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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV’56 op 17 maart 2017. 

 
AGENDA 
1. Opening/Presentielijst 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van 18 maart 2016 
4. Jaarverslagen over 2016 (zie bijgevoegd) 
5. Rondvraag- bespreking van schriftelijk ingekomen vragen 

6. Uitreiking Familie de Munck Beker 
7. Memoreren bekers 

Memoreren bekers 2015

Prestatie heren Martijn de Kok Halve Marathon 1.10.01 uur 820 pnt

Prestatie dames Marieke Riemens Kogel 14.52m 868 pnt

Prestatie jeugd Shirin van Anrooij 1000m 3.06.1 min 770 pnt

Jeugdaanmoediging pupil

Jeugaanmoediging junior Bereket & Bezuayehu Petersen NK ereplaatsen cross, indoor, outdoor

Memoreren nationale prestaties 2015

Meisjes D speer 3e NK Fenna Gelderblom 25.24m 2016 Nationale D-spelen

Meisjes C 2100m 3e NK Shirin van Anrooij 7.34 min 2016 NK cross

Meisjes C 3000m 2e NK Shirin van Anrooij 10.38.44 min 2016 NK junioren B

Jongens C 2100m 2e NK Bezuayehu Petersen 6.32 min 2016 NK cross

Jongens C 1500m 3e NK Bezuayehu Petersen 4.21.46 min 2016 NK indoor junioren B

Jongens C 800m 3e NK Bereket Petersen 2.06.31 min 2016 Nationale CD indoor

Jongens C 1500m 2e NK Bezuayehu Petersen 4.21.98 min 2016 Nationale CD indoor

Jongens C 1500m 3e NK Bereket Petersen 4.22.03 min 2016 Nationale CD indoor

Jongens C 1500m 3e NK Robert de Graaf 4.39.70 min 2016 Nationale CD indoor

Jongens C 4x50m NK Robert de Graaf

Jorg van Sabben

Matthijs Roos

Stef Kapteijn 29.11 sec 2016 Nationale CD indoor

Jongens A 4x400m NK Evan de Schrijver

Pelle Gelderblom

Jordi Bot

Jorick de Vries 3.27.85 min 2016 NK junioren A

Mannen 12km NK Martijn de Kok 41.13 2016 NK veldloop gem. ambtenaren

V35 halve marathon 3e NK Monique Verschuure 1.25.19 uur 2016 CPC loop

V40 marathon 2e NK Paola van Gilst-Saarloos 3.15.53 uur 2016 Amsterdam Marathon

V40 verspringen NK Nathalie Lotthrinkx 4.70m 2016 NK masters

V40 100m 3e NK Nathalie Lotthrinkx 14.10 sec 2016 NK masters

V40 200m 3e NK Nathalie Lotthrinkx 29.55 sec 2016 NK masters

V40 halve marathon 2e NK Paola van Gilst-Saarloos 1.32.15 uur 2016 CPC loop

V40 400m 2e NK Nathalie Lotthrinkx 1.06.26 min 2016 NK indoor masters

M40 12km 2e NK Perry Vermeulen 46.51 min 2016 NK veldloop gem. ambtenaren

M45 60m 2e NK Cees-Jan Berman 7.70 sec 2016 NK indoor masters

M60 marathon NK Heddie Nieuw dorp 2.54.31 uur 2016 Amsterdam Marathon  
8. Afscheid (hulp)trainers 2016 
9. Jubilea en bijzondere prestaties 

10. Financiën: financieel verslag 2016 + verslag kascommissie + begroting 2017 + contributie 
11. Verkiezing nieuwe kascommissie  
12. Bestuursverkiezing 

13. Beleidskader en beleidsplan 2017/2018 + contributie/vrijwilligersstructuur 
14. Wat verder ter tafel komt 
15. Datum volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering (…. maart 2018) 
16. Sluiting 

 
 
 

 
 



 2 

Toelichting bij agendapunt 3. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 

AV ‘56 
 
Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV’56 op 18 maart 2016. 

 
AGENDA 

1. Opening/Presentielijst 
Afmeldingen zijn ontvangen van: 

Anita van Boven 
Kees Breker 
Suzanne Kraan 
Marieke van der Kroft 

Dennis Plessius 
Jacqueline Proost 
Jennifer Proost 

Eric van Remortel 
Henny Strating 
Elly Vree Egberts 
Jan Willem de Wolf 

 
Herdenkingen: geen 

 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen. 
 

2. Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van 20 maart 2015 

a. Vaste kracht? Nog niet echt nodig, geen budget. 
b. Jaarvergadering indikken en spreker? Te druk met lopende zaken (bouw). 
c. Trainingen overdag? In proces. 
d. Birgen Meijnkens wordt reserve kascommissie 
e. “Opfriscursus” jury 21 april 2016 

3. Jaarverslagen over 2015 (zie bijgevoegd) 
Bord met records is weer opgehangen. Door uitbreiding categorieën moet het bord veel groter 

worden. Er is nu ook een boek van gemaakt. Dank voor Kees van den Pol. Digitale versie is ook een 
idee. Actie verder Kees van den Pol. 
 

Jan van Doorn deelt pluim uit aan Huib Boogert. In het verslag zou nog de PR van de site en 
Facebook uitgebreider genoemd moeten worden. Ook de wervingsfolder is goed. Ons niveau van 
updaten van de site is zeer goed, dank aan de vrijwilligers. 
 

