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Het bestuur nodigt de leden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. 

 
Vanwege de coronaregels is het noodzakelijk dat je je  

 
uiterlijk 24 april aanmeldt  

 
bij secretaris@avtriahtlon.nl 

 
onder vermelding van naam, mailadres, lidnummer en geboortedatum. 
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1. Agenda Algemene Ledenvergadering   
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen van de secretaris; afmeldingen; WBTR 
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d.  25 november 2020  
4. Financiële verantwoording 2020 

a. Verslag penningmeester  
b. Verslag kascommissie. De kascommissie voor 2020 bestond uit Tim Prinzen en Hans Zuilhof. 
c. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten  

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    benoemd tot  
Susan Hagevoort   2013, 2017, juli 2020 mei 2023 
Thomas Plochg (voorzitter) 2014, 2017, juli 2020 mei 2023 
Jeroen Bach (penningmeester) 2017, juli 2020  mei 2023 
Theo Hendriksen   mei 2018  mei 2021 
Paul Wessels (secretaris)  februari 2019  mei 2022 
Bart Götte   juni 2019  mei 2022 
Boudewijn ten Haken  juni 2019  mei 2022 
Christl Foekema   juli 2020  mei 2023 
 

 
Theo Hendriksen stelt zich niet herkiesbaar 
Indien er een kandidaat is zal het bestuur een voordracht doen. 
 
Er is nog één vacature, voor de in 2019 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. Voortgang van het ontwikkelen van de bestuursvisie SBBB 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
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2. Notulen Alg. Ledenvergadering AVT 25-11-2020 (concept) 
Aanwezige leden en bestuursleden: Lex Borghans, Wil Laeven, Henriëtte Stemerdink, John 
Waardenburg, Ben Hermsen, Theo Hendriksen, Christl Foekema, Jeroen Bach, Thomas Plochg, Susan 
Hagevoort, Boudewijn ten Haken, Bart Götte, Paul Wessels. 
Afwezig met kennisgeving: Hans Gerritsen 
 

1. Voorzitter Thomas Plochg opent om 20.04 uur de vergadering en dankt iedereen die de 
moeite heeft genomen in te loggen bij deze digitale versie van de ALV. Vanwege de 
omstandigheden is gekozen voor een beperkte agenda. Op verzoek van Lex Borghans wordt 
het punt coronacrisis aan de agenda toegevoegd. 

 
2. Secretaris Paul Wessels meldt de afwezigheid van Hans Gerritsen. 

 
3. De Conceptnotulen van de ALV van juli 2020 worden na een taalkundige correctie 

goedgekeurd. 
Naar aanleiding van het verslag: er zijn inmiddels twee leden, Mark Wossink en Luuc Rutgers aan de 
slag met het formuleren van sponsorbeleid.  
 

4. Naar aanleiding van het ingelaste agendapunt coronacrisis deelt Lex Borghans mee dat het 
coronateam zich uitsluitend bezighoudt met de (on)mogelijkheden om te sporten zonder 
over de grenzen heen te gaan. Doel is om zoveel mogelijk sporten mogelijk te maken. Maar 
de meeste leden sporten momenteel natuurlijk niet in clubverband. Ca. 1/3 van de groepen 
hardlopers zijn inmiddels op een of andere wijze opnieuw gestart, maar niet bij alle trainers 
en/of lopers is er genoeg vertrouwen om dat te doen. Thomas stelt dat we door de 
coronacrisis tot nu toe in feite geld overhouden dat we o.a. willen aanwenden om webinars 
aan te bieden en een app te (laten) ontwikkelen waarmee het trainingsaanbod kan worden 
geflexibiliseerd en uitgebreid. 

Verder is de trainers volgens Christl Foekema gevraagd om vooral contact te onderhouden met hun 
groepen en op die manier ervoor te zorgen dat leden het clubgevoel niet (helemaal) kwijtraken. In 
dat kader zijn er twee activiteiten opgezet: op 28 november een uitgezet loopje in het bos en op 31 
december een oliebollenloopje. Boudewijn vertelt dat er een lunchtraining is opgezet die nu de 
thuiswerkers bedient en die met de komst van een app wellicht definitief kan worden. 
Wil Laeven vertelt hoe in Harderwijk bij Atlos omgegaan wordt met nordic walking. Meerdere 
trainers met meerdere groepjes van vier met 10 meter onderlinge afstand. Dat gaat goed. Hij zal dit 
ook bij onze trainers bekend maken. Nu wordt er bij AVT niet genordict met trainers. 
Op de opmerking van Lex Borghans dat de animo voor trainingen beperkt is stelt Boudewijn ten 
Haken dat die animo naar verwachting groter wordt. 
John Waardenburg vraagt of er in het kader van trainingen ook contact is met de triatlon-afdeling. 
Thomas Plochg stelt vast dat er nog steeds geen nieuwe triatloncommissie is en dat er beperkt e-
mailcontact is. Lex Borghans heeft wel contact in verband met corona-maatregelen. 
 

5. Penningmeester Jeroen Bach presenteert de begroting voor 2021 onder het motto “Een 
sprong voorwaarts”. Dit motto weerspiegelt de mogelijkheden die geboden worden door de 
coronacrisis. 

Door een teruglopend ledenaantal (geen nieuwe aanwas door de coronacrisis, wel reguliere 
uitstroom) zijn er minder inkomsten begroot voor contributie. Verder is er € 5000 begroot voor te 
ontvangen sponsorgelden. Vanwege de coronacrisis is er een lagere kantineopbrengst en is er 
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minder uitgegeven aan trainersvergoedingen en huur van accommodaties (dat laatste omdat de SRO 
een deel van de huur niet heeft geïnd). 
Vanwege de door de coronacrisis verwachte lagere inkomsten voor contributie is er naast de gewone 
begroting een corona-begroting gemaakt.  
Nu we in 2020 per saldo geld overhouden hiervoor heeft het bestuur besloten € 10.000 te reserveren 
voor de ontwikkeling van een app waarmee het trainingsaanbod kan worden geflexibiliseerd en 
uitgebreid. Ook wordt er geld gereserveerd om trainers aan te trekken voor het opzetten van een 
jeugdtriatlontak en voor clinics door professionals voor deze doelgroep.  
Door genoemde omstandigheden stelt het bestuur voor de contributie voor 2021 niet te verhogen. 
De door de Atletiekunie aangekondigde verhoging van de afdracht wordt ook door de club vergoed, 
zodat de leden per saldo hetzelfde bedrag gaan betalen als in 2020. 
Samengevat: 

• Er zal in 2021 versneld worden geïnvesteerd in de toekomst door: 
▪ het verbreden van het aanbod en dit digitaal te ontsluiten via een app.  
▪ te investeren in de jeugd, omdat de investeringen daar de afgelopen jaren zijn 

achtergebleven. 
▪ het opzetten van een jeugdtriatlontak.   

• De contributie zal niet worden verhoogd, omdat het geprognosticeerde negatieve 
resultaat in 2021 wordt gecompenseerd met het positieve resultaat in 2020.  

• Het positieve resultaat in 2020 is te danken aan een lagere baanhuur en lagere kosten 
voor trainersvergoedingen. 

• Bij een Covid lockdown in 2021 zal het eventueel bespaarde geld worden ingezet voor 
alternatieve activiteiten om alle leden betrokken te houden bij de vereniging.  

 
Lex Borghans vindt het een duidelijk verhaal. Hij prijst het bestuur voor het maken van een 
alternatieve coronabegroting om zo de tegenslagen te vertalen. Jeroen Bach benadrukt nogmaals dat 
het grootste risico zit in een terugloop van het ledenaantal. Ben Hermsen vraagt zich af of dat geen 
punt van grote zorg moet zijn. Hij vindt de schatting van een daling met 75 leden optimistisch en 
spreekt de vrees uit dat leden nu de sportschool ontdekken en daar dan blijven hangen. Thomas 
Plochg herhaalt nogmaals dat een app verbindend kan werken waarop Ben zegt dat het dan 
aanbeveling verdient om zo spoedig mogelijk de publiciteit te zoeken met deze app. Boudewijn ten 
Haken zegt dat er ook initiatieven met de gemeente zijn om voor meer ledenaanwas te zorgen door 
mensen met een beperkte beurs. 
Op de vraag van Boudewijn te Haken wanneer we moeten kiezen tussen de “gewone” begroting en 
de coronabegroting antwoordt Jeroen Bach dat beide begrotingen uiteindelijk ongeveer dezelfde 
uitkomst hebben en dat het dus afhangt van de onzekerheid rond de contributie-inkomsten en de 
accommodatiehuur (volledig huur moeten gaan betalen met beperkte capaciteit). 
Christl Foekema stelt dat leden niet snel zullen opzeggen als trainers in contact blijven met hun 
groepen. Lex Borghans vindt daarom appgroepen van groot belang en vraagt of het bestuur zicht 
heeft op die groepen. 
Bart Götte brengt een recent artikel uit het AD in herinnering waaruit Amersfoort naar voren komt 
als en uitstekende sportstad. Hij vindt dat we marketing moeten bedrijven (bijvoorbeeld in de 
tweede helft van 2021) om die groep potentiële sporters aan te boren, met de kanttekening dat een 
plan niet voldoende is: het gaat vooral om uitvoering. De innovatiegelden uit de begroting kunnen 
ook daarvoor worden aangewend. 
Voorzitter Thomas Plochg brengt in stemming: 

• de begroting: iedereen gaat akkoord met de begroting; 

• de contributie voor 2021: iedereen gaat akkoord met de vaststelling van de contributie. 
 

6. Rondvraag 
Christl Foekema dankt iedereen voor de opkomst op deze eerste digitale ALV. 
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Henriëtte Stemerdink deelt mee dat het racerunnersproject (€ 10.000) bij de ANWB verkiezingen nu 
op de derde plaats staat en daarmee genomineerd is. Uitslag is 15 december. 
Theo Hendriksen complimenteert iedereen met zoveel betrokkenheid. 
Susan Hagevoort vindt de opkomst wel beperkt en vraagt zich af hoe we die zouden kunnen 
verbeteren. 
Ben Hermsen roept iedereen op om positieve zaken te melden nu het wat stil is in de communicatie. 
De eerstvolgende deadline voor de nieuwsbrief is over een week. 
 

7. Voorzitter Thomas Plochg dankt iedereen en sluit de vergadering rond 21.10 uur 
 
Amersfoort, 26 november 2020 
Paul Wessels, secretaris 
 

3. Jaarverslag Bestuurszaken 2020 
Inleiding 
Het jaar 2020 was een historisch en bizar jaar. De coronacrisis heeft flinke impact op AV Triathlon 
gehad. Wij konden veel te weinig doen wat ons gepassioneerd bindt: samen buiten sporten. Of dat 
nu (sportief) wandelen, Nordic walking, hardlopen, baanatletiek, fietsen, mountainbiken, 
racerunning of zwemmen betrof. We waren gebonden aan de landelijke lockdown en die liet sporten 
in groepen voor volwassenen nauwelijks toe. Dat was een groot gemis. 
Desondanks hebben we als AVT aangetoond een veerkrachtige club te zijn. Het was hartverwarmend 
om te zien dat we er met zijn allen het beste van hebben gemaakt. Het was bijvoorbeeld mooi om te 
zien hoe strak de 1e zaterdagtraining na de 1e lockdown was georganiseerd. Het plezier en het 
enthousiasme om weer samen te sporten spatte ervan af. Dan weet je als bestuur weer waarvoor je 
het doet. 
Voor het bestuur was 2020 een bijzonder druk jaar. Uiteraard moest de club door de corona-crisis 
worden geloodst. Het speciaal daarvoor in het leven geroepen corona-team onder voorzitterschap 
van Lex Borghans heeft puik verricht en zo het bestuur ontlast. Mede daardoor was er tijd en ruimte 
om de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie voor AVT te ontwikkelen. Onze club bevindt 
zich op een kantelpunt in de tijd. In 2021 zullen we een aantal beleidskeuzes moeten maken om 
ervoor te zorgen dat AVT sterker uit de coronacrisis komt en een vitale toekomst heeft.   
 
