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Agenda ledenvergadering 2019
Geachte leden,

notulen algemene ledenvergadering
13 april

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

op zaterdag 14 maart 2020
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. 13-04-2019 (elders in dit blad)

4.

Vaststelling jaarverslag van het secretariaat (elders in dit blad)

5.

Financieel jaarverslag van de penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt)

6.

Verslag kascommissie

7.

Pauze

8.

Begroting en contributie 2021

9.

(Her) verkiezing bestuursleden: Het bestuur bestaat op het ogenblik uit 4 bestuursleden: Gijs van den
Hurk, Mart Verboord, Toon Verkerk en Hans Wortel. Gijs van den Hurk en Mart Verboord zijn aftredend
en herkiesbaar. 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 2020 op voordracht van het bestuur

11.

Clubblad/ “avVN”-kilometerteller / Ranglijsten

12.

Ledenadministratie/Ledental

13.

Voorstellen/discussiepunten van het bestuur

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

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: Ruud
Riksman, Ben van Vliet, Cees Methorst, Jan de
Wit, Maranka Verkerk en Walter van Gelderen.
Ook enkele prijswinnaars van de Ranglijsten en
Marathon waren helaas verhinderd en hadden
zich bij de secretaris afgemeld. Het gaat hierbij om:
Ingrid IJsebaert, Trijnie Heeres, Cees de Vries, Rob
Boddeke, Ria van Weezep, Evert de Graaf en Paul
Coolegem,
3. Vaststellen conceptnotulen
ledenvergadering d.d. 10-03-2018 (zie clubblad
februari 2019)
Toon Verkerk heeft geïnformeerd bij de org. van
de 7-heuvelenloop v.w.b. de uitnodigingen en
tijdslimieten. De organisatie wil het graag houden
zoals het nu is om extra drukte te voorkomen in het
eerste startvak. Voor de rest werden de notulen
goedgekeurd.
4. Vaststelling jaarverslag van het secretariaat
(eveneens in het februarinummer)
Johan geeft uitleg bij het verslag. Hij merkt op dat
zijn opmerking wat betreft de vrijwilligers niet
helemaal meer klopt. De familie van Helden heeft
aangegeven te willen stoppen met de vreugde- en
verdrietdienst en Harrie Stempher gaf aan in 2020
te stoppen met de ranglijsten en de “kilometerteller”.
Gelukkig werd dit door de vergadering goed
opgepikt en meldde Nicolette Steegeling-Bakvis
zich spontaan aan als vervanger voor de fam.
van Helden. Philip de Bruijn bood spontaan aan
de ranglijsten van Harrie over te nemen en Anja
van Vliet wil graag mee gaan draaien met onze
penningmeester Mart Verboord om dit wellicht in
de toekomst over te nemen. Alleen zoeken we nog
iemand voor “de kilometerteller”.
5. Financieel jaarverslag van de
penningmeester (wordt ter plaatse verstrekt)
een korte uitleg. Het komt er op neer dat het clubblad
in alle opzichten dé grootste kostenpost is. Vooral
de druk- en portokosten hakken er aardig in en door
het digitale tijdperk is het advertentie-aanbod 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.
Ook voorstellen voor promotie worden besproken:
een eigen loop organiseren om extra geld binnen
en clubbladen
evenementen.

neerleggen

bij

verschillende

papieren versie van het clubblad vervangen door
een digitale versie wordt tijdens de vergadering
duidelijk aangegeven dat die suggesties (geen) zin
meer hebben. Wel werd de suggestie geopperd
om eerdere uitgaven van het clubblad als PDF op
de site te zetten. Toon zal dit met Ruud Riksman
bespreken. Hetzelfde zou kunnen gebeuren via
facebook.
Het bestuur zal tijdens de eerstkomende
bestuursvergadering de voorstellen nog eens
doornemen.
De vraag over het promotieboekje van Walter van
Gelderen wordt door Toon uitgelegd.
6. Verslag kascommissie
Hans Wortel geeft mede namens Ria van Weezep
de bevindingen door v.w.b. de kascontrole. Er waren
door hen geen onregelmatigheden gevonden.
De vergaderingheeft –op voordracht van de
kascommissiedécharge verleend aan de penningmeester én het
bestuur over het boekjaar 2018.
7. Verkiezing kascommissie
De commissie bestaat uit Hans Wortel en Ria van
Weezep.
Hans treedt waarschijnlijk toe tot het bestuur. Hij
kan dan geen lid meer zijn van de kascommissie.
Omdat Hans idd tot het bestuur toetreedt, zoeken
we voor hem een opvolger. Omdat ook Ria al twee
jaar zitting heeft zoeken we voor haar ook een
opvolger. John van Gilst en Bart van Vliet bieden
zich beiden spontaan aan. Hartelijk dank hiervoor.
8. Pauze
Tijdens de pauze is er gelegenheid clubkleding van
Run Color (Jan Doodeman) te passen en aan te
schaffen.
9. Begroting en contributie 2020
Dit punt werd verschoven naar voor de pauze, zodat
zouden zijn. De begroting voor 2020 laat een klein
positief saldo zien. Er is dan ook geen reden om de
contributie voor 2020 te verhogen.
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.
Toon Verkerk en Johan van Santen zijn aftredend.
Toon is herkiesbaar, Johan niet.
Het bestuur draagt Hans Wortel voor als nieuw
bestuurslid. Hans beheert op het ogenblik al de
ledenadministratie, maar maakt (nog) geen deel
uit van het bestuur. Eventuele andere kandidaatbestuursleden kunnen zicht tot een uur voor
aanvang vergadering aanmelden bij de secretaris
Johan neemt vandaag afscheid van het bestuur.
Gijs wijst in zijn toespraak op al de taken die Johan
in de loop der jaren voor avVN heeft verzorgd
en bedankt hem hiervoor. Als dank wordt hem
een etentje aangeboden (met partner) en een bos

