 januari jeugdcross is en op 1 februari
clubkampioenschappen.
* Op 18 januari wordt iedereen van harte uitgenodigd om kennis te nemen van onze ideeën over
de toekomst en de identiteit van AVT.
* Er komt een verzoek van Piet van ‘t Klooster om een aantal tegels te leggen bij de
fietsenstalling. Als het nat is wordt het erg modderig. Tevens een verzoek om de fietsenrekken
dichter bij het hek te zetten zodat fietsen daaraan kunnen worden vastgezet.
* Anneke Rademaker stelt de vraag of je met nordic walking stokken op de baan mag. Spikes mag
immers ook. Er komt geen antwoord op deze vraag.
6. Om 11.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Amersfoort, 15 december 2019
Paul Wessels, secretaris
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3. Jaarverslag Bestuurszaken 2019
Inleiding
Het jaar 2019 was een mooi jaar. Meest concreet is de realisatie van de atletiekfaciliteit op
Birkhoven. Een lang gekoesterde droom kwam daarmee uit. Verder hebben we vooral gezaaid voor
de toekomst. Met het oog op de toekomst hebben we een discussie over de AVT identiteit ingezet.
Een werkgroep heeft daar in het najaar veel tijd in gestopt. Verder hebben we onze 35ste verjaardag
gevierd met een feest in de Observant.
Bestuurssamenstelling
In de samenstelling van het bestuur vonden in 2019 een aantal wisselingen
plaats. Henk Rawee, Sander Bisschop en John Waardenburg hebben het
bestuur in de loop van het jaar verlaten. Bij deze wil ik ze nogmaals enorm
danken voor hun inzet. Paul Wessels en Bart Götte zijn het bestuur komen
versterken. De bestuurspositie triatlon was eind 2019 nog vacant. Aldus was
de samenstelling van het bestuur in 2019 als volgt:
Thomas Plochg, voorzitter & medische zaken
Jeroen Bach, penningmeester
Paul Wessels, secretaris, veilig sporten, archiefcommissie, commissie sportief wandelen
Sander Bisschop, bestuurslid jeugd (tot juni 2019)
Bart Götte, bestuurslid jeugd
Susan Hagevoort, bestuurslid beheercommissie en vrijwilligers
Ruud van den Eshof, commissie trainerszaken (tot april 2019)
Boudewijn ten Haken, commissie trainerszaken
Theo Hendriksen, wedstrijdevenementen
Ben Hermsen, bestuurslid PR & communicatie
John Waardenburg, bestuurslid triatlon (tot november 2019)
Financieel
Het jaar 2019 werd afgesloten met een positief resultaat van € 13754,-. Dit bedrag is toegevoegd aan
het eigen vermogen. De financiële details m.b.t. het jaar 2019 zijn elders in dit jaarverslag te vinden.
Aantal leden
Het aantal leden eind december 2019 was 1065, 561 mannen en 504 vrouwen. Het aantal
jeugdleden bedroeg 186, resp. 101 jongens en 85 meiden. Er aren 132 wandelaars, 40 mannen en 92
vrouwen. Er waren 275 wedstrijdatleten
Het aantal leden blijft daarmee vrij stabiel: al jaren schommelt het aantal rond de 1100.
Commissies
In 2019 heeft de triatloncommissie zichzelf opgeheven. Er waren helaas geen leden die zitting in de
commissie wilden nemen. De zittende commissieleden waren zo teleurgesteld dat ze gezamenlijk zijn
opgestapt. Als bestuur betreuren wij dit besluit ten zeerste, hoewel we daar ook begrip voor hebben.
Hoe dan ook is het bestuurlijk en organisatorisch onwenselijk dat de triatlontak niet goed meer
vertegenwoordigd is binnen de club. Besloten is om de triatlon te revitaliseren door van onderop te
proberen een jeugdgroep samen te stellen.
Verder hebben zich in 2019, zoals elk jaar gebruikelijk is, wel diverse wisselingen voorgedaan in de
samenstelling van de commissies.

6

Wedstrijdevenementen
In 2019 werden de volgende wedstrijdevenementen georganiseerd, zowel op de atletiekbaan als in
de stad, als in het bos:
• Regionale crosscompetitie jeugd
• Clubkampioenschappen cross
• Keistad baancompetitie
• Zwemloop
• Utrechtse Heuvelrug estafette
• Funtriatlon
• Vlasakkerloop
• Keistadtriatlon
• Paaswedstrijd baan
• Pupillencompetitie
• CD-competitie
• Clubkampioenschappen baan
De Utrechtse Heuvelrugestafette is altijd een feest, hoewel het dit jaar wel erg nat en winderig was.
De eerste drie uur was ‘soppen’. Het mocht de pret niet drukken.
Na een jaartje overgeslagen te hebben
vond de zwemloop in 2019 weer plaats.
Dit keer vanuit het nieuwe zwembad
Amerena. De Keistadtriatlon begint een
groot evenement te worden met veel
mensen langs het parcours rondom het
Eemplein.

Atletiekfaciliteit Birkhoven
Medio 2019 is de atletiekfaciliteit opgeleverd. In het najaar is daar ook verlichting bij geplaatst. De
gemeente heeft door de droogte in de zomer besloten dat het veld een irrigatiesysteem nodig heeft.
Dankwoord
Samenvattend kunnen we concluderen dat we als vereniging een mooi jaar achter de rug hebben. Dit
is tot stand gekomen door de inzet van velen d.w.z. (assistent)trainers, commissieleden, jury,
evenementorganisaties en vele anderen. Namens het bestuur van AV
Triathlon wil ik allen die hieraan hebben bijgedragen bedanken. Wij hopen dat we in de toekomst
weer kunnen rekenen op de inzet van onze leden zodat onze vereniging ook in de komende jaren
goed blijft functioneren.
Thomas Plochg, voorzitter
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4.1. Commissie Hardlopen Volwassenen
Verslag 2019
Doelstelling
De commissie hardlopen volwassen wil ervoor zorgen dat er voldoende, goed geschoolde trainers
zijn die op verantwoorde/veilige wijze en met plezier training geven en dat er een passend
trainingsaanbod is voor de hardlopende leden van onze vereniging.
Samenstelling en organisatie
De commissie bestond in 2019 uit zeven leden: Joop Aalbers, Patrick Eysbach, Ruud van den Eshof,
Christl Foekema, Boudewijn ten Haken, Joop Klein Haarhuis en Anique van der Meijden. Ieder lid
heeft 1 of meer portefeuilles, zoals roostering, opleiding, kwaliteitsbewaking, afvaardiging bestuur,
financiën, evenementen, medische zaken. De commissie heeft in 2019 zesmaal vergaderd. Alle
niveaugroepen en daarmee alle trainers hebben een vast aanspreekpunt in de commissie, in de
persoon van een niveaucoördinator. Deze organiseerde in 2019 tweemaal met de ‘eigen trainers’ een
overleg. In maart en oktober was er een bijeenkomst voor alle trainers met informatie en interactie.
Activiteiten
• Ontwikkelen trainingsaanbod: opzetten trailrunning binnen AVT, ombouwen trimcursus tot
Start Running, introductie van Stay Fit (conditietraining). Daarnaast evenementgerichte
trainingen: Halve van Egmond (januari 2020) en Marathon Rotterdam (april 2020), de laatste
samen met trainers van Altis en Pijnenburg. Tevens is nagedacht over vorming van een
Trainerscoöperatie voor nieuwe vormen van aanbod en binden van trainers, zowel extern als
intern gericht.
• Kwaliteitsbevordering: collegiaal observeren van de individuele trainers door een 4-tal
ervaren trainers, organiseren clinic Carel Schott, faciliteren deelname Dag van de Atletiek,
Hardlooptrainersdag, BLT-3 (2 trainers), scholing Running Bootcamp trainers, proef-clinic met
haptotherapie, ontwikkelen plannen voor blessurehersteltraining op langere termijn. Model
voor ‘kwaliteitsbeoordeling’ deels uitgevoerd (trainers coachen trainers). Ook is gestart met
een model voor looptechniek zoals wij dat binnen AVT voorstaan.
• Omvang trainersbestand: werven en scholen van 8 cursisten voor LT-2 opleiding, inclusief
coördinatie stageperiode met terugkomavond en extra clinics.
• Veiligheid: stimuleren tot het volgen van de reanimatiecursus en aanvragen VOG, bespreken
notitie veiligheid en actiepunten voor trainers vastleggen, motiveren tot houden van
calamiteitenoefening, aandacht voor veiligheid op de Zandlaan, procedure berichtgeving bij
noodweer/crisis.
• Roostering: rekening houdend met wensen en mogelijkheden van trainers is in 2019 een
sluitend winter- en zomerrooster gemaakt. Bovendien is een ‘loopbaan’schema gemaakt
zodat iedere hardloper de mogelijkheden ziet die AVT biedt. Ook is aandacht besteed aan het
actueel houden van de informatie op de site van de diverse loopgroepen.
• Faciliteren van trainers: uitgifte nieuwe set trainerskleding en reflectiehesjes, maken van
groepsborden voor vindbaarheid in de kantine, benchmark naar positie trainers bij andere
sportverenigingen en voorstel ontwikkelen voor vergoedingenbeleid.
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•

•

•

Communicatie: delen van informatie via whatsapp-groep, e-mail en nieuwsbrief
(Trainersmail), ontwikkelen besloten website voor trainersinformatie, herzien van het
trainershandboek.
Betrokkenheid bij mens en milieu: aandacht voor trainers met blessures of ander ongemak,
organiseren van ‘ploggen’ op World Cleanup Day, communicatie over trainen in Birkhoven
n.a.v. commentaar Utrechts Landschap, aandacht voor dementie bij lopers.
Samenwerken in de vereniging: leveren van vrijwilligers (leden) voor diverse evenementen
van AV Triathlon, afvaardiging vanuit de trainerscommissie in het bestuur, contact met
medische commissie, barcommissie, kledingcommissie, beheercommissie.

Trainersbestand
De trainerscommissie heeft ook in 2019 een bestand bijgehouden met gegevens van alle trainers. Dit
helpt om vooruit te kijken naar instroom/uitstroom, leeftijdsopbouw, gemiddelde duur van het
trainerschap etc. In dit bestand staan op 31-12-2019 60 trainers. Het aantal trainers dat per jaar
stopt, bedraagt gemiddeld 4. De instroom per jaar is sinds 2015 gemiddeld 6. Deze cijfers bieden
echter geen garantie voor de toekomst.
Leeftijdsopbouw:
20 - 40 jaar
41 - 50 jaar
51 - 60 jaar
61 - 65 jaar
66 - 70 jaar
71 jaar en ouder
Totaal aantal

6
12
21
13
4
4
60

Opleidingsniveau:
BLT2
40
BLT3
16
LT4
3
Totaal
59*
*Opleidingsniveau van 1 trainer niet bekend
Trainingsomgeving (sommige trainers op meerdere locaties actief, daarom n>60):
Baan
8
47
Wijk
Running bootcamp 7
Klik voor het woord ‘klik’ en voer tekst jaarverslag in

Vooruitblik 2020
De commissie hardlopen volwassenen heeft veel ‘zaken op de rit’: het lukt om met voldoende
trainers op een prettige manier training te geven aan de leden. De trainers vormen een
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samenhangende groep die elkaar onderling steunt. We zijn er trots op dat er bijna elke dag van de
week een groep leden traint onder leiding van een van onze trainers.
Toch moeten we alert blijven op nieuwe ontwikkelingen: het vinden en binden van trainers, relevant
blijven als vereniging, trends in de loopsport, gebruik van social media, leeftijdsontwikkeling
trainersbestand, vergrijzing van ledenbestand (toenemende kwetsbaarheid/verminderde
belastbaarheid), belang van deskundigheid en veiligheid etcetera. Vanuit dit bewustzijn zal de
commissie in 2020 activiteiten opzetten die aansluiten bij wat een moderne sportvereniging nodig
heeft en onderscheidend maakt. Te denken valt aan een nieuwe opzet van de beginnersgroepen qua
programma en didactiek, het delen van kennis met lopers en het aanbieden van kortlopende
trajecten om te trainen met een bepaald doel. We hebben als hardlooptrainers met elkaar veel
kennis en ervaring in huis die we kunnen delen met onze leden/atleten, méér dan alleen tijdens de
wekelijkse training.