Bestuurssamenstelling 
In de samenstelling van het bestuur vonden in 2020 één wisseling plaats. Ben Hermsen heeft het 
bestuur halverwege het jaar verlaten. Bij deze willen we hem nogmaals enorm danken voor zijn 
inzet. Het verheugt ons dat hij zich in blijft zetten als redacteur. Christl Foekema is het bestuur 
komen versterken. De bestuurszetel ‘triatlon’ was geheel 2020 vacant. Aldus was de samenstelling 
van het bestuur in 2020 als volgt:  

▪ Thomas Plochg, voorzitter & medische zaken 
▪ Jeroen Bach, penningmeester 
▪ Paul Wessels, secretaris, veilig sporten, archiefcommissie, commissie sportief wandelen 
▪ Bart Götte, bestuurslid jeugd 
▪ Susan Hagevoort, bestuurslid beheercommissie en vrijwilligerscommissie  
▪ Boudewijn ten Haken, commissie trainerszaken 
▪ Theo Hendriksen, commissie wedstrijdevenementen 
▪ Ben Hermsen, bestuurslid PR & communicatie (tot juni 2020) 
▪ Christl Foekema, bestuurslid PR & communicatie (vanaf juni 2020) 
▪ Vacant, bestuurslid triatlon 
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Financieel 
Het jaar 2020 werd afgesloten met een positief resultaat van € 13.792, -. De financiële details m.b.t. 
zijn in hoofdstuk 6 dit jaarverslag te vinden. 
Aantal leden 
Het aantal leden eind december 2020 was 995, 527 mannen en 448 vrouwen. Het aantal jeugdleden 
bedroeg 195, resp. 108 jongens en 87 meiden. 
Het aantal leden is daarmee sinds lange tijd gedaald tot onder de 1000 leden. Dat is gezien de 
coronacrisis begrijpelijk. Waarom zouden leden lid blijven als ze niet kunnen sporten? Overigens 
blijkt dat de daling vooral komt doordat de instroom achterblijft. De uitstroom was net zo groot als 
voorgaande jaren. Wij duiden de beperkte daling ook als een teken dat leden loyaal en trouw zijn, 
ook in coronatijd.  
 
Commissies 
In 2020 is het tijdelijke Coronateam in het leven geroepen om de landelijke beleidsmaatregelen te 
vertalen naar de praktijk zodat AVT-groepen corona-proof konden sporten. Het team bestond uit: 
Lex Borghans (voorzitter), Ruud van de Eshof, Ruud van Basten, Paul Wessels, Bart Götte, Gerard van 
Schaik en Lammert Landman. Het bestuur is het corona-team zeer dankbaar voor haar inzet.  
  
Verder hebben zich in 2020, zoals elk jaar gebruikelijk is, wel diverse wisselingen voorgedaan in de 
samenstelling van de commissies. 
Wedstrijdevenementen 
In 2020 konden veel wedstrijdevenementen niet doorgaan. Gelukkig konden enkele wedstrijden -in 
aangepaste vorm- wel doorgang vinden:  

▪ Regionale crosscompetitie jeugd, Op zaterdag 11 januari 2020 organiseerde AV Triathlon de 
tweede wedstrijd in poule zuid van de crosscompetitie 2019-2020 voor de regio’s 1 t/m 5. 

▪ De Keistad Baancompetitie is normaal gesproken een serie van 5 wedstrijden, maar kende in 
het najaar van 2020 een verkorte versie met 3 afstanden: 1500, 1000 en 800 meter. 

▪ De Hexathlon van 27 september 2020 was een staaltje van creativiteit. Gewoonlijk wordt op 
de laatste zondag in september de Utrechtse Heuvelrugestafette georganiseerd. Maar dat 
zat er dit jaar niet in. Het alternatief in coronatijd werd een estafettetraining langs de zes 
naburige atletiekverenigingen: AV Peijnenburg, BAV, Quo Vadis, AV Nijkerk, Altis en AV 
Triathlon. Er deden maar liefst 35 teams mee aan de gezamenlijke training. 

▪ De Funtriatlon vond op 2 september 2020 plaats, eveneens in de vorm van een training. 
 
 
 
Strategische meerjarenbeleid in voorbereiding 
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Als AVT-bestuur blijven we vooruitkijken. Net voor de eerste lockdown hadden we in het clubhuis 
onze Samen Bewust Buiten Beleven identiteit met de leden gedeeld. Daarmee wilden we de dialoog 
met de leden aangaan over hoe zij AVT graag zien in de toekomst.  
Die dialoog willen wij als bestuur (nog steeds) graag voeren. AVT heeft -net als heel veel andere 
sportverenigingen in Nederland- een aantal uitdagingen voor de toekomst. Allereerst vergrijst het 
ledenbestand van de club. Daarnaast kost het AVT steeds meer moeite om voldoende én geschikte 
trainers/vrijwilligers te vinden. Hierbij ervaren we ook concurrentie van buitenaf. Geregeld zijn er 
commissies onderbezet (zie de commissie triatlon), zijn er trainerstekorten (bijvoorbeeld bij de 
jeugd) en vinden activiteiten en evenementen niet of in onvoldoende mate plaats. Beide 
ontwikkelingen staan niet op zichzelf. De maatschappelijke tendens is er een van individualisering: de 
vaste vrijwilliger wordt steeds meer een flexibele vrijwilliger, en mensen sporten steeds meer 
ongeorganiseerd. Denk wat dat laatste betreft aan het hardlopen met een appje.  
Er is dus een noodzaak om als AVT als sportvereniging te vernieuwen om ook in de 21e eeuw 
toekomstbestendig te zijn. Het is de bedoeling om de S-B-B-B identiteit daarbij ons kompas te laten 
zijn. Hoewel de coronacrisis de dialoog abrupt afbrak nog voordat die goed was begonnen, hebben 
wij als bestuur wel al een aantal voorbereidende stappen gezet: 

▪ Samen met Altis zijn we bezig om een beheerstichting voor de atletiekfaciliteiten (Schothorst 
+ Birkhoven) op te richten. 

▪ Het vrijwilligersbeleid is kritisch tegen het licht gehouden en vernieuwd: Lid zijn van AVT is 
vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

▪ Nieuw beleid is in voorbereiding voor het verrijken, moderniseren en flexibiliseren van het 
trainingsaanbod, de sponsoring, het opzetten van een jeugdtriatlon, en het verkennen van 
een regionale trainerspool.  

In 2021 pakken we de dialoog graag met de leden weer op. Tevens investeren we een deel van het 
positieve resultaat over 2020 in bovengenoemde vernieuwing van de club. In de loop van 2021 zullen 
wij als bestuur de leden betrekken, informeren en activeren. Een vitaal AV Triathlon is van en voor 
ons allemaal. 
 
Tot slot 
Samenvattend kunnen we concluderen dat we als vereniging een vreemd en bizar jaar achter de rug 
hebben. Hoewel we niet hebben kunnen doen wat we het liefste doen, namelijk gezamenlijk sporten, 
organiseren en faciliteren, hebben we als bestuur van de coronanood een deugd gemaakt. We 
hebben een aantal noodzakelijke strategische stappen in de grondverf gezet, die AVT op de langere 
termijn toekomstbestendig maken. 
We zijn trots op de inzet van velen gedurende het jaar, d.w.z. (assistent)trainers, commissieleden, 
jury, evenementorganisaties en vele anderen. Namens het bestuur van AV Triathlon wil ik allen 
bedanken die hun steentje hebben bijgedragen. 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 2020 
 
De commissie heeft de trainers geadviseerd om hun atleten betrokken te houden bij AVT door 
trainingstips en –adviezen te geven en waar mogelijk alternatieve trainingsvormen toe te passen die 
passen binnen het coronabeleid zoals dat door de overheid is voorgeschreven. Het is gebleken dat 
veel trainers, maar ook atleten, zeer creatief zijn om alternatieven te bedenken. 
Wat gebeurde er dan wel? 

• Er is een start gemaakt om trainers te werven voor de blessureherstel trainersopleiding: een 
opleiding die door Dorien Janse gedoceerd gaat worden zodra ‘corona’ dat toelaat. Er zijn 8 
cursisten waarvan er twee daadwerkelijk blessure herstel (-preventie) trainer zullen worden, 
de overige zijn geïnteresseerden vanuit hun trainer zijn.  

• Roostering: rekening houdend met corona is er toch een winterrooster 2020-2021 gemaakt, 
niet eerder waren er zo weinig vacatures op te vullen. Het trainersbestand is nu zeer stabiel 
maar de commissie is waakzaam: ze wil zich niet laten verrassen en blijft atleten zoeken die 
het ambiëren om trainer te worden. Want: regeren is vooruitzien, ook binnen AVT. 

• Betrokkenheid bij mens en milieu is in 2020 niet anders dan in 2019: 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.  

• Samenwerken binnen AVT: afvaardiging vanuit de trainerscommissie in het bestuur, contact 
met medische commissie, barcommissie, kledingcommissie, beheercommissie.  

 
 
Vooruitblik 2021 
 
Het is koffiedik kijken wat 20121 ons gaat brengen vanwege de corona. Het plannen van activiteiten 
staat op een zeer laag pitje maar achter de tekentafel gaan we door met het neerzetten van een 
visie. 

- Zorgen voor nieuwe trainers en het verzorgen van de opleiding LT2 eventueel in 
samenwerking met andere atletiekverenigingen (Altis en Pijnenburg) 

- Uitbreiden van ons trainingsaanbod, waarbij we denken aan: 
o Blessure preventietrainingen voor ouderen 
o Vormen van loopgroepen voor jongeren 
o Strippenkaart voor het totaalaanbod van AVT 
o Trainen voor een bepaald doel 
o Trainen op een ander tijdstip, overdag en/of vanaf andere locaties  
o Aandacht voor nieuwe instroom op een andere wijze 

- Uniform trainersrooster op de site voor alle loopgroepen 
- Door de trainingsestafette (de Hexathlon) zijn de lijntjes naar de andere verenigingen gelegd, 

die lijnen kunnen we gebruiken voor bijv. kennisuitwisseling, gezamenlijke trainingen 
verzorgen e.d. 

