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

 
ZATERDAG 23 APRIL 2022 

11.00 UUR IN HET CLUBHUIS 
 

ER IS KOFFIE EN GEBAK! 
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1. Agenda Algemene Ledenvergadering   
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen van de secretaris; afmeldingen; volmachten 
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 1 december 2021  
4. Financiële verantwoording 2021 

a. Verslag penningmeester  
b. Verslag kascommissie. De kascommissie voor 2021 bestond uit Tim Prinzen en Paul Fuchs. 
c. Vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten  

5. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden   
Statuten Artikel 9, lid 2: 
Bestuursleden worden op basis van een door de Algemene Vergadering vastgesteld 
bestuurdersprofiel kandidaat gesteld door het Bestuur of door tenminste drie leden. Daarbij 
worden de bestaande belangen, functies en nevenfuncties van de kandidaat vermeld. De 
kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. 
 
Rooster van aftreden bestuur 2022 

ge/herkozen    benoemd tot  
Paul Wessels (secretaris)  februari 2019  mei 2022 
Bart Götte   juni 2019  mei 2022 
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 
Christl Foekema   juli 2020  mei 2023 
Mark Wossink   november 2022  mei 2025 
Matt Schillings   november 2022  mei 2025 
Hans Zuilhof   november 2022  mei 2025 

 
Paul Wessels en Bart Götte treden af en zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Paul Wessels 
te benoemen als secretaris en Bart Götte als bestuurslid jeugdzaken 

  

6. Benoeming vertrouwenscontactpersonen. Hun termijn verloopt in 2022. Zij zijn herkiesbaar. Het 
bestuur stelt voor om Richarda Rozendal en Rob Ruijs te herbenoemen voor een volgende 
periode van drie jaar. 

7. Uitreiking Blauwe Vlaggetjes 
8. Jaarverslagen bestuur en commissies 
9. Het meerjarenbeleidsplan op basis van onze visie SBBB 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
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2. Notulen Alg. Ledenvergadering AVT 1-12-2021  
 
De vergadering werd digitaal gehouden in verband met de coronaregels van november 2021. 
 
Aanwezig: Thomas Plochg, Christl Foekema, Jeroen Bach, Floor van Donselaar, Dick Hutten, Hans 
Zuilhof, Bart Götte, Ron Moeliker, Flip de Leeuw, Dick Boer, John Waardenburg, Klaas…, Mark 
Wossink, Paul Wessels,  Lex Borghans, Susan Hagevoort, Matt Schillings, Theo Groot, Loes van 
Puijenbroek, Ron Martens, Hedy Van Ginkel.  
Volmachten: van : Tineke van Erp, Ben Hermsen, Jos Schoenmakers. 
 

1. Voorzitter Thomas Plochg opent de vergadering en vraagt toestemming om deze te mogen 
opnemen. Daarna start hij de opname om 20.04 uur. 

2. Secretaris Paul Wessels deelt mee dat het in verband met bespreking van het voorstel voor 
de nieuwe statuten noodzakelijk is dat iedereen zich met naam op het scherm meldt en dat 
er aan het eind een deel van de notulen staande de vergadering dient te worden 
goedgekeurd. Verder meldt hij de ontvangen volmachten. 

3. Thomas Plochg meldt dat het bestuur werkt aan een strategisch meerjarenbeleidsplan en dat 
we daarover in gesprek zijn met de commissies. Omdat het erg druk is met andere zaken 
komt dit plan nu niet aan de orde , hoewel dat aan het eind van een jaar wel gepast zou zijn. 
Hij zegt toe dat dit in de voorjaars ALV wel gaat gebeuren. 

4. Vervolgens komen de notulen van de vorige ALV aan de orde. Hierover zijn geen vragen of 
opmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan Christl Foekema en de secretaris 
ongewijzigd vastgesteld. 

5. De samenstelling van het bestuur wordt gewijzigd. Allereerst wordt Boudewijn ten Haken als 
bestuurslid gedechargeerd. Thomas memoreert dat Boudewijn helaas besloten heeft het 
bestuur te verlaten. We kenden hem als enthousiast en gedreven. Hij heeft veel voor de 
vereniging betekend in het kader van SBBB, de medische commissie, de kledingcommissie en 
de specials.  

De voorzitter vraagt de drie nieuwe aspirant-bestuursleden zich even voor te stellen:  
Matt Schillings is bekend als trainer en vaste barmedewerker. Omdat hij niet meer zoveel mag lopen 
is hij nu toegetreden tot de trainerscommissie en gaat hij die vertegenwoordigen in het bestuur. Hij 
wil zich inzetten voor een duidelijke structuur: wie doet wat en voorkomen dat we niet teveel zelf 
doen. Hij wil de verbinding zoeken met de commissies. 
Mark Wossink is nog maar 3 jaar lid van de vereniging. Hij is begonnen als fietser en onder invloed 
van zijn trainer later gaan hardlopen en zwemmen. Hij neemt de triatlonportefeuille over, die sinds 
twee jaar vacant was. John Waardenburg meldt zeer ingenomen te zijn met Marks kandidatuur. 
Hans Zuilhof is al een jaar of twintig lid. Hij houdt erg van hardlopen en heeft vele lange afstanden 
gelopen. Birkhoven is zijn favoriete omgeving. Hans heeft diverse hand- en spandiensten verricht bij 
evenementen en ook twee jaar de kascommissie bemand. Hij wil zich vooral inzetten voor 
evenementen en versterking van de vrijwilligerstak van de vereniging. 
De voorzitter brengt per aspirant-lid het voorstel in stemming om hem te benoemen. 
Alle drie worden met algemene stemmen en onder applaus benoemd tot bestuurslid. 

6. Vervolgens komt het voorstel voor de nieuwe statuten in bespreking. De wijzigingen waren 
noodzakelijk na invoering van de wet WBTR in juli 2020. Deze wet dwingt verenigingen tot 
transparantie en tot good governance om de belangen van de vereniging goed te borgen. 
M.a.w. om te voorkomen dat bestuurders een vereniging kunnen “kapen”. 
De statuten zijn grondig doorgenomen en waar nodig aangepast met behulp van de 
Atletiekunie, die het voorliggende voorstel ook heeft geaccordeerd. Thomas noemt enkele 
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highlights uit de nieuwe statuten: zo wordt geëxpliciteerd dat bestuursleden in het belang 
van de vereniging moeten handelen. Verder mogen leden van 15 jaar en ouder voortaan 
stemmen. Deze grens was 16 jaar. Verder wordt het aantal volmachten per persoon 
teruggebracht van drie naar één. 
Behalve een noodzakelijke wijziging over belet en ontstentenis van bestuursleden en de 
genoemde highlights zijn er eigenlijk weinig wijzigingen. De secretaris stelt dat de 
voorgangers van dit bestuur uitstekend werk hebben verricht: veel was al prima geregeld. 

Om de statuten te kunnen aannemen dient 2/3 van de leden akkoord te gaan. Omdat er geen 667 
leden aanwezig zijn komt er, conform de huidige (en nieuwe) statuten een tweede vergadering 
waarin de dan aanwezige leden net als in deze vergadering met een 2/3 meerderheid akkoord 
moeten gaan. Deze vervolgvergadering zal plaatsvinden op 15 december. 
Nadat voorzitter Thomas Plochg heeft vastgesteld dat er verder geen vragen zijn over de 
voorgestelde statuten brengt hij deze in stemming. Ze worden met algemene stemmen 
aangenomen. 

7. Vervolgens wordt het nieuwe huishoudelijk reglement, dat is aangepast op basis van de 
nieuwe statuten besproken. Secretaris Paul Wessels licht toe dat hij naar aanleiding van een 
ingezonden vraag artikel 0 heeft hernoemd tot artikel 1 en artikel 1 tot artikel 1A. Artikel 1 
beschrijft nu de werkwijze van het bestuur. Het heeft geleid tot een bestuursreglement dat 
door alle bestuursleden wordt ondertekend bij hun aantreden en dat dient als leidraad voor 
hun functioneren. Een andere in het oog springende wijziging is een aanpassing van het 
privacy artikel: het aanvragen van een VOG voor o.a. trainers en de melding van 
bestuursleden bij de KvK worden nu expliciet genoemd. 

Theo Groot wijst op een onduidelijkheid in de gepresenteerde wijzigingen: daar staat de leeftijd van 
14 jaar om het stemrecht te mogen uitoefenen terwijl de statuten en het huishoudelijk regelement 
15 jaar noemen. De secretaris geeft aan dat hij dat foutief gemeld heeft. De leeftijd is 15 jaar. 
Lex Borghans  vindt het aantal van zes commissievergaderingen (artikel 1, lid 7) voor sommige 
commissies erg veel. Hij vindt drie een beter en realistischer aantal. Het bestuur deelt dit en zal dat 
aantal terugbrengen naar drie. 
Christl Foekema memoreert nog een keer nadrukkelijk artikel 8 over de verwachting jegens leden (en 
hun ouders) om vrijwilligerstaken op zich te nemen. Deze verwachting is echter geen verplichting. 
Lex Borghans zegt dat een verplichting ook vraagt om een sanctie, die staat niet vermeld. Hij is het 
eens met de secretaris dat het wel om een morele verplichting gaat. 
Hierna brengt de voorzitter het huishoudelijk reglement in stemming. Het wordt unaniem 
aangenomen. Dit onder de voorwaarde dat de statuten op 15 december nogmaals alsnog worden 
aangenomen.  

8. Als volgende agendapunt komt de begroting voor 2022 aan de orde. Penningmeester Jeroen 
Bach presenteert een aantal dia’s en geeft daar een toelichting op. Op dit ogenblik is er 
sprake van een kleine toename van het ledenaantal na een (ook beperkte) dip ten gevolgen 
van de Covidcrisis. Hij stelt dat we inzetten op 1000 betalende leden en de begroting is 
daarop dan ook gebaseerd. Er is een verwacht negatief saldo van € 9433,--. Voor 2021 is de 
verwachting een positief saldo van € 6282,--. 

Dit jaar is er € 2000,-- geïncasseerd aan sponsorgelden. Voor 2022 is de verwachting dat dat een 
hoger bedrag wordt omdat het bestuur een actief sponsorbeleid aan het ontwikkelen is. 
Er is verder een stijging van de kosten in vergelijking met dit jaar. Dat is eigenlijk altijd zo en  
heeft te maken met de begrote uitgaven voor trainingskosten. Als de club volgend jaar de volle tijd 
open is zullen de trainingskosten hoger zijn dan dit jaar. 
Er is verder een aparte post voor triatlon gereserveerd.  
Ook is er een innovatiebudget van € 10000,--. 
De commissies hebben hun budgetten aangevraagd. Daar heeft de penningmeester meestal al 
positief op gereageerd. Geen reactie wil overigens niet zeggen dat er geen akkoord is. Er zijn geen 
bijzondere financiële wensen geuit door de commissies. 
Ten aanzien van de evenementen verwacht de penningmeester een klein verlies van € 2000,--. 
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De lange-termijn-schulden gaan in 2022 naar € 0,--. De voorzieningen van € 89615 zijn bestemd voor 
de vervanging van het dak en voor kosten t.b.v. de oefenbaan in Birkhoven.  
Penningmeester Jeroen is tevreden over de ontwikkeling van het eigen vermogen. 
Omdat er verder geen vragen zijn brengt de voorzitter de begroting is stemming. Deze wordt 
unaniem aangenomen. 
Op basis van deze begroting en het feit dat de Atletiekunie de afdracht verhoogt met € 0,40 per lid, 
wil de penningmeester de jaarlijkse contributie verhogen met € 0,15 voor jaarbetalers en met € 1,15 
voor kwartaalbetalers. Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering aangenomen. 

9. De secretaris leest een formeel verslag van de statutenbespreking voor, dat moet worden 
toegevoegd aan de documenten voor de notaris die t.z.t. de statuten gaat passeren:  

 
UITTREKSEL uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid: 
Atletiekvereniging Triathlon, gezeteld te Amersfoort, kantoorhoudend Parnaskruid 31, 3824 PG 
Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
40507142 (RSIN nummer 815660443), hierna: de Vereniging, 
 
welke vergadering gehouden is op 1 december 2021,  
 
DIGITAAL via TEAMS i.v.m. coronaregels 
 
Als voorzitter treedt op Thomas Plochg. 
 
Als secretaris treedt op Paul Wessels. 
 