Wedstrijddeelname is voor het eerst in jaren gedaald, maar zit op het een na hoogste nivo ooit. 
 

4. Rondvraag- bespreking van schriftelijk ingekomen vragen 
Voor het gebouw is er behoefte aan een prikbord. Er moet ook nog een vitrinekast komen voor de 

bekers (een selectie van de 500). Frank Bakker zegt dat erover nagedacht wordt. Acronius Kramer en 
Kees van de Pol gaan een selectie maken. Geld zou uit Rabo clubactie kunnen. Oproep aan iedereen 
om te stemmen. Frank Bakker neemt dit verder op. 

 
Verzoek aan de bouwcommissie is om de “6” te completeren op de deur. 
 
Paul Pieters verzoekt om te kijken naar zonwering voor de kantine. 

 
Voor het 60 jarig jubileum wordt een commissie opgericht. Volgende week vergadert de commissie die 
vorig jaar het bouwfeest heeft georganiseerd. Daaruit wordt een groep opgericht. 

 
Marius Dek geeft aan dat documenten in doc of docx gestuurd moeten worden zodat het in Apple 
geopend kan worden. 
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Bij het 40 jarig jubileum is een plaat op de muur gemaakt door Marc de Regt. Kan die weer terug? 

Paul Pieters heeft de plaat gered. Net zoals de stoepstenen met voetafdrukken van junioren. Die 
moeten wel opnieuw geverfd worden. Er zijn ook speciale spikes. Het zou mooi zijn als het met het 
60-jarig jubileum klaar is. Frank Bakker bekijkt dit verder. 

 
Kees Kortleve vraagt om enkele keren per jaar een spreker te laten komen om de kantine beter te 
benutten.  Na de training op dinsdag komen er ca. 10 mensen. Voorlopig blijft de bar opengaan. In de 
zomer blijven er misschien meer mensen. 

 
5. Uitreiking Familie de Munck Beker 

Niek Flipse spreekt namens de commissie (verder bestaande uit Lenie Polfliet en Jan Fraanje) dat 
sinds het begin al 37 keer de beker is uitgereikt. De beker wordt uitgereikt aan John van Anrooy voor 

de stabiele en betrouwbare financiële boekhouding in vele jaren. 
 

6. Memoreren bekers 
Memoreren bekers 2015:

Prestatie heren           Martijn de Kok 3000 m baan: 785 pnt, 10 EM weg: 804 pnt

Prestatie dames           Marijntje Huige hoogspringen 832 pnt

Prestatie jeugd      komt nog bij onderlinge oefenwedstrijd

Jeugdaanmoediging pupil   komt nog bij onderlinge oefenwedstrijd

Jeugdaanmoediging junior  komt nog bij onderlinge oefenwedstrijd

Meisjes pupillen B 1200 m NK Yara Karelse 5.16 2015 NK cross

Meisjes pupillen A 1400 m 3e NK Amy de Graaf 5.46 2015 NK cross

Jongens C 2900 m 3e NK Bereket Petersen 10.16 2015 NK cross

Meisjes C hoogspringen 3e NK Marijntje Huige 1.55 m 2015 Nationale C-spelen indoor

Vrouwen 35 5000 m 3e NK Monique Verschuure 18.43.61 min 2015 NK Masters

Vrouwen 35 400 m 2e NK Nathalie Lotthrinkx 1.06.15 min 2015 NK indoor Masters

Vrouwen 40 Ekiden 2e NK NR

Carolien van de Kreeke, Saskia 

Goole, Monique Allefs, Marianne de 

Kok, Paola van Gilst-Saarloos, Ingrid 

IJsebaert 2.58.11 uur 2015 Rotterdam Ekiden NK

Vrouwen 40 1500 m 2e NK Paola van Gilst-Saarloos 5.21.19 min 2015 NK Masters

Vrouwen 40 marathon 3e NK Annet van der Linde 3.22.05 uur 2015 Marathon Rotterdam

Jongens D 4 x 600 m 3e NK

Wouter Schets, Mees Verbrugge, 

Robert de Graaf, Stef Kapteijn 6.59.90 min 2015 NK estafette

Jongens D 1000 m stpl 3e NK Stef Kapteijn 3.09.37 min 2015 Nationale D-spelen

Jongens D 600 m NK Stef Kapteijn 1.41.64 min 2015 Nationale D-spelen indoor

Jongens D 1000 m 2e NK Robert de Graaf 3.06.14 min 2015 Nationale D-spelen indoor

Jongens B 400 mh (84cm) 3e NK Pelle Gelderblom 56.02 sec 2015 NK A/B-junioren

Jongens A 4 x 400 m 3e NK

Jorick de Vries, Lex van Aartsen, Evan 

de Schrijver, Pelle Gelderblom 3.36.89 min 2015 NK estafette

Jongens A 4 x 100 m 2e NK

Daan van Liere, Pelle Gelderblom, 

Evan de Schrijver, Leon van Aartsen 44.22 sec 2015 NK A/B-junioren

Mannen 40 100 m 3e NK Cees-Jan Berman 11.89 sec 2015 NK Masters

Mannen 65 1500 m 3e NK Wim de Jonge 5.54.04 min 2015 NK Masters

Mannen 65 10000 m 3e NK Wim de Jonge 45.09.54 min 2015 NK Masters

Mannen 70 200 m 2e NK Piet Verbeek 33.34 sec 2015 NK indoor Masters

Mannen 70 400 m NK Piet Verbeek 1.17.06 min 2015 NK indoor Masters

Mannen 70 800 m NK Piet Verbeek 3.15.25 min 2015 NK indoor Masters

Memoreren Nationale prestaties 2015:

 
 

 
Morgen worden de prestatiebekers en aanmoedigingsprijzen uitgereikt: 
Prestatiebeker heren:  Martijn de Kok  3000 m baan 785 punten, 10 EM weg 804 

punten 
Prestatiebeker dames:  Marijntje Huige  hoogspringen 832 punten 
Prestatiebeker jeugd:  Pelle Gelderblom prestaties over de gehele linie 

Aanmoedigingsbeker jeugd: Matthijs Roos 
Aanmoedigingsbeker pupil: wordt niet uitgereikt dit jaar 
 
Piet Verbeek is ook onderscheiden bij zijn club Lokeren. AV’56 zou een prijs voor masters in kunnen 

stellen. Kees van den Pol bekijkt dit. 
 

7. Indeling categorieën voor trainersvergoedingen 
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De vergoedingscategorien worden aan gepast aan de nieuwe indeling van de AU. In de eerste 2 

categorien kan een kleine wijziging komen. Is al verwerkt in de begroting. 
 
Er wordt gevraagd naar de vergoeding van Jos den Hollander voor de startersgroep. Jos draait die 

groepen voor eigen rekening en risico. AV’56 heeft het voordeel van nieuwe leden. Het wordt wel druk 
op de baan. Jos doet nu ook core stability zelf. 
 

8. Financiën: financieel verslag 2015 + verslag kascommissie + begroting 2016 

Stukken worden uitgedeeld. 
John bekijkt hoeveel uren door trainers gedeclareerd zijn. 
 
Contributie-inkomsten zijn wat lager vanwege lagere ledenaantallen in 3e en 4e kwartaal. Inmiddels 

zijn we weer boven de 600 leden. 
 
Totale bouwkosten waren 201.000 Euro, inclusief het niet begrote terras. Complimenten. 

 
Voorraad kleding is toegenomen, we zijn geswitcht van leverancier. We hebben weer tassen voor 3-4 
jaren. Kleding kan nu gekocht worden bij Runnersworld. Er is een versoepeling voor dragen 
clubkleding. Het is goed als de trainers clubkleding dragen stimuleren. 

 
Laatste contributieverhoging was 5 jaar geleden. 
 

Afschrijvingen heeft geen cash out tot gevolg. 
 
Paul Pieters en Piet Sonke (als kascommissie) hebben de financien gecontroleerd en goedbevonden. 
Er wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen. Wordt geaccordeerd. 

 
Begroting 2016 wordt ook goedgekeurd. 
 

9. Verkiezing nieuwe kascommissie  
Piet Sonke stopt. Birgen Meijnkens treedt toe. We zoeken een nieuwe reserve. 
 

10. Bestuursverkiezing 

Huub Beelen is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt met wijn en bloemen. 
Vera Wisse wordt voorgesteld en aangesteld. Cees noemt haar een goede aanwinst voor het bestuur: 
vrouw, jong en gericht op baanatletiek. 

 
11. Beleidskader 2015/2016 terugblik en vooruitblik 

Dit stuk is toegevoegd aan de stukken die voor de jaarvergadering zijn rondgestuurd. 
 

Vrijwilligers vinden blijft belangrijk. 
 
Bouw commissie heeft goed zelfstandig gewerkt. 
 

Beleidsbestuur heeft goed gewerkt. Het is wel zo dat een klein bestuur minder zichtbaar is. 
 
Binnen Zeeland willen we meer samenwerken. Idee is bv een jurypool. 

 
12. Wat verder ter tafel komt 

Kees Kortleve bedankt het bestuur. 
Paul vraagt iedereen morgen te komen helpen bij de Onderlinge Oefenwedstrijd. 

  
13. Datum volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering (17 maart 2017) 
 

14. Sluiting 
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Toelichting bij agendapunt 4. Jaarverslagen 2016 

 
Verslag secretaris bestuur 2016 
Samenstelling bestuur: 

Cees Goosen (CG) voorzitter 
John van Anrooij (JA) penningmeester 
Vera Wisse (VW) secretaris 
 

Het bestuur heeft in 2016 7 maal regulier als bestuur vergaderd in de huidige samenstelling.  
Daarnaast hebben we contacten met de commissies gehouden door vergaderingen bij te wonen: 
 
Intern 

Trainers   VW 
WTC    VW 
Jubileum   VW 

 
Extern 
VZA    CG + VW 
 

Verder hebben we commissies en mensen uitgenodigd bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn 
voor wederzijdse informatieoverdracht: 
-Frank Bakker over veld/baan/gebouw 

-Huib Boogert (PR) 
-Wim de Jonge en Wilko de Vos (WTC) 
-Anita … over schoonmaak gebouw  
 

Belangrijkste onderwerpen waren: 
-Trainers 
-Jubileum 

-Vrijwilligers 
-Beleidsplan 
 
Tevens is er gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2017-2022; wat in essentie voor intern gebruik is 

doch waarop toelichting wordt gedaan in dien daar vraag naar is.  
 
