
Voorlopige Notulen Algemene Ledenvergadering AV Triathlon 28 april 2021 

 
Aanwezig: Ben Hermsen, Albert Steenstra, Hans Zuilhof, Marc Veekamp, Ruud van den Eshof, Lex 
Borghans, Gerard van Schaik, Ingrid Koot, Henk Rawee, Philip de Leeuw, Sander Teeuwisse, Jeroen 
Bach, Thomas Plochg, Bart Götte, Christl Foekema, Boudewijn ten Haken, Susan Hagevoort, Theo 
Hendriksen, Paul Wessels. 
Afwezig met bericht: Martha Meijer, John Waardenburg 
 
1. Voorzitter Thomas Plochg opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze tweede 

digitale ledenvergadering. 
 

2. Secretaris Paul Wessels geeft een toelichting op de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die 
op 1 juli van kracht wordt. Deze wet dwingt alle verenigingen en stichtingen om hun 
bestuurscultuur door te lichten en ervoor te zorgen dat besturen transparant handelen, in het 
belang van de vereniging. Zo wordt ook de hoofdelijke aansprakelijkheid goed afgedekt.  
Alle afspraken moeten in de statuten worden vastgelegd. Dat mag nog tot volgend jaar. Het 
bestuur van AVT heeft besloten een bestuursreglement op te stellen. Verder worden de statuten 
en het huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe regelgeving. Waarschijnlijk worden 
deze in twee opeenvolgende ALV’s in november ter goedkeuring voorgelegd.  
Henk Rawee informeert of de Atletiekunie voorbeeldstatuten heeft. Ja, die worden ook gebruikt. 
De voorzitter memoreert dat het een tijdrovende maar zinnige exercitie is.  
 

3. De notulen van de ALV van 25 november worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
4. Penningmeester Jeroen Bach neemt de leden mee door de cijfers over 2020. Het jaar 2020 is 

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.  
Jeroen haalt nog een paar cijfers naar voren: zo is het bedrag op de balans voor de 
baanverlichting in Birkhoven aanzienlijk verlaagd. Dat komt doordat er inmiddels een 
subsidiebedrag daarvoor is binnengekomen. Zo zijn er ook subsidiebedragen voor evenementen 
uit 2019 in 2020 binnengekomen. 
Verder is door oprichting van de stichting Keistad Triathlon een rekening courant verhouding 
met de club ontstaan. 
Wat betreft de voorzieningen stelt de penningmeester dat die reëel moeten zijn, zodat ook 
hogere kosten voldaan kunnen worden. Voorbeeld is de aanleg van de uitbreiding van de 
racerunnersbaan op de trainingsfaciliteit in Birkhoven. Hij streeft niet naar hogere voorzieningen 
dan strikt noodzakelijk en waarvoor een onderbouwing beschikbaar is. De liquiditeit is 
momenteel € 55046,-, met een minimum van € 0,- en een maximum van € 100.000,-. tenzij 
hiervoor door het bestuur goed onderbouwde onderbouwing beschikbaar is. Op de vraag van 
Lex Borghans of € 0,- niet erg laag is antwoordt Jeroen dat dat niet zo is: omdat in de 
opgebouwde specifieke reserves en voorzieningen er al rekening wordt gehouden met 
verwachte hogere bedragen aan uitgaven.  
Tot slot meldt Jeroen dat de onderhandse leningen bij de leden per eind 2020 volledig afgelost 
zijn. Deze post is nu dus verdwenen. 

 
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. De verwachting is 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 mits 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, onder meer met behulp van een 
AVT-app. 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. Verder willen 
we investeren in het opzetten van de jeugdtriatlon en er wordt een racerunnersbaan aangelegd 
op de trainingsfaciliteit van Birkhoven.  
Ruud van den Eshof informeert of er ook inkomsten te verwachten zijn van sponsoren. 
Voorzitter Thomas Plochg meldt dat de club bezig is met een werkgroep sponsorbeleid die 
binnenkort een voorstel aan het bestuur zal aanbieden. Hij heeft hier hoge verwachtingen van 
Henk Rawee vraagt of de vereniging nu ook baanhuur moet betalen. Het antwoord is ja. Ook bij 
beperkt gebruik moeten we de huur voldoen. Henk mist ook een speciale voorziening in de 
jaarcijfers voor de ontwikkeling van een app. 
De kascommissie bestond uit Hans Zuilhof en Tim Prinzen. Hans Zuilhof meldt dat alle vragen 
van de kascommissie aar tevredenheid beantwoord zijn en dat de commissie geen 
onregelmatigheden heeft geconstateerd. Alles is goed verantwoord. De kascommissie stemt in 
met de jaarcijfers.  
De voorzitter brengt de jaarcijfers in stemming. De vergadering gaat unaniem akkoord en 
verleent daarmee décharge aan het bestuur. 
 

