
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering AV Triathlon 23 april 2022 (concept) 

 
Aanwezig: Jan v.d. Hammen, Dick Boer, Hedy van Ginkel, Tim Prinzen, Jos Heukelom, Richarda 
Rozendal, Ben Hermsen, Theo Groot, Boudewijn ten Haken, Dick Schalks, Gerard van den Bor, Angela 
Hendriksen, Wouter Werner, Bert Versluis, Richard van Klooster, Toos Meesterburrie, Gerard van 
Schaik, Ingrid Koot, Frans Verheuvel, Beppy Verheuvel, Rienk Rietveld, Samuel Quartey, Kirsten 
Hollander, Else Scherhorn, Anneke Rademaker, Bep Hutten, Dick Hutten, Anneke van de Boom, 
Yvonne Gijzen, Lex Borghans, Anneke van Londen, Sander Teeuwisse, Flip de Leeuw, Jaap de Vries, 
Ruud van Basten, Thomas Plogch, Susan Hagevoort, Bart Götte, Hans Zuilhof, Christl Foekema, 
Jeroen Bach, Matt Schillings, Paul Wessels. 
 
Afwezig met kennisgeving: Roel van Ee, Ron Moeliker, Henk van der Linde, Albert Steenstra, Karin 
Knopper, Mark Wossink, Henk Oosterhof, Koos Rademaker, Paul Fuchs, Rob Ruijs, Monique van Ee,  
Annelies Post, Hans Gerritsen, Martine Giesbers, René v.d. Haar, Ruud v.d. Eshof, Theo Hendriksen, 
Bastiaan Grimm, Henriëtte Stemerdink  
 
Afwezig met volmacht: Marjan Renkers 
 

1. Om 11.07 uur opent de voorzitter, Thomas Plogch de vergadering. Hij heet iedereen welkom en 
spreekt zijn blijdschap uit dat we weer live mogen vergaderen voor het eerst sinds twee jaar. 
Hij vermeldt dat agendapunt 7, de uitreiking van de blauwe vlaggetjes, komt te vervallen: de beide 
ontvangers blijken onverwacht afwezig te zijn. Dat kan gebeuren omdat het voor de ontvangers een 
verrassing hoort te zijn. Daarom ook houden we de namen nog even geheim. 

2.  Secretaris Paul Wessels, meldt de namen van degenen die zich afgemeld hebben voor de 
vergadering en vraagt of er nog volmachten zijn. Ook licht hij kort de stemprocedure toe bij de 
eventuele herbenoeming van de aftredende bestuursleden en de vertrouwenscontactpersonen. 
Naar aanleiding van een vraag zegt de voorzitter dat stemmen over personen statutair verplicht 
schriftelijk dient te gebeuren. 

3. Het conceptverslag van de ALV van 1 december 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
4.  Voordat er overgegaan wordt tot stemming over de aftredende bestuursleden en de 

vertrouwenscontactpersonen meldt de voorzitter dat volgend jaar (in 2023) drie bestuursleden aan 
het eind van hun termijn zijn en dan niet herkiesbaar zullen zijn: Christl Foekema, Susan Hagevoort 
en hijzelf. Hij roept ieder op na te denken over toetreding tot het bestuur.  
De uitslag van de stemmingen: Herbenoeming Bart Götte: 45 voor, 1 onthouding, herbenoeming 
Paul Wessels 45 voor, 1 onthouding, herbenoeming Richarda Rozendal: 45 voor, 1 onthouding, 
herbenoeming Rob Ruijs: 45 voor, 1 onthouding. 

5. De bestuursleden die de linking pin vormen met de commissies geven een impressie van het 
afgelopen jaar, naar aanleiding van de jaarverslagen. 

 * jeugd: Bart Götte memoreert dat er ondanks corona toch veel is doorgegaan, waaronder interne 
wedstrijden. Begeleiding voor de jeugd is belangrijk en daar komen we ondersteuning tekort: het 
gebrek aan vrijwilligers laat zich overal gelden. Ook is er een tekort aan trainers. Voor een deel is dat 
opgevangen door jeugdleden in te zetten als betaalde trainers tegen een tarief dat concurreert met 
Albert Heijn. Ook is er nieuwe schwung ontstaan binnen de jeugd en wordt er gestreefd naar meer 
samen en beleven, bijv. met een bus gezamenlijk naar wedstrijden gaan. De behoefte aan beleving is 
extra sterk bij de jeugd. Er moet meer worden georganiseerd. 