Namens de commissie hardlopen volwassenen, 
Ruud van den Eshof (voorzitter) 
 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Joop Aalbers, Ruud van den Eshof, Bastiaan Grimm, Boudewijn ten 
Haken, Joop Klein Haarhuis en Anique van der Meijden. Tot 1 juli 2020 Christl Foekema 
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4.2. Triathloncommissie 

Verslag 2020 
 
1 Terugblik 
1.1 Triathlon 
De triathloncompetitie is voor de vereniging een verbindend element. Door de corona is er dit jaar 
geen competitie gehouden. 
Deelname aan de competitie wordt door de vereniging ondersteund. 
Ook op individueel niveau zijn er geen wedstrijden geweest. 
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 2020 bijna 85 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. Indien corona dit toeliet vonden de 
trainingen 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. 
Duathlon- en Triathlontraining (mrt t/m aug) 
Deze training bestaat uit één onderdeel of een combinatie van meerdere onderdelen. Veelal fietsen 
en lopen verder in het seizoen wordt er ook gezwommen. De onderdelen zijn kracht, souplesse, 
interval, koppel, wissel en vaardigheid. Kortom, iedere training is een triathlon in een notendop. 
Het animo groeit ieder jaar weer het zijn vooral atleten die de fijne kneepjes onder knie willen 
krijgen. 
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.  
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 nabijgelegen 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 
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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 2021 
Onze trainers in 2021: 
Zwemmen: Harry den Boer, Wouter Berendsen, Hans v.d. Linden en Peter van Moorsel 
Wielrentrainers: Bas Wijdeveen, Peter van Mosel, Paul Steehouder, Duncan Wouterson,  
Triathlontrainer: Harry den Boer en Wouter Berendsen 
Wielrennen voorrijders: Marc Veekamp, John Waardenburg, Arjan de Leeuw 
Mountainbiken: John Waardenburg, Gerrit van Gessel, Harry Vossegat, Desiree van Hooidonk, Marc 
Veekamp, Gerrit van Gessel, Jesse Westenberg, Bas Wijdeveen back-up’er Sander Teeuwisse en 
Frank Rutte 
Tacxtrainer: Hans van der Linden 
1.5 Triathloncommissie 
De commissie heeft geen leden. 
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.  
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 2021 
 
Plannen voor 2021 
Wat blijft er over: 
Door het vertrek en geen opvolging van de voorzitter en de commissieleden voor triatlon, zwemmen, 
en taxcen is het voortbestaan van de commissie onbekend. 
Er ligt een voorstel om 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 2021 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 2021 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/ niet, hoe 
gedragen we ons en de trainingsniveaus nu het aantal leden strek toeneemt gebruiken.    

 

 

 

 
 

 

Op verzoek van het bestuur opgesteld door: Harry den Boer 
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4.3. Commissie Jeugdzaken 
Verslag 2020 
 
Voorwoord 
 
Jeugdatletiek bij AV Triathlon neemt een belangrijke plaats in binnen onze vereniging. We hechten 
eraan als club om sporten voor de jeugd breed toegankelijk te houden, met een sociale en veilige 
omgeving voor sportbeoefening en professionele trainingen. 
 
De Jeugdcommissie geeft hier, ondersteund door dit jeugdbeleidsplan, dagelijks uitvoering aan. 
Atletiek betreft zowel de trainingen op de baan als looptrainingen in het bos. Door de veelzijdigheid 
van de onderdelen traint de jeugd het gehele spectrum van de atletiekdisciplines. De pupillen leren 
de grondbeginselen van de atletiek. Het lopen, springen en werpen biedt legio mogelijkheden om 
tijdens de trainingen de kinderen deze bewegingsvormen (spelenderwijs) te laten ervaren.  
 
Naar gelang de leeftijd zal het spelend leren geleidelijk overgaan in trainingen meer gericht op 
techniek en prestatieverbetering. Maar ook bij de junioren blijft het veelzijdig trainen uitgangspunt. 
Ieder kind is erbij gebaat om zo veel mogelijk bewegingservaring op te doen. Veelzijdig trainen 
betekent in de eerste plaats dat wij zo lang mogelijk alle atletiekonderdelen in verschillende vormen 
aanbieden.  
 
Om de trainbaarheid te vergroten wordt er veel aandacht besteed aan het uithoudingsvermogen, de 
coördinatie, snelheid, kracht en lenigheid. Deze vijf aspecten zijn onlosmakelijk verbonden aan het 
trainen. Alle vormen maken in meer of mindere mate, maar gedoseerd deel uit van de werkelijke 
(techniek) training.  
 
Alle jeugdleden trainen volgens een vaststaand programma in hun eigen leeftijdsgroep. Alle 
onderdelen komen zo evenredig aan bod en per onderdeel zal er gedurende het seizoen een opbouw 
in techniektraining plaatsvinden. Deze opbouw zal steeds worden aangepast aan de vooruitgang van 
de groep en het kind. Veelzijdigheid is niet alleen positief voor de lichamelijke ontwikkeling. Het 
plezier speelt een belangrijke rol. Veel verschillende onderdelen trainen geeft afwisseling waardoor 
de sleur zich niet zo snel zal aandienen. Ook vriendschap en de groepssfeer (tijdens de training) zijn 
bepalend voor een fijne sportbeleving. 
 
Terugblik 2020 Jeugdvisie & Beleid 
 
Sport biedt unieke kansen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd! Naast 
betere motorische vaardigheden, een goede gezondheid en mooie (top)prestaties, kan sport en in 
het bijzonder atletiek bijdragen aan de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden, die 
jeugd - zowel in de sport als in de maatschappij - verder kunnen helpen. 
 
Jeugdvisie Atletiekunie     
 
De Atletiekunie erkent de potentie van jeugdsport en vindt dat de verantwoordelijkheid van 
verenigingen en trainers verder reikt dan alleen het aanleren en verbeteren van bewegingen.  Alle 
betrokkenen bij jeugdatletiek krijgen de pedagogische opdracht om ervoor te zorgen dat een basis 
wordt gelegd voor een leven lang sporten en bewegen én om ervoor te zorgen dat de jeugd kan 
groeien, zowel als sporter als persoon. 
 
Trainers (en andere betrokkenen bij jeugdatletiek) spelen een grote rol in het plezier dat de jeugd 
beleeft aan hun sportbeoefening en zijn van grote invloed op het ontwikkelen van hun vaardigheid. 
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Zij zijn degenen die zorgen voor een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving waarin een jonge 
sporter tot bloei kan komen. Goede, bevlogen, jeugdtrainers zorgen voor de juiste balans voor ieder 
kind op het gebied van: 

• Zelfstandigheid: regie overdragen; de jeugd op weg naar zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid! 

• Succesbeleving: iedereen voelt zich een winnaar! 
• Structuur: duidelijkheid geeft veiligheid en ruimte! 
• Focus op ontwikkeling: eerst leren, dan winnen! 
• Samen: samen aan individuele sport doen! 
• Veelzijdige basis: eerst handig bewegen om beter te leren ‘atletieken’! 

 
Jeugdvisie AV Triathlon: Samen Bewust Buiten Beleven 
 
De jeugdcommissie geeft vanuit verenigingsverband verder invulling aan de visie van de 
Atletiekunie.  
Hierbij hanteren we de S.B.B.B.-principes (Samen Bewust Buiten Beleven) die vanuit de vereniging 
de kernwaarden weerspiegelen. Met name op Samen en Beleven heeft AV Triathlon als vereniging 
uitdagingen.  
 
Vanuit de jeugd hebben we de volgende speerpunten: 
 

• Samen: 
o Sporten doe je samen. Juist bij een individuele sport als atletiek maakt het samen in 

verenigingsverband trainen en wedstrijden doen, het verschil. Daar hechten we 
belang aan. Dat betekent dat we de sporters van elke ‘jaarlaag’ op basis van 
geboortejaar als een team beschouwen. Een team dat met elkaar traint en met 
elkaar aan wedstrijden deelneemt. De leden van het team hebben aandacht voor 
elkaars successen en helpen elkaar om de individuele prestatie én de teamprestaties 
te verbeteren. Samen presteert iedereen beter.  

o Vereniging. Vrijwilligers. Maar geen Vrijblijvendheid.  Bij de jeugd is de inzet van 
ouders nodig om een vitale vereniging te zijn en te blijven. We hebben ouders nodig 
voor o.a. het geven van trainingen, als lid van de jeugdcommissie, bij wedstrijden en 
jurering, etc. Bij het jeugdlidmaatschap hoort dat ouders een actieve bijdrage 
leveren. Hierbij sturen we op een gezonde bezetting op alle honken met een goede 
spreiding over de geboortejaren heen. 

• Bewust:  
o Kwaliteit van trainingen. Trainingen vormen het hart van de sportbeleving. Bij de 

jeugd hebben we de kwaliteit van trainingen hoog in het vaandel. Om zowel 
voldoende trainers als ook de kwaliteit van trainingen te borgen voeren we actief 
beleid op het opleiden van ouders (en andere vrijwilligers) tot trainers (aBat2 & 
bBat3).  
Tevens willen we voor junioren & trainers specifieke clinics organiseren op specifieke 
onderdelen.  In de breedte van het aanbod willen we de atletiek op elk niveau 
aantrekkelijk houden zodat alle atleten gemotiveerd worden door hun eigen 
progressie. 

o Inclusiviteit. Samen sporten waarbij ieders prestatie telt. Een open vereniging waar 
toegankelijkheid, diversiteit en inclusiviteit omarmd wordt. 

o Sociale veiligheid. De jeugd die traint bij AV Triathlon moet dat kunnen doen in een 
veilige omgeving. Dat stelt eisen aan de inhoud van de trainingen en de context van 
de vereniging. Dat is mede de reden dat we hechten aan betrokken ouders en 
opgeleide trainers; in de opleidingen van de Atletiekunie krijgt dit aandacht. Verder 
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kent de vereniging vertrouwenspersonen, voor die gevallen waar atleten of ouders 
zich onvoldoende gehoord voelen door de trainers. 

• Buiten: 
o Sporten in de buitenlucht. In de atletiek sport je (vrijwel) altijd buiten. We hebben 

niet of nauwelijks last van afgelastingen omdat velden niet bespeelbaar zijn. Weer of 
geen weer, de trainingen en wedstrijden gaan bijna altijd door. Bovendien hebben 
we als AV Triathlon fantastische accommodaties ter beschikking: De trainingsbaan 
Birkhoven; een baan gericht op specifieke trainingen, in het bijzonder voor de 
jongste jeugd (pupillen). Baan Schothorst: het atletiekcomplex geschikt voor alle 
technische onderdelen & wedstrijden. En Bos Birkhoven: onze ‘achtertuin’ met vele 
ondergronden uitermate geschikt voor cross-trainingen. We blijven het buiten sport 
bedrijven, op de baan en in de natuur stimuleren en willen maximaal onze faciliteiten 
benutten. We delen de accommodaties met Altis.  

o Te voet. Te wiel. Te water. Niet voor niks heten we AV Triathlon. Als breedte-
sportvereniging willen we naast de baan technische atletieknummers en de 
loopnummers kinderen ook kennis laten maken met de fietsonderdelen (o.a. MTB & 
Race) en het zwemmen (o.a. Funtriathlon).  

