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Agenda ledenvergadering 2018

Column Dichter bij het lopen

Geachte leden

Een kist vol herinneringen

Namens het bestuur van avVN willen wij u graag uitnodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering
van onze vereniging

op zaterdag 10 maart 2018
Locatie:
Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, 030 2715824
Aanvang 14.00 uur, inloop tussen 13.30 en 14.00 uur
De agenda voor deze ledenvergadering luidt als volgt:
1.

Opening + vaststellen agenda

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Vaststellen conceptnotulen ledenvergadering d.d. 11-03-2017 (lees elders in dit blad)

4.

Vaststelling jaarverslag van het secretariaat (elders in dit nummer)

5.

Financieel jaarverslag van de penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt)

6.

Verslag kascommissie

7.

Verkiezing kascommissie

8.

Pauze

9.

Begroting en contributie 2019

10.

(Her) verkiezing bestuursleden:
Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 4 bestuursleden:
Gijs van den Hurk, Johan van Santen, Mart Verboord en Toon Verkerk.
Gijs van den Hurk en Mart Verboord zijn aftredend en herkiesbaar.
Als er leden zijn die ook zitting zouden willen nemen in het bestuur, dan kunnen zij daarover contact
opnemen met de secretaris, Johan van Santen.

11.

Activiteiten avVN 2018 op voordracht van het bestuur
Baanploeg
Clubblad

12.

“avVN”-kilometerteller / Ranglijsten

13.

Voorstellen/discussiepunten van het bestuur

14.

Rondvraag

15.

Prijsuitreiking van de ranglijsten en marathon

16.

Sluiting

Die kist op zolder bevat tientallen tastbare herinneringen aan
hardloopwedstrijden.
Geen gewonnen prijzen of gekochte dingen; alleen uitgereikte trofeeën en
aandenkens als bewijs van of beloning voor louter het meedoen aan een
wedstrijd- of recreatie evenement.
Zo kwam er van alles tevoorschijn toen ik samen met familieleden tijdens de
kerstdagen die kist in de huiskamer uitpakte: onverwacht uit mijn geheugen
komende mooie herinneringen, vergeten gedachten, een verbaasd verleden.
Meteen zag ik een vuurrood klein autootje van de circuit van Zandvoortloop
uit 1984 en dacht aan hoe ik toen halverwege een beetje angstig ging versnellen,
want een ronde later zouden de raceauto’s bezit gaan nemen van het circuit.
Verder rommelend pakte ik een best wel grote beker en wist nog precies dat die
van mijn eerst halve marathon in de Domstad Utrecht was; dat je kon kiezen
uit een bokaal of beker en dat ik na veel wikken en wegen voor de bokaal koos,
maar al bijna op de terugreis in de auto gezeten terug rende om toch voor de
beker te gaan; daar moesten wij nu met z’n allen vreselijk om lachen.
Bijzondere dingen ook die ik uitpakte waren een broodplankje, een finishfoto
uit Eindhoven, een ontbijtbordje van een 5 EM loop uit Dronten; een bruin
beertje met een T-shirtje aan, een spons gesneden als figuur van twee hardlopers.
Koffiebekers: van de Zuiderzeemarathon van Urk naar Zwolle, de Aluvo-loop
in Nieuwleusen, een prestatieloop van ‘V.V. de Zweef’, de Diepe-Hel Loop van
Holten naar Nijverdal.
T-shirtjes van de Kampen kadeloop 2007, de 60 van Texel uit 1997 met het
parcours erop gedrukt, de Bridge to Bridge loop in Arnhem, de
Hanzemarathon, de 6 uursloop van 02-03-97 in Stein.
Verder een speldje van de marathon van Berlijn in het toen nog verdeelde
Duitsland: aan een kant van de toenmalige muur dus.
Ik vond diploma’s, certificaten, oorkondes van 5 kilometer afstanden en
coopertesten op de baan.
Het aller- aller leukste was een klein stoffen zakje gevuld met zand van de Wilde
zandcross uit 1981 van A.V. Hanzesport uit Zutphen.
Een tijd later lag er zoveel verschillends op de grond om ons heen:
tegeltjes, vaantjes en vlaggetjes, wel 100 medailles van Groningen tot Maastricht.
En niet te vergeten meer dan 30 trimloopboekjes, de eersten nog van stempeltjes
voorzien.
O…., en niet te zien, maar vooral niet te vergeten:
de keren bij de finish door de speaker te horen mijn naam:
Herman Poort