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met inachtneming van de wet 
(artikel 2:42 BW schrijft een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen voor) en van de statuten 
(die een termijn van 14 dagen voorschrijven) is bijeengeroepen en geagendeerd en dat aanwezig zijn 
de leden volgens de bijgevoegde presentielijst  
 
Thomas Plochg, Christl Foekema, Jeroen Bach, Floor van Donselaar, Dick Hutten, Hans Zuilhof, Bart 
Götte, Ron Moeliker, Flip de Leeuw, Dick Boer, John Waardenburg, Klaas Boogaard,  Mark Wossink, 
Paul Wessels, Lex Borghans, Susan Hagevoort, Matt Schillings, Theo Groot, Loes van Puijenbroek, Ron 
Martens, Hedy Van Ginkel.  
 
De volgende leden zijn door middel van volmachten vertegenwoordigd op de vergadering: 
Tineke van Erp, Ben Hermsen, Jos Schoenmakers, allen vertegenwoordigd door de secretaris, Paul 
Wessels 
 
De voorzitter constateert dat niet voldoende leden aanwezig c.q. vertegenwoordigd zijn om besluiten 
te kunnen nemen conform artikel 18 van de statuten. Zodoende kan in de onderhavige vergadering 
niet worden besloten tot wijziging van de statuten. 
 
Dit uittreksel uit de notulen wordt door de secretaris voorgelezen en door de vergadering met 
algemene stemmen onmiddellijk vastgesteld. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Dit  uittreksel wordt unaniem geaccordeerd. 

10. Rondvraag. Christl Foekema vraagt hoe de leden deze soort vergaderingen ervaren. John 
Waardenburg vindt het positief en efficiënt. Floor van Donselaar meldt dat ze het als 
kersvers lid vanzelfsprekend vindt aan te sluiten. Ze is warm ontvangen in de vereniging en is 
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wel enigszins verbaasd over het geringe aantal aanwezigen. Ze had eigenlijk wel de helft van 
de leden verwacht. 

11. John Waardenburg complimenteert de voorzitter voor zijn leiding. Lex Borghans steunt dit. 
Onder dankzegging sluit voorzitter Thomas Plochg de vergadering en stopt hij de opname 
rond 21.10.uur. 

 
Amersfoort, 3 december 2021 
Paul Wessels, secretaris 
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3. Jaarverslag Bestuurszaken 2021 
 
Inleiding 
Aan het begin van 2021 hadden we goede hoop dat de coronapandemie snel zou uitdoven. Die hoop 
bleek echter ijdel. Ook dit jaar hebben we door corona te weinig met elkaar kunnen sporten, huilen, 
lachen en gezelligheid ervaren. Het was iedere keer improviseren (online vergaderingen en ALV’s!), 
en ik ben trots hoe we dat met elkaar hebben kunnen doen. Naar mijn smaak hebben we geen 
enkele gelegenheid laten liggen om binnen de mogelijkheden sporttrainingen en wedstrijden te 
organiseren. Ik vind dat een groot compliment waard voor eenieder die daar zijn of haar steentje aan 
bijgedragen heeft.    
Het bestuur heeft in 2021 weer hard gewerkt en diverse resultaten zijn behaald. Daarnaast heeft het 
er mede voor zorggedragen dat de club kon blijven functioneren. Tot slot zijn we met de leden en 
commissies in gesprek gegaan over onze strategische ambities de komende jaren.   
 
Bestuurssamenstelling 
In de samenstelling van het bestuur vonden in 2021 enkele wisselingen plaats. Theo Hendriksen en 
Boudewijn ten Haken hebben het bestuur verlaten. Bij deze willen we hen nogmaals enorm danken 
voor hun inzet en bijdragen. We zijn blij dat zowel Theo als Boudewijn actief blijven binnen de club. 
Theo in de evenementencommissie en Boudewijn als AVT trainer.  
Gelukkig zijn er ook mensen die het bestuur zijn komen versterken: Matt Schillings, Mark Wossink en 
Hans Zuilhof. Verheugend is dat nu weer alle bestuurszetels bezet zijn. Aldus was de samenstelling 
van het bestuur in 2021 als volgt:  
 

 
V.l.n.r.: Paul Wessels (secretaris, veilig sporten, archiefcommissie, ict), Bart Götte (jeugdcommissie), Hans Zuilhof 
(commissie wedstrijdevenementen, sponsoring), Jeroen Bach (penningmeester), Thomas Plochg (voorzitter & commissie 
medische zaken), Matt Schillings (vrijwilligersbeleid, coördinatie en uitvoering)), Christl Foekema (PR & communicatie), 
Susan Hagevoort (beheercommissie, kledingcommissie) en Mark Wossink (trainerszaken alle sporten, blessurepreventie)  

 
Financieel 
Het jaar 2021 werd afgesloten met een resultaat van € 24897,--. De financiële details m.b.t. zijn in 
hoofdstuk 5 van dit jaarverslag te vinden. 
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Aantal leden 
Het aantal leden eind december 2021 was in totaal 969. Het aantal volwassenen bedroeg 767: 411 
mannen en 356 vrouwen. Het aantal jeugdleden bedroeg 202: 106 jongens en 96 meisjes. 
Het aantal leden is voor het achtereenvolgende jaar gedaald met 3% ten opzichte van 2020 (995). Nu 
de coronapandemie achter de rug lijkt, hebben we goede hoop dat in 2022 de instroom weer op 
gang komt.  
 
Commissies 
Ook in 2021 heeft het tijdelijke Coronateam belangrijk werk verricht. Gedurende het jaar zorgden zij 
dat de landelijke beleidsmaatregelen vertaald werden 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 zijn inzet.  
  
Verder hebben zich in 2021, zoals elk jaar gebruikelijk is, wel diverse wisselingen voorgedaan in de 
samenstelling van de commissies. 
 
Wedstrijdevenementen 
In 2021 konden een aantal wedstrijdevenementen niet doorgaan. Gelukkig konden enkele 
wedstrijden -in aangepaste vorm- wel doorgang vinden:  

▪ De clubkampioenschappen cross op 13 maart 2021 

 
▪ De Funtriatlon op 7 juli 2021 
▪ De 5e Editie Keistad Triathlon 2021 
▪ De Keistad Baancompetitie in het najaar 
▪ De Vlasakkerloop op 28 november 2021 

 
Extra baan Birkhoven 
Een bijzondere gebeurtenis in 2021 was de uitbreiding van de trainingsbaan Birkhoven. Er is een 
extra lus van beton aangelegd, waardoor de jeugdige sporters met een beperking de mogelijkheid 
hebben gekregen om een volle ronde te trainen. Dankzij de bijdragen van een groot aantal fondsen 
en sponsoren is het benodigde geld bijeen gebracht. Hulde voor de enthousiaste groep leden en 
trainers van AV Triathlon die zich heeft ingezet voor de fondsenwerving. 
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Stichting Atletiek Platform Amersfoort 
In juni was een historisch moment. AV Triathlon en AV Altis sloegen toen de handen inéén om 
Amersfoort nog vitaler te maken door het gebruik van beide atletiekbanen in Amersfoort onder te 
brengen in een gezamenlijke stichting: Stichting Atletiek Platform Amersfoort. De stichting zal de 
huurovereenkomsten van de atletiekaccommodaties sluiten met de SRO om vervolgens de banen te 
verhuren aan beide clubs, maar ook aan andere belangstellenden, zoals scholen, sportverenigingen, 
fysiotherapeuten, ziektekostenverzekeraars of ZZP-sportprofessionals. De stichting wil uitgroeien tot 
een platform dat als doel heeft Amersfoort nog vitaler te maken. Het bestuur van de stichting 
bestaat uit Willem Struijs, Lex Borghans en Herman Crezee. Zie de foto hieronder. 

 
 
Verder met Samen Bewust Buiten Beleven 
In 2021 is voortgang gemaakt met het vertalen van de lange termijn ambities S-B-B-B naar een 
strategisch meerjarenbeleidsplan. We hebben vervolgstappen gezet door samen met de commissies 
te bepalen hoe SBBB-proof we al zijn en waarin we ons nog verder kunnen ontwikkelen. Vijf 
inhoudelijke ambities hebben we met elkaar benoemd: 1) het werven van jongere leden, 2) het 
flexibiliseren van het trainingsaanbod, 3) het ombouwen van de kantine tot echt clubhuis, 4) van 
gestolde vereniging naar dynamisch platform en 5) het verbeteren van de samenwerking met 
derden. 
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Documenten op orde 
In 2021 zijn een aantal documenten op orde gebracht waaronder de statuten, het huishoudelijk 
reglement en is er een nieuw bestuursreglement vastgesteld. Dat was nodig vanwege de nieuwe wet 
WBTR die op 1 juli 2021 van kracht werd.  
 
Tot slot 
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 2021 
 
Het afgelopen jaar zijn – na jaren van betrokkenheid – een aantal commissieleden gestopt:  

• Anique van der Meijden,  

• Boudewijn ten Haken,  

• Joop Aalbers,  

• Joop Klein Haarhuis,  
(maakt inmiddels onderdeel uit van de zogenoemde 2e schil en verzorgt nog steeds onze interne 
trainersopleiding).  
  
En zijn er gelukkig ook een tweetal nieuwe leden verwelkomd:  

• Matt Schillings,  

• Peter Philipsen.  
  
Daarmee stond het jaar 2021 vooral in het teken van veel wisselingen binnen de commissie en 
uiteraard het inspelen op alle voor AVT relevante Covid-19 maatregelen. Zonder in detail te treden 
van alle maatregelen en hoe daarmee is omgegaan, lag voor ons het zwaartepunt bij het betrokken 
houden van onze lopers en het helpen van trainers die daarmee moeite hadden.  
  
Overigens hebben de Covid-19 maatregelen ook voor positieve aspecten gezorgd: het heeft 

• een boost gegeven aan onze online aanwezigheid op Strava,  

• gezorgd voor de nodige afwisseling in de periode dat we vanaf verschillende locaties training 
gaven.  
  
Naast het voorgaande hebben we geprobeerd meer structuur aan te brengen binnen de commissie; 
waar staan we voor, wat is onze missie en hoe verdelen we onze portefeuilles. Dit is voor een deel uit 
de verf gekomen, maar door de vele wisselingen is het nog niet helemaal zoals we het hebben willen.  
  
Met name gedurende de 2e helft van het jaar is de aandacht vooral uitgegaan naar het ‘herstellen’ 
van onze relatie met alle hardlooptrainers. Door het uitblijven van fysiek contact was de relatie niet 
meer zoals we voor Corona gewend waren. Er is enerzijds veel aandacht besteed aan ‘digitaliseren’ 
van aanbod als aan het gebruik van digitale middelen om in contact te komen en blijven met de 
leden in de loopgroepen. Daarnaast heeft Joop samen met Peter na lange tijd weer een zeer 
veelbelovende en enthousiast groep nieuwe trainers ‘opgeleverd’. Met dank aan Joop en Peter.  
Middels een fysieke trainersbrunch hebben we in de Coronaperiode toch nog de gelegenheid gehad 
om een twintigtal trainers in het clubhuis te ontmoeten. Het werd een geanimeerde sessie waarbij 
op een leuke wijze intervisie is georganiseerd, en daarmee informatie is opgehaald om het thema 
deskundigheidsbevordering te gaan concretiseren.  
  
Ook hebben we actief gewerkt aan het verstevigen van onze relatie met de Medische Commissie. Als 
we afgaan op de succesvolle samenwerking bij het organiseren van de reanimatie trainingen is dat 
ook zeker gelukt. Met dank aan Dorien, Angelique en Peter.  
De introductie van de eerste AVT special pilot ‘Running Bootcamp Pro’ heeft veel van onze aandacht 
gevraagd, zowel binnen onze commissie, als in de relatie met het bestuur als met een deel van onze 
trainers. Eind 2021 hebben we als TC onze input kunnen geven op de bestuurlijke (en inhoudelijke) 
evaluatie en hopen dat deze evaluatie zal bijdragen aan een goed vervolg op het idee van ‘specials’.    
Op dit moment is de TC smal qua omvang (4 leden) maar voldoende slagvaardig om zaken snel op te 
pakken. Dat komt mede door de onderlinge klik tussen de leden, die elkaar goed aanvullen. We zijn 
vooral blij met het aanblijven van Ruud binnen de commissie en Joop als opleider in de 2e schil. In 



 13 

Matt hebben we een goede linking pin met het bestuur en bovendien een extra dosis bestuurlijke 
ervaring. Peter heeft zich zowel bij de opleiding van trainers als bij de reanimatietraining en 
calamiteitenprocedure bijzonder verdienstelijk gemaakt.  