Vera Wisse 

 
 
Verslag ledenadministratie 2016  
Stand ledenlijst per peildatum 1 januari 2017:  

Totaal aantal leden:  603  
Man:      296  
Vrouw:     296  
Bedrijf/sponsor:    12  

 
Van het totaal aantal leden vallen er 139 onder jeugd (junior/pupil – geboren vanaf 01-01-1998)  
 

Mutaties vanaf peildatum 1 januari 2016:  
Nieuwe leden:    110 (inclusief sponsor)  
Afmeldingen:    104  
 

Maroeska Ars 
 
 

Verslag Wedstrijdsecretariaat uit 2016 
Hieronder een overzicht van de voorinschrijvingen over het jaar 2016 met ter vergelijking enkele 
getallen van de laatste jaren. 
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In het onderstaande overzicht zijn niet de voorinschrijvingen voor de eigen wedstrijden meegenomen 
zoals Wallenloop, Inkelcross e.d. 
 
 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

wedstrijden 23 23 24 19 13 

deelnemers 362 504 493 207 123 

 
 
Overzicht naar verschillende wedstrijden: 
 

Wedstrijden 2014 
 

2015 
 

2016 
 

 aantal 
wedstrijden 

aantal 
deelnemers 

aantal 
wedstrijden 

aantal 
deelnemers 

aantal 
wedstrijden 

aantal 
deelnemers 

Wegwedstrijd 0 0 0 0 0 0 

Crossen 7 194 7 93 3 42 

baan outdoor 12 267 10 112 9 75 

baan indoor 5 32 2 2 1 6 

Totaal 24 493 19 207   

 
 
Overzicht per categorie: 
 

Wedstrijden 
 

Pupillen Junioren Senioren 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

wegwedstrijd - - - - - - 

crossen 39 16 37 18 17 8 

baan outdoor 44 53 57 18 11 4 

baan indoor 0 5 2 1 0 0 

totaal 83  96  28  

 
 
Zoals jullie kunnen zien staat mijn ‘baantje’ op de tocht. Steeds meer atleten weten de weg naar de 
sites atletiek.nu en inschrijvenzeeland.nl te vinden. Er komen zelden meer lijstjes namen bij mij binnen 
via de trainers van de pupillen en junioren, met het verzoek die in te schrijven. Om jullie een idee te 
geven, in de eerste twee kwartalen schreef ik 122 atleten in, in het derde kwartaal 1 atleet en in het 
vierde kwartaal heb ik geen verzoeken ontvangen om atleten aan te melden voor wedstrijden.  
De trend die vorig jaar inzette zet dus aanzienlijk door. Bij de crossen doen de crossen in het najaar al 
niet eens meer mee in mijn overzicht, want alle atleten hebben zich ingeschreven via 
inschrijvenzeeland.nl voor de crosscompetitie 2016-2017. 
 

Overzicht wedstrijden in 2016 

                      

 
Weg 

 
Crossen 

 
Baan outdoor Baan indoor 

   Jun Sen Pup Jun Sen Pup Jun Sen Pup Jun sen Totaal 

Deltacross     6 6 4             16 

Indoor Zierikzee                 5 1   6 

Grevelingencross     6 5 2             13 

Kustcross     4 7 2             13 

Spado blokmeerkamp           9 2         11 

Testwedstrijd Scheldesport             4 2       6 

Baancircuit RKHAV             6         6 

Baancircuit Delta Sport             1         1 

ZK pupillen Dynamica           22           22 
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Dynamica avondbaanwed.             4 2       6 

Athletic Champs 16-7           14           14 

Athletic Champs 17-9           8           8 

ZK Delta Sport 17-9             1         1 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Totalen     16 18 8 53 18 4 5 1   123 

                          

  Jun Sen Pup Jun Sen Pup Jun Sen Pup Jun Sen Totaal 

 
Weg 

 
Cross 

 
Baan outdoor Baan indoor 

 
             Totaal aantal wedstrijden in 2016 is: 13 

 
Wegwedstrijden:  

 
0 

   

     
Baan outdoor 

 
9 

   

     

Baan 
indoor 

  
1 

   

     
Crossen:             

 
3 

    
Ik wens iedereen een sportief 2017 toe met veel enthousiasme en mooie wedstrijden! 
 
Heleen Kapteijn 
Wedstrijdsecretariaat - uit 

 

 
Toevoeging secretaris mbv uitslagen op de website 2016 
Deelname aan wedstrijden zoals volgt uit de uitslagen. 
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % 15/16 

jeugd meisjes 833 902 1.088 1.089 936 947 1.260 1.371 1.158 1.069 92% 

  jongens 1.085 878 1.044 1.295 1.764 1.725 1.888 1.787 1.478 1.345 91% 

senioren dames 750 636 741 580 754 476 757 879 981 884 90% 

  heren 241 235 298 253 260 1.057 1.061 1.116 1.369 1.649 120% 

totaal   2.909 2.651 3.171 3.217 3.714 4.205 4.966 5.153 4.986 4.947 99% 

                     

baan   1.558 1.459 1.752 2.037 2.241 2.186 2.589 2.572 2.062 1.817 88% 

indoor  41 65 118 218 224 242 265 269 138 191 138% 

weg  426 355 459 340 438 598 602 651 747 749 100% 

overig  884 772 842 631 811 1.179 1.510 1.661 2.039 2.190 107% 

totaal   2.909 2.651 3.171 3.226 3.714 4.205 4.966 5.153 4.986 4.947 99% 

 

