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Activiteiten waarbij avVN betrokken is 
in 2021
Geheel 2021 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2021 Kilometerteller www.avVN.net 

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

Belangrijke wedstrijden voor Masters
NK 100 KM tijdens RUN WINSCHOTEN in WINSCHOTEN
zaterdag 11 september 2021
www.runwinschoten.nl

NK BAAN MASTERS HENGELO
vrijdag 17 tot en met zondag 19 september 2021
www.atletiek.nl

NK CROSS MASTERS tijdens WARANDELOOP in TILBURG
zaterdag 27 november 2021
www.atletiek.nl/nk-cross

NK MARATHON tijdens TCS 
AMSTERDAM MARATHON in AMSTERDAM
zondag 17 oktober 2021
www.tcsamsterdammarathon.nl

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

Venloop 2021 afgelast 
Stichting Venloop heeft besloten de Weir Venloop 
2021, die eerder al van maart 2021 werd doorge-
schoven naar september 2021, nogmaals te ver-
plaatsen en dit keer naar 23 t/m 27 maart 2022. 

De ontwikkelingen van 
de laatste weken om-
trent het coronavirus 
maken dat Stichting 
Venloop onvoldoende 
perspectief ziet op een 
versoepeling van alle 
nog geldende maatre-
gelen waaronder de 1,5 
meter maatregel.

Voorzitter Erik Schnock 
licht de keuze van 
Stichting Venloop toe: 
“Als organisatie hebben 
we in een eerder stadi-
um al aangegeven dat 
de Venloop alleen door 
kan gaan als er geen 
beperkende maatrege-
len meer zijn. Testen 
voor toegang is bij ons 

evenement geen optie, omdat er geen sprake is 
van een gesloten evenemententerrein. Ook de 
1,5 meter maatregel vormt momenteel nog een 
belemmering. Het ging even de goede kant op, 
maar twee weken geleden werden evenementen 
weer verboden. 

Recent is Nederland weer “op rood” gegaan en dat 
betekent dat de volgende stap uit het openings-
plan weer wordt uitgesteld en er in plaats daarvan 
mogelijk zelfs aanvullende maatregelen komen. In 
goed overleg met de gemeente zijn we dan ook 
gekomen tot dit besluit. De gezondheid van onze 
deelnemers, publiek en vrijwilligers staat altijd op 
de eerste plaats.”
    
De datum wordt nu 23 tot en met 27 maart 2022. 
De Neptunus Wandeltocht vindt dan plaats op 
zaterdag 26 maart en de Weir Venloop hardloop-
wedstrijden op zondag 27 maart.

NK halve marathon
De Atletiekunie kijkt naar de mogelijkheden voor 
een alternatieve datum en locatie. Helaas heeft 
de NK in 2020 ook geen doorgang kunnen vin-
den. Wanneer hier over meer informatie bekend 
is, zal dit via atletiek.nl kenbaar gemaakt worden.

Financiën avVN  tot heden  
en in de toekomst

Ranglijsten avVN 2021

Tijdens onze laatst gehouden ALV inzake de cijfer-
tjes van 2020 en de toekomstvisie 2021 plus ver-
dere jaren, hebben we met zijn allen helaas moeten 
constateren, dat door de terugloop van het aantal 
leden (zowel onze eigen recreanten als ook de le-
den die via onze vereniging een AU-wedstrijd- of 
recreant lidmaatschap hebben) het voortbestaan 
van avVN zwaar onder druk komt te liggen. 

Gelukkig is sinds de oprichting op 1 maart 1966 in 
de eerste 40 jaren een behoorlijke reserve opge-
bouwd. Maar….. mede door de reeds aangestipte 
forse terugloop in het ledental én dus in de totale 
inkomsten, teren we al enkele jaren in en het aan-
tal nulletjes voor de komma slinkt fors. Naast deze 
terugloop zijn de kosten - hoe goed we ook op de 
‘bekende kleintjes’ blijven letten - óók gestegen en 
lopen de advertentie-opbrengsten terug. 

Het terugbrengen van vijf naar vier zeer fraai op-
gemaakte en super verzorgde avVN-clubbladen 
draagt natuurlijk wél bij om de teruggang zo be-
perkt mogelijk te houden. Wat de toekomst ons 
gaat brengen is -net als koffiedik óf in de glazen 
bol kijken - één héél groot vraagteken.  Het bestuur 
heeft in de vergadering uitgesproken om écht alles 
in het werk te stellen om het 60-jarig jubileum van 
avVN in begin 2026 nog te kunnen organiseren. 