 
 
Vooruitblik 2022 
 
Op 12 januari jl. hebben we vooruitgeblikt naar 2022. Hieruit zijn 4 hoofddoelstellingen naar voren 
gekomen welke we gedurende het jaar verder zullen concretiseren en vormgeven.  
  

1. Verbinding met onze trainers zowel informeel als inhoudelijk, met focus op;  
- De TC moet benaderbaar zijn voor de trainers om een over en weer een betere 
relatie te kunnen onderhouden, hoe kunnen we ons contact met trainers het beste 
vormgeven (denk daarbij bijv. aan het in ere herstellen van vaste contactpersonen per 
discipline / loopniveau)  
- Wat werkt inspirerend en motiverend voor trainers?  
- Hoe kunnen we na een succesvolle interne opleiding ook trainers (blijven) opleiden 
tot een hoger niveau zoals bijv. Looptrainer niveau 3 van de KNAU?  

2. Verbinding met onze omgeving  
- Framerunners,  

We overwegen om Frame Running volwassen onderdeel uit te laten maken van de TC,  
- Medische Commissie,   

We zijn met de MC in gesprek om beide commissies samen te voegen gezien de enorme overlap van 
beide aandachtsgebieden,  

- Altis  
Begin 2022 zullen we samen met de TC van Altis onderzoeken hoe we onze samenwerking kunnen 
intensiveren na eerdere succesvolle initiatieven uit voorgaande jaren zoals de Hexathlon en de 
Marathongroep. 

- Wandelsport: Zeker voor onze wat oudere hardlopers blijkt dat indien hardlopen te 
blessuregevoelig wordt, het aanbod vanuit de commissie Wandelsport een alternatief 
kan zijn. Wellicht ook in combinatie met ‘herstel’.  

3. Verbeteren van ons trainingsaanbod  
De verhouding tussen het aantal lopers per groep en de trainer moet terug in balans. Daarnaast 
geven we nu training aan niveau groepen (1,2…5) EN aan verschillende disciplines en clinics 
(Trailrunning, Bootcamp, Start Running, e.a.).   
Op basis van een beter contact met onze lopers (whatsapp groep, AVT app) moet de 
trainingsbehoefte duidelijker worden zodat we ons aanbod hierop aan kunnen passen. En daarbij 
veel bewuster een model hanteren o.b.v. niveau, cafetaria-model of anders. Dit grijpt allemaal op 
elkaar in omdat veel lopers op niveau X lopen omdat Y zo’n leuke trainer is of de groep juist zo 
gezellig…  
Daarnaast zal ook aandacht moeten zijn voor de rol en invloed van ‘specials’ binnen het aanbod. 

4. Verstevigen van onze structuur  
Hierbij valt te denke aan korte lijntjes, voorspelbaarheid en efficiency verbeteringen d.m.v. 
bijvoorbeeld:  

- Een ‘vaste’  activiteiten kalender voor 2022,  
- Uitbouw van onze 2e schil voor diverse andere onderwerpen naast ‘opleiden’.  
- Afspraken maken met Vrijwilligerscie. over vrijwilligersbeleid, ook in combinatie met 
organisatie van evenementen. 

  
De huidige leden van de commissie zijn: Ruud van den Eshof, Peter Philipsen, Matt Schillings, Bastiaan Grimm  
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4.2. Triathloncommissie  
 

Verslag 2021 
 
1 Terugblik 
1.1 Triathlon 
De triathloncompetitie is voor de vereniging een verbindend element. Door de corona is er dit jaar 
een beperkte competitie gehouden. 
Deelname aan de competitie wordt door de vereniging gefaciliteerd. 
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 2021 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 vrijdagochtend 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 2021 waren er diverse COVID-restricties aan het gebruik van het bad. Er zijn perioden geweest 
waarbij het bad volledig gesloten was, of slechts toegankelijk was voor een beperkt aantal 
zwemmers, eventueel in combinatie met een QR-code. Net als in 2020 heeft Robert van der Kieft een 
fantastische bijdrage geleverd als coördinator van de zwemtrainingen. 
In de zomermaanden is er weer veelvuldig buiten gezwommen (Henschotermeer, Zeumeren). Het 
animo varieerde van enkele deelnemers bij koud weer tot ca. 25 bij zeer aangenaam warm weer. Het 
open water zwemmen valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en is geen 
verenigingsactiviteit. 
 
1.3 Fietsen 
Wielrennen april-september 
Kern van het wielrennen zijn de maandagavondtrainingen. Indien corona dit toeliet vonden de 
trainingen plaats in meerdere niveaus, aantal deelnemers varieerde per avond tussen en 30.  
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 triatlon 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 is stabiel en  bedraagt momenteel 80 leden. De sfeer tijdens de trainingen, 
het diverse activiteitenaanbod en de handzame flyer dragen hier zeker aan bij. 
In het slot van 2021 gooide de COVID-restricties roet in het eten ten aanzien van een aantal speciale 
tochten. De weersomstandigheden zijn er ook debet aan geweest dat een enkele training geen 
doorgang kon vinden.  
De trainingen worden gegeven in drie groepen op drie niveaus: beginner, sportief en uitdagend. 
Aantal deelnemer per trainingsochtend schommelt rond de 25.  
Indoor fietstrainingen winter 
Na de winter van 2021 is het tacxen gestopt. Hans van der Linden heeft als trainer afscheid genomen, 
na jaren van trouwe inzet. Er is niet voorzien in opvolging van Hans.  
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1.4 Trainers 2021 
Onze trainers in 2021: 
Zwemmen: Harry den Boer, Wouter Berendsen, Hans v.d. Linden en Peter van Mosel 
Wielrentrainers: Mark Wossink, Gerjan van Roekel, Sander Teeuwisse,  
Triathlontrainer: Harry den Boer en Wouter Berendsen 
Wielrennen voorrijders: Raymond Kievit, Frank Zaal 
Mountainbiken: John Waardenburg, Gerrit van Gessel, Desiree van Hooidonk, Marc Veekamp, , Jesse 
Westenberg, Sander Teeuwisse.  
Tacxtrainer: Hans van der Linden 
 
1.5 Triathloncommissie 
De commissie is eind 2021 weer opgestart. 
Communicatie 
 

Vooruitblik 2022 
 
Plannen voor 2022 
Nader te bepalen 
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4.3. Commissie Jeugdzaken 
Verslag 2021 
 
 
Trainingen veelal gecontinueerd. Wedstrijden vaak gecanceld. In 2021 heeft ondanks Corona de 
jeugdsport relatief veel doorgang kunnen vinden. De trainingen zijn grotendeels gecontinueerd. 
Helaas is dat niet het geval geweest voor de meeste wedstrijden. Zowel de regionale cross 
competitie, de regio baancompetitie, een aantal andere wedstrijden hebben voor het tweede jaar op 
rij grotendeels geen doorgang kunnen vinden. 
 
Zeer positief kijken we terug op de wedstrijden die we in verenigingsverband wel voor de jeugd 
doorgang konden laten vinden: de clubkampioenschappen cross, de clubkampioenschappen Baan, de 
Vlasakkerloop & de kei competitie baan. 
 
Het initiatief om met alle deelnemers en trainers naar de baanwedstrijd in Huizen per bus af te reizen 
was zeer geslaagd. Voor de jeugd was het een ‘schoolreisje’ dat recht doet aan ‘Samen’ en de 
‘Beleving’ rondom wedstrijden.  
 
Trainersopleidingen Jeugd succesvol. We kijken ook tevreden terug op de trainersopleidingen. De 
aanwas van nieuwe trainers is een blijvend aandachtspunt maar samen met deelnemers van andere 
regionale verenigingen hebben we als club de abat2 cursussen georganiseerd. In 2021 hadden we als 
doel om drie clinics te organiseren gericht op specifieke onderdelen. Dit is niet gelukt en hopen we in 
2022 wel invulling te geven. 
 
Beleid gericht op inzet junioren als trainer geslaagd. Ook kijken we positief terug op de wijze waarop 
de inzet van junior-trainers vorm heeft gekregen. Er bleek onder de oudere junioren veel animo om 
als trainer jeugdtrainingen te geven. Zowel bij de pupillen, de framerunners, en de junioren worden 
nu trainingen gegeven door oudere junioren. Om het geven van trainingen door jongeren 
aantrekkelijker te maken zien we dat we concurreren met bijbaantjes. Mede daarom hebben we 
voor junior trainers de trainersvergoedingen aantrekkelijker gemaakt en stimuleren we hen om deel 
te nemen aan de trainersopleidingen en cursussen. 
 
Vrijwilligersinzet blijft kwetsbaar. Met wederom een coronajaar achter de rug, is de inzet en 
betrokkenheid van ouders nog niet op het gewenste niveau. De natuurlijke contactmomenten voor 
ouders om elkaar te ontmoeten en te leren kennen zijn zeer beperkt geweest. Hoewel de 
contactoudergroepen (Whatsapp) zijn geïmplementeerd, blijft het lastig om ouders te verleiden voor 
vrijwilligerstaken. Het gaat niet vanzelf en we hebben nog geen invulling kunnen geven om adequaat 
afscheid te nemen van de vrijblijvendheid rondom ouderinzet. 
 
Informatie-uitwisseling kan beter. Waar we in praktische zin tegen aanlopen is de moeizame wijze 
waarop we binnen de vereniging elkaar kunnen vinden en bereiken. Het snel en laagdrempelig 
achterhalen van informatie, contactgegevens van leden, of in ons geval: ouders (ook bij nood), het 
continue zoeken naar wie waarover gaat, en het ontbreken van een op samenwerking gerichte (ict) 
infrastructuur maakt het er niet makkelijker op. Breed wordt onderkend dat mensen specifiek en 
actief benaderen het beste werkt voor inzet vrijwilligerstaken. Echter, als je niet weet wie de leden 
zijn in de vereniging, maakt het ons wel erg afhankelijk van interne netwerken. Bij de jeugd hebben 
we bovendien te maken met ouders die veelal geen lid zijn van de vereniging maar wel betrokken 
moeten worden. 
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Belang jeugdsport door vereniging erkend. Als jeugdcommissie hebben we in 2021 ervaren dat het 
bestuur de jeugdsport actief steunt. Initiatieven die we hebben voorgesteld om het jeugdbeleid een 
stap verder te brengen zijn positief ontvangen door het bestuur en we waarderen dat er wordt 
meegedacht en wordt uitgegaan van mogelijkheden. In 2022 willen we deze lijn voortzetten om 
daarmee ook voor de vereniging een bijdrage te leveren voor vernieuwing en de invulling van SBBB. 
 

Vooruitblik 2022 
 
In 2022 hopen we dat we het trainingsaanbod voor de jeugd evenals de reguliere wedstrijdkalender 
weer kunnen volgen. In 2021 hebben we veel van onze doelstellingen behaald en willen we deze in 
2022 grotendeels continueren. Tegelijkertijd realiseren we ons dat na twee jaar coronabeleid ook 
onze vereniging voor een aantal uitdagingen zal komen te staan om terug te keren naar ‘normaal’. 
 
Daarom hebben wij voor 2022 naast het reguliere beleid de volgende speerpunten gedefinieerd: 

• Regio baancompetitie: De pilot om met de bus naar de wedstrijden in de regio te gaan was 
een succes. In 2022 willen we daarom samen naar alle drie de regio-wedstrijden met de bus 
gaan. 

• Opleidingen Trainers. Net als in 2022 willen we ook dit jaar weer een cursus aanbod 
verzorgen voor aBat2 en bBat3. Hierbij nodigen we ook de andere verenigingen uit om deel 
te nemen (urgente vraag vanuit Nijkerk, Pijnenburg & Baarn). 

• Clinics. We willen op specifieke onderdelen drie clinics organiseren gericht op trainers en 
junioren.  

• Vrijwilligersbeleid moderniseren. AV Triathlon is bezig om haar vrijwilligersbeleid verder 
vorm te geven. Vanuit de jeugd zouden we graag daarin participeren en als pilot 
functioneren. Mede ook omdat we met ‘ouders’ in plaats van leden willen borgen dat hier 
rekening mee wordt gehouden. We zijn een voorstander van actieve toewijzing van 
vrijwilligersbeleid aan leden en ouders. 

• Sponsoring. In afwachting van de richtlijnen van bestuur willen we sponsorgelden 
aantrekken om voor de jeugd de sportbeleving verder te stimuleren. 

