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Activiteiten waarbij avVN betrokken is 2023

Coverfoto

Geheel 2023 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2023 Kilometerteller www.avVN.net
4 maart 2023 Algemene Ledenvergadering in Utrecht www.avVN.net 
11 maart 2023 prijsuitreiking kilometerteller tijdens Vlinderloop Houten www.avVN.net 
  en www.loopgroephouten.nl
30 april 2023 1e ronde baancompetitie Masters www.atletiek.nl
11 juni 2023 2e ronde baancompetitie Masters www.atletiek.nl

Elders in deze uitgave leest u meer over de ranglijsten en kilometerteller. Voor meer informatie of vragen over diverse 
evenementen kunt u ook altijd contact opnemen met een bestuurslid. Voor Baanactiviteiten kunt u contact opnemen met 
Toon Verkerk. Contactgegevens zijn te vinden in de colofon van ons clubblad en via onze website  www.avVN.net

De afgelopen jaren hebben we niet vaak avVN leden op de cover gezet. Meestal ging het om sfeerfoto’s die passen 
bij het jaargetijde van de verschijningsdatum van het avVN nieuws. De komende jaargang(en) gaan we proberen wat 
vaker één of meerdere avVN leden op de cover te plaatsen. Dit keer hebben we gekozen voor een prachtige foto van 
“mister avVN” Johan van Santen tijdens de Laatste Kouder Polderloop (onder leiding van Henk Mentink). De foto is 
gemaakt door Harry van ’t Veld, die jarenlang de “hoffotograaf” van Loopgroep2000 was. In één foto dus een ode aan 
3 markante figuren in de loopsport!
Heb je ook een geschikte foto voor de cover van het avVN nieuws? Mail deze naar verkerktoon@gmail.com

Toon Verkerk

NK CROSS MASTERS NIJVERDAL
zaterdag 25 februari 2023
inschrijven kon tot 11 februari
https://wmaci2023.com

WK INDOOR MASTERS TORUN (POLEN)
zondag 26 maart tot en met zondag 1 april 2023
inschrijven kon tot 31 januari 2023
wmaci2023.com

NK MARATHON tijdens MARATHON ROTTERDAM
zondag 16 april 2023
www.nnmarathonrotterdam.nl 

1E RONDE BAANCOMPETITIE MASTERS
zondag 30 april 2023
aanmelden en informatie via Toon Verkerk
verkerktoon@gmail.com    06-50266333

2E RONDE BAANCOMPETITIE MASTERS
zondag 11 juni 2023
aanmelden en informatie via Toon Verkerk
verkerktoon@gmail.com    06-50266333

NK BAAN MASTERS HARDERWIJK
vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli 2023
www.atletiek.nl

EK MASTERS PESCARA (ITALIË)
donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober 2023
www.european-masters-athletics.org 

Blijf het nieuws en de sites van bovenstaande 
evenementen volgen omtrent het al dan niet 
doorgaan hiervan.

Nieuwe leden
Ik heet onderstaande leden, namens het bestuur van avVN, van harte welkom als nieuw lid van onze club:

Arne Evers Amsterdam
René Janssen Weert
Fabrizio Mastracchi Manes Breukelen
Roland Robinson Helmond
Inge Dijkman Wijk bij Duurstede
Niels Goeman Uitgeest
Daniëlle Schröder Veenendaal
Ardath Witkamp Amersfoort
Arjan van Dam Gouda
Rob Vossen ‘s Gravenhage
William Masselink Amersfoort
Sophie Klaver Gorinchem

Hans Wortel
Secretaris avVN

Belangrijke wedstrijden voor Masters

Alonso Juarez Gorinchem
Nico van den Berg Amersfoort
Inez-Anne Haagen Amsterdam
Maurits Kramer Zoetermeer
Carolien Marlet Amsterdam
Kees Anten Delft
Jurian Glas Amsterdam
John de Langen Venray
Pierre Le Cat Amsterdam
Rob Veer Overberg
Kjeld van Hees Utrecht
Linda Lafeber Beverwijk

Agenda ledenvergadering 2023
Geachte leden, 

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

 op zaterdag 4 maart 2023
 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. 30-04-2022 (zie elders in deze uitgave)
4. Vaststelling jaarverslag 2022 van het secretariaat (zie elders in deze uitgave)
5.  Financieel jaarverslag van de penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt, lees de visie van de penningmeester 

in het jaarverslag 2022)
6. Verslag kascommissie 
7. Pauze
8. Begroting en contributie 2024
9.  (Her) verkiezing bestuursleden:
  Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 4 bestuursleden: Gijs van den Hurk,  Mart Verboord, Toon Verkerk en 

Hans Wortel. 
 Toon Verkerk en Hans Wortel zijn aftredend en herkiesbaar.
 Toetreden Anja van Vliet tot het bestuur zodat zij alvast kan meelopen.
  Als er leden zijn die zitting willen nemen in het bestuur, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de 

secretaris Hans Wortel.
10. Activiteiten avVN 2023 op voordracht van het bestuur
11. Clubblad / “avVN”-kilometerteller / Ranglijsten 
12. Ledenadministratie / Ledental 
13. Voorstellen / discussiepunten van het bestuur en/of leden:
14. Rondvraag
15. Prijsuitreiking van de ranglijsten en marathon
16. Sluiting met daarop aansluitend een gezellig samenzijn 
 onder het genot van een hapje en een drankje

Ledenpas, gegevens 
bij de Atletiekunie
Als lid van de Atletiekunie kun je je ledenprofiel 
(ledenpas) raadplegen in de Volta app en in de  
‘Mijn Volta’ omgeving op de Atletiekunie websites. 
Hierin staan de belangrijkste lid gegevens, inclu-
sief kwalificaties, opleidingen en licenties. Je kan 
zelf NAW gegevens wijzigen.

De Volta app is voor alle Atletiekunie leden gratis 
beschikbaar. Download de Volta app in de Apple 
Store of in de Play Store.

Bij het installeren van de app heb je een lidnum-
mer nodig. Het wachtwoord wordt naar het e-mail 
adres gestuurd dat bij de Atletiekunie bekend is. 
Deze twee gegevens kan de ledenadministrateur 
van avVN je geven. Stuur hiervoor een e-mail naar 
de ledenadministrateur van avVN, 
avvn.hanswortel@gmail.com.

Ook kun je de gegevens raadplegen op een web-
site. De URL voor deze website is:  
mijnvolta.atletiekunie.nl/login

avVN Ledenadministrateur
Hans Wortel