Vera Wisse 
 
Jaarverslag commissie Ranglijsten en Records 2016 

In 2016 zijn er erg veel clubrecords behaald, vooral bij de senioren en de masters, terwijl het bij de 
junioren en de pupillen constant bleef. Zie de tabel. Het aantal atleten dat daarvoor zorgde was wel 
minder dan vorig jaar, nl 19 in plaats van 24. Wat het aantal records betreft was vooral weer Cees-
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Jan Berman grootverdiener met 5 records en ook nog eens in verschillende categorieën en dat 

allemaal in een half jaar, omdat hij in de tweede helft van het jaar terug moest komen van een zware 
blessure. Ook Amy de Graaf bij de pupillen en Nathalie Lotthrinkx bij de masters behaalden veel 
records op de baan en indoor. Op de weg was Heddie Nieuwdorp de grootverdiener met 10 records, 

ook in meer categorieën. Op alle drie terreinen, baan, indoor en de weg, is het aantal records 
toegenomen. 
Zie ook de ranglijsten op de AV-site. 
 

 
Verbeterde records in: 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
pupillen/junioren 

senioren 
masters 

 
16 

0 
12 

 
15 

1 
12 

 
23 

8 
8 

 
27 

8 
15 

 
19 

2 
23 

 
21 

9 
36 

 
totaal 

 
28 

 
28 

 
39 

 
50 

 
44 

 
66 

 
De belangrijkste activiteiten van de commissie waren verder dit jaar: 
- de ranglijsten bijhouden op de website en het verder ontwikkelen van het ranglijstenprogramma 
samen met de webmaster 

- het bijhouden van de clubrecords en wijzigen op het bord in het clubgebouw. Omdat het bord te 
klein is voor alle records is er daarbij nu ook een map gekomen met een complete lijst club- en 
baanrecords dat permanent in het clubgebouw ligt.  
- na iedere baanwedstrijd in Goes van de verbeterde baanrecords baanrecord-diploma’s uitreiken en 

op het bord aanpassen 
- het verstrekken van gegevens voor prestatiebekers van AV en van de VZA 
- zorgen voor de clubrecorddiploma’s en het uitreiken ervan.  

Ook dit jaar heeft Jacqueline den Herder weer de clubrecorddiploma’s geschreven met de mooie 
ouderwetse letters. En verder wil ik ook Harry Christiaanse bedanken voor de ondersteuning bij het 
invoerwerk in de ranglijsten. 
 

De commissieleden: 
Anneke van den Berg 
Floor van Lamoen 

Kees van den Pol (verslag 
 
 
Verslag W.T.C. 2016 

1. Samenstelling commissie. 
De taakverdeling binnen de commissie is als volgt: 
 

- Wim de Jonge(intrem) Voorzitter 
- Wilko de Vos   Penningmeester 
     Secretaris wegwedstrijden 
- Hans Vermeulen  Corveerooster 

     Jurycoördinatie (weg) 
- Eline van Daalen    Lid (Prijzen) 
- Steffi Berks   Lid (Jurycoordinatie Baan) 

- Peter Balkenende  Materiaal baanwedstrijden 
-Marius Dek   Baanwedstrijden 
-Acronius Kramer  sec. vergunningen enz. 
 

We zitten nog steeds met een probleem van voorzitter, ook is er een secretaris voor de 
wegwedstrijden nodig. Wel zijn er dit jaar 2 mensen bijgekomen Acronius Kramer neemt div. 
taken van Wim over, en Marius Dek doet veel voor de baanwedstrijden.   
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Naast deze vaste mensen zijn er  mensen die veel werk verrichten bij bepaalde wedstrijden, Wim 

Wouters doet veel tijdens de Inkelcross.  We hopen dat hij dit nog blijven doen, ze zijn een grote 
steun voor de WTC. 
 

2. Algemene zaken 
Wij hebben dit jaar 14 wedstrijden/trimlopen georganiseerd, van de 14 wedstrijden zijn er 5 
baanwedstrijden.   
 

3. Slot  
Zoals ieder jaar hebben de corveeploegen, posten, jury, en alle andere vrijwilligers weer goed werk 
gedaan we kunnen jullie niet missen, dus als je aan de beurt bent (dat staat op de site) laat je eigen 
zien, voor iedereen die dit jaar heeft meegedaan hartelijk bedankt en we hopen volgend jaar weer 

gebruik van jullie te mogen maken. 
 
Namens de WTC  Wim de Jonge 

 
 
Verslag Recreantencommissie 2016 
Ook in 2016 konden de traditionele trainingstijden van de recreanten worden gehandhaafd, zij het 

met een paar kleine aanpassingen. Hieronder ter info een overzicht van de trainingen van het 
afgelopen jaar.   
Op de maandag van 19.00 – 21.00 uur geeft Laurent van Nieuwenhuijze geassisteerd door Frank 

Houweling en Birgen Meynckens looptraining op de baan  aan recreanten en aan de vervolggroep van 
de starters. 
Op donderdag van 19.00 – 20.00 uur trainen de recreanten buiten de baan o.l.v. Piet Sonke, 
geassisteerd door Wilco de Vos, Danny Breen, Herman Abbink en Adrie Mathijssen. 