 
Informatie uitwisseling. Daarnaast zouden we het bestuur willen vragen om werk te maken van een 
een betere infrastructuur voor de vereniging als geheel om op laagdrempelige wijze informatie te 
delen en het makkelijker te maken om andere leden/ouders met relevante expertise en inzet te 
kunnen benaderen.   
 
De commissie bestond in 2021 uit: 
Voorzitter: Vacant; Secretaris: Vacant; Trainingen Pupillen: Rinie Hilhorst; Trainingen Junioren: Wiep van Apeldoorn; 
Trainingen Framerunners: Henriette Stemerdink; Communicatie: Laurens van Hofslot; Wedstrijdsecretariaat Jun.:René van 
der Veen; Wedstrijdsecretariaat Pup.: Michelle Robinson; Sociaal Programma Jeugd: Koen Bakker; Bestuurslid jeugd: Bart 
Götte. 
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4.4. Commissie Framerunners 
Verslag 2021 
 
Aantal atleten: 
In 2021 is de groep gegroeid van 6 naar 11 atleten.  
 
Trainers: 
1 trainer (Henriette)  heeft verdiepingsworkshop en de assistent looptrainerscursus (ALT-2) afgerond.  
1 nieuwe trainer (Jessica Pagter) heeft assistent looptrainerscursus (ALT-2) afgerond en gaat in 2022 
de volwassenengroep trainen.  
Overige trainers gaan in voorjaar 2022 cursussen doen.  
 
Trainingen: 
Elke maandag (m.u.v. schoolvakanties) was er training op de baan.  
Alle atleten zijn vrijwel altijd aanwezig bij de trainingen. Waar nodig zijn trainingen steeds aangepast 
aan de geldende coronamaatregelen, zodat de trainingen door konden gaan.  
Elke maand was er bostraining en in december zelfs wekelijks. 
 
Materialen: 
In 2021 hebben we een running frame gekregen van Saan Foundation.  
Alle atleten die nu een frame van AVT lenen, hebben uitzicht op hun eigen frame op korte termijn. 
In de zomer zijn alle spullen van Frame Running verhuisd van de zeecontainer naar de vaste berging 
in het clubhuis.  
 
PR: 
Clinic voor kinderen en volwassenen Leusden – 19 mei 2021 
Clinic op mytylschool De Kleine Prins Hilversum – september 2021 
 
Evenementen en wedstrijden: 
13 maart: clubkampioenschappen cross 
17 april: club oefenwedstrijd 
Mei: virtuele Dirk Kuyt Foundation Regiocompetitie 
5 juni: club oefenwedstrijd 
19 – 26 juni: Frame Running 4-daagse, home-edition 
7 juli: funtriatlon 
12 juli: Pannenkoekentraining 
4 september: hexathlon – AVT sportdag 
26 september: Clubkampioenschappen baan 
28 november: Vlasakkerloop 
 
 

Vooruitblik 2022 
 
Uit het meerjarenplan 2019-2023: 
Frame Running is een regulier onderdeel van AV Triathlon en is goed geborgd binnen de vereniging.  
 
In 2022 nemen we hiervoor de volgende concrete stappen: 

- Starten met een volwassenen trainingsgroep. Er is gebleken animo onder volwassenen én de 
jeugdleden worden langzamerhand ook 18 jaar of ouder. Voor de borging is het dus van 
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belang dat er doorstroming kan plaatsvinden. Tegelijkertijd komt er daardoor weer meer plek 
voor nieuwe jeugdleden.  

- De Frame Running trainers worden uiteindelijk (2022-2023) vertegenwoordigd in de 
jeugdcommissie door de coördinators van de pupillen en de junioren en bij de commissie 
hardlopen volwassenen. In 2022 wordt een begin gemaakt met het overdragen van taken en 
verantwoordelijkheden in de jeugdcommissie 

 
Atleten: 
We mikken op groei van de totale groep Frame Running atleten. Tegelijkertijd vinden het vormen van 
een hecht team en een veilige sfeer ook belangrijk. Ook is een evenwichtige opbouw van de groep 
(leeftijd, beperking, benodigde begeleiding) van belang. Daarnaast is ook tijd nodig om te zorgen dat 
de framerunners mee kunnen doen met alle activiteiten en zichtbaar worden voor andere trainers en 
atleten.  
In 2022 starten we met het aanbieden van trainingen voor volwassenen met nieuwe trainers. 
Hierdoor komt er plek voor nieuwe jeugdatleten. 
Voorzichtige schatting: groei tot 18 atleten in totaal, 6 volwassenen, 6 junioren, 6 pupillen. 
 
Trainingen: 
Alle Frame Running trainingen starten vanuit het clubhuis.* 
Maandag wekelijks 17 – 18 uur op trainingsbaan Birkhoven. 
Zaterdag (bostraining) wordt in 2022 uitgebreid naar 1x per 2 weken (bij voldoende trainers, in 2021 
is de bostraining 1x per maand) 
*In aanloop naar wedstrijden zullen we ook graag kunnen trainen op de Schothorsterlaan (voor de 
400, 800 en 1500 meter) 
Bij toenemend aantal leden of bij het starten van de volwassenengroep is wellicht een extra/andere 
trainingstijd nodig.  
Het trainingsniveau van de groep wordt duidelijk hoger. Een aantal atleten gaat in 2022 trainen voor 
een 5 km-loop of zelfs een 10 km-loop.  
 
Trainers: 
Doel:  
Alle trainers en alle assistent trainers volgen de basiscursus Frame Running of hebben die al gevolgd.  
Elke groep heeft minimaal 2 (dus totaal 6) trainers die daarnaast nog een andere ‘kwalificatie’ 
hebben (fysiotherapeut, sportleraar, verdiepingsworkshop Frame Running, cursus assistent 
looptrainer of ABAT2 of BAT3) 

- minimaal 2 ouders en 4 nieuwe trainers nemen in 2022 deel aan de basiscursus Frame 
Running. Het plan is om die cursus bij AVT te organiseren en open te stellen voor trainers van 
andere verenigingen.  

- Minimaal 3 trainers nemen in 2022 deel aan de BAT3, de ABAT2 en/of de 
verdiepingsworkshop Frame Running 

- Werven van 2 trainers voor de volwassenen groep 
In het voorjaar organiseren we in ons clubhuis de basiscursus Frame Running 
Zo mogelijk en bij voldoende belangstelling organiseren we ook zelf de verdiepingsworkshop Frame 
Running.  
De nationale inspiratiebijeenkomst voor Frame Running trainers, atleten en andere belangstellenden 
uit heel Nederland wordt in maart 2022 wederom in ons clubhuis gehouden.  
 
Evenementen en wedstrijden waar we in 2022 met het hele team aan willen deelnemen: 
- 2x clubkampioenschappen (cross en baan) 
- Vlasakkerloop 
- Funtriathlon  
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- Frame Running Cup, 26 juni Lelystad.  
- Marathon Amersfoort 
- Dirk Kuyt Foundation Regiocompetitie, 3 wedstrijden in de regio– vraag aan woc baan om ook 1 
thuiswedstrijd te organiseren.  
- pupillenweekend/juniorenweekend 
- pannenkoekentraining (laatste voor de zomer) 
- deelname aan alle clubbrede activiteiten passend bij de leeftijd/ontwikkeling van de atleet** 
 
**Hiervoor is het nodig dat activiteiten en accommodatie toegankelijk zijn voor deze doelgroep. Niet 
alle atleten zullen aan alles mee willen doen en niet alles zal voor iedereen passend zijn. Dat is niet 
erg. Allereerst is nodig dat onze atleten zichtbaar zijn en niet ‘vergeten’ worden in de organisatie en 
bij de uitnodiging. Dit geldt op dit moment voor de jeugd, maar vanaf het voorjaar eveneens voor de 
volwassen atleten.  
 
PR: 
- clinic op onze eigen trainingsbaan – planning voorjaar 2022 
- clinic in één van de omliggende plaatsen (Nijkerk?) 
- mogelijke PR in aanloop naar deelname aan Marathon Amersfoort en andere evenementen 
- Bijhouden Facebook en website 
- Deelname aan schoolsport (kies je sport) 
- Scholen (regulier) in de regio benaderen om Frame Running te promoten, zo mogelijk via de 
buursportcoach 
- deelname aan kies-je-sport voor basisonderwijs en middelbaar onderwijs 
- Mytylschool de Kleine Prins Utrecht bezoeken om Frame Running te promoten 
 
Fondsenwerving: 
Gerichte fondsenwerving voor een groter running frame (training voor volwassenen) en voor 
aangepaste trainingsmaterialen 
 
De commissie zal veel informeel overleg hebben en ca. 4 keer formeel vergaderen. Eén keer hiervan 
zullen we combineren met een gezamenlijk etentje.  
 
Eén commissielid zal ook deelnemen aan de jeugdcommissie en tegelijkertijd proberen om daar 
taken over te dragen (cq Frame Running steeds zichtbaar maken en onder de aandacht brengen) aan 
de pupillen- en juniorencoördinator. 
 
Commissie Framerunning: Gerda Visser; Gabrielle van Asbeck; Henriette Stemerdink; (Christl Foekema – ondersteuning 
PR&communicatie)
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4.5. Commissie Wandelsporten 
Verslag 2021 
 
Algemeen 
 
2021 was opnieuw vanwege de coronacrisis voor iedereen een 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 de vele beperkingen heeft de commissie kunnen vaststellen dat het aantal beoefenaars van 
Nordic Walking (verder NW te noemen) en het aantal beoefenaars van Sportief Wandelen (verder 
SW te noemen) nagenoeg gelijk is gebleven. Opzeggingen in 2021 waren veelal gerelateerd aan 
gezondheidsklachten en, in incidentele gevallen, verhuizingen naar een andere plaats. 
 
Organisatie 
 
De Cie. Wandelsport was, op twee openstaande vacature na, in 2021 bijna compleet maar heeft 
vanwege de coronacrisis slechts één keer “digitaal” vergaderd. 
 
Bij de Cie. Wandelsport staan momenteel twee vacatures open voor algemene commissieleden. 
 
Activiteiten 
 

• Net als iedereen heeft ook de wandelsport opnieuw “last” gehad van de Covid-19 crisis. 
In het begin van 2021 zijn de verschillende NW- en SW-groepen gestart vanaf de alternatieve 
startlocaties vervolgens zijn zij, stapsgewijs, weer vanaf het clubhuis van start gegaan. 
 
Het gezellig samenzijn na een training, dat zo kenmerkend is voor de NW- en SW-groepen, was 
ook in 2021 niet van toepassing. In de periode dat er opnieuw geen groepstraining gegeven 
mocht worden, hebben veel leden elkaar opgezocht om opnieuw individueel te gaan wandelen. 

 
Ook hebben een paar trainers, tijdens de aanscherping van de maatregelen, opnieuw wandelaars 
uitgenodigd om in klein verband trainingen te volgen. Wederom werd er weer vanaf en alternatieve 
locatie gestart. Dat hier behoefte aan was bleek wel uit het aantal aanmeldingen zodat er, ook nu 
weer, soms 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 2021 hebben een paar Nordic Walkers en Sportief Wandelaars zich aangemeld voor het 
uitzetten van de diverse wandelroutes bij de Vlasakkerloop die vervolgens, gelukkig voor ons, 
gewoon kon doorgaan.  

• In oktober, november en december 2021 zijn er achter elkaar twee basiscursussen Nordic 
Walking techniek gegeven van elk 4 lessen. De eerst cursus voor niet leden en de tweede 



 
22 

cursus voor leden van A.V. Triathlon. Een aantal van de deelnemers aan deze cursussen nam 
in november en december al deel aan de Nordic Walking trainingen. 

 
Trainers 
 
Vanwege het stoppen van trainers zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe trainers en/of gidsen voor 
Nordic Walking en Sportief Wandelen. De “zoektocht” hiernaar heeft tot nu toe geleidt, tot één 
aanmelding voor gids maar vanwege persoonlijke omstandigheden heeft de opleiding nog niet plaats 
gevonden. Ook de in mei 2021 verstuurde mailing aan alle NW- en SW-ers heeft jammer genoeg niet 
tot enig resultaat geleidt, maar wij blijven zoeken. 
 
De voor maart geplande wandeltrainersdag heeft géén doorgang kunnen vinden. Een 3-tal SW-
trainers heeft echter in november wel deelgenomen aan de looptrainersdag op Papendal. 
 
Nordic Walking trainer Georg Stoelinga heeft op 4 december 2021 afscheid genomen als trainer in 
verband met toekomstige verhuizing. Voormalig hardlooptrainer Henk van der Linde heeft zich voor 
de Nordic Walking groep op de woensdagmorgen beschikbaar gesteld als tweede trainer naast Joke 
Mannien. 
 