• Beleven: 
o Stimuleren van positieve houding naar samen sporten. AV Triathlon is een 

vereniging die toegankelijk wil zijn voor elk niveau van sporten en bewegen. 
o “Valt er nog wat te beleven?”. De jeugdatleten willen hun sport niet alleen 

uitoefenen maar ook beleven. Teamgevoel, identiteit, variatie in trainingen en 
parcours & memorabele ervaringen horen daarbij. Deze feedback die we kregen 
vanuit de atleten zelf willen we concreet invulling geven   

o Stimuleren van Succesbeleving. Ervaren dat je progressie boekt is onderdeel van 
sporten bij AV Triathlon. Onderdeel hiervan is het leren presteren en deelnemen aan 
wedstrijden. (Prestatiekaart via Hanskje Nagel (was Cynthia Meerzorg)) 

o Sociale Verbinding. AV Triathlon organiseert buiten de sportactiviteiten ook 
regelmatig activiteiten die een sociaal karakter hebben. Dat verstevigt de binding 
met de atleten en draagt bij aan de binding met de vereniging. Net als bij de 
trainingen is het deelnemen aan deze activiteiten onderdeel van het lid zijn van een 
sportvereniging. We gaan ervan uit dat alle jeugdleden aan deze activiteiten en de 
teamwedstrijden meedoen.   

 
Vooruitblik 2021 
 
Trainingen 
 
Feedback Junioren (najaar 2019) 
De junioren hebben najaar 2019 aangegeven dat ze een aantal wensen hebben met betrekking tot de 
trainingen:  
A. Meer (ervaren) jeugdtrainers 
B. Trainingsgroepen zonder grote leeftijdsverschillen 
C. Meer variatie in trainingen/nieuwe trainingsvormen 
D. Meer variatie in locatie/parcours (MiLa)  
E. Betere training discipline van mede-atleten 
F. Beleving: o.a. Teamgevoel & identiteit 
 
Trainingen Pupillen (John) 

• Baantrainingen 
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De baantrainingen voor pupillen vinden vanaf 2020 plaats op de accommodatie Birkhoven. Deze 
trainingen zijn tussen 1 april en 1 oktober van elk jaar. Voorstelbaar is dat we in aanloop naar de 
baanwedstrijden incidenteel trainen op de 400m baan in park Schothorst, zodat de kinderen gewend 
raken aan een volledige baan en bv. de estafettes goed geoefend kunnen worden.  

• Bostrainingen 
De bostrainingen vinden gedurende het hele jaar op zaterdag plaats in Bos Birkhoven en op de baan 
bij het clubhuis.  

• Zaaltrainingen 
De zaaltrainingen vinden plaats in de gymzaal aan het Reinaartpad, tussen 1 oktober en 1 april van 
elk seizoen 
 
Trainingen Junioren (Aart, Inger & Wiep) 

• Baantrainingen 
Persoonlijke doelen & Zichtbare progressie. De baantrainingen voor junioren willen we wat 
meer gaan richten op persoonlijke doelen van de atleten. Belangrijk hierbij is dat het voor 
atleten zichtbaar wordt wat hun progressie is. Op welke manier we dat doen moet nog 
uitgewerkt worden. 
 
Meer Identiteit & Teambuilding Trainingen. Junioren hebben eerder aangegeven dat ze meer 
teamgevoel zouden willen ervaren. Onderdeel daarvan is met elkaar een identiteit uiten.  
 
Het voorstel is om de junioren in clubtenue naar de trainingen te laten komen. Dit clubtenue 
verschilt per jaar zodat het a) de jaarteams vertegenwoordigt, en b) voor de trainers ook 
herkenbaar is wie waar bij hoort. We willen de atleten zelf veel inspraak geven op welke 
kleding dat moet zijn. Ook willen we met de junioren afspreken dat clubtenue op de training 
dan ook daadwerkelijk gedragen wordt. (Opm. we zouden vanuit de trainingen een strakkere 
lijn mogen voeren rondom de wijze waarop aan trainingen wordt deelgenomen: niet trainen 
in je hoody; vanaf junioren D altijd spikes mee op de baan, etc. 

• Bostrainingen 
• MiLa 
• Werptrainingen (specialisatie) 
• Team A.A.R.T. (specialisatie) 
• Clinics 

De junioren heeft aangegeven specifieke trainingen te willen op een hoger niveau. We willen 
daarom clinics programmeren die in dat aanbod voorzien. Enerzijds kan dat door 
aansprekende trainers en/of atleten uit te nodigen. Anderzijds zijn we aan het kijken wat het 
aanbod is van trainers bij andere verenigingen in de regio om daarmee samen een clinic 
programma vorm te geven. 

Trainingen Racerunners (Henriette) 
De racerunners trainen elke maandag van 17 tot 18 uur op de trainingsbaan in Birkhoven. In de 
aanloop naar een wedstrijd wordt soms getraind op de 400 meterbaan in Schothorst.  
1x per maand hebben de racerunners bostraining.  
 
Trainers & Opleidingen 
Trainers (en andere betrokkenen bij jeugdatletiek) spelen een grote rol in het plezier dat de jeugd 
beleeft aan hun sportbeoefening en zijn van grote invloed op het ontwikkelen van hun vaardigheid. 
Zij zijn degenen die zorgen voor een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving waarin een jonge 
sporter tot bloei kan komen. Goede, bevlogen, jeugdtrainers zorgen voor de juiste balans voor ieder 
kind op het gebied van: 

• Zelfstandigheid: regie overdragen; de jeugd op weg naar zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid! 

• Succesbeleving: iedereen voelt zich een winnaar! 
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• Structuur: duidelijkheid geeft veiligheid en ruimte! 
• Focus op ontwikkeling: eerst leren, dan winnen! 
• Samen: samen aan individuele sport doen! 
• Veelzijdige basis: eerst handig bewegen om beter te leren ‘atletieken’! 

Het afgelopen decennium hebben we met een solide basis van ervaren trainers de jeugdatletiek 
vorm kunnen geven. Echter, de afgelopen jaren is door het afscheid van een aantal ervaren trainers 
de basis te dun geworden en is de continuïteit van trainingen niet langer gewaarborgd.  
 
Om vanuit AV Triathlon te bouwen aan een solide basis van trainers gaan we actief beleid voeren op 
het werven en opleiden van jeugdtrainers (ABAT2 & BBAT3): 

• Coördinator jeugdtrainingen. We proberen een coördinator jeugdtrainingen te werven die 
beleidsmatig AV Triathlon kan helpen om de jeugdtrainingen te professionaliseren & 
jeugdtrainers kan begeleiden en faciliteren. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om een coördinator 
met ervaring in de technische atletieknummers. 

• Inzet ouders als (assistent)trainers. We willen de pool van trainers verruimen zodat de 
belasting van het huidige trainerscorps wordt verlicht en we groeien naar een gezonde basis. 
Dat betekent dat we uit elke team minimaal twee ouders nodig hebben die de ABAT2-cursus 
volgen en een ouder die de BBAT3-cursus volgt. 

• Inzet junioren als (assistent)trainers. De afgelopen jaren hebben we positieve ervaringen 
opgedaan met oudere junioren die als assistent-trainer werden ingezet. Deze lijn willen we 
continueren en ook zij kunnen uiteraard een ABAT2 en indien zij willen een BBAT3 cursus 
volgen. 

• Verdieping opleiding trainers. Naast de vereiste ABAT2 en BBAT3 cursus willen we specifieke 
bijscholingscursussen vanuit de atletiekunie aanbieden aan alle trainers op de onderdelen 
werpen, springen en lopen. 

• Clinics. Naast de bovenstaande cursussen nodigen we drie a vier keer per jaar een 
professionele atleet of trainer of sporter/trainer van een andere tak van sport uit die een 
clinic verzorgt voor de atleten. Deze clinic is in eerste instantie gericht op de junioren (o.a. 
beleving), maar is ook bedoeld voor de trainers als bron van inspiratie. 

• Trainingsdocumentatie. Op de Google-drive jeugd willen we op een centrale plek 
documentatie plaatsen gericht op trainers met betrekking tot spelvormen, 
trainingsmethodieken etc. 

• Trainersdagen. Twee keer per jaar willen we een trainersmiddag organiseren waarbij we met 
elkaar evalueren hoe de trainingen verlopen en op welke wijze we verbeteringen aan kunnen 
brengen. 

 
Meer Beleving: teamvlag, teammascotte, kleding, meer herkenbaar aanwezig zijn bij wedstrijden.  

 
De commissie bestond in 2020 uit: 
John Machiels) (Trainingen Pupillen), Wiep van Apeldoorn (Trainingen Junioren), Henriette Stemerdink (Trainingen 
Racerunners), Laurens van Hofslot (Communicatie), René van der Veen (Wedstrijdsecretariaat Jun.), Michelle Robinson 
(Wedstrijdsecretariaat Pup.), Koen Bakker (Sociaal Programma Jeugd), Bart Götte (Bestuurslid)  
De functies Voorzitter en secretaris zijn vacant 
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 4.4. Commissie Wandelsporten 
Verslag 2020 
 
Algemeen 
2020 was vanwege de coronacrisis voor iedereen een memorabel en soms verwarrend jaar. Wel of 
niet kunnen sporten, met een groep of alleen met vier of twee personen, trainingen startend vanaf 
alternatieve locaties om groepvorming te voorkomen, clubhuis open, clubhuis dicht c.q. beperkt 
toegankelijk etc. etc. 
Ondanks alle beperkingen en verboden heeft de commissie 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) nagenoeg gelijk is gebleven c.q. licht is gestegen. 
Organisatie 
De Cie. Wandelsport was, op één openstaande vacature na, in 2020 bijna compleet maar heeft mede 
vanwege de coronacrisis slechts één keer fysiek kunnen vergaderen. 
Bij de Cie. Wandelsport staan momenteel twee vacatures open voor algemene commissieleden. 
Activiteiten 

• Net als alle andere groepen heeft de wandelsport “last” gehad van de Covid-19 crisis. 
De verschillende NW- en SW-groepen zijn gestart vanaf alternatieve startlocaties gedurende de 
tijd dat het nog was toegestaan om in groepsverband te trainen. 
 
Het gezellig samenzijn na een training, dat zo kenmerkend is voor de NW- en SW-groepen, was 
hierdoor voorbij. In de tijd dat je als groep niet samen mocht trainen, hebben veel leden elkaar 
opgezocht om toch individueel te gaan wandelen. 
 
Ook hebben trainers, tijdens de aanscherping van de maatregelen, wandelaars uitgenodigd 
om in klein verband (trainer + max. vier wandelaars) een training te volgen. Ook nu werd er 
steeds vanaf en alternatieve locatie gestart. Dat hier behoefte aan was bleek wel uit het grote 
aantal aanmeldingen zodat er soms ook nee gezegd moest worden. 
 
Het voordeel van wandelen is dat je, behalve goede (wandel)schoenen, niet veel nodig hebt 

• Het continue en op regelmatige basis controleren en actualiseren van het 
deelnemersbestand van nordic walking (NW) en sportief wandelen (SW). 

• De samenwerking met de SGWB (regionale wandelbond) is nog steeds van kracht maar het 
lidmaatschap wordt nu op “persoonlijke titel” aangegaan (bij inschrijving als AVT lid wordt 
deze optie nog aangeboden door onze ledenadministratie). 

