Notulen algemene ledenvergadering 27 juni
2020
Gehouden in Hotel Mitland te Utrecht - Aanwezig 16 personen (waarvan 16
stemgerechtigd)
1. Opening + vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De volgende leden hebben zich afgemeld: Jan Weijnen, Ben van Vliet, Moniek
Kingma, Maranka Verkerk, Walter van Gelderen, Sjaak en Thea van Helden, Cor
Terlouw, Sieta van der Zee en Lida van Doorn-Jonk.
3. Vaststellen conceptnotulen ledenvergadering d.d. 13-04-2019 (zie clubblad februari
2019 en/of januari 2020)
Johan: Punt 13. Voorstellen/discussiepunten van het bestuur is daar wat meegedaan.
Er wordt door diverse leden gebruik gemaakt van Strava. En deze leden volgen elkaar
ook op Strava.
Het clubblad gaat na verschijnen van het volgende clubblad digitaal naar onze
Website.
4. Vaststelling jaarverslag van het secretariaat (eveneens in het januarinummer)
Hans geeft uitleg bij het verslag. De familie van Helden is gestopt. De functie
vreugde- en verdrietdienst is overgenomen door Nicolette Steegeling.
Philip de Bruijn heeft de ranglijsten van Harrie overgenomen en Anja van Vliet wil
graag mee gaan draaien met onze penningmeester Mart Verboord om dit wellicht in de
toekomst over te nemen. “De kilometerteller” is overgenomen door Toon Verkerk.
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester
Mart deelt de financiële stukken uit en geeft daarbij een korte uitleg. Het komt er op
neer dat het clubblad, net als vorige jaren, in alle opzichten dé grootste kostenpost is.
Vooral de druk- en portokosten hakken er aardig in en door het digitale tijdperk is het
advertentieaanbod ook minimaal geworden. Er wordt gebrainstormd over het
eventueel anders aanpakken van het blad: bijv. de papieren versie vervangen door een
digitale versie en de leden daar een kleine bijdrage voor vragen. Ook wordt geopperd
om het clubblad op de site te zetten. Omdat het maken van een digitale versie ook een
behoorlijke kostenpost vergt, is dit op dit moment geen optie temeer daar onze leden
graag een papieren versie ontvangen.
Begroot is een tekort 6000 euro. Omdat de kaderdag/vrijwilligers dag dit jaar
waarschijnlijk niet doorgaat besparen we 1250 euro. Er zit overigens genoeg geld in de
kas om nog zeker een vijftal jaren door te gaan.
Ook voorstellen voor promotie worden besproken: een eigen loop organiseren om
extra geld binnen te halen, promotieflyers verspreiden bij lopen en clubbladen
neerleggen bij verschillende evenementen.