Alle reguliere Nordic Walking en Sportief Wandelen trainers hebben in juli een uitnodiging 
gekregen voor het passen van een nieuwe zomer trainersjas en bijpassend T-shirt. Eind november is 
het merendeel van de bestelde kleding uitgeleverd maar vanwege de coronacrisis zijn er bij de 
fabrikant logistieke- en voorraad problemen ontstaan waardoor, tot op heden, nog niet alle jassen 
geleverd zijn, de prognose is dat de nalevering pas in het voorjaar 2022 kan plaats vinden. 
De reeds geleverde kleding is naar de drukker gebracht maar de uitgifte hiervan wordt 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 2021 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 2021 één keer bijeengekomen voor overleg. 
 

 
Vooruitblik 2022 
 
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. 
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• 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, Anita Bootsma (secretaris), Frans 
Kamps, Brigitta Kellerman (parttime), Roger Kellerman (voorzitter), Piet van ’t Klooster, Flip de Leeuw, Gerard van Schaik, 
Ria Weitkamp en Paul Wessels (contactpersoon bestuur).    
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4.6. Commissie WOC baan 
Verslag 2021 
 
Opnieuw corona als spelbreker 
Net als in 2020 werd het wedstrijdseizoen gedomineerd door de beperkingen vanwege de 
coronapandemie. Een groot deel van het voorjaar was het alleen mogelijk om onderlinge wedstrijden 
te organiseren. In de loop van juni waren er wel weer wedstrijden met andere verenigingen mogelijk, 
maar wij organiseerden toen geen competitiewedstrijden meer.  
De Keistad Baancompetitie, in het voorjaar nog afgelast, konden we begin juli weer oppakken met 
twee wedstrijden vóór de zomervakantie en drie er na. We sloten het seizoen af met de 
clubkampioenschappen. 
 
Trainingswedstrijden 
Op 17 april en op 5 juni organiseerden we onderlinge trainingswedstrijden voor onze baanatleten. 
Vooral de eerste wedstrijd was met 170 deelnemers zeer goed bezet. Hoogtepunt van de dag was de 
3000 meter met vier mannen van Team A.A.R.T. ruim onder de 9 minuten.  
De twee trainingswedstrijden moesten zonder publiek worden afgewerkt. Maar met de inzet van 
veel vrijwilligers verliep het soepel en in een goede sfeer. 
Doordat de coördinator van de regionale pupillencompetitie de uitslagen van de onderlinge 
wedstrijden in de regio verzamelde, kon er wel een regioklassement worden opgemaakt en konden 9 
pupillen in september meedoen aan de finale in Huizen.  
 
Keistad Baancompetitie 
In de eerste helft van juni werd duidelijk dat de 30ste editie van de Keistad Baancompetitie kon 
doorgaan. Met twee wedstrijden in juli, twee in september en de laatste op 5 oktober, konden we 
toch nog een compleet programma aanbieden.  
Vanaf begin juli was er gelukkig wel weer publiek toegestaan bij sportwedstijden. Bij de 
Baancompetitie diende het publiek wel de 1,5-meter regel in acht te nemen en achter het hek rond 
de baan te blijven.  
Met 191 inschrijvingen zat de competitie opnieuw vrijwel vol. Opvallend was de deelname van 
meerdere meisjes junioren uit de nationale top. Er werd dan ook bij de vrouwen harder gelopen dan 
ooit. 
De 15-jarige Nathan Houwaard van AV Triathlon ging er dit jaar vandoor met de kei voor winnaar van 
het eindklassement. Nathan won de 3000 en de 800 meter en werd op de 1500 meter nèt geklopt 
door zijn teamgenoot Yordi Druijff. Loes Kempe (16) van Altis werd tweede in het eindklassement, 
mede door een prachtig gelopen 800 meter. Karlijn Mesman (15 jaar, Atverni) werd derde. De winst 
van Nathan met het volledige juniorenpodium was een trendbreuk: de afgelopen 10 jaar ging de 
winst steeds naar de masters: Cees Stolwijk van Altis won 7 keer, Jaap Stijlaart van AV Triathlon stond 
3 keer op het hoogste treetje.  
Bij de CD-junioren won Laila Yahyaoui (15) van Almere '81 het klassement, met landelijke toptijden 
op de 1500 en de 800 meter.   
Bij de prijsuitreiking was er een extra kei voor Ton Duits, vanwege zijn betrokkenheid bij alle 30 
edities, waarvan al weer vele jaren als startcommissaris. 
 
Clubkampioenschappen baan 
Op zondag 26 september sloten we het seizoen af met de clubkampioenschappen, ook met publiek 
erbij, maar dan achter het hek. 
 
Jurycorps  
Samen met Altis organiseerden we een jurycursus. De cursus werd gegeven door Christien van Gastel 
en Gerrit van Gessel. Door de coronabeperkingen was in het voorjaar nog geen fysieke cursus 
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mogelijk. Met de nodige creativiteit bouwden Christien en Gerrit de cursus om naar online. De cursus 
kon gelukkig wel worden afgesloten met praktijkervaring tijdens de onderlinge wedstrijden van 
Triathlon en Altis.  
De cursus leverde ons 7 nieuwe juryleden op. En welkome aanvulling, mede omdat in 2020 geen 
cursus kon worden gegeven. 
 

Vooruitblik 2022 
 
Ook nu weer zijn de vooruitzichten voor het komende baanseizoen vanwege corona onzeker. Maar 
we kijken op dit moment (januari) wel met meer optimisme vooruit dan in 2021.  
Voor 2022 staat er een nieuwe wedstrijd op het programma: een wedstrijd in de Dirk Kuyt Frame 
Running Regiocompetitie. Dit wordt de eerste frame running wedstijd in onze regio. We hopen op 
een druk bezochte en gezellige wedstrijd.  
We concentreren dit jaar de baanwedstrijden in de eerste helft van het seizoen, omdat enkele leden 
van de commissie in mei en juni in het buitenland zijn. 
Op de planning staan:  
15 maart 3000 meter Keistad Baancompetitie  
22 maart 2000 meter Keistad Baancompetitie  
29 maart 5000 meter Keistad Baancompetitie  
5 april 1500 meter Keistad Baancompetitie  
9 april Frame Running Regiocompetitie  
19 april 800 meter Keistad Baancompetitie  
23 april Pupillencompetitie  
25 september Clubkampioenschappen baan  
 
Ook organiseren we in het voorjaar samen met Altis weer een jurycursus 
 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Henk Rawee, Christien van Gastel, Miriam van Gessel, Michelle 
Robinson, Lammert Landman, Bernard Wouters 
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4.7. Commissie Wedstrijdevenementen 
Verslag 2021 
 
Ondanks de beperkingen door Corona heeft de commissie in 2021 toch ondersteuning kunnen 
verlenen aan een drietal wedstrijden, namelijk de jeugdclubkampioenschappen cross, de FUN-
triatlon en de Vlasakkerloop. De jeugdcrosscompetitie finale en de Zwemloop konden niet doorgaan. 
Het voorzitterschap van de commissie is in 2021 overgegaan van Theo Hendriksen naar Hans Zuillhof. 
 
Clubkampioenschappen cross 
Op het laatste moment kon toch nog de clubkampioenschappen cross voor de jeugd georganiseerd 
worden. Er mocht geen publiek aanwezig zijn bij en rond het clubhuis. Veel ouders stonden in het 
bos aan te moedigen, zodat het toch nog een gezellig evenement werd. Positieve reacties van 
trainers en kinderen, omdat dit de enige wedstrijd was die doorging. 
FUN-triatlon 
Het tweede lustrum van de FUN-triatlon begin juli viel gelukkig op een moment in het jaar dat meer 
mogelijk was. Zoals altijd goed weer en veel blije gezichten. Eerst startte de jeugd met 100 meter 
zwemmen, vervolgens ca. 3 km fietsen en tot slot 1 km hardlopen. Een half uur later startte de 
estafetteteams waarbij iedere deelnemer een minitriatlon (200 m zwemmen, 5 km fietsen en 1 km 
hardlopen) aflegt voordat hij/zij het denkbeeldige stokje overdraagt aan een teamgenoot. 
Tijdens deze editie was er een unicum, voor de eerste keer dat een framerunner mee aan de FUN-
triatlon. Ze vonden het een groot succes. Er zijn plannen voor volgend jaar voor een grotere 
afvaardiging van framerunners. 
 
Vlasakkerloop 
Op  zondag 28 november heeft de 7e Vlasakkerloop plaatsgevonden.  
Er was weer genoeg te beleven voor de ruim 500 deelnemers: starten door de Stadskanonniers, 
muziek van het dweilorkest en een enthousiasmerende speaker. 
Een goed georganiseerd evenement door het professionele team van WE-link met de nodige steun 
van de AVT-vrijwilligers. 
Jammer was het dat er dit keer geen toestemming van defensie was om op de Vlasakkers zelf te 
mogen lopen. 
Na afloop moest men snel naar huis (vanwege de coronamaatregelen), geen mogelijkheid om te 
blijven napraten. Desondanks een topdag. 
 

Vooruitblik 2022 
 
Op het programma staan de clubkampioenschappen cross, de finale van de jeugdcrosscompetitie, de 
Zwemloop, de FUN-triatlon en de Vlasakkerloop.  
Er blijft een dringend behoefte aan iemand voor het wedstrijdsecretariaat.   
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Hans Zuilhof (vz), Paul Vos 
(secr/penningmeester), Karin Knopper, Lex Borghans en Sander Teeuwisse. 
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4.8. Vertrouwenscontactpersonen 
Verslag 2021 
 
Meldingen  
In 2021 kregen wij voor de eerste keer als VCP te maken met klachten m.b.t. 
grensoverschrijdend gedrag. 
Een ex lid van AVT vertrouwde Rob toe dat zij te maken had gehad met pesten en daardoor de club 
had verlaten. Toen Rob haar tegenkwam was ze al bijna een jaar weg. Ze raakte geëmotioneerd bij 
het vertellen van het verhaal. Ze wilde het verder niet oprakelen. Rob mocht er anoniem melding van 
maken en verder niet. 
 
Trainer A kreeg van twee leden uit de groep te horen hoe deze twee lastig waren gevallen tijdens een 
wedstrijd waarin beiden hielpen het parcours vrij te houden. 
A vroeg ons om advies. Wij gaven het advies om er met ons over te spreken en samen te bedenken 
wat ze er verder mee wilden. A koppelde dit advies terug aan hen. 
Beiden besloten dat dit voldoende was. Zij voelden zich gehoord. Ze wilden het hierbij laten. 
 
Trainer B kreeg van een hardloper uit de groep een klacht over collega trainer. 
B meldde dit via onze contactpersoon de secretaris aan ons als VCP(melder ging akkoord) B en 
secretaris zijn beiden bestuurslid. Dit betekent dat de klacht direct bij het bestuur terecht kwam. 
In deze situatie hoeven wij niets te doen. Melder zocht rechtstreeks contact met bestuurslid 
Bestuur werd op de hoogte gesteld. 
Inmiddels is er een oplossing gevonden waarin zowel de hardloper als de desbetreffende trainer zich 
kunnen vinden. 
 
Vier volwassen leden kregen te maken met grensoverschrijdend gedrag. 
Wij als VCP stonden aan de zijlijn maar het heeft er wel voor gezorgd dat wij onze kennis paraat 
hebben. 
 
Deskundigheidsbevordering 
 
We zijn uitgenodigd voor twee bijeenkomsten voor Vertrouwens Contactpersonen over veilig 
sporten. We zouden hiernaar toegaan, maar door Corona werden de bijeenkomst uitgesteld. Er is 
nog geen nieuwe uitnodiging gekomen. 
 
23 november was er een congres op Papendal gepland over de veiligheid in de sport ‘ Blijf je stil, of 
praat je erover?’  Richarda, Paul en Rob zouden ernaartoe gaan. Door Corona is het congres 
verplaatst naar 31 mei 2022.  
Er was wel een bijeenkomst online. Rob heeft daaraan deelgenomen en een verslag van gemaakt.  
 