• In 2020 heeft een aantal Nordic Walkers en Sportief Wandelaars zich aangemeld voor de 
diverse vrijwilligerstaken bij de Vlasakkerloop maar deze is, vanwege de coronacrisis, helaas 
komen te vervallen.  

• In maart 2020 is er een basiscursus nordic walking techniek echter deze is noodgedwongen, 
ook vanwege de coronacrisis, gestopt en daarna niet meer opgestart.  

Trainers 
Nathalie Boogaard, NW-gids en toekomstig trainer heeft vanwege een geplande verhuizing haar 
lidmaatschap bij AV Triathlon, en daarmee ook haar SW-trainers activiteiten, beëindigd. 
Nathalie was behalve NW-gids ook lid van de Cie. Wandelsporten. 
Vanwege het stoppen van trainers zijn wij naarstig op zoek naar nieuwe trainers en/of gidsen voor 
nordic walking en Sportief Wandelen. De “zoektocht” hiernaar heeft, ondanks alle inspanningen, 
helaas (nog) niet tot de gewenste resultaten geleidt maar wij blijven zoeken. 
De voor 28 maart 2020 geplande wandeltrainersdag is vanwege de coronacrisis geannuleerd, 
iedereen die zich hiervoor had ingeschreven heeft inmiddels het inschrijfgeld teruggekregen. 
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Alle reguliere nordic walking en sportief wandelen trainers hebben in november een uitnodiging 
gekregen voor het passen van een nieuwe trainersjas. De jassen zijn inmiddels geleverd en naar de 
drukker gebracht. Vanwege het coronavirus is de uitgifte van de jassen tot nader order uitgesteld. 
Sportief Wandelen 
Op de zaterdagochtend trainen er drie groepen, en op de dinsdagavond één groep, Sportief 
Wandelaars. De Sportief Wandelen trainers hebben in 2020 géén trainersoverleg gehad. 
Nordic Walking  
Op de zaterdagochtend trainen er twee groepen Nordic Walkers met verschillende disciplines 
(Nordic Walking en Nordic Fitness). Op de woensdagmorgen traint er één Nordic Walking groep. 
De nordic walking trainers zijn in 2019 twee keer bijeengekomen voor overleg. 

 
 
Vooruitblik 2021 
 
De coronacrisis heeft, net zoals bij iedereen, veel roet in het eten gegooid en ertoe bijgedragen dat 
de Cie. wandelsporten nauwelijks tot géén plannen heeft kunnen realiseren c.q. niet heeft kunnen 
uitvoeren. Hierdoor zijn/ worden de plannen van 2020 in ongewijzigde vorm doorgeschoven naar 
2021 waarbij de hoop wordt uitgesproken dat de coronacrisis niet voor nog meer vertraging zorgt. 
 

• 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 vacatures voor twee algemene leden voor Cie. Wandelsport 
proberen te laten invullen, bij voorkeur uit eigen geledingen). 

• Aan de beoefenaars van de wandelsport meer duidelijk maken dat er binnen de vereniging 
grote 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 zaterdag ochtenden 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. 

 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Fiona Boogaard, Klaas Boogaard, Nathalie Boogaard, Anita Bootsma 
(secretaris), Frans Kamps, Brigitta Kellerman, Roger Kellerman (voorzitter), Piet van ’t Klooster, Flip de Leeuw, Gerard van 

Schaik, Ria Weitkamp en Paul Wessels (contactpersoon bestuur). 
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 4.5. Commissie WOC baan 
Verslag 2020 
 
Corona spelbreker  
Door de coronacrisis kwam er maar weinig terecht van het baanatletiekseizoen. Half maart moesten 
we de Keistad Baancompetitie afgelasten en de rest van het voorjaar konden er in het hele land geen 
atletiekwedstrijden plaatsvinden. In juni zouden we een wedstrijd in de landelijke CD-competitie 
organiseren, maar die ging uiteraard ook niet door.  
Pas in de loop van de zomer werden er weer baanwedstrijden mogelijk. Maar wel onder bijzondere 
voorwaarden. Aanvankelijk met weinig publiek, vanaf eind september zonder publiek. Zo kwam er 
dan in september en oktober toch nog een beperkt maar geslaagd wedstrijdprogramma. 
Keistad Baancompetitie 
Eind juli konden we de knoop doorhakken: er komt na de zomervakantie een verkorte versie: geen 
5 avonden maar 3. Op 15 september eerst een 1000 meter voor de CD-junioren en daarna 3000 
meter voor de oudere atleten. Op 29 september de 1500 meter voor iedereen en op 13 oktober de 
afsluitende 800 meter met direct daarna de prijsuitreiking.  
Met een aantal aanvullende coronamaatregelen gingen we van start. Op de eerste avond was er in 
beperkte mate publiek toegestaan. Daags voor de tweede wedstrijd bleek dat er bij sportwedstrijden 
geen publiek meer toegestaan was. Dat betekende vliegensvlug een aantal extra maatregelen, 
waaronder toegangscontrole. En tenslotte: een uur voordat de afsluitende 800 meter begon, 
maakten Rutte en De Jonge op hun persconferentie bekend dat er vanaf de volgende dag helemaal 
geen sportwedstrijden meer toegestaan zouden zijn. De 800 meter was dus voorlopig de allerlaatste 
atletiekwedstijd in het land. 
Het werd een succesvolle editie, met 193 inschrijvers, bijna de maximumcapaciteit. Iedere avond 
weer spannende series. Aan het eind van de competitie stond er een bekend gezicht op het hoogste 
treetje van het coronaproof erepodium: Jaap Stijlaart van onze eigen vereniging, die voor de derde 
keer het eindklassement won. Landelijk gezien was er bij de CD-junioren een bijzonder sterk 
deelnemersveld, met Juan Zijderlaan van Atverni als winnaar van het klassement. 
Clubkampioenschappen baan 
Ook de clubkampioenschappen op 4 oktober konden doorgaan, maar dan wel zonder publiek, zo 
bleek een paar dagen tevoren. Ouders konden hun kroost dus deze keer niet aanmoedigen. Dat 
vereiste last minute nog extra inspanningen, want alle juryposities moesten vooraf worden bezet. En 
voor de pupillengroepen moesten, naast de trainers, ook nog teambegeleiders worden ingezet. Dat 
lukte allemaal, vooral door een snelle wervingsactie door de jeugdcommissie. En zo werden het toch 
nog prima clubkampioenschappen.  
Jurycorps 
Door de coronacrisis kon er geen jurycursus georganiseerd worden. Het jurycorps slonk dan ook in de 
loop van het jaar, door het vertrek van jeugdleden en hun jurerende ouders. Met minder dan 40 
juryleden begint het zorgelijk te worden.  
Heugelijk feit: Gerrit van Gessel is als jaren scheidsrechter, ook op nationaal niveau. Aan het begin 
van het jaar slaagde Gerrit voor de cursus wedstrijdleider.  
 

 
 
Vooruitblik 2021 
 
Wedstrijden 
Doorgaans staat er aan het eind van het jaar een wedstrijdprogramma voor het volgende 
baanseizoen op de kalender. Maar met alle corona-onzekerheden is dat nu (in december 2020) nog 
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niet mogelijk. Pas in de loop van 2021 wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Hopelijk komt er 
weer een zo gewoon mogelijke serie wedstrijden. 
Samenstelling WOC  
In het jaarverslag over 2019 meldden we dat het noodzakelijk was dat de WOC zou uitbreiden met 
enkele mensen die zich vooral bezig gaan houden met organisatorische aspecten (dus niet zozeer de 
wedstrijdtechnische) en die, in tegenstelling tot de ‘oude garde’ wel voldoende contacten hebben in 
de jeugdafdeling. We zouden in het najaar de knoop doorhakken of er een nieuwe levensvatbare 
commissie zou zijn.   
Vanwege de coronaperikelen kwam echter de werving stil te liggen en besloten we in de loop van het 
jaar de ‘deadline’ een jaartje op te schuiven. 
Aan het eind van het jaar bleek dat Michelle Robinson en Lammert Landman de WOC willen komen 
versterken, Daarmee kunnen we het nieuwe jaar starten met een versterkte commissie! 

 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Henk Rawee, Christien van Gastel, Miriam van Gessel, Bernard 
Wouters 
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4.6. Commissie Wedstrijdevenementen 
Verslag 2020 
 
De commissie heeft ondersteuning verleend aan een viertal door AV Triathlon georganiseerde 
wedstrijden (jeugdcrosscompetitie, Funtriatlon, clubkampioenschappen cross en de hexathlon) 
Door de Corona maatregelen konden de Zwemloop, Heuvelrugestafette en de vlasakkerloop niet 
doorgaan. 
De Clubkampioenschappen cross zijn op een nieuw uitgezet parcours gehouden en waren een groot 
succes. 
De Hexathlon is in het leven geroepen omdat een heuvelrug estafette vanwege de corona regels niet 
mogelijk was. 
 
 
Om met de 5 omringende atletiekverenigingen toch nog iets te kunnen organiseren in het corona 
jaar is op de dag van de heuvelrugestafette de hexathlon gehouden, dit was een groot succes en 
heeft ervoor gezorgd dat er een hechte samenwerking is ontstaan bij deze 6 atletiekverenigingen. 
 
 
De Funtriathlon moest door de corona maatregelen verplaatst worden maar door de inzet van de 
vrijwilligers kon het evenement gewoon doorgaan en is alles goed verlopen. 
 
 
Door het vertrek van Ries de Beer hebben wij gezocht naar iemand die de vlasakkerloop kon 
organiseren die hebben wij binnen AVT niet kunnen vinden daarom is besloten on Mark van Hoorn 
dit te laten organiseren. Er is een plan gemaakt om het een 2-daags event te laten worden met de 
dag voor de traditionele vlasakkerloop een nachttrail te organiseren. 
Uiteindelijk is er voor de nachttrail geen vergunning verleend dus voor 2020 is deze niet 
georganiseerd.  
 
 
Uiteindelijk is de gehele vlasakker loop niet doorgegaan, vanwege de strengere corona regels was de 
kans op een vergunning nihil. 