 Sander Teeuwisse vraagt hoe het zit met het verplichten tot vrijwilligerswerk. Hij pleit ervoor om 
inzichtelijk te maken wat professionele inhuur kost (€ 150 per dag per ingehuurde persoon).  
Matt Schillings (bestuur, vrijwilligersportefeuille) zegt dat we moeten kijken hoe zich dit ontwikkelt 
nu er in de nieuwe statuten staat dat lidmaatschap van AVT niet vrijblijvend mag zijn. Eventueel 
kunnen we naar een extra financiële bijdrage vragen. Jaap de Vries vraagt zich af hoe dat bij andere 
(atletiek)verenigingen is. 
* PR/communicatie: Christl Foekema meldt dat er afgelopen jaar naar veel nieuwe mensen is 
gezocht die een deel van het werk kunnen doen: website, nieuwsbrief, ontwikkeling app e.d. Er zijn 
genoeg plannen voor de toekomst, waaronder een fotoarchief. 
* evenementen: Hans Zuilhof meldt dat er drie wedstrijden zijn doorgegaan. Maar er zijn ook 
problemen: de Vlasakkerloop mag niet meer op defensieterrein gehouden worden bijvoorbeeld. Hij 
zou de Heuvelrugestafette wel nieuw leven willen inblazen. Ook bij evenementen wreekt zich het 
tekort aan vrijwilligers 
* wandelsporten: Paul Wessels noemt de inspanningen van Gerard van Schaik en Ingrid Koot die 
tijdens de coronacrisis privétrainingen gaven aan leden die dat wilden. De commissie vindt de 
wandelsport een prima oplossing voor lopers met blessures of lopers die moeten stoppen met 
hardlopen. In de commissie zijn twee vacatures (vrijwilligers!). Er zijn in de coronaperiode geen 
nieuwe initiatieven ontplooid. 
* vertrouwenscontactpersonen: Paul Wessels meldt dat er onderzocht wordt of een van de 
vertrouwenscontactpersonen vertrouwenspersoon kan worden. Daarvoor is overleg nodig met de 
Atletiekunie, resp. NOC/NSF. Hij meldt dat statistisch gezien 15% van de sporters last heeft van 
ongewenst gedrag. Dat staat in schril contrast met de vier meldingen bij onze VCP’s over heel 2021. 
Samen met de VCP’s wil het bestuur meer bekendheid geven aan hun bestaan. 
* beheerszaken: Susan Hagevoort meldt dat het coronateam onder leiding van Lex Borghans veel 
regels opgesteld heeft tijdens de coronacrisis, die dan door de beheercommissie werden uitgevoerd. 
Verder is de commissie actief met het project gezonde kantine, waarvoor nog mensen worden 
gezocht. In het clubhuis zijn de geluidsvoorzieningen verbeterd en er wordt gekeken naar het 
klimaatbestendig maken van het clubhuis. De centrale vraag hierbij: verduurzamen of nieuwbouw? 
* kleding: namens de kledingcommissie meldt Boudewijn ten Haken dat kleding nauw samenhangt 
met identiteit. In het afgelopen jaar zijn een aantal trainers weer voorzien van een nieuwe outfit. 
Ook is er overleg geweest met de jeugd naar wensen voor kleding en logo. Sander Teeuwisse vraagt 
aandacht voor de kleding van de triatleten. Hij pleit voor meer integratie. Boudewijn ondersteunt 
deze vraag en verzoekt het bestuur hierop te sturen. 
* bestuur: Thomas Plogch stelt dat het tweede jaar van de coronacrisis beter verlopen is dan het 
eerste. Als voorbeeld noemt hij de coffee-to-go die er was na afloop van trainingen. De atletiekbaan 
is inmiddels aangevuld tot een volledige ronde met sponsorgeld en subsidie, waarvan de 
framerunners met veel plezier gebruik maken. In 2021 is de Stichting Atletiek Platform Amersfoort 
(SAPA) opgericht waarin AVT en Altis samen het beheer van beide banen op zich genomen hebben.  
Voor het bestuur geldt dat op de winkel passen niet meer voldoende is. Maar de uitvoering is ook 
hier moeilijk al gaat het, zij het langzaamaan, vooruit. 

6.  Penningmeester Jeroen Bach neemt de jaarcijfers door. Er zijn wat lagere inkomsten door de 
coronacrisis, maar er is via de SRO ook een compensatie uitgekeerd, met name voor de huurkosten 
van de vereniging. Uiteindelijk sluit het jaar met een positief saldo van € 24.897,-- 
Het extra aangelegde deel van de baan staat voor €1,-- op de balans omdat het in zijn geheel betaald 
is en eigendom van AVT.  
Het bedrag van € 39.930,-- bij debiteuren slaat op de subsidie voor het extra stuk baan. Dit bedrag is 
inmiddels in 2022 ontvangen. 

 Jeroen stelt dat geld gebruikt moet worden voor de club. Ideeën moeten bij voorkeur uit de basis 
(commissies) komen. Vaak denkt men dat er geen geld is voor investeren/uitvoering van ideeën, 
maar dat is dus niet juist. De oproep is: wees minder bescheiden. Lex Borghans vraagt of er niet 
standaard een budget kan worden toegekend aan commissies. Volgens Jeroen is dat feitelijk al zo: 



commissies mogen budget aanvragen maar het blijft vaak bij knippen en plakken van de aanvraag 
van het vorig jaar. Gerard van Schaik vraagt om vaker en breder bekendheid te geven aan de 
mogelijkheid budget te krijgen.  