Bastiaan Grimm, Joop Klein Haarhuis, Joop Aalbers, Anique van der Meijden, Boudewijn ten Haken, Ruud van
den Eshof, Christl Foekema
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4.2. Triathloncommissie
Verslag 2019
1 Terugblik
1.1 Triathlon
De triathloncompetitie is voor de vereniging een verbindend element in de anders zo
individualistische sport. Het herenteam deed mee in de tweede divisie en het damesteam in de
eerste divisie. Beide teams hebben goed kunnen meedraaien in de competities. Elk jaar wordt het
weer lastiger om een hoge klassering te behalen, de competitie wordt steeds sterker.
Deelname aan de competitie wordt door de vereniging ondersteund.
Op individueel niveau is er ook goed gepresteerd. AV Triathlonners zijn actief geweest bij du- en
triathlonwedstrijden uiteenlopend van korte en regionale wedstrijden tot lange internationale
wedstrijden. Daarbij zo de nodige podiumplaatsen behaald.
NTB licenties
Om deel te nemen aan triathlonwedstrijden is het voor een atleet praktisch om aangesloten te zijn
bij de Nederlandse Triathlonbond (NTB). Binnen AVT waren eind 2019 bijna 80 atleten die een
licentie bij de NTB hebben. Het aantal licenties binnen AVT neemt nog steeds jaarlijks toe. Een goede
ontwikkeling voor de sport binnen AVT.
1.2 Zwemmen
Het enthousiaste trainerskorps staat op maandag en vrijdagmorgen trouw aan de badrand van
Amarena.
Aan de opzet van de trainingen is niets gewijzigd, nog steeds elke maandag- en vrijdagochtend
(06:00-07:00). Dat de triathlonsport groeiende is blijkt ook uit het aantal zwemmers, dit is stijgende.
In de zomermaanden is er weer veelvuldig buiten gezwommen (Henschotermeer, Zeumeren). Het
animo varieerde van enkele deelnemers bij koud weer tot ca. 15 bij aangenaam warm weer.
1.3 Fietsen
Wielrennen april-september
Kern van het wielrennen zijn de maandagavondtrainingen. Trainingen vonden plaats in vier niveaus,
aantal deelnemers varieerde per avond tussen 15 en 40.
Op woensdagavond werd er in de maanden april en september op de wielerbaan getraind. De
overige maanden werd er getoerd. In het seizoen 2019 wederom in twee niveaugroepen, met vaste
voorrijders. Aantal deelnemers op woensdag lag tussen 15 en 25.
De extra wielrenactiviteiten komen nog steeds niet zo uit de verf. Voor deelname aan de Classico
Boretti in Rhenen en aan onze eigen AVT toertocht melden zich 6-8 deelnemers. Wellicht speelde bij
beide de datum een rol ( meivakantie, zondag voor de zomervakantie). De koppeltijdrit is niet
doorgegaan, omdat niemand de organisatie op zich heeft genomen.
Het goodbye diner in september voor wielrenners en triatleten is gecanceld ivm een te gering aantal
deelnemers.
Mountainbiken (jan-mrt en okt-dec)
De groep mountainbikers groeit gestaag en bedraagt momenteel 110 leden. De sfeer tijdens de
trainingen, het diverse activiteitenaanbod en de handzame flyer dragen hier zeker aan bij.
Aan speciale activiteiten als de Oliebollentocht, de Snertrit met lunch, de Sneeuwtoertocht en de
Adieutocht met lunch doen gemiddeld 20-30 deelnemers mee. De clinic met externe instructeurs
(MTB challenge) in november en januari zat met 20 deelnemers vol.
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Het seizoen 2019-2020 is nieuw gestart met Start to MTB waarvoor zich 28 gegadigden hebben
gemeld. In januari gaan de vier niveaus: 1 (beginners), 2 (licht gevorderden sportief en uitdagend) en
3 (gevorderden) en 4 (toeren gevorderden) weer lopen. De opkomst ligt tussen 15 en 40 deelnemers.
Op woensdagochtend wordt er op de mountainbike getoerd. Deze groep is per keer 5-10
deelnemers.
Door het feit dat we als MTB’ers in Birkhoven niet worden gedoogd, moeten we vaak uitwijken naar
andere nabij gelegen gebieden zoals de Treek – Soest – Lage Vuursche.
Al onze mountainbikers hebben de verplichting om tijdens de trainingen niveau 2 en 3 middels een
MTB vignet bij zich te dragen, hiermee borgen we bijdragen aan aanleg en onderhoud van MTB
routes.
Clubweekenden
MTB weekenden
In maart was het afsluitende MTB weekend naar de Ardennen, met 20 deelnemers. In september
was het start MTB weekend in Winterberg met 25 deelnemers.
Indoor fietstrainingen winter
Het enthousiasme voor de tacx trainingen blijft hoog. Hans van der Linden geeft met veel
enthousiasme de trainingen welke bedoeld zijn om goed voorbereid het zomer fiets/triathlon seizoen
in te gaan. De trainingen starten met een half uur core stability (zeer belangrijk) om daarna in ca. 1
uur menige zweetdruppel kwijt te raken op de fiets. Het aantal deelnemers schommelt tussen de 25
tot 30.
1.4 Trainers 2019
Onze trainers in 2019:
Zwemmen: Harry den Boer, Wouter Berendsen, Hans vd Linden en Peter van Moorsel
Wielren trainers: Bas Wijdeveen, Peter van Mosel, Paul Steehouder, Duncan Wouterson,
Triathlon trainer: Harry den Boer en Wouter Berensen
Wielrennen, voorrijders: Marc Veekamp, John Waardenburg, Arjan de Leeuw
Mountainbiken: John Waardenburg, Gerrit van Gessel, Harry Vossegat, Desiree Hooidonk, Marc
Veekamp, Gerrit van Gessel, Jesse Westenberg, Bas Wijdeveen back-upp’er Sander Teeuwisse en
Frank Rutte
Tacxtrainer: Hans van der Linden
1.5 Triathloncommissie
We zijn erg blij met de groei van de leden in de triatloncommissie. Daarnaast zijn we trots op de
vrijwilligers die hand- en spandiensten willen verzetten bij evenementen. De commissie bestond in
2019 uit: Marc Veekamp (mountainbiken), Duncan Wouterson (coördinator trainers en triatlon), Erik
en Britt Anbeek (zwemmen en triatlon), GerJan van Roekel (wielrennen) en John Waardenburg
(voorzitter).
De triathloncommissie heeft per kwartaal een overlegsessie en de projectgroepen komen op wens
bijeen. Eind 2019 heeft de commissie een begroting voor 2020 opgesteld, welke bij het bestuur is
ingediend.
Communicatie
Een belangrijk communicatiemiddel voor de fietsers en triatleten is de triatlon-hotmailaccount. Deze
wordt regelmatig gebruikt, veelal als er nieuwe informatie is die interessant is om rond te sturen. Op
dit moment bereiken we ca 180 leden via dit account.
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De agenda voor triatlonactiviteiten op de website wordt optimaal gebruikt. In mailingen met
aankondigingen verwijzen we steeds naar de site.
Ook is een Facebook voor de triatleten gemaakt om elkaar te informeren over triatlon gerelateerde
zaken (wedstrijden, trainingen etc.). Daarvan maken ca 40 leden gebruik.
Daarnaast zijn er voor het mountainbiken en wielrennen diverse appgroepen actief.

Vooruitblik 2020
Door het vertrek en geen opvolging van de voorzitter en de commissieleden voor triathlon,
zwemmen, en taxcen is het voortbestaan van de commissie onbekend.
Er ligt een voorstel op de triathloncommissie op te heffen en iedere discipline zelf zijn/haar zaken te
laten regelen. Op het moment van dit schrijven is nog niets hieromtrent duidelijk.
Wat er wel voor 2020 nog op stapel staat is:
• Deelname aan nationale triatloncompetitie met twee damesteams (in de eerste en derde
divisie) en twee herenteams (in de tweede en vierde divisie) en daar tevens meer
ruchtbaarheid aan geven.
• In 2020 zullen we via Bioracer onze leden van benodigde kleding blijven voorzien. Naast
triatlon en fietskleding is er ook een mogelijkheid voor selectie van loopkleding. Uitlevering
via Runnersworld.
• Voor het mountainbiken blijven we de kaders ten aanzien van waar biken wel wel / niet, hoe
gedragen we ons en de trainingsniveaus nu het aantal leden sterk toeneemt gebruiken.

Marc Veekamp (mountainbiken), Duncan Wouterson (coördinator trainers en triatlon), Erik en Britt Anbeek
(zwemmen en triatlon), GerJan van Roekel (wielrennen) en John Waardenburg (voorzitter).
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4.3. Commissie Jeugdzaken
Verslag 2019
Jeugdatleten 1-1-2019:
Pupillen

Mini

A

B

C

D

Totaal

jongens

4

22

11

14

52

meisjes

2

19

11

2

34

Totaal

6

42

22

16

86

Junioren

A

B

C

D

jongens

9

11

7

18

45

meisjes

2

10

13

17

42

Totaal

11

21

20

35

87

Overige*

6

TOTAAL

179

*deze gegevens ontbreken of zijn anders gecategoriseerd in Volta.
Aspirant jeugdatleten op Wachtlijst 1-1-2019
Pupillen

Mini

A

B

C

D

A

B

C

D

D

Totaal

wachtlijst
Junioren
wachtlijst

Jeugdatleten 1-1-2020 (stand 04-01-2020):
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Pupillen

Mini

A

B

C

jongens

4

23

11

14

Totaal
52

meisjes

2

19

11

2

34

Totaal

6

42

22

16

86

A

B

C

D

Totaal

Junioren
jongens

-

9

12

7

17

45

meisjes

-

2

10

13

19

44

11

22

20

36

89

Totaal
Overige*

11

TOTAAL

186

*deze gegevens ontbreken of zijn anders gecategoriseerd in Volta.
Aspirant jeugdatleten op Wachtlijst 1-1-2020 (stand 02-12-2020)
Pupillen