5. Voorzitter Thomas neemt afscheid van  Theo Hendriksen als bestuurslid. Hij meldde zich drie jaar 
geleden spontaan aan om actief te worden in het bestuur. Thomas Plochg bedankte Theo voor 
zijn inzet: “Het is altijd leuk als er leden zijn die zich willen inzetten. Theo had indertijd niets met 
hardlopen maar raakte enthousiast bij het zien van de 1e marathon door Amersfoort in 2009. Hij 
begon bij de trimcursus en heeft bijna alle groepen doorlopen. In het bestuur heeft hij als 
cultuurbewaker met een blauw hart diverse zaken opgepakt, zoals het sponsorplan en 
evenementen.”  
Er zijn nu twee vacatures  voor bestuursleden. Ook de functie voor een bestuurslid triatlonzaken 
is vacant sinds november 2019. Thomas roept leden, met name ook dames, op zich te melden. 
 

6. De jaarverslagen van de diverse commissies worden besproken.  

• Allereerst kijkt voorzitter Thomas Plochg terug op 2020: hij betitelt 2020 als een “bizar gek 
jaar” en nog steeds is het niet hoe het was. We zien elkaar niet of nauwelijks, de feeling met 
de club is minder en dat is voor het bestuur best wel spannend. We hebben tegelijk ook een 
druk jaar gehad en veel issues besproken. Namens het bestuur geeft hij aan blij te zijn met 
het coronateam! “Door alles wat zij achter de schermen hebben geregeld, heeft dat ons 
lucht gegeven. Ook merken we hoe betrokken de leden zijn: we zien geen uitstroom, in ieder 
geval niet meer dan andere jaren, en we zijn blij met zoveel loyale leden.”  
De vereniging wil een vlucht naar voren maken. Er waren al trends in de sportwereld en 
corona heeft versneld dat mensen veel individueler en ongeorganiseerd sporten. We 
moeten nu een vorm vinden die deze nieuwe doelgroepen aanspreekt: ander aanbod, 
anders omgaan met clubhuis, zodat we ook deze nieuwe doelgroepen iets kunnen bieden. 
De plannen zijn onlangs besproken met de commissies en dat is het begin om ze te 
concretiseren! We hopen zo ook de sluipende vergrijzing een halt toe te roepen. 

• Sander Teeuwisse realiseert zich dat er geen commissie triatlonzaken meer is en prijst Harry 
den Boer voor het verslag. Maar hij meldt ook dat hij het verslag over de triatlontak erg 
beperkt vindt. Het lijkt alsof het een gewoon jaar was maar dat is niet zo. Er is bijvoorbeeld 



niet of nauwelijks gezwommen. Het tacxen was digitaal. De voorzitter vraagt Sander om 
eventuele aanvullingen op het verslag. Sander zegt dat toe. 

• Sander memoreert ook dat het vinden van vrijwilligers niet zo simpel is als wordt 
gesuggereerd in het verslag van de evenementencommissie. Theo Hendriksen zegt dat er 
per evenement loop- of wandelgroepen gekoppeld worden aan dit evenement, afhankelijk 
van het gewenste aantal vrijwilligers. Theo complimenteert Sander meteen voor zijn 
bijdrage aan de funtriatlon, de hexathon en de jeugdclubkampioenschappen.  
Het is staand bestuursbeleid om groepen te koppelen aan evenementen. Dat moet wel tijdig 
en herhaaldelijk via de trainers gemeld worden aan de lopers in die groepen, anders wordt 
het zoeken naar vrijwilligers een te grote opgave, zeker als er 120 leden nodig zijn zoals bij 
de Keistadtriatlon. Die koppeling moet een soort opt-out systeem zijn. Als je niet 
nadrukkelijk afzegt ben je gewoon vrijwilliger.  
Ruud van den Eshof meldt dat dit jaar nog geen communicatie is geweest over de koppeling 
van loopgroepen aan evenementen. Hij pleit ook voor een nadrukkelijk gezamenlijk sociaal 
momentje na afloop van een evenement. 

• Sander Teeuwisse informeert hoe het bekijken van camerabeelden van het clubhuis 
geregeld is. Susan Hagevoort (commissie beheerszaken) meldt dat dat niet door iedereen 
gedaan kan worden. Lex vraagt of de regeling gecheckt is met de eisen van de AVG 
(privacywet). Dat moet nagegaan worden. Paul Wessels stelt dat er een reglement moet 
komen en dat de WBTR (zie punt 2) daartoe ook dwingt. 
Boudewijn ten Haken informeert of de net opgerichte stichting Keistad Triathlon ook aan de 
nieuwe regelgeving van de WBTR moet voldoen. Ook hier is het antwoord bevestigend. 
Sander zal bij Paul Wessels nader informatie inwinnen. 
 