Johan van Santen
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bloemen. De vergadering stemt ermee in dat Hans
Wortel lid wordt van het bestuur en Johans taken
over zal nemen. Ook Toon Verkerk wordt door de
vergadering voor een termijn van 2 jaar herkozen.
11. Activiteiten avVN 2019 op voordracht van
het bestuur
Deze zijn: de ranglijsten, de “kilometerteller” en de
Wallenloop in Heusden (dit jaar op 6 oktober).
12. Clubblad/ “avVN”-kilometerteller /
Ranglijsten
Bij punt 5 is er al uitgebreid gediscussieerd over
het clubblad. De “kilometerteller” had voorafgaand
aan de vergadering in Houten de prijsuitreiking.
Het aantal ingeleverde boekjes ligt rond de 50.
De kosten die in 2014 zijn gemaakt, zijn vrijwel
terugverdiend, zodat het de club geen extra geld
kost. Omdat Harrie Stempher aangegeven heeft te
willen stoppen zoeken we nog een opvolger.
Enkele aanwezigen kenden de “kilometerteller”
vergadering een exemplaar gegeven. Wellicht
kunnen we gaan proberen het aantal deelnemers
nog uit te breiden.
13. Voorstellen/discussiepunten van het
bestuur
Er is bij punt 5 al redelijk gediscussieerd over
Facebook. Strava, instap-abonnementen etc. Het
bestuur gaat met deze ideeën aan de slag.

14. Rondvraag
Henk Koops stelt een vraag over de uitslagen. Johan
geeft hem antwoord en heeft Henk later op de dag
nog gebeld met extra uitleg. In het clubblad van mei
zal Ruud e.e.a nogmaals op papier zetten.
Johan vraagt hoe het zit met het facebook-stokje.
Het lag nog steeds op de grond bij Anja van Vliet.
Zij heeft het nu opgeraapt en doorgegeven aan onze
voorzitter.
15. Prijsuitreiking van de ranglijsten en
marathon
Door Gijs en Toon worden de prijzen uitgereikt en
door Mart de nodige foto’s gemaakt.
Er zijn standaards, medailles, oorkondes en i.p.v.
bloemen deze keer het boekje van Walter van
Gelderen. Harrie wordt bedankt voor zijn inzet op
gebied van beide activiteiten en ontvangt hiervoor
ook het boekje van Walter.
Ook prijswinnaar Joop Raaphorst waardeert heel
erg het werk van Harrie en de rest van het bestuur
en uit dit in een korte toespraak.
16. 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 iedereen uit
voor een hapje en een drankje. Uiteraard bedankt
hij ook Hotel Mitland voor de goede verzorging.
Johan wijst de aanwezigen nog even op de
mogelijkheid de parkeerkaart om te wisselen voor
een kaart waarmee gratis kan worden uitgereden.

Jaarverslag 2019

In 2019 zijn er helaas twee leden overleden: Anton
Schuurman en Theo Vork.

Hans Wortel
secretaris avVN

Het wedstrijd ledental is van 308 leden naar 262
leden gezakt. Dat is toch een forse daling. Dit is peiling
per 17 december. De Atletiekunie is per 1 januari
overgestapt op een nieuw registratiesysteem. Ik kan
tot op dit moment, 13 januari, nog niet in het nieuwe
registratiesysteem. Actuele cijfers ontbreken. Het
is vorig jaar al gezegd. De wedstrijdlicentie en het
recreatie-lidmaatschap 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 15 afgenomen.
Er zijn nog wat wijzigingen op het vrijwilligers front.
De familie Sjaak van Helden is eind 2019 gestopt met