Mini

A

B

C

D

wachtlijst

5

0/0

12

19

Junioren

A

B

C

D

wachtlijst

0

0

0

0

Totaal
36

0

Conclusie samenstelling & ontwikkeling jeugd AV Triathlon.
Het aantal pupillen atleten is gedurende 2019 stabiel gebleven. Bij de C pupillen heeft aan het einde
van het jaar een relatief grote instroom plaatsgevonden van 6 atleten, waardoor de lengte van de
wachtlijst in deze categorie met een derde is teruggebracht. Zowel bij de B als de C pupillen blijft
echter een aanzienlijke wachtlijst bestaan.
Ook het aantal junioren atleten is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven. De ruimte in de groepen in de
categorieën D en C junioren is in 2019 niet ingevuld.
Onze totale populatie jeugdatleten was over heel 2019 genomen min of meer stabiel. Gelet op
belangstellenden op de wachtlijst aan het einde van het jaar, is er groei mogelijk bij de C en B
pupillen. Hiervoor moeten dan extra groepen met nieuwe trainers worden georganiseerd.
Waar er in het verleden nog een kleine groep of enkele individuele (senioren-/baan-)atleten actief
waren, lijkt die groep in 2019 geheel verdwenen. Voor A junioren die door moeten stromen en actief
willen blijven, is er geen passende aansluiting te maken bij een groep en is er geen (trainings)structuur waarbinnen zij kunnen meedoen. Groep Aart lijkt hierop een positieve uitzondering te zijn:
deze groep bedient Mila-atleten met trainingen en wedstrijden op hoog niveau.
Uitstromende A junioren die op dit niveau niet meekunnen of die actief willen blijven in andere
atletiek-onderdelen vinden echter geen plek binnen onze vereniging. De stap naar een recreanten
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hardloopgroep is in verschillende opzichten (leeftijd/sociaal, niveau, geen Mila, geen baanatletiek) te
groot.
Speerpunt: Ledenbetrokkenheid & ouderbetrokkenheid.
Binnen de jeugdcommissie is in 2019 een begin gemaakt om de leden- & ouderbetrokkenheid te
vergroten. Aanleiding is het continue tekort aan vrijwilligers voor zowel de commissies, trainingen,
wedstrijden (jury) & sociale activiteiten.
Onder het mom vrijwillig maar niet vrijblijvend heeft de jeugdcommissie een begin gemaakt met het
strakker aantrekken van de actieve participatie van zowel atleten als ouders. De belangrijkste
stappen die hierin zijn gezet zijn:
● Junioren workshop: wensen & knelpunten inventariseren vanuit de atleten:
○ Uitdagender en meer gevarieerde trainingen (o.a. technische baannummers)
○ Meer groepsgevoel & participatie vanuit atleten bij deelname aan wedstrijden
○ Meer groepsgevoel & participatie via sociale activiteiten (o.a. juniorenweekend)
○ Meer beleving in algemene zin (o.a. sportbeleving, stoere teamkleding, etc.)
■ Bij (baan)wedstrijden alle atleten de hele dag aanwezig zijn
■ Gezamenlijke deelname (met bus) aan specifieke sportevenementen (oa.
Indoor Apeldoorn)
● Coördinatie vrijwilligers via contactouders:
○ De jeugdcommissie gaat ouderparticipatie coördineren via contactouders (whatsapp
groepen) waarbij zowel de betrokkenheid, de korte lijnen, en meer gerichte inzet van
ouders voor activiteiten wordt gestimuleerd.
● Toewerken naar betere planning van activiteiten & benodigde inzet
○ De jeugdcommissie wil, waar mogelijk, activiteiten langer van tevoren aankondigen
zodat daar rekening mee kan worden gehouden en inzet van vrijwilligers langer van
tevoren planbaar is en er rekening kan worden gehouden met de agenda’s
Trainingen & Wedstrijden 2019
Trainingen: In 2019 zijn er voor de jeugd 27 trainingen per week gegeven. Dit is gedaan met 33
trainers waar we er naar streven om minimaal dubbele trainersbezetting te hebben per training.
Hiermee is de beperkte beschikbaarheid van (met name technische baan trainers) nog steeds een
aandachtspunt. Ook de opleiding van trainers staat hoog op de agenda.
Evenementen en wedstrijden (excl. Racerunners):
De jeugd kende in 2019 de volgende verplichte deelname aan wedstrijden voor de jeugd:
● Crosscompetitie - Drie wedstrijden (incl. 1x AV Triathlon gastheer, exclusief finale)
● Baancompetitie - Drie wedstrijden (incl. 1x AV Triathlon gastheer, exclusief finale)
● Trainingspakkenwedstrijd
● Funtriathlon
● Clubkampioenschappen Baan
● Clubkampioenschappen Cross
● Vlasakkerloop
Daarnaast hanteert de jeugdcommissie sinds 2019 de volgende ‘aanbevolen’ wedstrijden:
● Bergcross
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●
●
●
●
●
●
●
●

Decathlon Indoor Apeldoorn
Marathon Amersfoort
Keistad Baancompetitie (Zie website)
NK Estafette Cross
Warandeloop
Sylvestercross
Peijnenburg vrijdagavond wedstrijden Junioren
Kermismeerkamp Best

Met name bij de Trainingspakkenwedstrijd en Funtriathlon was de opkomst teleurstellend. Bij deze
twee onderdelen was het ‘verplichte’ karakter minder gecommuniceerd wat direct een effect lijkt te
hebben op het aantal aanmeldingen.
In zijn algemeenheid is onze observatie dat wedstrijden waarvoor jeugdleden niet centraal door AV
Triathlon worden ingeschreven, een drempel vormen. De animo voor ‘aanbevolen’ wedstrijden is
vooralsnog beperkt. Jammer omdat atleten die wel naar deze wedstrijden zijn gegaan enorm
enthousiast zijn over de sportbeleving.

Sociale Zaken:
Om het gevoel van samen en de sociale binding tussen zowel de jeugd als de ouders te versterken
zijn er ook in 2019 weer diverse sociale activiteiten georganiseerd:
● Pupillen - Splash event
● Pupillen Weekend
● Pupillen Lustrumfeest
● Pupillen Survival
● Pupillen eierfestijn
● Pupillen Pietentraining
● Junioren Dropping
● Junioren Kanotocht
● Grote Club Actie
● Jeugd diner (afsluiting cross seizoen)

Vooruitblik 2020
Ambities & Speerpunten 2020
● De jeugdcommissie omarmt de kernwaarden Samen-Bewust-Buiten-Beleven van AV
Triathlon en wil deze in haar ambities en doelstellingen verder invullen.
○ Samen:
■ het stimuleren van meer groepsgevoel van atleten door naast het samen
trainen ook samen aan wedstrijden, evenementen & sociale activiteiten mee
te doen en als teams bij elkaar te blijven. Samen naar wedstrijden gaan en
daar blijven. Samen gewoon meedoen met sociale activiteiten en die
verwachting naar atleten als ook de ouders kenbaar maken, en samen
bepalen de richting die de jeugd op wil om sport te beoefenen en te beleven.
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■

○

○

○

●
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het stimuleren van meer actieve ouderbetrokkenheid door via de in 2019
ingerichte contactouder coördinatie ouders gericht te vragen bij te dragen
aan vrijwilligerstaken (maar niet vrijblijvend). Onderdeel hiervan is dat we
een solide basis creëren door de bezetting van commissies op orde te
krijgen. Met name gericht op ouders van pupillen gaan we werven hiervoor.
Daarnaast willen we ook dat oudere junioren actief betrokken gaan worden
bij vrijwilligerstaken en zelf ook meer hun stem laten gelden.
■ Ouders breed inzetbaar: uit alle jaren willen we dat vier ouders de jury
course hebben gevolgd en inzetbaar zijn en worden bij wedstrijden.
Bewust:
■ Bewust sporten betekent ook dat op het gebied van trainingen we in 2020
stappen zetten om trainers goed op te leiden. Onze doelstellingen zijn:
● Inspiratiesessie pupillentraining voor alle trainers (via SRO of
Atletiekunie) - medio april (via John & Albert)
● BAT3-diploma: dekkend op elke trainings categorie (hoofdtrainer);
start in oktober 2020; aanmelden ruim voor zomervakantie.
● ABAT2: idem (voor alle hulptrainers); e-learning van 30min
voorafgaand aan workshop van 2,5 uur (1uur theorie, 1,5 praktijk):
40 Euro per uur; 2,5 dag cq 5 dag.
● Licentiebegeleiders opleiden (1 a 2) (nu is Ton Duits de enige)
● MILA-trainingsplan (Aart Bakker bij betrekken want sterk punt vanuit
de club)
■ Bewust vertaald zich ook naar bewust toegankelijk zijn om sport te
beoefenen op elk zijn niveau. Vanuit de jeugdcommissie stimuleren we dat
kinderen (en hun ouders) sporten en daarin ook hun grenzen leren
verkennen, leren omgaan met winnen en verliezen. Juist daarom vinden we
ook dat deelname aan wedstrijden en prestaties onderdeel zijn van de
vorming van jeugd.
Buiten:
■ Alles wat we doen aan trainingen en wedstrijden vindt reeds buiten plaats.
Vooral in onze communicatie zouden we dit speerpunt steviger willen
neerzetten om (bijv. junioren) te werven. We zitten niet alleen midden in de
natuur als club, maar hebben voor looponderdelen ook een zeer gevarieerd
en spannende omgeving met zand, water en heuveltjes.
Beleven:
■ Vanuit de atleten zelf (junioren) is expliciet aangegeven dat we als vereniging
wel wat meer beleving in de sport mogen brengen. Dat vertaald zich in
teamgevoel (samen toewerken naar en samen deelnemen aan wedstrijden;
sociale memorabele activiteiten (‘het mag wel wat spannender’), als ook aan
het werken aan een herkenbare en aansprekende identiteit voor de jeugd
((team/stoere) Kleding, logo, vlaggen, de tent bij wedstrijden, social media,
etc.). De jeugdcommissie wil met name de junioren hier actiever bij
betrekken en ook zelf mede beleid en uitvoering vorm laten geven. Mede
daarom zouden we graag in de jeugdcommissie een junior op het gebied van
communicatie willen toevoegen in 2020. Concrete zaken zijn verder:

Sociale zaken:
○ Doel: gevoel van vereniging zijn en ‘wat hebben met elkaar’
○ Extra: juniorenweekend (voor de zomer)

○
○
○

●

●

Pupillenweekend (een extra voor de zomer)
kopij 2019 verder
Niet meer activiteiten maar wel op steeds grotere opkomst ingezet. Ook incl. trainers
en hulptrainers gratis mee eten en Bert
Wedstrijden:
○ regulier op herhaling
○ Eigen clubactiviteiten meer deelnemers sturen:
■ Vlasakker: automatisch
■ Trainingspakken: automatisch
■ Clubkampioenschappen: automatisch
■ Keistad triathlon: automatisch (racerunners): streven naar meer deelnemers.
■ DE NIET VERPLCIHTE WEDSTRIJDEN:
● Apeldoorn (met Bus)
Faciliteiten
○ Speel & spelmateriaal is nodig: (Henriette/Albert hebben lijstje?)
○ Meer Beleving: teamvlag, team mascotte, kleding, meer herkenbaar aanwezig zijn bij
wedstrijden.