Over het flyeren, een wedstrijd organiseren en de papieren versie van het clubblad
vervangen door een digitale versie wordt tijdens de vergadering duidelijk aangegeven
dat die suggesties (geen) zin meer hebben.
Een besparing kan zijn om het blad in plaats van vijf- viermaal uit te geven. Dit geeft
een kostenbesparing. Het kan ook zo zijn dat dan leden opzeggen. Het bestuur zal, na
onderzoek over de frequentie en daarmee samenhangende problematiek, voor het eind
van dit jaar hierover een beslissing nemen.
In oktober zal Anja van Vliet meelopen met penningmeester Mart om dit op termijn
over te nemen.
6. Verslag kascommissie
John van Gilst geeft namens de kascommissie (Anja van Vliet) de bevindingen door
v.w.b. de kascontrole. Er waren door hen geen onregelmatigheden gevonden. De
vergadering heeft –op voordracht van de kascommissie- décharge verleend aan de
penningmeester én het bestuur over het boekjaar 2019.
7. Pauze
8. Contributie 2021
Er is niet gesproken om de contributie voor 2021 te verhogen. Deze blijft dus gelijk.
9. (Her) verkiezing bestuursleden
Het bestuur bestaat op het ogenblik uit vier bestuursleden: Gijs van den Hurk, Mart
Verboord, Toon Verkerk en Hans Wortel. Aftredend en herkiesbaar waren Gijs en
Mart. Er waren géén tegenkandidaten en daarom blijft het bestuur in deze
samenstelling. Zoals eerder aangegeven gaat Anja van Vliet binnenkort ‘meedraaien’
met de penningmeester.
10. Activiteiten avVN 2020 op voordracht van het bestuur
Deze zijn: de ranglijsten, “kilometerteller”, Wallenloop en de baancompetitie.
De ranglijsten.
Er is een uitvoerige discussie. Uiteindelijk zijn er drie mogelijkheden.
1. Alleen wedstrijden
2. Ook een beperkt aantal (1 of 2) digitale wedstrijden mogen meetellen.
3. Een combinatie van 1 en 2. Zowel echte wedstrijden als digitale wedstrijden tellen
mee.
Er wordt gestemd. De uitslag was 1) Negen stemmen 2) Zes stemmen en 3) Twee
stemmen.
Het blijft vooralsnog optie 1) echte wedstrijden. Blijkt dat er vanaf september toch te
weinig wedstrijden zijn dan kan er alsnog de mogelijkheid voor virtuele wedstrijden
worden toegevoegd. Te bepalen door bestuur.
De “kilometerteller”.
Door de maatregelen m.b.t. het Coronavirus konden de deelnemers aanvankelijk geen
kilometers meer aan hun totaal toevoegen. De virtuele wedstrijden zijn echter
toegestaan en daarmee konden meerdere deelnemers tevreden worden gesteld. Sinds
2014 heeft avVN het bijhouden van kilometers overgenomen van Le Champion.

Inmiddels is het aantal deelnemers gehalveerd en er worden daarom vraagtekens gezet
bij de toekomst van deze activiteit.
Wallenloop.
De Wallenloop in Heusden is dit jaar op zondag 4 oktober. Indien deze door gaat: dan
niet onder de auspiciën van avVN omdat het kader afwezig is.
Baancompetitie.
avVN had voor de baancompetitie een herenteam ingeschreven. De wedstrijden
werden helaas afgelast. We hopen volgend jaar het baanteam een nieuwe kans te
kunnen geven, mogelijk ook met een damesteam.
11. Voorstellen/discussiepunten van het bestuur
Geen discussiepunten.
12. Rondvraag
Er waren geen punten voor de rondvraag. Inmiddels is aan Strava een avVN club
(https://www.strava.com/clubs/697687 door Nicolette Steegeling) toegevoegd. Je kunt
je hiervoor aanmelden. Resultaten worden dan met elkaar gedeeld.
13. Prijsuitreiking van de ranglijsten en marathon
Door Gijs en Toon worden de prijzen uitgereikt en door Mart de nodige foto’s
gemaakt.
Ook prijswinnaar Joop Raaphorst waardeert heel erg het werk van de vrijwilligers en
van het bestuur en uit dit in een korte toespraak. Tevens werd Harrie Stempher voor
zijn veel bewezen diensten in afgelopen jaren m.b.t. het kilometerboekje, ranglijsten
etc. door Mart bedankt en werden hem -op gepaste 1,5 m afstand- een geschenkbon en
bloemen overhandigd. Cor Terlouw, alsook Sjaak en Thea van Helden zullen voor
hun geweldige inzet voor avVN e.e.a. toegestuurd krijgen.
14. Sluiting met daarop aansluitend een gezellig samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en
nodigt allen uit voor een hapje en een drankje. Uiteraard bedankt hij ook Hotel
Mitland voor de goede verzorging.
Er worden parkeerkaarten uitgereikt waarmee gratis kan worden uitgereden.
Zeist, 27 juni 2020

Hans Wortel
Secretaris avVN