vreugde- en verdrietdienst. Hartelijk dank voor hun
inzet de afgelopen jaren. Deze taak is overgenomen
door Nicolette Steegeling-Bakvis. Harrie Stempher
heeft afgelopen jaar de ranglijsten voor het laatst
onderhouden. Deze taak wordt overgenomen
door Philip de Bruijn. Harrie Stempher stopt
ook met de ‘kilometerteller’. Nog geen nieuwe
vrijwilliger hiervoor gevonden. Zo nodig zal Toon
Verkerk deze klus op zich nemen. Harrie Stempher
bedankt voor het werk wat jij de afgelopen jaren
hebt gedaan. Anja van Vliet wil gaan meedraaien
met penningmeester Mart Verboord om zijn taken
wellicht in de toekomst over te nemen. Wat een
beetje blijft hangen is het facebook estafettestokje.
Op de laatste bestuursvergadering heb ik beloofd
om op zoek te gaan naar het stokje.
Er zijn geen wijzigingen op komst voor de
samenstelling van het bestuur. De huidige leden
blijven zitten, tenzij er natuurlijk graag leden deze
taak op zich willen nemen. Zij moeten zich dan wel
tijdig aanmelden bij de secretaris. Ik zal zeggen voor
1 maart 2020.

Ranglijsten avVN 2019
Hierbij geven we een voorlopige uitslag van de ranglijsten 2019. Wij volstaan met de winnaressen en winnaars van de
nummers 1 van de totaalstand ontvangen tijdens de jaarvergadering een standaard en alle nummers 1 van de marathon
ontvangen een medaille. Zij worden van harte uitgenodigd bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. Ook de diploma’s
worden tijdens de jaarvergadering overhandigd. Indien u niet aanwezig bent, worden ze opgestuurd.
Wanneer we naar de afzonderlijke afstanden kijken zien we dat het totaal aantal ingestuurde uitslagen ongeveer
hetzelfde is gebleven t.o.v. het jaar daarvoor. Bij de vrouwen werden 44 uitslagen ingediend (in 2018 40, in 2017: 42, in
2016: 38, in 2015: 52) en bij de mannen 117 (in 2018 123, in 2017: 171, in 2016 155, in 2015: 163)
De kortere afstanden zijn bij de mannen favoriet, de vrouwen lopen ook graag de lange afstanden en de mannen 60 zijn
het grootst in aantal, gezien onderstaand overzichten:
ingestuurde tijden per afstand:
afstand
vrouwen
mannen

5
7
25

10
7
26

15
7
19

10Em
7
20

HM
8
18

M
8
9

afstand
V50
V55
V60
V65
V70
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80

5
1
3
1
1
1
1
1
4
7
5
3
3
1

10
1
3
1
1
1
2
1
6
6
5
3
2
1

15
1
3
1
1
1
1
1
3
4
4
2
3
1

10Em
1
3
1
1
1
1
1
3
5
4
3
2
1

HM
1
3
1
1
2
1
1
3
4
3
3
2
1

M
2
4
1
1

Harrie Stempher

2
2
1
1
2
1

In de uitslagen bij de vrouwen komen we maar weinig nieuwe namen tegen. Van de 29 winnaars in de diverse
categorieën, zijn er 24 hetzelfde als in 2018. Bij de mannen zijn van de 45 winnaars meer dan de helft, namelijk 23,
anders dan in 2018. Giles Bosman is de oudste deelnemer en hij is er als 80 jarige in geslaagd om alle afstanden van 5 tot
en met de Halve Marathon te lopen. Een geweldige prestatie!
Op de komende jaarvergadering van zaterdag 14 maart zullen we de ranglijsten weer op de agenda zetten, zodat we
mogelijk feedback kunnen krijgen van de deelnemers. In het hierna volgende artikel over de ranglijsten van 2020
maken we wel alvast de huidige spelregels bekend, maar indien er tijdens de jaarvergadering nieuwe besluiten worden
genomen, passen we die natuurlijk aan. Reacties kunnen ook per email worden gegeven via philipdeb@hotmail.com
Let op:

Ranglijst marathon 2019

Ranglijst Totaalstand 2019

Vrouwen
V 50-54
V 55-59
V 60-64
V 65-69

Ingrid IJsebaert
Jannet Lange
Marion Wenders
Trijnie Heeres

3.37.39
3.45.11
6.05.53
6.39.29

Mannen
M 45-49
M 55-59
M 60-64
M 65-69
M 70-74
M 75-79

Marcel van der Plaat
John van Tilburg
Gijs van den Hurk
Toon Verkerk
John van Gilst
Rob Boddeke

3.14.30
3.03.43
3.11.47
4.04.40
5.31.03
3.48.11

Vrouwen
V 50-54
V 55-59
V 60-64
V 65-69
V 70-74

Nicolette Steegeling-Bakvis
Anja van Vliet
Marion Wenders
Trijnie Heeres
Ria van Weezep

6.14.11
5.21.17
7.58.11
6.05.46
6.05.19

Mannen
M 45-49
M 50-54
M 55-59
M 60-64
M 65-69
M 70-74
M 75-79
M 80-84

Phillip de Bruijn
Paul Coolegem
John van Tilburg
Gijs van den Hurk
Arie van der Ham
Drikus Haalboom
Joop Raaphorst
Gilles Bosman

4.45.41
4.07.08
4.30.28
4.33.49
5.22.56
5.03.41
6.35.47
6.47.37