 
 
Vooruitblik 2021 
 
Er is dringend behoefte aan personen die een evenement willen organiseren.  
Vrijwilligers op de dag van het event is niet het probleem. 
Wij gaan de komende tijd gebruiken om een wervingscampagne te starten om meer personen in de 
commissie wedstrijden te krijgen 
Door de Corona maatregelen zijn de clubkampioenschappen cross en de jeugdcross competitie (wij 
mochten de regionale finale organiseren) nu al gecanceld. 
Op het programma staan nu de funtriathlon, de vlasakkerloop de Hexathlon en indien wij de juiste 
personen kunnen vinden ook de Heuvelrugestaffete 

 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Theo Hendriksen (vz) Paul Vos (secr/penningmeester) Karin Knopper 
Lex Borghans Sander Teeuwisse  
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 4.7. Vertrouwenscontactpersonen 
Verslag 2020 
 
Cursus 
Richarda heeft In januari deelgenomen aan de cursus Vertrouwens Contact Persoon bij Academie 
voor sportkader in Utrecht. 
Affiches 
Er zijn affiches gemaakt met een foto van ons als Vertrouwens contactpersoon en onze gegevens, die 
in het clubhuis hangen. Dit om onze bekendheid te vergroten. 
Trainersoverleg 
In maart net voor de lockdown i.v.m. Corona zijn Richarda en Rob te gast geweest in het 
trainersoverleg. We hebben informatie gegeven op interactieve wijze over grensoverschrijdend 
gedrag en hoe de trainers daar mee om kunnen gaan en wat onze rol als Vertrouwens 
contactpersoon daarin is 
-We hebben ons voorgesteld. 
-We hebben uitgelegd wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt zoals pesten, intimidatie, aanraken, 
agressie, verbaal geweld, discriminatie en seksuele intimidatie en daar wat concrete voorbeelden van 
gegeven. We hebben trainers gevraagd of zij ervaring hebben met grensoverschrijdend gedrag of 
zaken signaleren waar ze geen goed gevoel bij hebben en wat zij dan doen. Er kwamen diverse 
voorbeelden naar voren en het riep veel vragen op bij de trainers waar wij op in konden gaan. 
-Trainers kunnen zelf contact met ons opnemen of leden naar ons verwijzen. 
-Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.  
Leden kunnen ook direct contact met hun trainer opnemen of naar het bestuur gaan. Wij als VCP zijn 
laagdrempelig en onafhankelijk. Wij bieden een luisterend oor, zijn begripvol en denken mee met de 
melder. Wij hebben echter geen geheimhoudingsplicht. Wij zullen In geval van, of vermoeden van 
seksuele intimidatie dit moeten melden aan het bestuur. De melder mag ons vragen om dit anoniem 
te doen. Het gaat om contact en vertrouwen. Wij organiseren steun/hulp voor de melder. Wij 
kunnen de melder als die dat wil in contact brengen met de Vertrouwenspersoon van de Atletiekunie 
of met het bestuur. 
-We hebben het ‘machtsverschil’ tussen trainer en lopers besproken.  
-We hebben aangegeven dat wij in elke loopgroep kennis willen maken en informatie willen geven 
zodat wij gemakkelijker aanspreekbaar zijn voor leden. Door Corona is dit er nog niet van gekomen. 
Het was een prettige informatieve interactieve bijeenkomst waarin moeilijke zaken bespreekbaar 
werden gemaakt; het belang van signaleren/observeren is benadrukt; dat onze uitstraling en het 
goede voorbeeld geven van groot belang is en vooral niet wegkijken! 
 
 
Online-overleg VCP’s van diverse sportclubs uit Amersfoort en omgeving. 
Rob heeft deelgenomen aan dit overleg. Het was informatief, maar die informatie hadden wij al. Er 
waren vooral VCP’s bij die net begonnen waren en Rob kon hen ondersteunen vanuit de ervaring bij 
AVT. Het maakt duidelijk dat wij het bij AVT al redelijk tot goed voor elkaar hebben als VCP’s. 
Meldingen 
Dit jaar hebben wij geen meldingen gehad. Door Corona is er weinig in loopgroepen gesport. 
Daarnaast is het moeilijk om dit soort zaken aan te kaarten. Dat zal ongetwijfeld meespelen. Wij 
hopen dat geen meldingen betekent dat er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Gezien de 
landelijke informatie denken wij dat we moeten werken aan laagdrempeligheid. 

 
 
Vooruitblik 2020 
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Gezien het bovenstaande willen wij vooral werken in 2021 aan bekendheid en de bereikbaarheid van 
de VCP. 
Zodra het mogelijk is zullen wij gaan kennismaken en informatie gaan geven in de loopgroepen. 
Daarnaast willen wij met het bestuur in gesprek gaan over grensoverschrijdend gedrag en samen 
verder nadenken over hoe wij hier als AVT verder in opereren. 
We zullen overleggen met VCP’s van andere clubs bijwonen. 
Onze kerntaak, meldingen in behandeling nemen, zullen wij indien nodig zo goed mogelijk uitvoeren. 

 
 
De vertrouwenscontactpersonen waren:  Richarda Rozendal, Rob Ruijs en Paul Wessels (contactpersoon bestuur) 
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4.8. Commissie PR & Communicatie  
Verslag 2020 

 
PR & Communicatie is een breed aandachtsgebied bij AV Triathlon. In dit verslag over 2020 noemen 
we een aantal activiteiten op het gebied van de interne en externe communicatie en we stippen een 
aantal onderwerpen aan: Evenementen en acties, Profilering en Samenwerking. Natuurlijk was 2020 
vanwege corona een jaar waarin niet alle plannen konden worden waargemaakt, maar juist in dit jaar 
was de inzet van communicatiemiddelen van groot belang om leden/vrijwilligers/trainers goed 
geïnformeerd te houden en betrokken te houden bij de vereniging.  
 
Interne communicatie 

- Nieuwsbrief: Om leden te informeren over actualiteiten van de vereniging, is elke maand 
(behalve in de zomer) een digitale nieuwsbrief verschenen. Deze wordt verzorgd door de 
webredactie, die tevens artikelen op de website plaatst. Alle leden ontvangen deze 
nieuwsbrief op hun mailadres.  

- Blauwe boekje: Om contact te kunnen leggen met commissies, is het Blauwe Boekje verder 
gedigitaliseerd en geactualiseerd. 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 up-to-date informatie beschikken.  

- ALV: er zijn twee ledenvergaderingen gehouden, in juli nog ‘live’ in het clubhuis en in 
december voor het eerst digitaal. 

- Kerstkaart: in dit bijzondere coronajaar is eind december een gedrukte kerstkaart gestuurd 
aan de leden.  

- Whatsapp: Ook whatsapp-groepen van trainers zijn veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld om 
berichten van het coronateam snel te verspreiden. 

 
Externe communicatie 

- Website: Er is een inventarisatie gemaakt van de pagina’s op de website die toe zijn aan 
actualisatie. Dit is het vervolg op de omvorming van de website die in 2019 is doorgevoerd 
van intern gericht naar wervingsgericht.  

- Social media: Er is in 2020 een social media team gevormd, dat berichten plaatst op 
Facebook en Instagram. Met deze berichten willen we bijdragen aan binding van leden met 
‘hun club’ en aan niet-leden laten zien wat we te bieden hebben. Een paar keer is 
geadverteerd op Facebook, zoals voor de campagne van de Racerunners. Het aantal volgers 
op Facebook is in 2020 gestegen van 900 naar 1000. Het aantal volgers op Instagram eind 
2020 was 464. 

- Werving: om deelnemers te werven voor bepaalde activiteiten, hebben we social media 
ingezet, artikelen geplaatst in De Stad Amersfoort en filmpjes gemaakt. Ook hebben we 
contact onderhouden met de pers.  

 
Evenementen en acties 

- We hebben meegedaan aan acties met een maatschappelijk karakter, zoals de World 
Cleanup Day (ploggen in het bos) en de Coming Outday.  

- De Grote Club Actie leverde de club dit jaar € 2100,00 op. De opbrengst is bestemd voor 
kruiwagens, ligkleden voor bij de wedstrijden en een bank voor bij het AVT-clubhuis. De 
actie is opgezet door de jeugdcommissie. 

- De campagne voor de Rabo ClubSupport heeft voor de club in 2020 € 1.297,31,- 
opgeleverd. Hiermee willen we atletiek- en triathlon workshops door professionele 
topatleten voor de jeugd laten organiseren. 

 
Profilering 
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In 2020 wilden we als bestuur de visie SBBB: Samen Buiten Bewust Beleven verder uitwerken, ook 
met inbreng vanuit de portefeuille PR & Communicatie. Vernieuwing van het logo maakt hiervan deel 
uit. Vanwege de coronapandemie is het vervolg uitgesteld naar begin 2021.  
 
Samenwerking 
Er is in 2020 contact en afstemming geweest met veel interne commissies/contactpersonen, 
waaronder het coronateam, de RaceRunners, de vrijwilligerscommissie en de commissie hardlopen 
volwassenen. Ook met externe partners is contact onderhouden, waaronder Utrechts Landschap, 
SRO en gemeente Amersfoort. Er is ondersteuning geboden bij de oprichting van de stichting Keistad 
Triathlon. Met vijf verenigingen in de regio is op trainersniveau contact gelegd in het kader van de 
Hexathlon, een eenmalige trainingsestafette door het Eemland. 

 
 
Vooruitblik 2021 
 
In 2021 willen we de aspecten ‘Samen’ en ‘Beleven’ letterlijk en figuurlijk zichtbaar maken. In alle 
promotie die we als vereniging maken, streven we ernaar om SBBB uit te dragen, door de keuze van 
foto’s, teksten en kanalen. We sluiten aan bij de doelstellingen en ambitie van de vereniging, die in 
2021 verder worden geconcretiseerd.  
- Vele handen maken licht werk: door talenten te werven op specifieke onderdelen (filmpjes, 

vormgeving, fotografie, app-ontwikkelingen) kunnen we gestructureerd aan deze doelstellingen 
werken. PR maken we samen! 

- Het bestuur wil in 2021 een AVT-app ontwikkelen met daarin het trainingsaanbod en 
planningstool. Deze app biedt een nieuwe manier van club-beleving. Hieraan dragen we, samen 
met een project/werkgroep graag aan bij. 

- Commissies en werkgroepen gaan we adviseren over/ondersteunen met communicatie, en we 
bespreken dan hoe zij zelf SBBB kunnen vormgeven. 

- Afstemming zoeken met de sponsoring werkgroep. Sponsoring past bij de B van Bewust; relaties 
met bedrijven/MKB, sportzaken, dienstverleners. 

- Verder ontwikkelen van het social media beleid en contentstrategie, waaronder ook filmpjes. 
- Actualiseren website en toegankelijker maken voor niet-leden/belangstellenden zodat zij 

enthousiast worden als ze onze site bezoeken; we stralen uit dat we een club zijn waar iets te 
beleven valt.  

- Meer promotie voor de ALV als hét ontmoetingsmoment voor alle leden. Hier kom je elkaar 
tegen, hier besef je dat je onderdeel bent van een groter geheel. 

- Bijdragen aan de uitwerking van SBBB als visie van AV Triathlon, met als concrete uitwerking de 
vernieuwing of opfrissing van onze huisstijl.  

- Ondersteunen ledenwerving met promotie en T-shirtactie, want zo stimuleren we de binding 
met de club. 