De plannen die we hadden voor 2021 
We wilden meer bekendheid geven aan de VCP binnen de club om de bereikbaarheid zo goed 
mogelijk te maken. We wilden kennismaken en informatie geven in de loopgroepen. Dit is door al het 
Corona gedoe niet gebeurd. 
Ook zijn we nog niet met het bestuur in gesprek gegaan over grensoverschrijdend gedrag om samen 
beleid uit te zetten. 
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Vooruitblik 2022 
 
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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4.9. Commissie PR & Communicatie  
Verslag 2021 
 
PR & Communicatie is van belang voor de profilering van AV Triathlon als een club waar je op een 
gezonde en gezellige manier samen kunt sporten in de buitenlucht. Alles wat we aan PR doen, willen 
we die uitstraling meegeven. Dat begint bij steeds weer bewust zijn van wat we in de spotlight zetten 
en hoe we dat doen. Daarmee dragen we bij aan de binding van huidige leden en vrijwilligers en aan 
de werving van nieuwe leden.  
 
Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die we op het gebied van PR & Communicatie hebben 
gedaan. Verschillende zelfstandige werkgroepen zorgen voor de uitvoering en tezamen vormen zij de 
commissie PR& Communicatie. Met een etentje in oktober hebben de werkgroepleden nader 
kennisgemaakt en zijn de contacten verstevigd. 
 
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.  
Website: de website is voor leden een plek voor nieuws en informatie. Alle artikelen uit de 
nieuwsbrief zijn ook te vinden op de website.  
Blauwe boekje: Dit is een ledenportaal op de website met gegevens over commissies. De voorzitters 
van de commissies kunnen zelf hun gegevens (laten) bijwerken.  
ALV: er zijn drie ledenvergaderingen gehouden, alle digitaal (28 april, 20 november, 15 december). 
Het is de wens van het bestuur om de ALV tot een centraal moment voor ontmoeting te maken. Dat 
is in de digitale vorm niet goed mogelijk.  
Whatsapp: Een belangrijk middel om snel berichten rond te sturen, zoals sluiting/opening clubhuis. 
De nieuwsbrief verschijnt daarvoor te weinig vaak. 
 
Ledenbinding 
Ledenacties: In het voorjaar zijn drie webinars voor alle leden gehouden met lezingen over 
sportgerelateerde onderwerpen. Ook is er een Coffee To Go actie gehouden i.s.m. Het Lokaal. Er is in 
de zomer gratis koffie, thee en limonade verstrekt vanwege de beperkte toegankelijkheid van het 
clubhuis. We hebben tweemaal een fotowedstrijd gehouden op social media voor de leden. 
Pluim: We hebben diverse fysieke huldigingen gedaan, van o.a. jeugdkampioenen, NK marathon en 
blauwe vlaggetjes. Hiermee geven we een pluim aan de prestaties en de inzet van atleten en 
vrijwilligers. 
Club van het jaar: We hebben het clubgevoel gestimuleerd rond de verkiezing tot Sportclub van het 
jaar 2021 gemeente Amersfoort, met taart voor alle leden en een rugzakje met AVT-opdruk. 
Welkomactie: Nieuwe leden zijn elke maand welkom geheten met een persoonlijke e-mail en de 
mogelijkheid om een bidon en rugzakje op te halen.  
 
Externe communicatie 
Website: een actuele website is belangrijk. Er zijn vrijwilligers geworven om specifieke pagina’s bij te 
houden (jeugd, triatlon), als aanvulling op de webredactie. Zij gaan in 2022 van start. 
Social media: We hebben een proef gedaan met een betaalde campagne op Facebook voor de 
nieuwe jongeren-hardloopgroep. Dit leverde wel kennis op hoe het werkt, maar nog geen nieuwe 
aanwas. Het aantal volgers op Facebook steeg in 2021 van 1000 naar 1033. Daar lijkt de groei uit. 
Instagram groeit harder: van 464 (eind 2020) naar 626 (eind 2021).  
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.  
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Evenementen en acties 
We hebben weer meegedaan aan de World Cleanup Day (ploggen in het bos) waarbij ook het 
Utrechts Landschap aanwezig was. Op de Coming Outday is de regenboogvlag op de foto gezet. De 
vlag wappert elke dag bij het clubhuis. 
We hebben meegedaan aan acties die geld opleveren voor de vereniging: De Grote Club Actie met 
ruim € 2500,00, de actie Rabo ClubSupport een kleine € 1200 en een actie van PLUS supermarkt van 
€ 750 euro. Met deze bedragen kunnen we extra materialen aanschaffen voor verschillende 
activiteiten binnen onze vereniging. 
We hebben bijgedragen aan de PR rond evenementen als de Fun Triathlon, de 2e Hexathlon en de 
Vlasakkerloop. 
 
Profilering 
In 2021 heeft het bestuur gewerkt aan concretisering van de visie SBBB: Samen Buiten Bewust 
Beleven. Er zijn een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de commissies geweest. Dit 
levert input op voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan.  
We hebben een wervende advertentie geplaatst in De Stad Amersfoort en leden gestimuleerd om 
deze als flyer in hun eigen omgeving te verspreiden.  
Er zijn nieuwe AVT-bidons aangeschaft, voor nieuwe leden en als ‘clubgadget’. Er zijn vrolijke 
spandoeken aan het hek voor het clubhuis opgehangen. 
 
Samenwerking 
Er is in 2021 regelmatig contact en afstemming geweest met commissies, waaronder het coronateam 
(berichtgeving), de RaceRunners (naamswijziging Framerunners), de vrijwilligerscommissie 
(wervingsteksten en bedankkaart) en de commissie hardlopen volwassenen (publiciteit nieuwe 
cursussen/groepen en werven nieuwe trainers). Er is ondersteuning geboden met 
communicatiemiddelen (artikelen, social media berichten, drukwerk). 
Als nieuw initiatief is er samenwerking ontstaan met Team Para-atletiek, met als doel mensen met 
een handicap mee te laten sporten.  
 
AVT app 
Een werkgroep heeft onderzocht of en hoe we een verenigings app kunnen inzetten met daarin het 
trainingsaanbod, berichten/communicatie en planningstool. Allunited en de Atletiekunie bieden een 
geschikte tool. In november heeft de werkgroep een voorstel gedaan aan het bestuur. In 2022 wordt 
een besluit genomen. 
 

Vooruitblik 2022 
 
SBBB zit in alles wat we doen als vereniging en dat willen we zichtbaar maken, intern en extern. Dat 
doen we bijvoorbeeld met het professioneel opfrissen van het logo en goed uitwerken in 
toepassingen, zodat we een eenduidige uitstraling hebben. Hiervoor wordt een Experience Desgin 
Team opgezet. 
 
Verder verwachten we dat in 2022 een eigen AVT-app voor leden beschikbaar komt. Dit vraagt om 
een goede invoering met duidelijke communicatie. Het beheer moet zo makkelijk mogelijk zijn en 
niet tot dubbel werk met beheer van de website leiden. Indien nodig vernieuwen we de homepage 
van de website en investeren we in fotografie. Met een goede en goed georganiseerde beeldbank 
zijn we beter in staat om SBBB aan de buitenwereld te laten zien, zodat er wervingskracht van 
uitgaat. 
 
Om te werven zijn ook andere middelen mogelijk, zoals flyeren (actie-flyers), artikelen online/offline, 
interviewtjes met leden (persoonlijke verhalen, storytelling) en advertenties. 
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Voor de uitvoering zijn diverse sub-groepjes actief, zoals de nieuwsbrief-redactie, social media team, 
redactionele artikelen. Voor het opschonen van de website zijn ook vrijwilligers per ‘sporttak’ in 
beeld. Deze groep willen we uitbreiden en samensmeden tot een ‘correspondenten-netwerk’ dat 
training en tips ontvangt. 
 
Hoe leden het verenigingsaanbod ervaren, kunnen we met een enquête meten. De uitvoering 
hiervan vraagt specifieke kennis en handigheid. Dit kunnen we pas inplannen als we hiervoor de 
juiste mensen hebben weten te vinden én weten wat we precies willen meten. We reserveren er een 
bedrag voor in 2022. 
 
Het clubhuis krijgt in 2022 de nodige aandacht en vanuit PR is er de wens om één of meer centrale 
ophangplekken te hebben voor mededelingen, folders en posters. Ook zorgen we dan dat duidelijk is 
wat waar komt te hangen en wie het beheert.  
 
Voor de PR van AV Triathlon zijn de website en nieuwsbrieven een ‘must’. Hiermee is een vast bedrag 
aan hostingkosten en domeinregistratie gemoeid. Daarnaast zijn er altijd kleinere tussentijdse 
aanpassingen nodig waarvoor we website ondersteuning nodig hebben van de webbouwer. Ook is er 
budget betaalde berichten op social media, zodat deze gegarandeerd bij een bepaalde doelgroep in 
beeld komen.  
 
AV Triathlon is bezig met het moderniseren van trainingsaanbod, in 2021 is het idee van ‘specials’ 
uitgewerkt. Nieuw trainingsaanbod vraagt om nieuwe manieren van promoten, vooral online. We 
hebben ervaring met social media marketing opgedaan en daarvoor reserveren we een bedrag in 
2022. 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: Bestuurslid PR & Communicatie: Christl Foekema, 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, Laurens van Hofslot. Twitter: Bernard 
Wouters. Technisch Beheer (alle websites): Hans Gerritsen. AVT-app: Rafäel Tamsiran, Annemarie Trompert, Boudewijn ten 
Haken, Jeroen Bach.  
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4.10. Commissie Vrijwilligerszaken 
Verslag 2021 
 
Ook dit jaar hebben we maandelijks een vrijwilliger geïnterviewd voor de rubriek “Vrijwilliger in het 
zonnetje” in de Nieuwsbrief en op de website. Op deze manier worden allerlei vrijwilligerstaken en -
functies op een aantrekkelijke manier gepromoot en leer je leden beter kennen.  
Om ervoor te zorgen dat vacatures op de website actueel zijn, hebben we deze via de 
contactpersonen regelmatig gecheckt. Een verbetering die aangebracht is om vacatures eenvoudiger, 
sneller en via onze commissie binnen te krijgen, is het ontwerpen van het “Formulier melding 
vrijwilligersvacature” met daarbij ook de werkwijze geformuleerd in een stappenplan. Deze is naar 
alle commissies gemaild. De bedoeling is dat als er een vacature is, de aanvrager het ingevulde 
formulier naar ons stuurt en vervolgens de commissie PR&Communicatie er een sprankelende tekst 
van maakt. Ook nieuw in 2021 is dat we nieuwe vacatures niet alleen op de website hebben 
geplaatst maar ook in de Nieuwsbrief. Dit heeft in 2 van de 6 plaatsingen ervoor gezorgd dat er een 
snelle reactie is gekomen. Een conclusie aan het eind van het jaar is dat het melden van vacatures en 
het intrekken nog niet optimaal verloopt. 
In 2021 heeft onze commissie actief deelgenomen aan de SBBB meetings. Het houden van wervende  
praatjes voor de 5 km opbouwgroepen is vanwege Corona niet gelukt. 
De “Landelijke Vrijwilligersdag” op 7 december wilden wij op een feestelijke wijze vieren. Helaas kon 
dit door de lockdown maatregelen slechts klein uitgevoerd worden. Wel hebben we op zaterdag 11 
en 18 december een kaartenactie gedaan “Zeg het met een bloemenkaartje”, waarbij leden een 
ansichtkaart (gratis besteld via vrijwilligersindebuurt033) konden schrijven aan een vrijwilliger die zij 
een warm hart toedragen. Hier is aardig gebruik van gemaakt! Daarnaast konden vaste vrijwilligers 
(245) hun attentie afhalen. Dit jaar betrof het een pakketje van de winkel van het Utrechts Landschap  
met een bedankkaart van ons. In verband met de lockdown na 18 dec. is een deel nog niet 
opgehaald. 

 
Vooruitblik 2022 
In de eerste periode moet duidelijk worden wat de rol/ taak van onze Commissie is bij het verplicht 
vrijwilligerschap binnen de Vereniging. Samen met het bestuurslid  Matt Schillings (portefeuille 
Vrijwilligersbeleid & coordinatie/uitvoering), gaan we dit uitwerken. 
Daarnaast blijven we de rubrieken “Vrijwilliger in het zonnetje” en “Doe mee met AVT” vervolgen, 
houden we de vacatures actueel en gaan we met de commissie PR& Communicatie onze plaats op de 
website verbeteren en aantrekkelijker maken.  
Ook zal in dec. 2022, in combinatie met de landelijke Vrijwilligersdag, weer de vrijwilligersattentie 
met daarbij een leuk programma ter promotie van vrijwilligerswerk georganiseerd worden. 