7. Thomas Plochg en Bart Götte doen verslag van de voortgang van de bestuursvisie die vorig jaar 
gepresenteerd is: S B B B, wat staat voor Samen Bewust Buiten Beleven. 
Vorig jaar hebben er posters gehangen in het clubhuis en die zijn door leden voorzien van post-
its met ideeën en opmerkingen. 
De punten Buiten en Bewust zijn in onze vereniging goed geregeld. Wat betreft Samen en 
Beleven zijn er wel een paar uitdagingen:  
Het bestuur wil leden vanaf nu nadrukkelijker gaan meenemen in de ontwikkelingen.  
Bart Götte noemt vijf speerpunten:  
✓ Vergroening/verjonging om de vergrijzing te stoppen 
✓ Modernisering van het trainingsaanbod 
✓ Samenwerking met derden: andere verenigingen bijvoorbeeld. Denk aan de hexathon van 

eind 2020. Bij de jeugd is deze samenwerking al concreter bij wedstrijden. 
✓ (her)oriëntatie op onze vereniging: blijven we een vereniging met vaste contributies of wilen 

we verkennen of er andere mogelijkheden zijn? 
✓ Van kantine naar een multifunctioneel clubhuis. Nu wordt het clubhuis (zeer) beperkt 

gebruikt. Kan/moet dat anders: beleving! 
Uiteindelijk moet hier volgens Thomas een meerjarenbeleidsplan uit ontstaan en daarna een 
toekomstbestendige vereniging. 
Henk Rawee moedigt de vereniging aan hieraan ook aandacht te besteden op de website. Hij 
hoopt ook dat we weer snel live mogen bijeenkomen, voor brainstormen is dat beslist 
voordeliger. 
Ruud van den Eshof geeft aan dat er al een nieuw initiatief is voor jongeren (tot 27 jaar). Verder 
liggen er ook verzoeken van onder andere een school om clinics te geven en van de hockeyclub 
om looptechniek te gaan verzorgen voor hun leden. Daar horen wel jongere trainers bij. Die 
moeten we ook zien te vinden.  
Thomas Plochg meldt dat Wouter Berendsen is gevraagd de jeugdtriatlon op poten te gaan 



zetten. Sander Teeuwisse dringt aan op goede afstemming in deze. Er is wellicht behoefte aan 
triatlon voor jongere leden, maar dat hoeft niet per se op wedstrijdniveau, denkt hij. 
Sander vraagt zich af of je ook externen moet werven om nieuwe activiteiten te ontplooien. 
Thomas bevestigt dat en memoreert ontwikkelingen die gaande zijn. Die leiden mogelijk tot een 
trainerscoöperatie. Ook kunnen we zo wellicht specials aanbieden waarvoor dan extra betaald 
moet worden. Sander denkt dat betaling geen probleem is voor de meeste mensen. Zo’n opzet 
moet voor de aanbieders wel een verdienmodel kunnen zijn.  
 

8. Rondvraag. 

• Ben Hermsen zegt dat hij veel mensen overal in Amersfoort ziet hardlopen, individueel of in 
groepjes, maar niet in (ons) clubverband. Zou het zin hebben de wijk in te gaan en testen of 
er bijvoorbeeld op een woensdagavond interesse is om in een groepje onder deskundige 
begeleiding te beginnen met lopen. Hij denkt dat de drempel naar Birkhoven wellicht erg 
groot is, maar door zulke activiteiten misschien kleiner gemaakt kan worden. Ruud van den 
Eshof meldt dat er al een vergelijkbaar initiatief is voor een lunchloop. Dat is door de 
coronaperikelen enigszins in het slop geraakt. 

• Ruud van den Eshof vraagt of de fitnessruimte kan worden uitgebreid. Wellicht kan de 
commissie beheerszaken daar eens naar kijken, antwoordt Thomas Plochg. Het past wel bij 
het punt beleving van het clubhuis (zie hierboven). Lex Borghans meldt dat er al eerder over 
gesproken is in het bestuur en dat toen de opvatting was dat er in de stad meer dan genoeg 
faciliteiten zijn voor mensen die krachttraining willen doen en dat er buiten op onze 
accommodatie ook mogelijkheden zijn op het bootcamp-veldje.  
Ruud vindt dat de fitnessruimte ook diens kan doen bij blessurepreventie. Lex stelt dat Altis 
samenwerking zoekt met BeFit. Mogelijk dat er t.z.t. via de beheerstichting van de 
accommodaties mogelijkheden kunnen komen voor AVT-leden. Thomas belooft erop terug 
te komen.  

• Sander Teeuwisse komt terug op de koppeling van groepen aan evenementen. Hij meldt dat 
Janneke van Wijngaarden geen informatie daarover heeft. Theo Hendriksen zegt dat zij haar 
wensen kenbaar kan maken bij de evenementencommissie en dat er dan een koppeling 
wordt gemaakt. 

• Gerard van Schaik meldt dat in het kader van verjonging onderzocht wordt of er overdag een 
wandelgroep kan starten. Daarvoor moeten dan wel trainers gevonden worden. Boudewijn 
moedigt Gerard aan om Christl Foekema mee te nemen in de communicatie hierover.  

• Henk Rawee dankt het bestuur voor zijn inzet  
 
9. Om 21.38 sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering. 
 
 
Amersfoort, 30 april 2021 
Paul Wessels, secretaris 

 
 