De commissie bestond in 2019 uit:
Vacant - Secretaris jeugd
Albert Post - Trainerszaken Junioren
John Machielsen - Trainerszaken Pupillen
Henriëtte Stemerdink – RaceRunning (nieuw!)
Koen Bakker - Sociale Zaken
Bart Götte - Bestuurszaken
Vacant - Communicatie Jeugd

19

4.4. Commissie Wandelsporten
Verslag 2019
Algemeen
Vanwege het feit dat de Cie. Wandelsport in 2018 slechts uit 3 commissieleden bestond heeft zij om
die reden géén jaarverslag in kunnen dienen maar om kort te zijn heeft zij kunnen concluderen dat
zowel het aantal beoefenaars van Nordic Walking (verder NW te noemen) alsmede het aantal
beoefenaars van Sportief Wandelen (verder SW te noemen) stabiel is gebleven.
2019 Echter laat daarentegen een gunstiger indruk achter daar er percentagegewijs meer informatie
aanvragen voor zowel Nordic Walking als Sportief Wandelen door de coördinatoren zijn ontvangen
en behandeld. Deze aanvragen hebben er veelal toe geleid dat de geïnteresseerden een 4-tal keren
gratis konden meetrainen om zodoende de “sfeer” op te kunnen snuiven. Bijkomend voordeel hierbij
is dat een aantal van hen ook daadwerkelijk lid is geworden van AV Triathlon waardoor het aantal
beoefenaars van NW en SW een lichte stijging vertoont.
Organisatie
Ook voor een groot deel in 2019 was de Cie. Wandelsport niet compleet, zij bestond in hoofdzaak uit
een 4-tal trainers en één afgevaardigde van het bestuur t.w. Theo Hendriksen.
Activiteiten
•
•

•

•

•
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Het actualiseren van het deelnemersbestand van Nordic Walking (NW) en Sportief Wandelen
(SW) dit is in principe een continue terugkerende bezigheid.
In 2019 zijn alle Nordic Walkers en Sportief Wandelaars lid kosteloos geworden van de
landelijke bond KNWB. Zij die op persoonlijke titel lid waren van de KNWB zijn geadviseerd
om hun lidmaatschap te beëindigen (de samenwerking met de regionale SGWB is nog steeds
van kracht en het lidmaatschap wordt nu op “persoonlijke titel” aangegaan, bij inschrijving
als AVT lid wordt deze optie nog aangeboden door onze ledenadministratie).
Ook in 2019 hebben een aantal Nordic Walkers en Sportief Wandelaars zich aangemeld voor
de diverse vrijwilligerstaken bij de Vlasakkerloop, die in 2019 haar 5-jarig lustrum vierde. Ook
hebben
een aantal Nordic Walkers en Sportief Wandelaars van AV Triathlon hieraan deelgenomen.
Zowel in 2018 als in 2019 heeft de afdeling Wandelsport meegedaan aan De Nationale
Diabetes Challenge, een initiatief van de Bas van de Goor Foundation waarbij
diabetespatiënten de mogelijkheid wordt geboden om kennis te maken met de wandelsport
teneinde een gezondere leefstijl te ontwikkelen. In beide jaren was er voldoende
belangstelling, en de deelnemers waren over het algemeen zeer enthousiast, maar beide
acties hebben helaas niet geleid tot een aanwas van nieuwe leden.
In mei 2019 hebben Ingrid Koot en Gerard van Schaik, beide Sportief Wandelen trainers, voor
de CliniClowns een wandelclinic verzorgt ter voorbereiding op de CliniClowns Alpentocht in
Frankrijk.

•
•

In het najaar van 2019 is er een cursus Nordic Walking techniek gegeven resulterend in een
aantal nieuwe deelnemers / leden Nordic Walkers.
Door een actieve “werving” campagne onder alle Nordic Walkers en Sportief Wandelaars,
waarbij de insteek was om uit alle NW en SW-groepen één vertegenwoordiger te vinden, is
het haar gelukt om (bijna) een voltallige Cie. Wandelsport bijeen te krijgen (er is nog één
functie vacant voor een algemeen lid die uit NW-groep 2 moet komen). Ook heeft zij een
nieuwe vertegenwoordiger uit
bestuur, de heer Paul Wessels, mogen verwelkomen. Gerard van Schaik heeft aangegeven
een aantal verantwoordelijkheden met betrekking tot de commissie per 2020 neer te leggen,
waaronder het centrale aanspreekpunt voor de Wandelsport en het voorzitterschap. Het
voorzitterschap van de commissie Wandelsport is inmiddels overgenomen door Roger
Kellerman.
Voor de andere verantwoordelijkheden is de commissie op zoek naar een opvolger c.q. deze
worden verdeeld onder de overige commissieleden.

Trainers
Louise Timmerman heeft in 2018, om gezondheidsredenen, spijtig genoeg haar SW-trainers
activiteiten moeten beëindigen. Hans Molenaar heeft in 2019 vanwege zijn respectabele leeftijd en
om conditionele redenen zijn SW-trainers activiteiten beëindigd.
Vanwege het stoppen van deze trainers zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe trainers voor het
Sportief Wandelen. Deze “zoektocht” naar nieuwe trainers heeft, ondanks alle inspanningen, helaas
(nog) niet tot de gewenste resultaten geleidt maar deze wordt onverminderd vervolgd.
In 2018 is er, vanwege de overgang van het wandelen van de AU naar de KWBN, geen
Wandeltrainers-dag georganiseerd maar in april 2019 hebben bijna alle gecertificeerde NW- en SWtrainers deel-genomen aan de bijscholingen op de Wandeltrainersdag die op en rond Sportpark
Bokkeduinen in Amersfoort werd gehouden. Daarnaast hebben in november een aantal trainers
deelgenomen aan de bijscholingen tijdens de Looptrainersdag op het sportcomplex Papendal te
Arnhem.
Sportief Wandelen
Op de zaterdagochtend trainen er drie groepen Sportief Wandelaars, en op de dinsdagavond één
groep, Sportief Wandelaars. De Sportief Wandelen trainers zijn zowel in 2018 als in 2019 vier maal
bijeen-gekomen voor informeel trainersoverleg.
Nordic Walking
Op de zaterdagochtend trainen er twee groepen Nordic Walkers elk met een verschillende discipline
(Nordic Walking en Nordic Fitness) en op de woensdagmorgen traint er één Nordic Walking groep.
De Nordic Walking trainers zijn in 2019 twee keer bijeengekomen voor overleg.
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Vooruitblik 2020
Daar de Cie. wandelsport zo goed als compleet is heeft zij de “oude” plannen van 2018
geactualiseerd en wil men zich in 2020 op de volgende punten richten:
•
•
•

•
•

•
•
•

De wandelsport binnen AV Triathlon meer bekendheid geven zodat iedereen op de hoogte is
van de verschillende niveaus en disciplines.
Aan alle leden bekend maken dat het (tijdelijk) beoefenen van SW en/of NW in geval van
opgelopen blessures, bij AV Triathlon, een optie is.
Duidelijk maken dat de sportbeleving binnen AV Triathlon voor alle leeftijden belangrijk is
zonder dat er altijd resultaat geleverd moet worden. Ook zullen de deelnemers van de
trimcursus hierover geïnformeerd gaan worden.
Werving van nieuwe trainers en wandelgidsen voor zowel SW als NW blijft een punt van
aandacht.
In de regio Amersfoort / Eemland bekendheid geven aan wandelsportactiviteiten bij AV
Triathlon met als doel, het werven van nieuwe leden. Door de Vlasakkerloop (zowel binnen
AV Triathlon als in de regio) voor de wandelsporters meer te promoten kunnen er mogelijk
nieuwe leden geworven worden.
Via de vrijwilligerscommissie de vacature voor één algemeen lid Cie. Wandelsport laten
invullen.
Aan de wandelleden meer duidelijk maken dat binnen de vereniging behoefte is aan
vrijwilligers voor diverse taken, en dat er meer verwacht wordt dan alleen deelnemer zijn.
In maart en oktober wordt er op de zaterdagen een techniekcursus Nordic Walking
georganiseerd. Indien als gevolg daarvan het aantal deelnemers in een groep te groot mocht
worden zal er voor de zaterdag een derde NW-groep geformeerd worden.

Fiona Boogaard, Klaas Boogaard, Nathalie Boogaard, Anita Bootsma, Frans Kamps, Brigitta Kellerman, Roger
Kellerman, Piet van ’t Klooster, Flip de Leeuw, Gerard van Schaik, Ria Weitkamp, Paul Wessels (contactpersoon
bestuur)
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4.5. Commissie WOC baan
Verslag 2019
Keistad Baancompetitie
De Keistad Baancompetitie viel in 2019 voor het eerst onder auspiciën van de WOC Baan. De
Baancompetitie heeft een eigen organisatiecommissie en een eigen pool met vrijwilligers.
De Keistad Baancompetitie bestaat uit 5 wedstrijden op dinsdagavond. Er wordt één eindklassement
opgesteld met correcties voor geslacht en leeftijd. Voor CD-junioren is er een klassement over de 3
kortste afstanden. Bij de 28ste versie in 2019 stonden achtereenvolgens op het programma: 3000m,
1500m, 3000m, 1 engelse mijl en 800m. De mijl maakte voor het eerst onderdeel uit van de
competitie.
Aan de ‘grote’ competitie deden 122 atleten mee, bij de CD-junioren 51. Dit betekende een kleine
groei t.o.v. de voorgaande jaren. De deelnemers kwamen van 28 verengingen. De atleet die het verst
reisde kwam 5 dinsdagavonden uit Groningen.
De Keistad Baancompetitie 2019 werd gewonnen door Jaap Stijlaart van AV Triathlon. Bij de CDjunioren won Loes Kempe van Altis.
13 april Pupillencompetitie
We organiseerden de eerste poulewedstrijd van deze regionale competitie, met 310 deelnemers.
22 april Paaswedstrijd
Net als de twee voorafgaande jaren waren er bij de 12de editie van de Paaswedstrijd meer dan 400
deelnemers (waaronder slechts 18 van AV Triathlon). Het programma zat met dit grote
deelnemersaantal opnieuw overvol. Dat we dit jaar weer zoveel deelnemers hadden was
opmerkelijk, omdat het aantal onderdelen was teruggebracht: er was geen ver-, hoog en
polsstokhoogspringen. Deze aanpassing was noodzakelijk om toch nog een goede jurybezetting te
kunnen garanderen. De jaarlijkse grote deelname van atleten uit het hele land laat zien dat de
wedstrijd onder baanatleten hoog wordt gewaardeerd.
6 oktober Clubkampioenschappen baan
We sloten het seizoen af met de clubkampioenschappen, waaraan 113 leden deelnamen. Er waren
niet alleen de traditionele clubkampioenschappen met een kleine meerkamp voor alle
leeftijdscategorieën, maar ook een afzonderlijk kampioenschap hardlopen (met een klassement over
3 afstanden) en een clubkampioenschap voor racerunners.
Jurycorps
In het voorjaar organiseerden we samen met Altis weer een jurycursus. Daardoor konden we in één
keer maar liefst 10 nieuwe juryleden aan ons bestand toevoegen. Dat was nodig ook, want er stopten
in de loop van het jaar 12 juryleden. We hebben nu ruim 40 juryleden.
In 2019 waren Gerrit van Gessel, Bernard Wouters en Erwin Roex met regelmaat op competitie- en
nationaal niveau actief als resp. scheidsrechter, wedstrijdleider en microfonist.
Afscheid Ilse Jansen Hendriks
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De WOC nam aan het eind van het jaar afscheid van Ilse Jansen Hendriks. Ilse was lid van de WOC
sinds de oprichting eind 2006 en heeft in de afgelopen 13 jaar, ook in de rol van trainer, een
belangrijk stempel gedrukt op de ontwikkeling van de baanatletiek bij AV Triathlon.