 Joop Klein Haarhuis stelt voor om de trainers standaard hun vergoeding uit te keren, zonder het 
“gedoe” van declareren. Volgens Jeroen gebeurt dit al bij een aantal trainers. Thomas Plogch zegt 
dat we geen bureaucratische organisatie willen zijn en dat er dus ruimte is voor flexibiliteit. Matt 
Schillings stelt voor om dit via het bestuurslid trainerszaken (Mark Wossink) aan de trainers voor te 
leggen. Het bestuur kan dan daarna een besluit daarover nemen. Overigens zijn er veel trainers die 
geen declaraties indienen. Dat kan volgens Jaap de Vries komen door het verschil tussen 
broodtrainers en “gewone” trainers. 
De grootste inkomstenbron van de club wordt gevormd door de contributies. 
De penningmeester verwacht voor 2022 een positief resultaat. In kwartaal twee 2022 trekt het 
ledenaantal weer een beetje aan. 
De kascommissie, bestaande uit Tim Prinzen en Paul Fuchs meldt dat zij geen onregelmatigheden 
heeft geconstateerd.  
Boudewijn ten Haken vraagt hoe het zit met sponsoring. Jeroen meldt dat er inmiddels een 
“bidbook” is voor potentiële sponsors en dat we daarmee de boer opgaan dit jaar. Thomas Plogch 
voegt daaraan toe dat we niet alleen kijken naar financiële bijdragen van sponsors maar ook naar 
partnerships. 
Lex Borghans wijst op een foutje in de financiële stukken: in noot 1 van de toelichting op de balans 
staat dat het extra stuk van de baan voor de framerunners volledig is betaald door goede doelen en 
giften. Dit is onjuist. 56% van het bedrag bestaat uit subsidie.  
Het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd. 

7. Volgend punt is de bespreking van het beleidsplan 2022-2025. Nu zijn we een gezonde en vitale club, 
maar er liggen uitdagingen. Er wordt minder georganiseerd, ouders droppen hun kinderen zonder 
een verdere bijdrage te leveren. De samenleving verandert. Vandaaruit is SBBB bedacht en zijn er vijf 
punten ontwikkeld: van gestolde vereniging naar dynamisch platform, samenwerking met derden, 
van sportkantine naar multifunctioneel clubhuis, verjonging/vergroening van de vereniging, 
modernisering van het aanbod. 
Het bestuur wil bottom up vernieuwen en niet dingen opleggen. De commissies hebben 
meegedacht. Gerard van Schaik vraagt of het mogelijk is leden via de site te vragen welke 
prioriteiten zij zien. Christl Foekema meldt dat marktonderzoek één van de onderwerpen in het 
beleidsplan en dat deze vraag meegenomen wordt. Thomas Plogch noemt wel de urgentie van doen. 
Lex Borghans stelt dat er al veel bekend is (o.a. bij het Pim Mulier instituut) dus misschien is 
marktonderzoek niet nodig. Wel moeten volgens hem de commissies versterkt worden om de 
uitvoering te kunnen doen. Dat is een punt dat ontbreekt in het stuk. Thomas is dat met Lex eens en 
zegt dat we ook externe hulp kunnen inhuren. Lex zegt dat hij dat dat niet vindt: als je iets niet meer 
kunt organiseren moet je je allereerst afvragen of dat evenement wel de moeite waard is. Boudewijn 
ten Haken bevestigt dat sterke commissies essentieel zijn. Matt Schillings zegt dat het beleidsplan 
niet vermeldt hoe we die commissies willen versterken. Lex dringt aan op aanvulling van het plan 
met dit punt, want dit is een randvoorwaarde voor succes.  
Boudewijn ten Haken complimenteert het bestuur voor het stuk. Sander Teeuwisse vraagt om meer 
aandacht voor de triatlon (bijv. samenwerking met ZPC). 
Christl stelt dat op blz. 14 van het beleidsplan wel staat dat we de commissies voldoende moeten 
ondersteunen en plannen moeten voorleggen. Hoe we hen kunnen versterken staat er niet expliciet. 
Zij vraagt steun voor dit document. Met genoemde aanvullingen wordt het plan aangenomen. 

8. Rondvraag: 
 * Jaap de Vries: hoe gaan we met vrijwilligers om qua vrijblijvendheid? Matt suggereert om ook bij 

andere verenigingen te rade te gaan. De bevindingen kunnen we dan voorleggen aan het bestuur en 
eventueel bekijken hoe we meer verplichtingen kunnen opleggen. 



 * Beppy Verheuvel dringt erop aan dat de blauwe consumptiekaarten niet worden afgeschaft. Het 
digitale betalen vertraagt tijdens de bediening; kleinere bedragen dan €1 kunnen niet worden 
gepind (snoep van kinderen, koek e.d.). Matt Schillings zegt dat het goed is dat Beppy dit nu 
agendeert: er moet eerst een plan komen, dat uiteindelijk door het bestuur moeten worden 
geaccordeerd. 

 * Hedy van Ginkel brengt het postcodeplan in herinnering, waarmee vroeger vrijwilligers aan 
evenementen werden gekoppeld.  

9. Om 12.52 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 

Amersfoort 24 april 2022 
Paul Wessels, secretaris 
 
 