 
De volgende personen waren lid van de commissie:  
Lex Borghans (stopt per 1-1-2022),  Hatice Durmaz, Nel van Loon (voorzitter), Susan Hagevoort (vanuit het Bestuur) 
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4.11. Commissie Beheerszaken 
Verslag 2021 
 
Kantine:   
Op dit moment bestaat de groep vrijwilligers die 1x per 10 weken achter de bar staan uit 21 mannen 
en vrouwen. Zij komen uit diverse wandel- en hardloopgroepen.  
In 2021 hebben wij van 5 mensen afscheid genomen. En we kregen via onze vaste groep vrijwilligers, 
uit hun loop- en wandelgroepen weer 3 nieuwe aanmeldingen.    
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers (sters) die 1x in de 12 weken een keer op 
zaterdagmorgen achter de bar willen staan. Ook zijn wij op zoek naar handige mensen die ons af en 
toe willen helpen bij klusjes in het clubhuis. We gaan hier een nieuw systeem voor bedenken bijv. het 
koppelen van loopgroepen aan een klussenmiddag met een lunch en na afloop een drankje en een 
hapje.  
We hebben op 2 zaterdagochtenden een fietstoer door het bos gemaakt naar alle punten waar de 
AED heen gebracht moet worden mocht er een melding komen.  
De kantine groep heeft in 2021 geen gezamenlijk overleg gehad. Er is veel gecommuniceerd via mail. 
Iedere week ontvingen de barmedewerkers, die op zaterdag gepland stonden, een mail met de 
laatste informatie. Waar wordt de koffie en thee geschonken? Bij de buitendeuren of achter de bar 
vandaan? Welke activiteiten vinden er plaats in het clubhuis? Wat mag er wel en wat mag er niet 
i.v.m. Corona. Daarvoor hartelijk dank aan Lex Borghans en de Corona-commissie die ons altijd weer 
op tijd op de hoogte brachten “wat er wel en niet mogelijk was”.  
 
Technisch Beheer: 
Het technisch beheer stond  naast de jaarlijks terugkerende onderhoudsklussen zoals CV ,sloten en 
bewakingssystemen voor een hardnekkige uitdaging: Een lekkage van de verwarming is na lang 
zoeken en steeds bijvullen opgespoord er verholpen. Daarnaast is er een begin gemaakt om 
eenvoudig geluidboxen buiten te kunnen aansluiten zodat we bij o.a. evenementen geluid en 
microfoon buiten beschikbaar hebben. 
 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.. 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.  Ruud en Ron hebben een nieuwbouw visie uitgewerkt die wanneer er gelegenheid voor 
is gepresenteerd zal worden aan het bestuur. 
Door de Coronamaatregelen was 2021 weer een ongewoon jaar: We hebben minder vergaderd, we 
hebben maar 1 klussenmiddag kunnen organiseren en het beschikbaar stellen van het clubhuis voor 
evenementen lag ook hierdoor stil. 
 
Gerealiseerd in 2021: 

• een privacy scherm,  aangebracht in de dameskleedkamer 

• noodverlichting verplaatst voor afsluiting van de kleedkamers 

• reanimatiecursus barmedewerkers 

• AED oefening met de barmedewerkers. 

• Tl-verlichting in kleedkamer deels vervangen door led TL. 

• Geluidsboxen en bekabeling aangepast voor gebruik buiten het clubhuis. 

• Controle en bijwerken van de toegangsregistratie er zijn nu 65 Tag Sleutels actief voor toegang. 
Toegang voor jeugdtrainers geregeld. 

• Oplossen lekkage cv, na lang zoeken en bijvullen eindelijk opgelost 

• Uitbreiding en automatisering alarm, om vals alarm te voorkomen 

• Eenvoudig aansluitbaar maken boxen buiten en microfoon, actie loopt door naar 2022 

• Uitgeschakeld: Video-Wall (bevatte training informatie en actueel nieuws v.d. club 
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• Het organiseren van 1 klussenmiddag ! 
Vervanging huidige telefoons (door 2 nieuwe toestellen) 
Defecte verlichting in de kantine geleidelijk aan vervangen door Led verlichting) 
 
 

Vooruitblik 2022 
 
De plannen voor 2022 zijn: 

• Deelname aan de reanimatiecursus voor de barmedewerkers 

• Organiseren van een vergadering met alle vaste barmedewerkers 

• Professionalisering verhuur clubhuis aan derden 

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

• Een nieuw plan uitwerken om bijv. loopgroepen in te delen bij de uitvoering van 2 
klussenmiddagen 

• Plan uitwerken hoe we de blauwe kaarten kunnen afschaffen 

• Het vervolgen van de uitwerking van een sfeervol clubhuis en hier vrijwilligers bij betrekken. 

• Verdere uitwerking verduurzaming en energie besparing clubhuis. 

• Visie nieuwbouw presenteren aan het bestuur en verder uitwerken. 
 
De volgende personen waren lid van de commissie: 
Kantinebeheer: Martha Meijer, Jaap de Vries, Peter Hendriksen, Sam Quartey 
Technisch beheer: Ron Martens en Ruud van Basten 
Voorzitter(bestuurslid):  Susan Hagevoort   
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4.12. Commissie Trainers- en Wedstrijdkleding 

Verslag 2021 
 
Het Corona jaar 2021 heeft een forse impact gehad op de AVT-trainingen, met name in de lockdown   
periodes. Er zijn dit jaar veel minder trainingen gegeven. Dit had vanzelfsprekend ook invloed op de 
(na) vraag naar trainerskleding.  Desalniettemin is er voor met name de wandel-, nordic en mtb 
trainers ook dit jaar gezorgd voor nieuwe, functionele en comfortabele en representatieve 
trainerskleding. Voor de vervanging van de jacks van de wandel- en nordic trainers is er zeer plezierig 
samengewerkt met een trainer en de trainingscoördinator wandel-trainers. 
De activiteiten van de kledingcommissie voor 2021 op een rijtje: 
- Vervanging van winterjassen van de wandel- en nordic trainers (16 trainers) is afgerond.  
Voor fiets- en wandel-/nordic trainers zijn we uitgekomen bij andere leveranciers. Softshells en 
kleding met pasvorm was niet te vinden in het assortiment van Runnersworld/Runners4life.  
De Softshells zijn begin 2021 bedrukt en uitgeleverd. Ook de trainingsjacks en -shirts zijn van de 
wandel- en nordic trainers zijn vervangen, respectievelijk voor de nieuwe trainers aangevuld. 
 
Trainerskleding voor de 6 nieuwe MTB-trainers  besteld en deels uitgeleverd.  Met name door 
Corona zijn de leveringen van kleding die in landen buiten Europa worden geproduceerd vertraagd. 
Middels Webwinkels en het bedrijf MTB—Challenge, waar we korting krijgen op de inkoopprijs, is 
inmiddels  het grootste deel van de kleding geleverd.  
 
Als commissie hebben we in 2021 enkele keren fysiek en digitaal overlegd. Overleg en samenwerking 
binnen de commissie is goed. We zijn tevreden over de samenwerking met de overige commissies. 
Bestellen- en uitleveren van de trainerskleding zijn, op vertragingen na, goed verlopen.  
In 2021 is de Runnersworld winkel van Jan Willem Nieboer overgegaan in de handen van Wouter 
Zondervan en Erik Ernest en is nu een zelfstandige running winkel geworden onder de eigen 
Runners4life formule. De Runnersworld sponsorovereenkomst met AVT  uit 2016 moet worden 
vervangen door een nieuwe Sponsorovereenkomst. Dit initiatief is aan het AVT bestuur, desgewenst 
kan de kledingcommissie hier overigens wel in bijdragen. 
 
Q4 2021 is op verzoek van de jeugdcommissie en de TC hardlopen volwassenen de kledingronde  
voorjaar 2022, voor de nieuwe trainers voor de jeugd- frame runners- en hardlopen volwassenen 
gestart. De kledingcommissie heeft voor deze kleding ronde de wensen/ eisen tav nieuwe kleding 
geformuleerd en gedeeld met Runners4life. Binnen de wensen- en eisen zijn naast functionaliteit, 
prettige draagbaarheid, representativiteit en de kleur (konings-) blauw ook de aspecten 
duurzaamheid, ECO en verantwoorde sourcing- en productie toegevoegd, aansluitend op de SBBB 
kernwaarden van AVT. Deze ronde wordt vervolgd in 2022, met geplande uitlevering in maart-/april. 
 
Naast Runners4life kijken we ook naar alternatieve sourcing mogelijkheden (ter oriëntatie in aanbod 
en prijs). Als deze interessant blijken zullen de diverse aanbiedingen door de KC worden vergeleken. 
Zo nodig zal dit aanbod ook worden voorgelegd aan het bestuur, aangevuld met een advies van de 
KC. 
 
De contacten die we hebben gehad waren met: 
De contactpersonen van commissies: Gerard van Schaijk, Bastiaan Grimm en Koen Bakker. 
Contactpersoon bestuur, was Boudewijn ten Haken, is nu Mark Wossink  
Contacten Runnersworld en nu Runners4life: Wouter Zondervan en Erik Ernest. 
MTB-Challenge contact voor de MTB kleding. 
Internetsite Wiggle voor  enkele MTB-jassen . 
Groothandel Adama voor de jacks en shirts voor de wandel- en nordic trainers 
Bee-visible voor de opdruk van alle trainers kleding. 
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Vooruitblik 2022 
 
In 2022 zullen naar verwachting ook minder trainingen worden gegeven. De KC houdt wel vast aan 
het jaarlijkse vervangingsschema, mogelijk met wat uitloop. 
Voor begin 2022 staat het afronden van de kleding voor nieuwe MTB-trainers op het programma. 
Verder is de planning voor 2022: 
Vervanging trainerskleding voor de sportief fietsen- en wielrentrainers (15 st) 
Selectie en uitlevering voor de nieuwe trainers voor de jeugd, framerunners en hardlopen 
volwassenen de  ( 2e gebruiks jacks) voor de begeleiders van de framerunners.  
 
En, als neven doelstellingen: 
Ondersteuning bij zoeken nieuwe sponsor- en opstellen nieuwe sponsorovereenkomst 
Alternatieve sourcing kleding buiten huidige leveranciers.  
Faciliteren van uitkomst SBBB-vertaling naar nieuwe AVT-identiteit en mogelijk nieuw logo 
En zo 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) 
Faciliteren van mogelijke 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). 
 
We streven ernaar om alle AVT-trainers te voorzien van goede functionele trainerskleding, die 
aansluit bij het gebruik van/ de wensen van de verschillende trainersgroepen. Dat heeft er in 2021 
toe geleid dat de nordic walking trainers voorzien zijn van een ander, minder warm jack dat beter 
ademt.  In 2022 zijn we voornemens om rekening te houden met de verschillende wensen tav 
pasvorm van shirts.  
De kleding die ingeleverd wordt door trainers die gestopt zijn met training geven, wordt opnieuw 
verstrekt aan beginnende trainers en hulptrainers en bij vervanging van versleten kleding. De oude 
jacks van de wandel- en nordic walkinggroep, proberen we te matchen met de behoefte van 
triathlontrainers die ’s winters veel stil staan, bijvoorbeeld langs de baan, of bij het speerwerpen. De 
begeleiders van de framerunners faciliteren we ook met kleding die uit de roulatie zijn.  
 
Voor de voorraad ingeleverde verouderde kleding, van niet meer gangbare kleuren en modellen, die 
ook niet meer tijdelijk door assistent-trainers en ouders kunnen worden gebruikt, zoeken we nog een 
herbestemming. Ideeën zijn van harte welkom. 
 
We zijn verheugd dat het bestuur per 2022, in de persoon van Susan Hagevoort, een nieuw 
bestuurslid heeft gevonden, met als portefeuille, Kleding.  Met haar onderhouden we contact over 
alle belangrijke ontwikkelingen en knelpunten.  
 
Verder willen we het bestuur meegeven dat de leden van de kledingcommissie graag vervangen 
willen worden in 2022 en hun opvolgers willen inwerken. De eigen pogingen om vervanging te 
vinden is tot op heden niet gelukt. Natuurlijk blijven we zoeken naar opvolgers, maar hierbij is de 
ondersteuning van het bestuur zeer gewenst, om eind 2022 niet in de situatie terecht te komen dat 
er geen kledingcommissie meer bestaat. 
 