Voor de ranglijsten hopen we weer een klassement 
te kunnen opstellen van de loopresultaten van onze 
leden. De resultaten van gelopen wedstrijden in 
2020 tellen mee. 

Als u in het huidige jaar in een nieuwe leeftijdscate-
gorie komt, kunt u de resultaten van het vorig sei-
zoen meenemen naar de “oudere” leeftijdscategorie. 
Deze (tussentijdse) aanvulling geldt natuurlijk voor 
het overall klassement, zodat u wat meer speel(loop)
ruimte heeft om alle afstanden binnen het overall 
klassement te volbrengen. Deelnemers aan de rang-
lijsten hoeven overigens niet alle afstanden te lopen, 
maar kunnen zich ook concentreren op bijvoorbeeld 
alleen de 5 kilometer. Daarnaast blijft ook het Mara-
thon klassement gehandhaafd. In deze afzonderlijke 
categorieën kijken we wel naar de exacte leeftijd op 
de datum van de loop. Voor de afzonderlijke klas-
sementen tot en met de Halve Marathon ontvangen 
de nummers 1 een oorkonde. Voor het Overall klas-
sement ontvangt de winnaar een standaard en de 
nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. De winnaar van 
het Marathon klassement ontvangt een medaille en 
de nummers 1, 2 en 3 een oorkonde. Op onze site 
worden de uitslagen per afstand overzichtelijk bij-
gehouden en in het februarinummer 2022 van het 
clubblad wordt er een uitslagenlijst gepubliceerd van 
alle afstanden. 

Onze leden zullen zelf de uitslagen moeten melden 
aan de organisatie. Het is dus niet zo dat de organi-

Daar zal nog flink over gebrainstormd, veel virtuele 
(kilo)meters gelopen, de beste beentjes voor gezet 
én hopelijk niet al te veel pijn geleden dienen te 
worden. 

Durft u én gaat u als trouwe leden deze uitdaging 
met ons aan?  Het bestuur, maar zeker ik als pen-
ningmeester, gaat het proberen! Dus… dóe mee, 
blijf trouw lid en zoek in je vrienden- en/of ken-
nissenkring naar mogelijke adspirant-leden, want 
we zijn - telling per heden - door de ondergrens 
van 400 leden in totaal gezakt.  Het bestuur rekent 
écht op u!

Aansluitend aan bovenstaande noodkreet het 
vriendelijke verzoek om het mogelijk te maken 
dat onze ledenadministratie medio november de 
automatische incasso-badge voor de 2022 bijdra-
gen weer kan doen uitgaan en er (hopelijk) geen 
storneringen gaan komen. Graag zorgen voor een 
voldoende saldo, zodat een tweede incasso-ronde 
overbodig is.  

Namens de ledenadministratie dank voor uw me-
dewerking.

Mart Verboord
penningmeester

satie uw resultaten op het internet gaat opzoeken 
(hooguit ter controle van uw opgave). Deze laatste 
voorwaarde is opgesteld, omdat de organisatie via 
uitslagen.nl wel veel, maar niet alle uitslagen kan 
vinden.

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de vol-
gende regels:
  - er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar 
    verkerktoon@gmail.com
 -  uitslagen gelopen in de maanden september 

tot en met november dienen vóór de 15e van 
de volgende maand gemeld te zijn. 

 -  uitslagen gelopen in de maand december die-
nen vóór 7 januari 2022 gemeld te zijn.

 -  bij de uitslagen dient u te vermelden: Naam en 
geboortedatum, datum loop, naam loop, waar 
gelopen (plaatsnaam), afstand en tijd.

Door de hierboven vermelde regels hopen we op 
een spannende en eerlijke strijd en hopen wij u ook 
tijdig te informeren over de eindstanden (In het 1e 
nummer van de volgende jaargang). 
Tijdens de afgelopen jaarvergadering van 26 juni 
2021 zijn geen nieuwe voorstellen gedaan wat be-
treft de organisatie van de ranglijsten. In de komende 
clubbladen zullen wij de regels onder uw aandacht 
blijven brengen. In het vorige clubblad stonden de 
voorlopige ranglijsten gepubliceerd.

Wij hopen weer op een grote deelname.

Mart Verboord

Toon Verkerk