Op zaterdagmorgen van 8.30 – 9.30 uur verzorgt Adrie Mathijssen een looptraining in het Hollandse 
Hoevegebied. 
Vanaf 1 januari 2017 komt er op de woensdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur een extra looptraining op 

de baan bij voor de  liefhebbers o.l.v. Adrie Mathijssen. 
Over de opkomst bij de trainingen kunnen we ook dit jaar weer zeer tevreden zijn. Het 
deelnemersveld  bestaat voor een deel uit trouwe leden die al jarenlang een constante groep vormen, 
maar ook dit jaar zagen we lopers doorstromen van de starters naar de recreanten, waar ze 

gemotiveerd raakten door het enthousiasme van de rest van de deelnemers en zo zelf ook besmet 
werden met het “hardloopvirus”.  
Ook in 2016 werd door een flink aantal recreanten deelgenomen aan prestatielopen, vooral de 

ladiesruns zijn nog steeds populair. 
Op de eerste zondag van de maand is er van  9.30 – 10.45 uur de mogelijkheid om recreatief te 
trainen in de heuvels van Westenschouwen. 
De recreantencommissie richt zich dus vooral op de trainingen en het stimuleren van de deelnemers 

aan wedstrijden en prestatielopen. Nevenactiviteiten, zoals de jaarlijkse familiedag van de recreanten 
liggen al een paar jaar stil, met als oorzaak de teruglopende belangstelling hiervoor.  De commissie 
bestaat op dit moment dus alleen uit de groep hierboven genoemde trainers die zich nu uitsluitend 
richten op de trainingen. Mocht er t.z.t. toch een goed en vernieuwend idee binnenkomen voor een 

extra activiteit, waar ook familieleden van de recreanten aan deel kunnen nemen, sta ik daar 
persoonlijk voor open.  
 

De Recreantencommissie 
 
 
Verslag jeugdcommissie 2016 

De jeugdcommissie heeft het afgelopen jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd. Sommige 
hebben al vaker op de kalender gestaan, andere activiteiten waren helemaal nieuw. 
 

De eerste activiteit van 2016 was het kamp, natuurlijk weer in het paasweekend. Dit jaar in een nieuw 
kamphuis, Het Jagertje te Hulst. De junioren gingen op vrijdag van start en op zondag werden zij 
afgewisseld door de pupillen. Beide waren 2 geslaagde kampen, met iets meer junioren dan pupillen. 
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Terug van weggeweest was de Ouder en Kinddag. Een atletiekwedstrijd waarbij de jeugdatleten 

samen met hun ouder/verzorger/familielid of zelfs docent de atletiekonderdelen af gingen. Ook waren 
er dit jaar een aantal seniorenleden die met hun kind deelnamen. Een erg gezellige dag, die wellicht 
voor heel wat spierpijn gezorgd heeft. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue. 

 
Nieuw op onze kalender was de klimactiviteit, in het klimbos Brabantse Wal, in Bergen op Zoom. Hier 
was erg veel animo voor, en de atleten kwamen erg enthousiast weer thuis. We hebben het erg 
getroffen met het weer. 

 
De samenstelling van de jeugdcommissie is in 2016 wat veranderd. Nanda de Feiter, Bram Bruijnes en 
Ruben van Luijk zijn gestopt. We willen jullie bedanken voor de inzet de afgelopen jaren.  
Gelukkig wilden de volgende mensen ons team komen versterken: Miriam Pellaers (Moeder van onze 

C en D junioren Maud en Fenne Pellaers, en zelf lid geweest van AV’56), Jorick de Vries (A-junior) en 
Cees-Jan Berman (Lid van de sprintgroep, en vader van Florian Berman, pupil 
 

Marieke Riemens 
 
 
Jaarverslag Jurycoördinator 2016 

In 2016 hebben we weer mooie wedstrijden mogen organiseren. Ik ben blij dat we daarbij ook bij alle 
wedstrijden (net) voldoende juryleden hebben kunnen organiseren om dit voor elkaar te krijgen. Weer 
of geen weer, vele van hen hebben er meerdere keren een succes van gemaakt. 

 
In april hebben we een bijeenkomst gehouden voor betrokken juryleden om met hen te delen hoe het 
gaat, welke knelpunten we tegen komen, verzamelen van ideeën om nieuwe juryleden te vinden. 
Daarnaast heeft Paul Pieters de juryleden weer bijgepraat over vernieuwde wedstrijdregels. De 

bijeenkomst is goed bezocht.  
 
Einde van het jaar, na de afronding van het zomerseizoen, is met de secretaris een plan gemaakt voor 

het werven van nieuwe juryleden. We hopen op enthousiasme om in februari en maart 2017, in 
samenwerking met Dynamica, een training voor jury algemeen te organiseren. De nieuwe mensen zijn 
hard nodig om meer afwisseling te krijgen in de bestaande juryleden. 
 

Steffi Berks 
 
 

Jaarverslag pr/communicatie, annex redactiecommissie 2016 
Voor de afdeling pr/communicatie van AV’56 (annex de redactiecommissie) was 2016 een druk jaar. 
Het werk binnen de vereniging groeit, de publiciteit dus ook. De contacten met de media zijn 
intensief, vooral met de Zeeuwse media.  

 
** We mochten ons verheugen in veel extra berichten en artikelen. Voor de vereniging levert dat 
altijd wat extra publiciteit en imago op. Dat gold onder meer voor de Wallenloop, de WEA Stadsloop, 
Goes on Track en Serious Request. De kranten, radio en tv besteedden er ruim aandacht aan. Op 

onze eigen site leefden we mee met Leonie Ton, die het NK 100 km op de weg won in Winschoten, en 
die enkele maanden later in Spanje deelnam aan het WK.  
 

