Jaarverslag 2020
Een jaarverslag van wel een bijzonder jaar. Vanuit China kwamen er berichten binnen van een nieuw
virus. China is ver weg dat zal wel loslopen denk je dan. Eind februari begin maart zien we overvolle
ziekenhuizen in Italië met virus patiënten. Al snel neemt het virus vooral via mensen die van
wintersport terugkomen Nederland in zijn greep. Eerst nog alleen in het zuiden maar al snel veroverd
het heel Nederland. We leren een nieuw woord, lockdown. Scholen, Restaurants, Cafés, sportscholen
en verenigingen gaan op slot. Zo ook dus de atletiek. Wedstrijden, trimlopen worden vrijwel niet
meer georganiseerd. Er komt een nieuw fenomeen. Virtuele run. Je kunt op je eigen parcours en op
je zelf gekozen tijd een wedstrijdloop lopen. Wel gebruik maken van een website waar je je loop kan
registreren. Meestal is dat Strava, Een aantal leden doet daar fanatiek aan mee. Een lastig jaar dus
voor een atletiek vereniging. De jaarvergadering van 14 maart 2020 werd door de lockdown
verschoven naar 27 juni 2020.
In 2020 zijn er helaas twee leden overleden: Herman Poort en Piet Gerrits
Het wedstrijd ledental is van 262 leden naar 240 leden gezakt. Dat is toch een forse daling. De
Atletiekunie is per 1 januari 2020 overgestapt op een nieuw registratiesysteem, Volta. Dat is weer
even wennen voor mij. Maar als je het programma kent is het wel handig. Ook de ledenpas moet de
atleet nu via de app Volta ophalen. Het is al eerder gezegd. De wedstrijdlicentie en het recreatielidmaatschap van de Atletiekunie hebben voor veel leden geen meerwaarde meer, men kan toch wel
meedoen aan allerlei wedstrijden, ook zonder licentie. Wel wil men dan vaak lid blijven voor het
mooie clubblad en op die manier ook op de hoogte blijven over het reilen en zeilen van de club. Het
aantal abonneeleden is met 14 afgenomen.
Nicolette Steegeling-Bakvis doet dit jaar de lief- en leeddienst. Hartelijk dank dank daarvoor. Philip
de Bruijn heeft de ranglijsten voor zijn rekening genomen. Helaas heeft Philip zijn werk voor de
ranglijsten moeten stoppen. Philip dank voor het werk wat je voor de ranglijsten hebt gedaan. De
taak van de ranglijsten is overgenomen door Toon Verkerk. Toon Verkerk neemt ook de
‘kilometerteller’ voor zijn rekening. Anja van Vliet draait mee met penningmeester Mart Verboord
om zijn taken wellicht in de toekomst over te nemen, maar bestuursvergaderingen zijn er na de
jaarvergadering niet meer gehouden.
De bestuursleden Toon Verkerk en Hans Wortel zijn aftredend. Zij stellen zich weer verkiesbaar.
Indien leden zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie moeten zich dan wel tijdig aanmelden
bij de secretaris Hans Wortel(avvn.hanswortel@gmail.com). Ik zal zeggen voor 10 juni 2021.
De jaarvergadering stond gepland op 13 maart 2021, maar is verschoven naar 26 juni 2021. We zitten
daarmee precies een jaar na de laatste Ledenvergadering. Hopelijk kunnen we elkaar in Utrecht weer
ontmoeten, misschien zelfs vooraf nog tijdens de Vlinderloop in Houten.
Houd onze website in de gaten, want niets is zeker in deze tijden.
Website avVN: http://www.avvn.net/ .
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