 
De Kledingcommissie bestaat uit de volgende leden:  
Boudewijn ten Haken,  Marieken van Gessel en Desiree van Hooidonk.  
Mark Wossink als bestuurslid met portefeuille kleding in 2021.  
Susan Hagevoort als bestuurslid met portefeuille kleding in 2022. 
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4.13. Commissie Medische Zaken 
Verslag 2021 
 
De commissieleden zijn 3x samen gekomen, er is vooral gesproken over de voordelen om de 
medische commissie samen te voegen met de trainerscommissie hardlopen. Er zijn al 2 trainers 
(Bastiaan Grimm en Peter Philipsen) lid van de commissie medische zaken en er worden vooral 
dezelfde dingen besproken. Bovendien is de medische commissie voortdurend bezig mensen te 
zoeken om de commissie maar gevuld te houden. Er is een voorstel gedaan bij de trainerscommissie 
en het bestuur, wat zal inhouden als dit plan wordt goedgekeurd, de medische commissie als een 
afdeling binnen de trainerscommissie wordt opgenomen en periodiek aansluit bij een overleg van 
deze commissie. 
 
In 2021 was er in het voorjaar een webinar door Dorien Janse over het voorkomen van blessures 
tijdens het hardlopen. Hier is door 32 leden aan deelgenomen. 
 
We hebben de cursus blessure hersteltrainer georganiseerd en afgerond. De trainers Ron Moeliker, 
Ton Duits, Chi Shing Chang, Ruud vd Eshof, Peter Philipsen, Desiree Barends en Boudewijn ten Haken 
hebben hun certificaat ontvangen. 
 
Er kon in het najaar weer een reanimatieopleiding plaats vinden. Van de 114 uitgenodigde 
trainers/barmedewerkers zijn uiteindelijk 84 mensen opgeleid.  
 

Vooruitblik 2022 
 
1. We willen i.s.m. met de SRO EHBSO training organiseren 
2. Organiseren reanimatie-opleiding in het voorjaar voor nieuwe trainers en trainers die er in 2021 
niet bij konden zijn. De grote groep zal weer in 2023 worden uitgenodigd 
3. Onderzoeken verdere samenwerking MC met de TC 
4. Webinar / presentatie blessure preventie voor nieuwe trainers die de trainerscursus doorlopen 

 
De volgende personen waren lid van de commissie: Angelique Wolsing, Bastiaan Grimm, Peter Philipsen, Ton Duits, Dorien 
Janse en Danielle Gerritsen (kandidaat lid)  
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5. Financieel Jaarverslag 2021 
 
Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 24.897, - en € 2.907,- positief 
resultaat voor bijzondere baten en lasten. Het bedrag  van € 24,897,- zal worden toegevoegd aan het 
eigen vermogen. De bijzondere bate in het resultaat heeft betrekking op een extra vergoeding vanuit 
de overheid voor het ondersteunen van sportclubs tijdens de lockdown periode. Dit bedrag zal 
worden ingezet om de beleving binnen de vereniging te vergroten.  
De baten waren € 2.642, - lager dan begroot als gevolg van een combinatie van  lagere kantine- en 
contributieopbrengsten in de Covid-19 periode. Ten opzichte van 2020 zijn de uitgaven € 24.490, - 
lager uitgekomen.  
De kosten waren € 43.487,- lager dan begroot en € 13.747, - lager ten opzichte van 2020 als gevolg 
van in het bijzonder lagere trainings- en opleidingskosten.  
De vereniging heeft evenals in voorgaande vijf jaren een positief resultaat behaald. Het resultaat in 
2022 zal wederom afhangen van de ontwikkelingen rondom Covid-19. Er kan eventueel een klein 
negatief resultaat worden behaald. Zo zorgt de lockdown voor minder kantine-inkomsten en 
trainerskosten, maar ook voor minder aanwas van nieuwe leden.  
AV Triathlon is financieel 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 nieuw aanbod van trainingen en het 
flexibel aanbieden daarvan. Ook zal meer worden ingezet op meer beleving om de binding met de 
vereniging te verstevigen.  
 
Uitvoering werkzaamheden administratie  
De financiële administratie wordt uitgevoerd door Anneke Cult. José Römgens is belast met de 
ledenadministratie. Louw Huijgen heeft de verantwoordelijk voor de afhandeling van de 
trainersdeclaraties.  Paul Vos is penningmeester evenementen. Hans Kerchman heeft ondersteuning 
verleend bij het tot stand brengen van deze jaarrekening.  
  
Jeroen Bach penningmeester AV Triathlon 
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5.1 Balans 
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Toelichting bij de balans per 31-12-2021   

Note 1: Materiële vaste activa   

Het clubgebouw wordt jaarlijks voor een bedrag van € 13.034, - lineair afgeschreven. De inventaris, 
uitgezonderd de audio en TV wordt in 5 jaar lineair afgeschreven. De sportmaterialen worden in vijf 
jaar lineair afgeschreven. De buitenverlichting van de baanfaciliteit wordt in 10 jaar lineair 
afgeschreven. De framerunningbaan is symbolisch tegen € 1,- dit jaar op de balans gezet om aan te 
geven dat de baan een bezit is van de vereniging en volledig is betaald door goede doelen en 
particuliere giften. Er wordt op deze baan niet afgeschreven.  
 

 

 

Note 2: Deze post bestaat uit de toegezegde subsidie van de Gemeente voor de framerunningbaan 
voor een bedrag van € 37.136, -. Dit bedrag is inmiddels ontvangen.  
Note 3: Voorzieningen  
 

  

• Groot onderhoud betreft toekomstige onderhoudswerkzaamheden aan het clubgebouw. De 
dotatie is gebaseerd op het bestaande onderhoudsplan en plannen om het clubgebouw te 
vernieuwen.  

• Materialen betreft de uitgaven aan materialen al of niet samen met Altis.  

• 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 lagen de kledingaankopen met € 2.708,- 
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. Deze voorziening is inmiddels voldoende en wordt 
daarom niet aangevuld.   

• Kledingvoorraad is een gevormde voorziening voor het geval AV Triathlon zijn clubkleuren wijzigt 
en de leverancier met de voorraad blijft zitten. Dit is inmiddels afgekocht en staat daarom op  
€ 0,-.  

Note 4: Financiële lange termijn schulden  
AVT heeft de volgende lening op de balans per ultimo 2021:  
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Er is afgelopen jaar additioneel € 5.000 afgelost. Op 1 oktober 2022 eindigt de rentevastperiode. Op 
dat moment dat we de resterende uitstaande schuld boetevrij zullen aflossen.   
Note 5: Schulden op korte termijn Dit zijn de posten crediteuren en te betalen kosten. Dit betreft 
kosten die per jaareinde 2021 nog niet zijn betaald, zoals onkostenvergoeding (trainers). 
Note 6: Eigen vermogen  
Het eigen vermogen is met € 36.251,- toegenomen tot € 243.053, -. Dit bedrag zegt dat we voor 
middellange termijn een financieel gezonde vereniging zijn.  
Het eigen vermogen bestaat uit vrije reserve en uit reserveringen. Het vrije eigen vermogen is met     
€ 31.563,- toegenomen tot € 218.079,-. De reserveringen zijn als volgt opgebouwd.  
*Framerunning voorheen Racerunning  
Dit is een reservering die gerelateerd is aan investeringen die gerelateerd zijn aan racerunning. Het 
geld is afkomstig van de gemeente, 12 goede doelen en 3 schenkingen.  
De volgende mutaties hebben op de reservering racerunning plaatsgevonden:  

  

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de reservering met € 3.711 gestegen naar € 21.133,-.   
*Grote clubactie  
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.   

  

De reservering grote clubactie is met € 1.056,- toegenomen. De uitgaven zijn besteed aan ligkleden 
en daarbij behorende draagtassen en een jeugduitje.  
*Jeugd  
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden op de reservering jeugd. Deze bedraagt ultimo 2021 € 
1.297,-.  
Note 7: Ratio’s  
Het werkkapitaal bedraagt € 230.986,-. Dit bedrag is 137% van het jaarlijkse budget van AV Triathlon. 
Deze ratio zeggen iets over de financiële gezondheid en liquiditeit op de korte en middellange van de 
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club. Met deze ratio kan AV Triathlon tegenvallers opvangen en is er ruimte om investeringen te 
doen.   

5.2 Resultatenrekening AV Triathlon 
 

 
 
Hieronder worden de belangrijkste en meest opvallende wijzigingen in de resultatenrekening 
toegelicht.   
Note 8: Contributies  
Het verschil in contributiebedragen tussen gerealiseerd 2021 en begroot en de vergelijking met 2020 
is voornamelijk toe te schrijven aan minder nieuwe leden als gevolg van de lockdown.  
Note 9: Clinics  
Er zijn afgelopen jaar meerdere (verschillende) clinics georganiseerd. Niet alleen start to run maar 
ook bootcamp en start to bike vallen hieronder. Als gevolg van de lockdown zijn de inkomsten 
beneden de verwachting gebleven.  
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Note 10: Resultaat kantine  
 

  
De omzet bedroeg in 2021 € 5.064,-  en wijkt niet veel af van de 2020 omzet van € 5.183. De marge 
heeft zich wel weer hersteld naar het meerjarig gemiddelde van 62%. Het is duidelijk dat als gevolg 
van de lockdown de omzet in zowel 2021 als in 2020 circa 65% lager ligt ten opzichte van de jaren 
daarvoor. In de begroting was er echter van uitgegaan dat Corona slechts miniem effect zou hebben 
op de omzet en resultaat.  
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 in 2021 zijn licht lager uitgekomen ten opzichte van 2020, maar aanmerkelijk 
lager ten opzichte van de begroting 2021.  
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De huurkosten ligt in lijn met het jaar 2020, maar wijken sterk af van de begroting. De grote afwijking 
van het budget is gevolg van het feit dat de huur van de trainingsfaciliteit nog niet is ingegaan. 
Evenals bij trainingskosten zijn de trainingsvergoedingen ook achtergebleven ten opzichte van de 
begroting. Alleen de trainingsvergoedingen jeugd zijn hersteld na aantal jaren van dalen.  
    
Note 14: Evenementen  
In 2021 zijn slechts een beperkt aantal evenementen gehouden. Evenementen als Keistadtriathlon, 
Vlasakkerloop en de Funtriathlon zijn wel doorgegaan. De zwemloop echter niet. Er is een negatief 
resultaat geboekt op de evenementen als gevolg van covid 19.  
Note 15: Triathlon  
In oktober 2020 is de stichting Keistadtriathlon opgericht. Dit betekent dat dit evenement niet 
financieel meer wordt geconsolideerd in de 2021 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 de lief-en-leed-pot, declaraties van commissies m.b.t. 
jaarlijks drankje of etentje, voorziening lustrum, jaarlijkse vrijwilligersattentie en bankkosten. De 
kosten zijn € 1.326,- hoger uitgekomen ten opzichte van het ook ongewone jaar 2020. De langjarige 
trend laat zien dat elk jaar deze kosten licht stijgen.  
Note 17: Communicatiekosten  
De communicatiekosten zijn uiteindelijk € 32,- hoger uitgekomen ten opzichte van de begroting en         
€ 869,- hoger ten opzichte van 2020.  Hiermee liggen de communicatie uitgaven in lijn met 
voorgaande jaren.  
Note 18: Lustrum feest   
Jaarlijks 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  
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In 2021 is een dotatie gedaan van €20.000,- voor alle onderhoudswerkzaamheden zoals vervanging 
van het dak. Momenteel wordt er een onderzoek gedaan of het huidige clubgebouw moet worden 
gerenoveerd of dat er nieuwbouw moet worden gepleegd, zodat het weer voldoet aan de nieuwe 
wettelijke ventilatie- en duurzaamheidseisen.   
Note 21: Exploitatiekosten clubgebouw  

  
De exploitatiekosten zijn licht gedaald met € 788,- naar € 23.666, -. Omdat het clubhuis vele 
maanden dicht is geweest liggen de energiekosten in lijn met 2020. De schoonmaakkosten zijn echter 
wel lager, omdat het extra schoonmaken van toiletten alleen tijdens de eerste lockdown van 
toepassing waren. De verzekeringskosten zijn hoger uitgekomen, omdat de dekking is verhoogd en 
verruimd, zodat de container op het terrein ook is verzekerd.   
Note 22: Innovatiebudget  
In 2021 is er geen gebruik gemaakt van dit budget.  
Note 23: Diverse kosten  
Hieronder vallen alle kosten die niet passen onder een van de kostencategorieën. Het bedrag van      
€ 21.990 bestaat uit een uitkering van de overheid als tegemoetkoming van de vaste kosten tijdens 
de lockdown. Het geld zal worden besteed aan beleving en aankleding van het clubhuis 
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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.  


