
 
 
 
 
 
 

 
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING AV TRIATHLON OP 26 NOVEMBER 2022 

 
Aanwezig: Gerard van de Bor, Theo Groot, Joop Klein Haarhuis, Klaas Boogaard, Piet van ’t Klooster, 
Flip de Leeuw, Peter Hendriksen, Henk van der Linde, Yvonne Gijzen, Albert Steenstra, Frans 
Verheuvel, Beppy Verheuvel, Martha Meijer, Ria van Aarle, Sander Teeuwisse, Jaap de Vries, Richard 
van Klooster, Jan van der Hammen, Hans Bakker, Desirée Barends, Carolien Schalks, Bastiaan Grimm, 
Hein Dekker, Rafaël Tamsiran, Vera Bekendam, Benjamin Götte, Jesse Voogd, Sven van Gelder, 
Susan Hagevoort, Matt Schillings, Mark Wossink, Bart Götte, Hans Zuilhof, Christl Foekema, Jeroen 
Bach, Thomas Plochg, Paul Wessels. 
Volmachten: Ron Moeliker, Ben Hermsen 
Afwezig met kennisgeving: Henriëtte Stemerdink, Willem Struijs 
 
1. Om 11.05 opent Thomas Plochg, voorzitter, de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vraagt 

of er nog agendapunten ter aanvulling zijn. Henk van der Linde benoemt de aanwezigheid van 
Altis-leden inde kantine en de koffieprijs. 

2. Christl Foekema vertelt hoe het nieuw te onthullen logo tot stand is gekomen. De ontwikkeling 
werd in het meerjarenbeleidsplan in april aangekondigd. Het huidige logo was volgens het 
bestuur aan vernieuwing toe. Uitgangspunt was dat de kleur blauw moest blijven en dat onze 
(nieuwe) kernwaarden Samen, Bewust, Buiten, Beleven goed moesten worden weergegeven. 
Bovendien is er inmiddels een vierde tak van sport binnen onze vereniging bijgekomen: de 
wandelsport. Met die opdracht zijn onze drie vormgevers Hein Dekker, Rafaël Tamsiran en Vera 
Bekendam aan de slag gegaan. Er zijn twee klankbordgroepen geformeerd: een van jeugdleden 
en een van volwassenen. Die hebben allerlei ideeën besproken. Het bleek al snel dat kleding een 
belangrijke ‘drager’ is van het logo, ons visitekaartje. Naast een woordmerk was er ook een 
beeldmerk nodig, een compact icoon, met name voor social media. Het logo zou ook een soort 
“wauwfactor” moeten hebben: jeugdleden zijn met name erg graag trots op een logo. En hoe 
zouden we nou eigenlijk willen heten: AV Triathlon, Atletiekvereniging Triathlon of AVT? Zo zijn 
er twee voorstellen ontwikkeld en die zijn in het bestuur en door de klankbordgroepen opnieuw 
beoordeeld. Uiteindelijk is er een keuze gemaakt voor dit woordmerk en beeldmerk. 
 

 
 
 
 

 
Onder luid applaus wordt het logo ontvangen en er wordt een taart aangesneden met het 
nieuwe logo erop. Er zijn bloemen voor de ontwerpers. De jeugd krijgt het vignet al meteen op 
de sweaters, de Start to Run groep krijgt als eerste een poster met het nieuwe logo. De verdere 
implementatie gaat gefaseerd plaats vinden. 
Secretaris Paul Wessels meldt dat inmiddels het officiële club tenue met toestemming van de 
Atletiekunie is gewijzigd: de broeken zijn voortaan zwart. Deze wijziging is aangevraagd omdat in 
de praktijk blauwe broeken vaak slecht verkrijgbaar zijn.  

3. Thomas Plochg geeft een toelichting bij een diapresentatie van Christl Foekema over de 
vorderingen van ons meerjarenbeleidsplan “Onderweg naar morgen”. Achtergrond van het plan 



is dat we als club een sprong naar voren willen maken omdat mensen steeds minder in 
verenigingsverband willen sporten en er behoefte is aan kortere cursussen en variatie in 
sporten. Daartoe hadden we onze ambities in vijf punten gevat:  
a. Van gestolde vereniging naar dynamisch platform: de club-app die in ontwikkeling is, 