Vooruitblik 2020
Toekomst WOC baan?
In het najaar heeft de WOC zich de vraag gesteld of zij het zinvol acht om door te gaan. De uitkomst
hiervan is neergelegd in een notitie aan het bestuur.
Samengevat:
• We zien de afgelopen paar jaar een sterke teruggang van het wedstrijd- en prestatiegerichte
karakter van de baanatletiek binnen de vereniging.
• Hierdoor is er nog slechts een beperkt draagvlak voor het organiseren van baanwedstrijden. De
vereniging heeft er nauwelijks affiniteit mee en het is lastig om voldoende juryleden en andere
vrijwilligers te werven.
• We stoppen met het organiseren van de Paaswedstrijd. Deze is weliswaar succesvol maar heeft
nauwelijks nog een relatie met wat er binnen de vereniging gebeurt.
• De Keistad Baancompetitie past prima binnen de (bewuste of onbewuste) profilering van de
vereniging op hardlopen.
• De jeugdcommissie wil blijven deelnemen aan competitiewedstijden. Dat betekent dat we als
vereniging ook competitiewedstrijden moeten organiseren. De WOC wil dit blijven faciliteren,
maar dan wel onder andere omstandigheden.
• De huidige leden van de WOC willen zich in de toekomst beperken tot de wedstrijdtechnische
aspecten. Er is uitbreiding nodig met ongeveer drie mensen die zich gaan bezighouden met de
organisatorische aspecten.
• Daarnaast is een minder vrijblijvende inzet van ouders bij wedstrijden noodzakelijk.
• We beschouwen 2020 als een overgangsjaar. In het najaar bekijken we hoe we er dan voorstaan.
Wedstrijden 2020
Op het programma staan:
• Keistad Baancompetitie: opnieuw 5 wedstrijden op dinsdagavonden in het voorjaar.
• 13 juni: CD-competitie (onder voorbehoud, aangemeld bij competitieleiding)
• 4 oktober: clubkampioenschappen baan.
Daarnaast zullen meerdere mensen uit de WOC en uit het jurycorps een bijdrage leveren aan het NK
junioren dat Altis van 19 t/m 21 juni organiseert.

Henk Rawee
Miriam van Gessel
Christien van Gastel
Bernard Wouters
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4.6. Commissie Wedstrijdevenementen
Verslag 2019
De commissie heeft ondersteuning verleend aan een zestal door AV Triathlon georganiseerde
wedstrijden ( jeugdcrosscompetitie, zwemloop, Wallenloop, Funtriatlon, Heuvelrugestafette en de
Vlasakkerloop) en het vrijwilligersbeleid ter ondersteuning van de evenementen verder vorm
gegeven.
De clubkampioenschappen cross zijjn dit jaar niet gehouden en de zwemloop is nieuw leven
ingeblazen in het nieuwe zwembad Amerena.
Financieel hadden de jeugdcross, Wallenloop en zwemloop een mooi resultaat. Voor de andere
evenementen waren de resultaten gering positief.
De commissieleden Joop Aalbers en Gerda Jansen zijn gestopt, Theo Hendriksen heeft het
voorzittersschap overgenomen van Ries de Beer en Paul Vos is als secretaris/penningmeester in de
plaats gekomen van Stan Verrest.
EVENEMENTEN
Jeugdcross competitie: de cross is weer goed verlopen. Het aantal deelnemers was iets lager dan
gemiddeld omdat dit de 3e voorrondewedstrijd was en een groot aantal kinderen zich al geplaatst
had voor de finale. Het betreft een leuke wedstrijd die we graag blijven organiseren.
Clubkampioenschappen cross: alleen een spontaan georganiseerd evenement voor de jeugd is
gehouden, omdat er onvoldoende vrijwilligers voor de organisatie waren.
Keistad Zwemloop: op de nieuwe locatie Sportcomplex de Amerena was een groot succes. We
hadden een record aantal inschrijvingen én deelnemers. Dit mede dankzij een officiële
kwalificatiewedstrijd die door de NTB aan onze wedstrijd was toegewezen d.w.z. de kwalificatie voor
het EK en WK Aquathlon. De wedstrijd was een levendig geheel waarbij we ook veel waardering van
deelnemers hebben gekregen.
Wallenloop: prima verlopen met veel enthousiaste deelnemers.
Funtriatlon: dit kleinschalige evenement is voor beginners en kinderen een mooie kennismaking met
de triatlon. Het aantal deelnemers zit aan zijn maximum.
Heuvelrugestafette: onder fraaie weersomstandigheden hebbben 35 teams van 10 deelnemers
kunnen genieten van de Utrechtse heuvelrug.
Vlasakkerloop: ook de 6e Vlasakkerloop is succesvol geweest ondanks het verminderde
deelnemersaantal, veroorzaakt door de herfstvakantie. Het succes is ook te danken aan de inzet van
zo’n 120 vrijwilligers van onze vereniging.

Vooruitblik 2020
Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers voor het organiseren van de diverse evenementen en
in de commissie WE ontbreekt iemand voor het wedstrijdsecretariaat.
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De jeugdcross competitie, zwemloop, funtriatlon, heuvelrugestafette en de Vlasakkerloop staan op
de agenda.
De clubkampioenschappen cross worden ook weer gehouden met een nieuw parcours. De
bostrainingen komen dan te vervallen en alle groepen kunnen meedoen aan de cross.
Wat betreft de Wallenloop heeft het bestuur van AVT besloten hier geen prioriteit aan te stellen en
daarom heeft de organisatiecommissie besloten te stoppen met de Wallenloop.

Theo Hendriksen vz
Paul Vos secr/penningmr
Ries de Beer
Karin Knopper
Lex Borghans
Sander Teeuwisse
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4.7. Commissie Racerunning
Verslag 2019
Commissie:
De commissie bestond in 2019 uit:
Gerda Visser – fondsenwerving
Ben Hermsen – contacten met bestuur
Henriëtte Stemerdink – trainer, contact RaceRunning Nederland, aanspreekpunt
Gabrielle van Asbeck – trainer, wedstrijdbegeleiding
De commissie RaceRunning heeft 6x overleg gehad: 11 januari, 29 januari (atl.baan), 22 mei, 10 juli, 4
sept, 9 okt
RaceRunning is in 2019 aangesloten in de jeugdcommissie (henriette)
RaceRunning neemt in 2019 deel aan de organisatie van de clubkampioenschappen cross voor 2020
(gabrielle)
Aantal atleten:
In 2019 is er 1 lid (tijdelijk) gestopt ivm zwemles. Eén nieuw lid heeft zich aangemeld. In totaal zijn er
dus 7 leden, waarvan 6 racerunningatleten wekelijks trainen. De 7e doet mee met activiteiten als die
op andere dagen zijn dan op maandag.
Trainers:
We hebben 2 vaste trainers Gabrielle van Asbeck en Henriette Stemerdink en 1 vaste hulpouder,
Martin van den Berg, die ook training kan geven.
We hebben steeds 3 tot 4 hulptrainers van de junioren, die bij toerbeurt in tweetallen assisteren bij
de training.
Trainingen:
In 2019 was de training elke maandag van 17.30 tot 18.30 op atletiekbaan Amersfoort. In september
is 3x getraind op de nieuwe trainingsbaan. Vanwege het ontbreken van de verlichting zijn we
teruggegaan naar de atletiekbaan aan de Schothorsterlaan.
In november hebben we op proef 1x een bostraining gegeven. Dit was succesvol. Bostrainingen zijn
haalbaar en zinvol voor de meeste racerunningatleten. In 2020 zullen we kijken of het haalbaar is om
meer bostrainingen te geven.
Materialen:
Begin 2019 werden 5 RaceRunners geleverd. Deze zijn eigendom van AV Triathlon en gekocht uit
subsidie en sponsorgelden van (gemeentesubsidie, NSGK, Foppe Fonds, RaboFonds). Deze
RaceRunners zijn bedoeld voor proeflessen voor potentiele nieuwe atleten en voor ‘gastatleten’
tijdens schoolsport, pietentraining en dergelijke.
In 2019 hebben 5 van onze 7 atleten een eigen racerunner gekregen vanuit de WMO. 2 leden
sporten nog op een RaceRunner van AV Triathlon.
Fondsen en donaties:
In 2019 hebben we actief aan fondsenwerving gedaan met als doel het financieren van een
aanpassing van de trainingsbaan in Birkhoven, de aanschaf van een opslagcontainer en
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trainingsmaterialen. De opslagcontainer is inmiddels in gebruik. Een financieel overzicht staat in de
bijlage.
2 leden van de vereniging hebben gecollecteerd voor NSGK en fonds gehandicaptensport, waarvan
een deel van de opbrengst rechtstreeks naar RaceRunning AV Triathlon is gegaan.
PR:
EVA-radio: 16 januari
13 november: Dag van de Aangepaste Sport.
Voor- en najaar: Deelname aan Kies-je-Sport Amersfoort
25 november: Interview tijdens sportgala Amersfoort
In de maanden april t/m juni is geadverteerd op digitale scherm bij NS station Amersfoort
De kerstborrel van de Amersfoortse School Vereniging is benut voor het uitbreiden van ons netwerk
en promotie
Evenementen en wedstrijden:
In 2019 hebben RaceRunning-atleten meegedaan aan de volgende clubactiviteiten, wedstrijden en
evenementen.
23 maart: cross-etentje
13 april: NSGK-RaceRunningCup in Rotterdam – 4 atleten
juni: Nieuwlandse Wallenloop
15 juli: Pannenkoekentraining
6 oktober: Clubkampioenschappen baan
27 oktober: Vlasakkerloop
23 november: Op de foto!
30 november: Horaloop Ede
14 december: Lustrumfeest pupillen (1 racerunner deelnemer)