AV’56 is sinds 2015 ook betrokken bij de Meidoornloop en de Zakloop, beide te Nisse. De organisatie 
verzorgt echter zelf de publiciteit voor deze evenementen.  
 
Veel werk en tijd werd opgeëist door het 60-jarig jubileum van de vereniging. Die publiciteit was 

vooral intern gericht. De eigenlijke feestdatum viel in februari 2016, een paar maanden na de officiële 
heropening van onze verbouwde/uitgebreide clubaccommodatie. Het bleek onmogelijk om op zo’n 
korte termijn wéér een feest op te tuigen. De viering werd daarom over het jaar gespreid, met een 

hoogtepunt op de dag van de clubkampioenschappen (24 september).   
 
De conclusie mag zijn, dat AV’56 in het algemeen niet te klagen heeft over belangstelling van de 
regionale media. Vooral vooraankondigingen van eigen (loop)evenementen worden goed geplaatst, 
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vaak met aangeleverde foto’s. Zo komen leden en buitenstaanders de vereniging vaak tegen in de 

publiciteit.  
 
** Onze website www.av56.nl wordt druk bezocht: voor nieuwtjes, foto’s, inschrijvingen, uitslagen, 

ranglijsten, recordoverzichten, etc.  
 
In totaal werden in het voorbije jaar 2016 niet minder dan 331 berichten in de nieuwskolommen 
gepubliceerd. Dat is gemiddeld zowat 1 per dag. Daarvan waren er 207 geschreven door onze eigen 

webredactie, 124 werden aangeleverd door anderen binnen de vereniging.  
 
Andere clubs zijn jaloers op onze bezoekcijfers. In 2016 kwamen er maar liefst 97.379 unieke 
bezoekers een kijkje nemen op onze site. Ze lazen in totaal 251.461 pagina’s. Het bezoekcijfer is iets 

lager dan in 2015. Maar toen was het ook veel ‘drukker’ bij de vereniging, vooral door de 
bouw/uitbreiding van het clubgebouw en de officiële opening.  
 

De drukste dag met betrekking tot het websitebezoek was 9 april 2016. Toen kwamen er 1150 
belangstellenden een kijkje nemen op onze site. Dat hing vermoedelijk samen met de 
Oosterscheldeloop, die die dag werd gehouden. Op rustige dagen (doorgaans in de zomermaanden) 
komen er nog altijd 200 tot 300 bezoekers.  

 
** We scoren goed met de website-fotoseries van de eigen AV’56-evenementen. Een oproep voor 
méér vaste fotografen (zie ook jaarverslag van vorig jaar) leidde tot nieuwe aanmeldingen. Daardoor 

bestaat het ‘eigen’ fotografenteam nu uit Martijn Lavooij, Mineke de Feijter, Patrick van Iersel, 
Samantha de Haan en Huib Boogert. Ze werken bij toerbeurt. Desgevraagd zorgen ook andere leden 
en (groot)ouders voor foto’s. Die mooie fotoseries zorgen ook voor veel extern bezoek.  
 

Wat de geschreven berichten betreft: onder de eigen leden was de historische serie Uit de Oude Doos 
erg populair. Na 35 afleveringen kwam de serie in maart tot een einde met een artikel over AV’56-
jubilea uit het verleden.  

 
De website is nog altijd het levenswerk van Rob Sonke. Hij bouwde de site, hij vernieuwde hem in 
2014 en hij onderhoudt hem dagelijks. De site fungeert daarom voortreffelijk als in- en extern 
communicatieplatform. Die ontwikkeling zet zich voort. Waar van toepassing roepen we de leden altijd 

op om minimaal elke twee dagen de site te bezoeken, en indien mogelijk elke dag.  
 
** Ook in het jaar 2016 hoopt de afdeling pr/communicatie het AV’56-nieuws wereldkundig te 

maken, via website en externe media, teneinde daarmee de vereniging positief uit te dragen. 
 
Acronius Kramer,  
Huib Boogert,  

Rob Sonke. 
 
 
Verslag website 2016 

2016 was een rustig jaar voor de website. Geen clubgebouw verbouwing meer, geen technische grote 
aanpassingen dus eigenlijk relatief saai maar eigenlijk is het een luxe probleem. De website draait 
goed, zoals recentelijk bericht hebben we ook veel bezoekers en dat is met name te danken aan de 

veelzijdigheid van de berichtgeving, uitslagen en foto's. Met gemiddeld bijna dagelijks nieuws en twee 
foto series per week, hebben we geen gebrek aan inhoud. Dat heeft een directe invloed op het aantal 
bezoekers wat sinds vorig jaar op ongeveer 100.000 bezoekers per jaar zit, iets waar we trots op 
mogen zijn. 