betrekken we van All United, waar ook onze ledenadministratie in zit. Als hij er eenmaal is 
kunnen alle groepsapps verdwijnen. Iedereen kan dan alle gegevens van andere leden 
inzien, met inachtneming van de AVG-regelgeving natuurlijk. Er loopt een pilot met de app 
m.b.t tot vrijwilligersbeleid. We willen ook werven via de app. Voor het clubgevoel krijgen 
nieuwe leden straks idealiter een welkom vanuit de trainer i.p.v. een algemeen mailtje 
vanuit de ledenadministratie. Zij krijgen inmiddels een welkomstpakket (bidon en tasje). 
Verder willen we veel doen in de club. We zijn verder naarstig op zoek naar ondersteuning 
van ons plan om Microsoft365 in te voeren en ons documentbeheer op die manier te 
stroomlijnen. Nu staan er veel documenten in privéomgevingen.  
Sander Teeuwisse meldt dat de Keistadtriatlon tegen het probleem van vrijwilligers aanloopt 
en dat men op zoek gaat naar iemand om de vrijwilligerscoördinatie voor dit evenement te 
organiseren. Thomas Plochg vindt dit een uitstekende suggestie. Sander wil ook graag 
aansluiten als “tester” van de Club app. Rafaël Tamsiran roept iedereen die dat wil om zich 
te melden om mee te draaien in de app.    

b. Van sportkantine naar multifunctioneel platform: Hier zijn we nog niet uit. De aankleding 
loopt. Zie het nieuwe borden met vacatures in het clubhuis. Christl roept iedereen op de 
borden voor het juiste doel te gebruiken en niet meer overal allerlei flyers neer te leggen. 
Henk van der Linde zegt dat een verhoogde koffieprijs niet bijdraagt aan de beleving. Hij zou 
dan nog liever gratis koffie willen (met een contributieverhoging dan). Hij zegt ook dat er 
veel Altisleden vroeger aan de koffie gaan dan wij zelf (vanwege andere trainingstijden). 
Hoewel hij geen principiële bezwaren heeft tegen dit kantinegebruik vraagt hij zich wel af of 
ook dit niet tegen beleving ingaat. Thomas Plochg meldt dat gratis koffie wel in het bestuur 
aan de orde is geweest maar dat er nog geen besluit over is genomen. Het gebruik door 
derden van de kantine is zijns inziens vooral een sentiment.  

c. Samenwerking met derden: De stichting Atletiek Platform Amersfoort (SAPA) is een 
voorbeeld van samenwerking met derden. Deze stichting (van AVT en Altis) is tegenwoordig 
de contactpersoon met de SRO t.a.v. de exploitatie van beide atletiekbanen. Ook is er een 
trainerspool met Altis en Pijnenburg voor de marathon en is er een eerste sponsorcontract 
afgesloten. Er is ook contact met buurtsportcoaches en we plaatsen berichten in het 
nieuwskrantje van het Soesterkwartier.  
Henk van der Linde ondersteunt het idee van samenwerking maar vindt dat samenwerking 
iets anders is dan samen en dat je op dat laatste zuinig moet zijn. Hij vermoedt dat er nu 
mensen niet meer in de kantine komen. Richard van Klooster vind de grotere bezetting van 
de kantine een vooruitgang. Martha Meijer dringt erop aan om ook leden te bevragen bij de 
evaluatie van het kantinegebruik en de samenvoeging van sommige trainingsgroepen. Henk 
stelt dat mensen die niet meer in de kantine komen moeilijk bevraagd kunnen worden. Bart 
Götte vindt dit ook een probleem: velen lopen direct weg na de training. Dat zouden we zo 
graag anders willen zien. Hoe krijgen we meer mensen binnen? 

d. Verjonging van de vereniging: er zijn vandaag drie juniorleden aanwezig. Applaus voor hen! 
Benjamin Götte zou graag zien dat er altijd een bus is om naar wedstrijden te gaan: dat vindt 
de jeugd erg leuk. Dit wordt bevestigd: probleem is dat er geen chauffeurs zijn als je niet 
heel vroeg reserveert. Benjamin wil ook meer activiteiten voor junioren. Ze zijn er wel voor 
pupillen, maar niet voor de oudere groep.  

e. Modernisering van aanbod: Onze concurrenten zijn de kofferbakgroepjes en veel minder 
andere verenigingen. Het bestuur heeft contact met Sportivate en hoopt op die manier 
iemand binnen te halen die dit punt gaat oppakken en begeleiden. Er moeten meer specials 
komen, wellicht ook voor de jeugd. 



Hans Zuilhof memoreert de nieuwe Birkhoven Bosloop, die in de plaats van de befaamde 
Vlasakkerloop is gekomen. Deze loop mist nog naamsbekendheid natuurlijk. Ook hier was 
het weer moeilijk om voldoende vrijwilliger bij elkaar te komen. Desondanks wil hij ook een 
positief geluid laten horen: er zijn jaarlijks wel 250 leden als vrijwilliger actief.  