Vooruitblik 2020
Accommodatie:
In 2020 hopen wij dat het totale bedrag voor de ombaan bij elkaar is gespaard en dat deze baan
wordt aangelegd.
Vanaf januari 2020 trainen de RaceRunners definitief op sportpark Birkhoven.
Het plan en de wens is wel om in aanloop naar wedstrijden incidenteel aan de Schothorsterlaan te
trainen, om ook de 400, 800 en 1500 meter te kunnen trainen.
Atleten en trainingen:
In 2020 mikken wij op een toename van het aantal atleten tot een totaal van 9 RaceRunning atleten
of meer.
In 2020 verzorgen we wekelijks trainingen op de atletiekbaan en daarnaast gaan we 10x een
bostraining aanbieden. In aanloop naar wedstrijden willen we ook graag kunnen oefenen op de
Schothorsterlaan (voor de 400, 800 en 1500 meter)
Uitbreiden loopafstanden tot 2, 3 of 5 km (afhankelijk van de atleet)
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In januari gaan 2 junioren (Floris van Schagen en Jolijn Stemerdink) de trainerscursus voor
RaceRunningtrainer doen. Deze junioren gaan onder leiding van de huidige trainers steeds meer
zelfstandig trainingen geven (altijd onder toezicht van een volwassene, die als verantwoordelijke is
aangewezen). We plannen een trainers-oefenmiddag in het voorjaar in overleg met John Machiels.
Op 14 maart kunnen alle trainers en hulptrainers deelnemen aan de landelijke trainersbijeenkomst
van RaceRunning Nederland in ons eigen clubhuis.
Geplande (gewenste) evenementen:
In 2020 willen we aan meer evenementen gaan meedoen. Hiervoor is het natuurlijk wel nodig dat
RaceRunners welkom zijn en dat het parcours/de wedstrijd geschikt is voor RaceRunners. Hiervoor
gaan we in overleg met de verschillende wedstrijdorganisaties en zullen we veel informatie over
RaceRunning moeten verspreiden. Niet voor alle atleten is het wenselijk om aan evenementen mee
te doen. Het streven is om een klein aantal evenementen min of meer verplicht te maken
(clubkampioenschappen en nog 1 of 2).
- 2x clubkampioenschappen (cross en baan)
- Vlasakkerloop
- funtriathlon (NIEUW!)
- 3 externe loopevenementen (dorpsloop Hoogland? Horaloop Ede? Veluwepoortloop)
- RaceRunning Cup, 25 april Lelystad.
- Marathon Amersfoort?
- pupillenweekend
- pannekoekentraining (laatste voor de zomer)
- Onderzoeken van mogelijkheid deelname juniorenactiviteiten (Lonneke)
- Landelijke racerunningtrainersbijeenkomst 14 maart
PR:
- Dag van de aangepaste sport (najaar 2020)
- Onbeperkt plezier (voorjaarsvakantie 2020)
- mogelijke PR in aanloop naar deelname aan Marathon Amersfoort
- Bijhouden Facebook en website
- Deelname aan schoolsport (kies je sport)
- Scholen (regulier) in de regio bezoeken om RaceRunning te promoten
- Mytylscholen en revalidatiecentra bezoeken om RaceRunning te promoten
Fondsenwerving:
Voortzetting fondsenwerving voor aanpassing trainingsbaan
Waar nodig of mogelijk: fondsenwerving voor aangepaste trainingsmaterialen
De commissie zal weer 4 tot 6 keer vergaderen en we zullen 2x een bijeenkomst beleggen met alle
RaceRunningtrainers en -hulptrainers.
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Gerda Visser
Ben Hermsen
Gabrielle van Asbeck
Henriette Stemerdink
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4.8. Commissie PR & Communicatie
Verslag 2019
1. Website
De website is begin 2019 omgevormd van een tamelijk intern gerichte website naar een
meer extern gerichte website, zodat bezoekers direct een goede indruk krijgen van het totale
aanbod van de club.
2. Lopende Zaken/Nieuwsbrief
Vanaf januari 2019 is de naam ‘Lopende Zaken’ gewijzigd in ‘Nieuwsbrief.
3. Facebook Advertising
Gedurende het jaar zijn 14 Facebook Advertenties geplaatst. Dat zijn berichten over
bijvoorbeeld een opstapcursus, een evenement of een bijzondere gebeurtenis. Door
betaalde updates in te zetten, is het bereik een stuk groter dan alleen de 850 volgers (begin
2019). Het gemiddelde bereik van deze betaalde updates was ongeveer 6.000 personen.
4. Ontwikkeling inplanningstool t.b.v. de jeugdcommissie
Er is een digitaal systeem ontwikkeld waarmee activiteiten en bijbehorende vrijwilligersinzet
door de jeugdcommissie kan worden aangemaakt. Ouders kunnen zich laten indelen naar
activiteiten via een online invulformulier. Dit sjabloon zal ook bruikbaar zijn voor andere
vergelijkbare inplanningsvraagstukken.
5. Blauwe Boekje
In het najaar is de informatie verzameld om begin 2020 de gegevens uit het Blauwe Boekje
digitaal te kunnen publiceren.
6. Structurele samenwerking met De Stad Amersfoort
Begin 2019 is een structurele samenwerking met de Stad Amersfoort aangegaan, waardoor
wij in dit medium verzekerd zijn van plaatsing van berichten met nieuwswaarde. Er zijn
gedurende het jaar 9 artikelen over de club gepubliceerd.
7. Deelname aan de Rabo ClubSupport actie
De Rabo ClubSupport Campagne heeft voor de club in 2019 € 1,250,- opgeleverd. Het
bestedingsdoel was ‘duurzame verlichting voor de atletiek accommodatie in Birkhoven’
8. Deelname aan de Grote Club Actie
De Grote Club Actie leverde de club dit jaar € 1.543 op. De opbrengst is bestemd om ‘sociale
activiteiten van de jeugd te bekostigen’. De eerste aankoop, een voetbaltafel, is in december
aangeschaft.

9. Deelname aan de actie Yakult-Start-to-Run
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AVT loopt mee in de actie waar Yakult reclame voor maakt. Vooralsnog hebben wij geen
aanwijzingen dat dit extra aanwas van deelnemers geeft aan onze Start-to-Run cursussen.
10. Sites Keistad Triathlon + Vlasakkerloop
Onze webmaster heeft ervoor gezorgd dat in 2020 beide sites zijn overgeheveld naar het
platform waar ook de reguliere AVT site op draait. Het technisch beheer van beide sites
wordt sinds dit jaar ook door onze webmaster Hans Gerritsen verzorgd.

Plannen voor 2020

1. Introductie Blauwe Boekje achter inlogcode
Begin van het jaar ontvangen alle leden per e-mail inloggegevens met toegang voor
https://blauweboekje.avtriathlon.nl, de site die het papieren Blauwe Boekje vervangt. De
voorzitters van de commissies kunnen zelf hun gegevens (laten) bijwerken. Op deze wijze
kunnen leden die op zoek zijn naar een naam, telefoonnummer of e-mailadres altijd over upto-date informatie beschikken.
2. Nieuwsbrief en Website
De Nieuwsbrief verschijnt in principe de eerste zondag van iedere maand (uitgezonderd
augustus).
Door vertrek van Suzanne Torenvliet bij de club hebben wij een vacature om de website
actueel te houden.
3. Social Media
De redactie is voor het plaatsen van Facebook berichten uitgebreid met Petra Donders. Voor
het inrichten van advertenties voor activiteiten op Facebook hebben wij nog een vacature.
Ook is er een vacature voor het plaatsen van berichten op Instagram.
4. Samenwerking met De Stad Amersfoort
Evaluatie heeft uitgewezen dat publiciteit in dit medium geschikt is om deelnemers aan Startto-Run, Starterscursus Nordic Walking en Wandelen te werven. In het algemeen de wat
oudere doelgroep. Voor 2020 is er geen contract afgesloten, maar we verwachten een 6-tal
keren een artikel aan te leveren. Dit is inclusief de publiciteit voor de evenementen.
5. Ondersteuning bij uitwerking S.B.B.B.
Binnen het bestuur wordt onze toekomstvisie verder uitgewerkt. Onze commissie zal bij de
uitwerking hiervan ondersteuning verlenen
6. Deelname aan de Rabo ClubSupport actie
7. Deelname aan de Grote Club Actie
Het streven is om deze actie in 2020 onder te brengen bij de jeugdcommissie
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Samenstelling Commissie:
Redactie Nieuwsbrief en Website: René van der Haar, Ben Hermsen, Henriëtte
Stemerdink + 1 vacature
Persartikels: Yvonne Meijer-Paulusma
Facebook: Petra Donders
Social Media: Door vertrek van Suzanne Torenvliet bij de club hebben wij hiervoor een
vacature
Technisch Beheer (alle websites): Hans Gerritsen
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4.9. Commissie Vrijwilligerszaken
Verslag 2019
Onze werkzaamheden:
1. Actief werven van nieuwe vrijwilligers; gedurende het hele jaar hebben wij in een groot
aantal groepen op zaterdagochtend en dinsdagavond wervende praatjes gehouden en
mensen gevraagd een belangstellingsformulier in te vullen.De formulieren zijn verwerkt in
een Excellbestand (namen, mailadressen, interesses) en doorgestuurd naar de
contactpersonen van commissies. De commissies waarbinnen vacatures zijn, kunnen zo zelf
geinteresseerde leden benaderen. Deze manier van werven lijkt effectief te zijn (resultaten
worden eerste kwartaal 2020 geinventariseerd)
2. Het actualiseren van de website m.b.t. onderdeel Vacatures: vacatures zijn opgeschoond en
met contactpersonen is regelmatig de stand van zaken gecheckt.
3. Het starten van een nieuwe maandelijkse rubriek op de website/ Nieuwsbrief: “vrijwilliger in
het zonnetje”.
4. Organiseren van vrijwilligersattentie: op 14, 17 en 21 dec. hebben ong. 250 vrijwilligers een
Amnesty kaars met bedankkaart ontvangen.

Vooruitblik 2020
1. Vervolg actief werven vrijwilligers: praatjes houden voor de 5 km
opbouwgroepen
2. Resultaten wervingsacties inventariseren en evalueren
3. Bijhouden van de website m.b.t. onderdeel “Vacatures”
4. Vervolg maandelijkse rubriek “Vrijwilliger in het zonnetje”
5. Regelmatig een stukje in de Nieuwsbrief plaatsen “Nieuws van de
Vrijwilligerscommissie”
6. Organiseren van vrijwilligersattentie (dec. 2020)
7. ?

Nel van Loon (voorzitter), Lex Borghouts, Hatice Durmaz, 1 vacature
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4.10. Commissie Beheerszaken
Verslag 2019
Kantine:
Op dit moment bestaat de groep vaste barmedewerkers, die gemiddeld 5x per jaar achter de bar
staan, uit 22 personen. Zij komen uit diverse wandel- en hardloopgroepen.
In 2019 hebben wij van 2 mensen afscheid moeten nemen. Een van de mensen is trainer geworden
en de ander heeft zich opgegeven als invalkracht. Een oude bekende kwam weer terug in september
2019. Door de inspanningen van de vrijwilligerscommissie hebben we eind 2019 5 nieuwe mensen
mogen verwelkomen en gaan we in 2020 met een mooie ploeg van start.
De logboeken voor de dinsdagavond en zaterdagmorgen waar alles in beschreven staat wat er moet
gebeuren tijdens een bardienst zijn ook dit jaar weer bijgewerkt.
De verkoop van de producten van Het Lokaal vinden nog steeds plaats en daar kan iedereen van
genieten op zaterdagochtend.
Op dit moment wordt er door een groep van 8 leden op zaterdagochtend de versnaperingen
opgehaald bij Het Lokaal.
Er zijn weer 2 klusmiddagen gehouden waarbij een groep AVT leden zich flink heeft ingezet voor
extra schoonmaakklussen en reparaties in en rondom het clubhuis.
De invoering van het kassasysteem is onhold gezet in overleg met de penningmeester omdat we
eerst de ontwikkelingen rondom de atletiekfaciliteit willen afwachten.
Technisch beheer:
Naast de vaste onderhoud klussen uitgevoerd volgens de contracten op de beveiligingsinstallatie en
brandbeveiligingsinstallatie (BMF) en onderhoud van de apparatuur, het gebouw en de inventaris
stond dit jaar verder in het teken van verder digitalisering en verduurzaming door een verbeterde
inregeling van de cv installatie en de gefaseerde vervanging van de lampen voor LED verlichting.