 
 
De volgende personen waren in 2020 actief op het gebied van PR & Communicatie: 

- Bestuurslid PR & Communicatie: Ben Hermsen (tot 1 juli), Christl Foekema (vanaf 1 juli). 
- Redactie Nieuwsbrief en Website: René van der Haar, Ben Hermsen, Henriëtte Stemerdink  
- Persartikelen: Yvonne Meijer-Paulusma 
- Facebook/Instagram: Petra Donders, Femke van der Wilk, Janneke van Wijngaarden, Suzanne Torenvliet 
- Technisch Beheer (alle websites): Hans Gerritsen 

  



 
26 

4.9. Commissie Vrijwilligerszaken 
Verslag 2020 
 
De Commissie heeft vanwege Corona haar werkzaamheden beperkt kunnen uitvoeren. Het actief 
werven van nieuwe vrijwilligers is niet gelukt. Het was niet mogelijk om wervende praatjes te houden 
voor 5km opbouwgroepen en loopgroepen die in 2019 nog niet aan de beurt waren geweest. Wel 
hebben maandelijks interviews met actieve vrijwilligers via de rubriek “vrijwilliger in het zonnetje” 
plaatsgevonden en zijn deze geplaatst in de Nieuwsbrief. De opzet is veranderd, via verschillende 
oproepen is aan leden gevraagd om iemand te nomineren. De interviews worden positief beoordeeld 
en laten goed de inhoud en het belang van allerlei vrijwilligerstaken zien. In september is de eerste 
opzet van een notitie over vrijwilligersbeleid besproken met Leon Broere (door het bestuur gevraagd 
een notitie over vrijwilligersbeleid voor AVT te schrijven). Met onze input is in oktober de notitie naar 
het bestuur gestuurd. Met het nieuwe bestuurslid Communicatie, Christl Foekema, is in november 
overleg geweest om de rubriek “Vacatures” op de website te verbeteren. Zij wil ons daarbij 
assisteren. In december is actie uitgezet naar alle contactpersonen van vacatures op de website 
zodat in januari 2021 de rubriek geactualiseerd kan worden. Half december is de vrijwilligers 
attentie, bestaande uit een cadeaukaart van het Lokaal met bedankkaart, per post verstuurd naar 
239 vaste vrijwilligers. 

 
 
Vooruitblik 2021 
 
De Commissie is benieuwd naar de uitkomst van de bespreking van de notitie “Vrijwilligersbeleid” in 
het bestuur en wat dit betekent voor onze werkzaamheden. Wat wordt onze rol en 
verantwoordelijkheid m.b.t. het actief werven en binnenhalen van vrijwilligers? 
In ieder geval is het plan om van de rubriek “Vacatures” op de website een leuke pagina te maken 
met niet alleen de actuele vacatures, maar ook de maandelijkse interviews “Vrijwilliger in het 
zonnetje”, het beleid voor vrijwilligers, filmpjes e.a. (in samenwerking met Christl Foekema).  
Ook zal in dec. 2021 de vrijwilligersattentie georganiseerd worden. 

 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Lex Borghans, Hatice Durmaz, Nel van Loon (voorzitter)  
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4.10. Commissie Beheerszaken 
Verslag 2020 
 
Kantine:  
Op dit moment bestaat de groep vrijwilligers die 1x per 3 maanden achter de bar staan uit 26 
mannen en vrouwen. Zij komen uit diverse wandel- en hardloop-groepen. 
In 2020 hebben wij van 2 mensen afscheid genomen. En we kregen spontaan een nieuwe 
aanmelding. Dit aantal is gehaald mede door de inspanningen van de vrijwilligers commissie.  
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers (-sters) die een keer in de twee of drie weken de keuken 
wil schoonpoetsen. U kunt zich aanmelden bij Martha Meijer, martha53@live.nl. 
De kantine groep heeft een overleg gehouden op 29 februari 2020 in de bierbrouwerij Rock City. 
Daarna werd er door Peter Hendriksen een rondleiding verzorgd door de brouwerij. En een aantal 
mensen hebben een paar lekkere biertjes gekocht.  
Voor de dinsdagavond en zaterdagmorgen zijn er logboeken beschikbaar waar alles in beschreven 
staat wat er dient te gebeuren tijdens een bardienst 
 
Technisch beheer: 
Het technisch beheer heeft in coronatijd niet stilgelegen, integendeel, we hebben meer dan gepland 
was uitgevoerd. 
We zijn het jaar goed begonnen met het plaatsen van nieuwe audioapparatuur welke gekoppeld is 
aan het videoscherm voor een multimediapresentatie met een microfoon. We hebben het mogelijk 
gemaakt om video opnames van wedstrijden te maken en op de videowall te tonen.  
Ook hebben we een domotica systeem geïnstalleerd wat permanent het energie verbruik meet. We 
hebben dit jaar energie bespaard doordat we slimme thermostaten hebben geïnstalleerd en 
geprogrammeerd. 
 
 
Helaas gooide corona roet in het eten waardoor de klussenmiddagen in 2020 geen doorgang konden 
vinden.  De vaste klussen zoals bijv. het vegen van het dak, waterputjes vullen, verlichting vervangen 
hebben we zelf uitgevoerd.  
Naast de vaste contractuele onderhoud klussen stond dit jaar verder in het teken van de verbouwing 
van de dameskleedkamer, voor de realisatie van een nieuwe ingang voor het gebruik van onze 
kleedkamers door derden. Hiervoor is tevens de beveiliging uitgebreid met een elektronisch 
beveiligingsslot en hebben we een extra camera geïnstalleerd om de toegangsdeur naar de 
kleedkamers te bewaken. We hebben gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om over te stappen 
naar een andere alarmcentrale. De beelden van de bewakingscamera’s komen overigens niet bij de 
alarmcentrale binnen. We kunnen als dat nodig is zelf de beelden terug zien. En tot slot hebben we 
de vluchtwegsignalering aangepast zodat we weer aan de eisen van de brandweer voldoen en 
hebben we een privacy scherm geplaatst in de dameskleedkamer, waar de nieuwe ingang is 
gemaakt.  
 
 
We hebben in dit jaar een water tappunt buiten geplaatst en de bar in een nieuw jasje gestoken en 
de barverlichting uitgebreid. Ook is het clubhuis geschilderd aan de buitenkant en zijn de oude 
stoelen in het clubhuis vervangen voor nieuwe kleurrijke stoelen. 

 
 
 
 
Vooruitblik 2021 
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Het clubhuis voldoet niet aan de hedendaagse klimaateisen en is aan een vernieuwing toe die bij 
deze tijd en bij de visie van AVT past. We gaan een werkgroep starten die een renovatie van het 
clubhuis of mogelijk een nieuwbouw gaat voorbereiden en daar alle wensen in meeneemt. Zoals bijv. 
een verbetering van het klimaatsysteem en mogelijk het geschikt maken van het clubhuis voor 
sportactiviteiten in een grote ruimte en of een verhoging van het dak.  
 
De plannen voor 2021 zijn: 

• Deelname aan de reanimatiecursus voor de barmedewerkers 

• Professionalisering verhuur clubhuis aan derden 

• Het verder uitwerken van het plan: “Samen voor een gezonde sportkantine”. 

• Het organiseren van 2 klussenmiddagen 

• Plan uitwerken hoe we de blauwe kaarten kunnen afschaffen 

• Het vervolgen van de uitwerking van een sfeervol clubhuis. 

• Verdere uitwerking verduurzaming en energiebesparing clubhuis. 

• Het opstarten van een werkgroep voor de renovatie van het clubhuis 

• Vervanging huidige telefoons 

• Defecte verlichting in de kantine geleidelijk aan vervangen door Ledverlichting 

• De buitenlampen vervangen door Ledverlichting 

 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: 
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 2020 
 
Het Corona jaar 2020 heeft een forse impact gehad op de AVT-trainingen, met name in de lockdown 
periodes. Vanuit het Coronateam is steeds vereniging breed afgestemd wat de verantwoorde 
trainingsmogelijkheden waren, binnen de geldende beperkingen. Desalniettemin zijn er dit jaar veel 
minder trainingen gegeven. Dit had vanzelfsprekend ook invloed op de (na) vraag naar 
trainerskleding.   
- De (gerealiseerde) activiteiten van de kledingcommissie voor 2020 op een rijtje: 
- Trainerskleding voor de nieuwe looptrainers (hardlopen volwassenen en jeugd) is dit voorjaar 

uitgeleverd (12 trainers). 
- Overleg met RW over gratis blauw AVT-shirt voor nieuwe leden (initiatief is overgenomen door 

Christl Foekema (Communicatie) 
- Vervanging van winterjassen van de wandel- en nordic trainers (16 trainers) is afgerond. 

Softshells zijn i.s.m. Gerard en Ingrid gekozen, gepast door alle trainers en worden begin 2021 
bedrukt en uitgeleverd. 

- Trainerskleding vervangen voor de nieuwe MTB-trainers loopt door tot begin 2021.    
Als commissie zijn we 2 keer dit jaar bij elkaar geweest. Overleg en samenwerking is goed. We zijn 
tevreden over het resultaat. Bestellen- en uitleveren van de trainerskleding is op een enkele mishap 
na, probleemloos verlopen. Ook een compliment voor Runners World waard! Eind 2021 kregen we te 
horen dat de Runnersworld winkel van Jan Willem nieuwe eigenaren krijgt en zicht losmaakt van de 
Runnersworld formule. Uitvloeisel is dat er een nieuwe sponsorovereenkomst moet komen, met 
mogelijke uitkomst dat AVT een nieuwe (kleding-) sponsor gaat krijgen in 2021. NB.  Goed om te 
weten: voor fiets- en wandel-/nordic trainers zijn we ook nu al (deels) aangewezen op andere 
leveranciers, 

 
 

Vooruitblik 2021 
 
Ook begin 2021 zullen er minder trainingen worden gegeven. In principe gaan we wel uit van het 
jaarlijkse vervangingsschema, mogelijk wel met wat uitloop. 
Voor begin 2021 staat het aankleden van de nieuwe MTB-trainers op het programma. 
Verder is de planning voor 2021: 

- Selectie en uitlevering regulier trainingsjack en shirt voor de wandel- en nordic trainers (15 
st) 

- Vervanging trainerskleding voor de trainers sportief fietsen en wielrennen (15 st) 
- Trainerskleding voor nieuwe trainers in het algemeen 

En, als neven doelstellingen: 
- Ondersteuning bij zoeken nieuwe sponsor- en opstellen nieuwe sponsorovereenkomst 
- Faciliteren van uitkomst SBBB-vertaling naar nieuwe AVT-identiteit en mogelijk nieuw logo 

en indien gevraagd, het verzorgen van kleding voor nieuwe doelgroepen binnen de 
vereniging. 

- Onderzoeken bestaande app voor bestellen van AVT-kleding, voor trainers en wellicht ook 
leden (app is in gebruik bij loopgroep Leusden) 

- Meewerken in het verstrekken gratis AVT (blauw-) shirt voor nieuwe leden. 
- Onderzoeken haalbaarheid Initiatief van Joni Heerink: ontwerpen en aanbieden van 

Zwemkleding met (nieuw) AVT-logo voor leden 
- Faciliteren van bestuurskeuzes met betrekking tot het ”laten” ontwerpen, maken en leveren 

van sportkleding met AVT-logo’s (in plaats van door commissies/loopgroepen zelf, zoals bij 
Triathlon en loopgroep Aart) 

-  
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De volgende personen waren lid van de commissie: Desiree van Hooidonk, Marieken van Gessel en Boudewijn ten Haken 

4.12. Commissie Medische Zaken 
Verslag 2020 
 
De medische commissie is in dit gekke jaar 2 keer samengekomen. De reanimatietrainingen hebben 
dit jaar geen doorgang kunnen vinden i.v.m. Corona. Het blessure spreekuur heeft plaats gevonden 
op afspraak in de fysiotherapiepraktijk van Dorien Janse. Hier is door een aantal leden gebruik van 
gemaakt. Ondanks Corona zijn we wel gestart met de opleiding Blessure Hersteltraining. Er zijn 3 
onlinebijeenkomsten geweest en er zijn 9 trainers die deelnemen aan de opleiding. Dorien heeft dit 
jaar 2x een blessurepreventie instructie gegeven bij de opbouw 5 km groep. De samenstelling van de 
commissie is weer behoorlijk veranderd. De taak van Boudewijn ten Haken is overgenomen door 
Anique v.d. Meijden en Bastiaan Grimm. Maarten van Essen en Carine Westerweel hebben de 
commissie verlaten en alleen nog beschikbaar voor advies en vragen.  