4. Er treden vier bestuursleden af per april 2023: de voorzitter, Thomas Plochg, de 
penningmeester, Jeroen Bach, en de algemeen bestuursleden Christl Foekema en Susan 
Hagevoort. Het bestuur is druk zoekende en Thomas roept iedereen op om zijn/haar netwerk te 
gebruiken en ons attent te maken op mogelijke kandidaten. “Alles van waarde is kwetsbaar” 
zegt Thomas: je bent zo iets waardevols kwijt. Een rol als bestuurder is ook leerzaam en er komt 
een periode aan waarin we veel van de plannen die we afgelopen jaren hebben voorbereid, 
kunnen gaan uitvoeren. 

5. Penningmeester Jeroen Bach presenteert de begroting voor 2023. De aanmelding van nieuwe 
leden stagneert enigszins en daarom wordt er gerekend met 950 betalende leden.  
De resultaten van de kantine worden op € 7.000 begroot. Het betreft hier hoofdzakelijk de 
omzet van koffie. Jaap de Vries vraagt hoe het bedrag sinds 2019 (€ 10.000) terug kan zijn 
gelopen tot € 5.000 in 2022. Jeroen wijt dit met name aan de coronaperiode. Je kunt de omzet 
verhogen door de koffieprijzen te verhogen . Als je de koffie gratis maakt leidt dat echter wel tot 
een contributieverhoging. 
Er wordt € 5.000 ingeboekt voor sponsorbijdragen. Lex Borghans vraag zich af of dit geen te 
hoog bedrag is. Thomas Plochg stelt dat je ambities mag verwerken in de begroting. Lex is 
voorstander van een reëlere inschatting.  
Jaap de Vries informeert naar de overige inkomsten. Zijn dat verhuurinkomsten? Antwoord: ja. 
Sander Teeuwisse vraagt of de sponsor in geld sponsort of in goederen. Antwoord: in geld. 
De penningmeester verwacht hogere uitgaven aan energie. Omdat deze post 5% van de totale 
kosten uitmaakt vindt hij dit niet zorgelijk. 
De trainingskosten worden verhoogd in lijn met andere verenigingen in de regio.  
De baanhuur gaat 8,5% omhoog. Dit dankzij de ASF die de gemeente heeft afgepraat van een 
eerder geplande verhoging van 14,5 %. 
Peter Hendriksen vraagt waarom er voor groot onderhoud zo’n laag bedrag wordt begroot. 
Jeroen antwoordt dat groot onderhoud een voorziening voor meerdere jaren is. Zo staat er dit 
jaar € 5.000 op de begroting maar er komt een uitgave van € 40.000 voor de vernieuwing van 
het dak aan. Er komt uitleg in de jaarrekening hierover. 
Jeroen stelt voor om de contributie met € 1 per kwartaal (€ 4 per jaar) te verhogen. We hebben 
een goede financiële positie. Hij verwacht wel in 2023 een grotere verhoging. Dit voorstel wordt 
unaniem aangenomen. 
De vereniging is financieel gezond. De balans van onze vereniging bestaat feitelijk uit de 
bankrekening en de waarde van het clubhuis. 
De begroting wordt zonder nadere stemming goedgekeurd. 

6. Rondvraag: Henk van der Linde vraagt of de verhoging van de koffieprijs nu doorgaat. Antwoord: 
nee, dit was een discussiepunt in het bestuur. Henk vraagt ook of er actief beleid is om 
vertrekkende leden standaard te benaderen met de vraag of ze donateur willen worden. Dat is 
een goed idee. Moet opgepakt worden. 
Jesse Voogd (jeugdlid): doe meer met Instagram: dat is een veelgebruikt medium voor jongeren.  
Kan er een webshop komen voor kleding? Nu moet je telkens naar de winkel. Dit wordt bekeken. 
Misschien ook merchandise zoals petjes overwegen. 
Tot slot vraagt Jesse of er vaker een feestje kan worden gegeven en of er bij wedstrijden een DJ 
kan komen om de sfeer te verhogen.  
Hein Dekker grijpt deze opmerking aan om een bestuurszetel te bepleiten voor de jeugd.  

7. Om 12.40 sluit de voorzitter, met dankzegging aan allen, de vergadering. 
 



Amersfoort, 27 november 2022. 
Paul Wessels, secretaris 

 
 