Vooruitblik 2020
Deelname aan de reanimatiecursus voor de barmedewerkers
Professionalisering verhuur clubhuis aan derden
Het uitwerken van het plan: “Samen voor een gezonde sportkantine”.
Opknappen van de bar
Nieuwe stoelen in de kantine
Het realiseren van een watertappunt buiten.
Het organiseren van 2 klussenmiddagen
Een sfeervoller clubhuis realiseren
Verbouwing kleedkamers t.b.v. de atletiekfaciliteit
Buiten schilderwerk realiseren
Installeren van een nieuw audiosysteem
Verdere uitwerking verduurzaming en energie besparing clubhuis door het waterzijdig inregelen van
de CV en de aanschaf van een kleinere gasmeter.
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Lockers aanschaffen
Plan uitwerken hoe we de blauwe kaarten kunnen afschaffen

Kantinebeheer:
Martha Meijer, Jaap de Vries, Peter Hendriksen, Sam Quartey
Technisch beheer:
Ron Martens, Hans Bakker, Ruud van Basten
Voorzitter(bestuurslid): Susan Hagevoort
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4.11. Commissie Trainers- en Wedstrijdkleding
Verslag 2019
1 Terugblik
1.1 Opvolging coördinatrice
De samenwerking met Desiree van Hooidonk als coördinatrice is zeer positief verlopen. Ik heb hier
veel steun en ontzorgen van. Er is positief vanuit de diverse groepen gereageerd over het haar rol en
aanpak.
1.2 Vervangingsplanning
De commissie heeft het bestuur op basis van geldende afspraken een met tijdsplan ingevulde
trainerskleding vervangingsplanning overhandigd voorgelegd en deze is goedgekeurd.
Het uitleveren van de kleding geschied halfjaarlijks (April en Oktober) op basis van vraag ( met name
nieuwe trainers). Deze twee-jaarlijkse bestel- en uitleveringscyclus geeft duidelijkheid naar betrokken
commissies, trainers en onze belangrijkste leverancier Runnersworld. Ook vanuit het oogpunt van
facturatie door de penningmeester heeft het voordelen.
Vorig jaar waren de racefiets-, mtb,- en wandeltrainers aan de beurt voor een nieuwe kledingset, dit
jaar zijn dat de trainers hardlopen volwassenen en de jeugd.
Met Runnersworld zijn afspraken gemaakt voor nieuwe kleding voor de hardlooptrainers. De keuze is
gevallen op het merk Fusion. In oktober is de grootste groep trainers hardlopen volwassenen en
jeugd voorzien van een nieuwe kledingset. Het uitdelen van de nieuwe tenues vond op 12 oktober
tijdens de trainers dag plaats
Medio 2019 heeft John aangegeven om zijn taken als voorzitter van de kledingcommissie te willen
overdragen. Boudewijn ten Haken,. Lid van de trainerscommissie hardlopen volwassenen en
bestuurslid is bereid gevonden om zijn taken over te nemen. Verder Marieken van Gessel, trainer
hardlopen volwassenen bereid gevonden om de kledingcommissie te komen versterken.

Vooruitblik 2020
2 Plannen 2020
2.1 Algemeen
De Missie van de kledingcommissie is om alle trainers van AVT te faciliteren met functionele, als AVT
trainer herkenbare, prettig dragende trainerskleding, die optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van de
trainingen zoals de vereniging AVT dat voorstaat.
Vanzelfsprekend is de beschikbare budgetruimte daarin een belangrijke voorwaarde en is het
uitgangspunt dat het beschikbare trainersbudget per trainer daarin voor alle geledingen gelijk is.
Kledingcommissie bestaat uit:
Boudewijn ten Haken, voorzitter en vertegenwoordiger in het AVT bestuur.
Coördinatie algemeen: Desiree van Hooydonk en Marieken van Gessel.
Desiree is eerste aanspreekpunt voor de trainerscommissies van AVT.
2.2 Levering trainerskleding en bestelprocedure
Voor 2020 staan de volgende initiatieven op de kalender:
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•
•
•
•
•
•

Clubkleding wordt 2x per jaar besteld en uitgeleverd. Uitlevering gebeurt in april en oktober,
en valt zoveel mogelijk samen met de wisseling van het trainingsrooster ( zomer- en
wintertijd).
Voorjaar 2020 (april) Trainerskleding voor de nieuwe instroom van trainers hardlopen
volwassenen en de jeugd.
Voorjaar 2020 trainersjack voor de wandel- en Nordic trainers
Onderzoek naar de klachten van de wandeltrainers over het “winterjack” en eventueel
vervanging ( oktober 2020)
Club T-shirt voor nieuwe leden, bestel- en uitlevering beter stroomlijnen. Voorkeur is om de
nieuwe leden een te goed bon voor het gratis club T-shirt te geven, dat ze vervolgens in de
Runnersworld winkel kunnen omwisselen.
Vanuit Jony Heerink is het initiatief gekomen om AVT zwem clubkleding te gaan ontwikkelen
en aanbieden. Dit initiatief is aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur ondersteunt dit
initiatief en de kledingcommissie zal dit samen met Yoni oppakken.

2.3 Meer blauw op straat
Verkoop clubkleding
In april en aug zal er in het clubhuis door Runnersworld een verkoopactie ten behoeve van ‘meer
blauw’ worden gefaciliteerd, waarbij in ieder geval de T-shirts met oog op marathon zullen worden
gepromoot.
2.3 Sponsorovereenkomst
De sponsorovereenkomst met Runnersworld dateert van 2011 is nodig toe aan actualisatie. Vanuit
praktische overweging is aan het bestuur voorgesteld deze verantwoordelijkheid naar de PR
commissie over te dragen. De kledingcommissie blijft daarin overigens wel betrokken.
Wouter Zondervan is vanuit Runnersworld ons aanspreekpunt geworden.
In 2020 zal met Runnersworld gesproken worden over mogelijkheden in de verdere samenwerking
op het gebied van trainings-, evenement- en overige buitensport gerelateerde activiteiten. Dit ook in
het kader van de nieuwe visie op buitensport en sportbeleving vanuit AVT (SBBB, Samen Bewust
Buiten(-sport) Beleven)
De sponsorovereenkomst met de Mechanieker voor Biorace kleding is eenzijdig i.v.m. geringe
belangstelling en openstelling schriftelijk opgezegd.
2.4 Budget
Het budget van de kledingcommissie voor het faciliteren van de trainers van de vereniging met
functionele, herkenbare, prettig dragende trainerskleding is voor 2020 gesteld op maximaal €5.000.. Dit budget is inmiddels goedgekeurd door de penningmeester.

Commissie leden:
Boudewijn ten Haken
Desiree van Hooijdonk
Marieken van Gessel
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4.12. Commissie Medische Zaken
Verslag 2019
De commissie is in 2019 twee keer samen gekomen. De commissie is helaas nooit compleet geweest,
wat de voortgang van de plannen moeilijk maakt. Er zijn 3 vrijwilligers (o.a. verpleeghuisarts,
podotherapeute en verpleegkundige) die hebben aangegeven wel iets te willen doen in de
commissie. Echter bij de 2 pogingen om een datum voor kennismaken te prikken, is dit steeds
mislukt. Twee fysiotherapeuten hebben de commissie verlaten. Juist op dit gebied zoeken we al jaren
naar vrijwilligers om o.a. het blessure spreekuur, de blessure preventie en voorlichting beter op de
kaart te zetten.
Dorien heeft via de trainerscie laten weten dat ze gebruik mogen maken van een aanbod met 3
verschillende workshops:
1. Blessure voorlichting en belang van core stability
2. Core stability en Looptechniek
3. Core stability tijdens de looptraining
Bij een aantal groepen (4) heeft een workshop plaatsgevonden.
Daarnaast was er wekelijks blessure hersteltraining door Ton en Ron. Deze training wordt altijd goed
bezocht. Het plan om instroming en doorstroming naar de eigen loopgroep af te stemmen met
Dorien via het blessure spreekuur komt niet echt van de grond.
Het blessure spreekuur vindt alleen op de club plaats als er meer dan 2 aanmeldingen zijn. Een
enkele aanmelder mag vrijblijvend bij Dorien in de praktijk langs komen. Hier is veelvuldig gebruik
van gemaakt.
Angelique heeft weer de organisatie van de reanimatietraining op zich genomen. Er zijn weer veel
trainers opgeleid door Mirjam Appelo.
lik voor het woord ‘klik’ en voer tekst jaarverslag in

Vooruitblik 2020
Opleiden van nieuwe trainers (minimaal 6) voor de blessure herstel training
Deze opleiding zal ca. 10 uur in beslag nemen. Dorien zal de cursus samenstellen.
Aanschaffen van nieuwe materialen voor de blessure hersteltraining
Intensivering van de samenwerking met Altis op gebied van massage, zodat AVT-ers weten dat zij
hiervan gebruik mogen maken.
Opleiden en her-certificeren van trainers op gebied van reanimatie
Organiseren van een avond EHBSO i.s.m. SRO
Voortzetting blessure spreekuur en blessure herstel training
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Voortzetting voorlichting blessure preventie in loopgroepen
De vacature voor 1-2 nieuwe leden (bij voorkeur fysiotherapeuten) als uitbreiding van de medische
commissie blijft bestaan

Dorien Janse, Maarten van Essen, Ton Duits, Angelique Wolsing, Carine Westerweel, Boudewijn ten Haken,
Thomas Plochg
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5. Financieel Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 13.754,-. Dit bedrag wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen.
De baten waren € 10.871,- hoger dan begroot door conservatieve aannames van de inkomsten. Ten
opzichte van 2018 zijn de baten exclusief een schenking € 4.022,- hoger uitgekomen.
De kosten waren € 2.459,- lager dan begroot als gevolg van lagere kosten voor de jeugd. De kosten
zijn ten opzichte van 2018 € 34.407,- hoger uitgekomen als gevolg hogere trainings- &
verenigingskosten.
De vereniging heeft evenals in 2018 een positief resultaat behaald. In 2020 zal naar verwachting
ondanks de coronacrisis ook met een klein positief resultaat kunnen worden afgesloten. De lockdown
zorgt dan wel voor minder kantine-inkomsten en meer schoonmaakkosten maar ook voor minder
energiekosten en minder trainerskosten. Kortom door de combinatie van plussen en minnen zullen
de financiële gevolgen beperkt blijven.
AV Triathlon is financieel een vitale club en blijft ook vitaal wanneer het ledenaantal op peil blijft. Dit
kan alleen wanneer er wordt geïnvesteerd in de toekomst, zodat het voor mensen aantrekkelijk blijft
om lid te worden van AV Triathlon.
De beheercommissie is ook in de Corona periode druk geweest door het uitvoeren van het
buitenschilderwerk van het clubhuis, door de bar een facelift te geven en het installeren van een
buitenwaterkraan.
Uitvoering werkzaamheden administratie
Financiële- en contributieadministratie wordt uitgevoerd door Anneke Cult. José Römgens is belast
met de ledenadministratie. Louw Huijgen heeft de taken van Janny van de Berkt, die
verantwoordelijk is voor de afhandeling van de declaraties van trainers overgenomen. Paul Vos is
penningmeester evenementen. Hans Kerchman heeft ondersteuning verleend bij het tot stand
brengen van deze jaarrekening. Ook in 2020 zoeken we mensen met administratieve /
automatiseringskennis, die de commissie financiën willen versterken.
Jeroen Bach penningmeester AV Triathlon
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Balans