 
 
Vooruitblik 2021 
 
In 2021 hopen we alle trainers weer een reanimatiecursus te kunnen aanbieden. 
We hopen de cursus blessure hersteltrainer een praktisch vervolg te geven. 
We willen samen met de trainers commissie gaan kijken hoe we preventie van blessures en 
vergroten van belastbaarheid beter kunnen integreren in de trainingen. Ons motto voor de komende 
jaren: Niemand meer geblesseerd 

 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Angelique Wolsing, Carine Westerweel, Bastiaan Grimm, Anique v.d. 
Meijden, Ton Duits, Boudewijn ten Haken, Maarten van Essen, Dorien Janse 
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5. Financieel Jaarverslag 2020 
 
Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 13.792, -.  Dit bedrag wordt 
toegevoegd aan het eigen vermogen.  
De baten waren € 18.637, - lager dan begroot als gevolg van Covid-19. Ten opzichte van 2019 zijn de 
uitgaven € 24.490, - lager uitgekomen. 
De kosten waren € 2.459, - lager dan begroot als gevolg van lagere kosten voor de jeugd. De kosten 
zijn ten opzichte van 2019 € 24.527, - lager uitgekomen voornamelijk als gevolg van € 21.194, - lagere 
trainingskosten. Daarmee heeft de vereniging evenals in voorgaande vier jaren een positief resultaat 
behaald.  
Het resultaat in 2021 zal afhangen van de ontwikkelingen rondom Covid-19. Er kan eventueel een 
klein negatief resultaat worden behaald als de lockdown nog lang doorgaat. De lockdown zorgt 
weliswaar voor minder kantine-inkomsten en trainerskosten, maar ook voor minder aanwas van 
nieuwe leden. En daarmee drukt het de inkomsten. Wij verwachten echter dat na de beëindiging van 
de lockdown veel nieuwe leden zich zullen aanmelden.     
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. Zo zal er worden geïnvesteerd in de modernisering van het 
aanbod van trainingen en het flexibel aanbieden daarvan. Tevens zal worden ingezet op meer 
beleving om de binding met de vereniging te verstevigen. Een deel van het positieve resultaat in 
2020 is daarvoor gereserveerd. 
Uitvoering werkzaamheden administratie 
De financiële administratie wordt uitgevoerd door Anneke Cult. José Römgens is belast met de 
ledenadministratie. Louw Huijgen heeft de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de 
trainersdeclaraties. Paul Vos is penningmeester evenementen. Hans Kerchman heeft ondersteuning 
verleend bij het tot stand brengen van deze jaarrekening. Vanaf 2021 gaat Albert Steenstra het 
debiteurenbeheer op zich nemen.    
 
Jeroen Bach, penningmeester AV Triathlon 
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5.1 Balans 
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Toelichting bij de balans per 31-12-2020  
Note 1: Materiele vaste activaHet clubgebouw wordt jaarlijks voor bedrag van € 13.034, - lineair 
afgeschreven. De 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. In april is het schilderwerk gedaan aan 
het clubhuis. 

• Voor het lustrumfeest wordt jaarlijks € 2.500,- gereserveerd. 

• Kleding betreft de aanschaf van kleding voor de trainers. De dotatie is gelijk aan de gemiddelde 
lange termijn jaarlijkse kledingbehoefte.  Afgelopen jaar lag met € 1.545, - de kledingaankopen 
beneden het gemiddelde van € 6.000, - 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 gevormde voorziening voor het geval AV Triathlon zijn clubkleuren wijzigt 
en de leverancier met de voorraad blijft zitten. 

Note 4: Financiële lange termijnschulden 
AVT heeft de volgende lening op de balans per ultimo 2020: 
 

  
 
“De onderhandse leningen leden”, looptijd 15 jaar, ingangsdatum 1 januari 2006 en aflossingsdatum 
31 december 2020 en met een rentepercentage van 3,5% zijn inmiddels in zijn geheel afgelost. 
 
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. 
Grote clubactie 
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Dit is een lotenactie waarbij de jeugd loten verkoopt. Van de lotenopbrengst gaat 75% naar de club. 
Dit geld wordt apart gereserveerd voor uitgaven voor de jeugd.  
Racerunning 
Dit is een reservering die gerelateerd is aan investeringen die gerelateerd zijn aan racerunning. Het 
geld is afkomstig van de gemeente, goede doelen of schenking.  Momenteel worden alle middelen 
gereserveerd voor de aanleg van extra buitenbaan voor de Racerunners op Birkhoven. Omdat dit 
slechts toezeggingen zijn worden deze giften niet in de jaarrekening opgenomen.  Deze baan zal in 
het 2e kwartaal 2021 worden aangelegd. 
Jeugd 
Dit is geld dat verkregen is voor jeugdactiviteiten.  
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 € 17.215, - toegenomen tot € 206.802, -. Dit bedrag zegt iets over de 
financiële gezondheid op de lange termijn. 
Note 7 Ratio’s 
Het werkkapitaal bedraagt € 161.947, -. Dit bedrag is 97% van het jaarlijkse budget van AV Triathlon. 
Deze ratio zeggen iets over de financiële gezondheid en liquiditeit op de korte en middellange van de 
club. Met deze ratio kan AV Triathlon tegenvallers opvangen en is er ruimte om investeringen te 
doen.  
Materiaalbeheer AV Triathlon en Altis 
Er zijn geen ontwikkelingen geweest in 2020 met betrekking tot het gezamenlijk materiaalbeheer op 
Schothorst. In 2021 zullen AV Triathlon en Altis een stichting oprichten die gezamenlijk de exploitatie 
van de trainingslocaties Schothorst en Birkhoven op zich zal nemen.  
 

 
 
* Dit zijn voorlopige cijfers, die nog niet zijn gecontroleerd door Altis. 
Deze cijfers zijn niet geconsolideerd in de jaarrekening van AV Triathlon, omdat AV Triathlon geen 
zeggenschap heeft over het beheer van de middelen. De inbreng van AV Triathlon is 50% in het 
gezamenlijke beheer van de materialen.  
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5.2 RESULTATENREKENING A.V. TRIATHLON 
 

 
 
Hieronder worden belangrijkste en meest opvallende wijzigingen in de resultatenrekening toegelicht.  
Note 8: Contributies 
Het verschil in contributiebedragen tussen gerealiseerd 2020 en begroot en de vergelijking met 2019 
is toe te schrijven aan minder nieuwe leden als gevolg van de lockdown en afschrijving van 
debiteuren uit 2019.   
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.  Doordat er ondanks de Corona 
toch een start to run kon worden georganiseerd konden de inkomsten op pijl blijven. 
Note 10: Resultaat kantine 
 

 
 
De omzet bedroeg in 2020 € 5.183, - als gevolg van de sluiting van de kantine slechts € 5.183, -.  Dit 
bedrag ligt 64% lager ten opzichte van 2019. Ook de marge is met 0,16% punten gedaald naar 50%. 
Dit is het gevolg van een andere verkoopmix. 
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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. Vanaf 2019 worden de giften voor de 
racerunners verantwoord onder reserve racerunners op de balans. 
Note 13: Trainingskosten 
De trainingskosten zijn lager uitgekomen ten opzichte van 2019 als gevolg van de lockdown tijdens 
de coronacrisis.  
 

 
 
De baan- en zaalhuur ligt onder het budget en onder voorgaande jaren als gevolg van de lockdown. 
De SRO stuurt alleen facturen over de periode dat de baan conform de Covid regels mag worden 
gebruikt. Dit heeft geresulteerd in 43% lagere huurkosten. 
De trainersvergoedingen liggen 41% lager ten opzichte van 2019 als gevolg van de lockdown. De 
vergoedingen voor de fietstrainers zijn het hardste gedaald.  
 
Note 14: Evenementen 
In 2020 zijn slechts een beperkt aantal evenementen gehouden. Evenementen als Keistad Triathlon, 
Vlasakkerloop en de Zwemloop zijn bijvoorbeeld niet doorgegaan. Wel is er een licht positief 
resultaat geboekt.    
In oktober 2020 is de stichting Keistadtriathlon opgericht. Dit betekent dat dit evenement niet 
financieel meer wordt geconsolideerd in de 2020 cijfers. Ultimo 2021 is er alleen nog een Rekening 
courant verhouding met deze stichting.  
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 de lockdown zijn er niet veel mogelijkheden geweest voor de verschillende commissies 
om te gaan eten. Dit heeft geresulteerd in 21% lagere kosten in 2020 ten opzichte van 2019.  
Note 17: Communicatiekosten 
De communicatiekosten zijn uiteindelijk € 1.009, - lager uitgekomen ten opzichte van de begroting en 
€ 1.455, - ten opzichte van 2019. Veel communicatie-uitingen zullen pas worden gedaan wanneer de 
vereniging weer opengaat. Een inhaaleffect is daarom wel te verwachten in de 2e helft van 2021.  
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De komende jaren zullen deze uitgaven weer op het oude niveau terugkomen of zelfs worden 
verhoogd om nieuwe leden te werven. 
Note 18: Lustrumfeest  
Elk jaar wordt er € 2.500, - gereserveerd voor het volgende lustrumfeest in 2024. 
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 2020 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. In 2020 zijn de kosten van het buitenschilderwerk 
ten laste gekomen van de voorziening Grootonderhoud.   
 
Note 21: Exploitatiekosten clubgebouw 
 

 
In totaliteit zijn de exploitatiekosten met 13% gestegen naar € 24.454. Dit is € 2.454 hoger ten 
opzichte van het budget en hoger ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is te wijten aan de extra 
uitgaven op beveiliging onder de post “Klein onderhoud” en extra “schoonmaakkosten” na de eerste 
lockdown. De energiekosten zijn volgens verwachting gedaald met 23%.  Dit bedrag moet echter nog 
gecorrigeerd worden voor december kosten 2019 voor € 504 om de werkelijke kosten over 2020 vast 
te stellen. De daling is beperkt gebleven tot 23%, omdat een groot deel van de energierekening vaste 
kosten betreft. 
Note 22: Innovatiebudget 
In 2020 is er geen gebruik gemaakt van dit budget.  
Note 23: Diverse kosten 
Hieronder vallen alle kosten die niet passen onder een van de kostencategorieën.  
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5.3 Vijfjarenoverzicht Balans 
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5.4 Resultatenrekening 
 

 
 

5.5 Kasstroomoverzicht 

 
In bovenstaande overzicht zie je een positieve operationele kasstroom, waaruit investeringen kunnen 
worden gedaan en bestaande leningen kunnen worden afgelost.  
 