Toelichting bij de balans per 31-12-2019 Note 1: Materiele vaste activa
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Het clubgebouw wordt jaarlijks voor bedrag van € 13.034,- lineair afgeschreven. Het inventaris,
uitgezonderd de audio en TV worden in 5 jaar lineair afgeschreven. De sportmaterialen worden in vijf
jaar lineair afgeschreven. De buitenverlichting van de baanfaciliteit wordt in 10 jaar lineair
afgeschreven.
Note 2: Vlottende activa
Deze post bestaat voornamelijk uit toegezegde subsidies van de Gemeente voor de Keistad Triathlon
2019 voor een bedrag van € 15.600,- en voor de buitenverlichting baanfaciliteit van € 20.860,-.
Note 3: Voorzieningen

•
•
•
•
•

Groot onderhoud betreft toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan het clubgebouw. De
dotatie is gebaseerd op het bestaande onderhoudsplan.
Lustrumfeest heeft netto € 9.977,- gekost. Hiervoor was € 7.500,- gereserveerd.
Kleding betreft de aanschaf van kleding voor de trainers. De dotatie is gelijk aan de gemiddelde
lange termijn jaarlijkse kledingbehoefte. Afgelopen jaar lagen met € 8.171,- de kledingaankopen
boven het gemiddelde van € 5.000,- per jaar.
Baan betreft de toekomstige geschatte kosten die betrekking hebben op de nieuwe
atletiekfaciliteit op Sportpark Birkhoven en de daarbij behorende aanpassingen aan het clubhuis,
die voor rekening van AV Triathlon komen.
Kledingvoorraad is een nieuw gevormde voorziening. Deze post viel vorig jaar nog onder niet in
de balans opgenomen verplichtingen.

Note 4: Financiële lange termijn schulden
AVT heeft de volgende twee bankleningen op de balans:

In 2019 is de lening 3022.94.93.59 is in September zijn geheel afgelost.
“De onderhandse leningen leden”, looptijd 15 jaar, ingangsdatum 1 januari 2006 en aflossingsdatum
31 december 2020 zijn annuïtaire leningen met een rentepercentage van 3,5% en hebben een optie
tot vervroegde aflossing.
Note 5: Schulden op korte termijn
Dit zijn de posten crediteuren en te betalen kosten. Dit betreft kosten die per jaareinde 2019 nog
niet zijn betaald, zoals onkostenvergoeding (trainers) en accommodatiehuur.
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Niet uit de balans vermelde verplichtingen
In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de verplichtingen ten aanzien van de “Grote clubactie”
en “Racerunning” en “Kledingverplichtingen” niet in de balans op genomen. Om zeker te zijn dat
deze middelen ook daadwerkelijk aan Racerunning worden besteed of dat de opbrengst de clubactie
ook daadwerkelijk aan de jeugdactiviteiten worden besteed zullen deze verplichtingen als specifieke
reserves op de balans worden opgenomen.

Grote clubactie
De opbrengst van de grote clubactie is afgelopen jaar besteed aan atletiekmateriaal voor de jeugd.
Racerunning
Er zijn afgelopen jaar uitgaven gedaan die betrekking op de aanschaf van 2 racerunners, huurkosten
en aankoop van een container. De grootste donaties van afgelopen jaar: King Baudouin Fonds €
4.000,-. Stichting Willems Koopman € 900,- en Gemeente Amersfoort € 4.672,40. Ook zijn er
financiële toezeggingen gedaan voor de aanleg van extra buitenbaan voor de Racerunners op
Birkhoven. Omdat dit slechts toezeggingen zijn kunnen deze giften niet in de jaarrekening worden
opgenomen.
Kledingverplichtingen
Indien het bestuur van AV Triathlon besluit over te stappen naar een afwijkende kleur blauw, dan
staat AV Triathlon garant voor 1 jaar over de voorraad clubkleding die Runnersworld verkoopt
namens AV Triathlon. Deze verplichting is AV Triathlon in 2018 aangegaan voor onbepaalde tijd.
Note 6: Eigen vermogen
Het eigen vermogen is met € 16.929,- toegenomen tot € 189.587,-. Indien we de reserves en de niet
uit de balans blijkende verplichtingen hiervan aftrekken komen we uit op het vrij beschikbare eigen
vermogen van € 172.382,-. Dit bedrag zegt iets over de financiële gezondheid op de lange termijn.
Note 7: Ratio’s
Het werkkapitaal bedraagt € 108.778,-. Dit bedrag is 64% van het jaarlijkse budget van AV Triathlon.
Dit bedrag zegt iets over de financiële gezondheid op de korte termijn.
Materiaalbeheer AV Triathlon en Altis
Bernard Wouters heeft het beheer over het gezamenlijke trainingsmateriaal op Schothorst. Hier is als
volgt verantwoording over afgelegd.
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Deze cijfers zijn niet geconsolideerd.
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RESULTATENREKENING A.V. TRIATHLON

*De kolom Aangepast 2017 is de opstelling van het resultaat indien de opstelling van de contributie
op dezelfde wijze zou zijn opgesteld zoals in de voorgaande jaren. In de voorgaande jaren zaten de in
de contributie-opbrengsten ook de afdrachten aan de Atletiekunie+NTB+SGWB verwerkt.
Hieronder worden belangrijkste en meest opvallende wijzigingen in de resultatenrekening toegelicht.
Note 8: Contributies
Het verschil tussen het gerealiseerd 2019 en begroot en de vergelijking met 2018 is toe te schrijven
aan de contributieverhoging van € 6,80 per jaar en de bijdrage en kosten van het zwemmen die
onder contributies wordt gesaldeerd. Een deel van de zwemkosten over 2018 zijn geboekt in 2019,
waardoor de contributie over 2019 lager is uitgekomen.
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Note 9: Clinics
Er zijn afgelopen jaar meer (verschillende) clinics georganiseerd. Niet alleen Start to run (voormalige
trimcursus) maar ook bootcamp en start to bike vallen hieronder. De opbrengsten laten een licht
stijgende trend zien.
Note 10: Resultaat kantine

De omzet bedroeg in 2019 € 16.154,-. Na correctie van omzet afkomstig uit evenementen, komt de
omzet € 1.560,- lager uit op € 14.594,-. Dit gecorrigeerde resultaat ligt uiteindelijk nog wel € 2.472
hoger ten opzichte van 2018. Afgelopen 5 jaar hebben we een constante omzet en resultaat gezien.
Het afschaffen van contant geld heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de omzet.
Note 11: Overige inkomsten
Deze inkomsten komen uit de verhuur van het clubhuis voor sport gerelateerde activiteiten en de
inkomsten van sponsoracties.
Note 12: Donateurs
Deze inkomsten betreffen giften van bedrijven en particulieren.
Note 13: Trainingskosten
De trainingskosten zijn hoger uitgekomen ten opzichte van 2018, maar fors lager ten opzichte van de
begroting.

De baan- en zaalhuur ligt onder het budget door lagere zaalhuur. De kosten liggen wel hoger ten
opzichte van 2018. Dit is een gevolg van kosten baanhuur uit 2018 die in 2019 door SRO in rekening
zijn gebracht.
De trainersvergoedingen zijn stabiel gebleven ten opzichte van voorgaande jaren met uitzondering
van de jeugd. Deze kosten lopen al vanaf 2016 gestaag terug.
Note 14: Evenementen
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In totaliteit hebben wedstrijden en evenementen een negatief resultaat behaald van € 6.281,-. Dit
moeten we corrigeren met € 1.560,50 voor consumptieopbrengsten van de kantine. Dan komt het
resultaat uit op minus € 4.720,-. Dit negatieve resultaat is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan de
Keistad Triathlon. Deze wedstrijd werd in de laatste weken voorafgaand aan de wedstrijd met extra
kosten van traffic support geconfronteerd. De zwemloop en de Vlasakkerloop hebben beiden een
positief resultaat gerealiseerd.
Note 15: Triathlon
De uitgaven zijn hoger uitgekomen ten opzichte van het budget als gevolg van gestegen kosten van
de Nationale Triathlon Bond.
Note 16: Verenigingskosten
Dit zijn de kosten die betrekking hebben op Lief en leed pot, declaraties van commissies m.b.t.
jaarlijks drankje of etentje, voorziening lustrum, jaarlijkse vrijwilligersattentie en bankkosten. Als
gevolg van meer lief en leed, meer vrijwilligersvergoedingen en hogere administratiekosten zijn deze
kosten evenals in 2018 gestegen.
Note 17: Communicatiekosten
De communicatiekosten zijn uiteindelijk € 821,- hoger uitgekomen ten opzichte van de begroting en
€ 338,- ten opzichte van 2018. Er is ook meer promotie gemaakt voor AV Triathlon in regionale
bladen en op sociale media. De komende jaren zullen deze uitgaven op peil blijven of zelfs worden
verhoogd om nieuwe leden te werven.
Note 18: Lustrum feest
Er is in oktober een spetterend lustrumfeest gehouden in de Observant. Van de totale kosten van €
9.977,- komt € 7.500 te laste van de voorziening en komt € 2.477 direct ten laste van de verlies en
winstrekening in 2019.
Note 19: Rentelening clubgebouw
De rentekosten worden elk jaar lager, omdat er jaarlijks wordt afgelost op de bankleningen en de
rente niet is gestegen.
Note 20: Grootonderhoud
Evenals in voorgaande jaren wordt er ook in 2019 een dotatie gedaan van € 10.000,- om alle
onderhoudswerkzaamheden zoals vervanging dak en uitvoeren van schilderwerk volgens het
onderhoudsplan de komende jaren uit te voeren. Het schilderwerk is inmiddels in 2020 uitgevoerd
voor € 3.000,-.
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Note 21: Exploitatiekosten clubgebouw

In totaliteit zijn de kosten gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren en lagen ze iets boven
het budget. Opvallend zijn de hogere energiekosten in 2019. Deze kosten zullen in 2020 niet verder
stijgen als gevolg van de Corona crisis, omdat het clubhuis een aantal maanden dicht is geweest.
Note 22: Innovatiebudget
Het innovatiebudget is afgelopen jaar gebruikt om het blauwe boekje te digitaliseren.
Note 23: Diverse kosten
Hieronder vallen alle kosten die niet passen onder een van de kostencategorieën.
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Vijfjarenoverzicht
Balans
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Resultatenrekening

*De kolom Aangepast 2017 is de opstelling van het resultaat indien de opstelling van de contributie
op dezelfde wijze zou zijn opgesteld zoals in de voorgaande jaren. In de voorgaande jaren zaten de in
de contributie-opbrengsten ook de afdrachten aan de Atletiekunie+NTB+SGWB verwerkt.
Kasstroomoverzicht

51