 
Gillis Karreman was een aantal jaren belangeloos inzetbaar voor de vereniging voor het afhandelen 
van de foto's die wekelijks worden ingezonden. Gillis had verder geen aansluiting met de club maar 

helpt verenigingen met vrijwillige inzet. Sinds oktober is hij gestopt en is hij bij een andere vereniging 
aan de slag gegaan. Vanaf dat moment doe ik (Rob) dit werk weer maar dankzij de nodige 
automatisering en medewerking van onze fotografen is dit geen zware last 
 

http://www.av56.nl/
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Rob Sonke 

 
 
Verslag Lief en leed 2016 

Er waren vorig jaar 8 jubilea bij de vereniging. Deze kregen een vrolijke bos bloemen. We hebben 
meerdere kaarten verstuurd naar aanleiding van 20 jaar lidmaatschap, we merkten dat dit eigenlijk 
overbodig werd gevonden en in overleg met de secretaris Vera Wisse hebben we besloten dit jaar 
hiermee te stoppen. Er zijn verschillende atleten in de bloemen gezet naar aanleiding van hun 

prestaties. In het komende jaar zullen deze in het zonnetje worden gezet tijdens de jaarvergadering 
en de clubkampioenschappen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een lid in het zonnetje te zetten 
 middels de uitreiking van een speld met het logo van AV 56. Hierbij denken we aan iemand die 50 
jaar lid is of  bijvoorbeeld langdurig trainingen heeft gegeven. Dit besluit het bestuur, iedereen kan 

iemand aandragen. Verder zijn we door mede leden geattendeerd op verschillende gebeurtenissen 
zoals geboorte, overlijden en bruiloft, dat hebben we erg gewaardeerd. 
 

Graag zouden wij de attentie regeling op de website het komend jaar willen laten actualiseren zodat 
continuïteit gewaarborgd is voor de toekomst. 
 
Met alle plezier doen wij dit jaar lief en leed, echter willen wij medio 2018 het stokje doorgeven aan 

een nieuwe lief en leed commissie. 
 
Met hartelijke groeten, 

 
Anita van Boven en Suzanne Kraan 
 
 

Verslag beheer en onderhoud gebouwen 2015 
Gebouwen  

• In januari is gestart met de uitbreiding en verfraaiing van het clubgebouw. Kantine, 

kleedkamers, sanitair, berging en krachthonk zijn qua oppervlakte/capaciteit de helft groter 
geworden. De technische installatie is weer state-of-the-art en milieuvriendelijk. Uit 
budgettaire overweging zijn de CV- en de WW-installatie niet vernieuwd; deze kunnen nog 

enkele jaren mee. De dakbedekking van zowel het bestaande als het nieuwe deel is 
vernieuwd.  

• In 2015 werden de Legionella-checks (doorspoelen leidingen) en de 

schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door een betaalde kracht.  
• Er is één keer ingebroken in de kantine tijdens de bouwwerkzaamheden. De schade viel onder 

de verzekering van de aannemer. Er is aangifte gedaan bij de politie.  

• Een 5-jaars onderhoudsplan 2016-2020 is opgesteld en in orde bevonden door de gemeente.  
• De jaarlijkse subsidie voor het onderhoud van de kleedkamers is aangevraagd (voor 2016) en 

definitief toegekend (voor 2015). Er is tevens gevraagd de grondslag voor het toekennen van 
de subsidie, namelijk het aantal kleedkamers per vereniging, te heroverwegen. Dit omdat 
deze voor AV’56 ongunstig uitvalt. Wij hebben 2 grote kleedkamers terwijl  SSV er 10 kleinere 
heeft. Bij het schrijven van dit overzicht was de reactie van de gemeente nog niet 

binnengekomen. 
• Uitgevoerde onderhoudsactiviteiten 2015: De brandblussers en de CV zijn gecontroleerd.  

 
Baan 
In 2015 zijn er geen werkzaamheden van betekenis geweest. In 2016 zullen de kogelstoot-
oefencirkels aangepast worden. 

 
Materiaal 
Op verzoek van en in overleg met de trainers is er divers nieuw trainingsmateriaal. 
 

Vrijwilligers 
Daar waar zelfwerkzaamheid aan de orde was is dit gedaan door een beperkt aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Vooral tijdens de verbouwing is er veel werk door hen verricht. 
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Vrijwilligers blijven welkom.   
 
 
Het Schenge 

In 2015 is éénmaal vergaderd met de beheerscommissie het Schenge.  Begin 2016 is de secretaris 
van het Schenge-overleg, Joep de Klerk, plotseling overleden.   
 
Vandalismebestrijding 

De gemeente heeft in 2015 enkele bijeenkomsten georganiseerd waar de Schenge-verenigingen, de 
politie, buurtbeveiligers en SMWO ideeën hebben geopperd om het vandalisme en wangedrag op het 
sportpark aan te pakken. Vooralsnog wordt ingestoken op een intensiever toezicht (politie en 
buurtwerk), meer aanspreken (door iedereen) bij, en melden bij de politie van ongewenste situaties. 

De bijeenkomst zullen een vervolg krijgen.  
 
Frank Bakker 

 
 
Verslag vertrouwenspersoon 2016 
Geen meldingen 

 
 
Verslag Grote Clubactie 2016 

In 2016 heeft A.V.’56 weer meegedaan aan de Grote Clubactie.  De lotenboekjes werden onder de 
pupillen en C/D junioren voor de verkoop verdeeld. Ook was het mogelijk om digitaal loten te 
bestellen. Het streven was om in het jubileumjaar extra loten te verkopen en was het plan dat ieder 
A.V.’58 leden een lot zou kopen en we met de normale verkoop een record aan loten zouden 

verkopen.  
Naar aanleiding van de verkopen in 2011 (463 loten), 2012 (321 loten) , 2013 (569 loten) en 2014 
(702 loten) en in 2015 (571 loten) werden er in 2016  450 loten verkocht waarvan 120 loten digitaal.  

In Yara Karelse hadden we de topscorer onder de jeugdleden.  
De totaalopbrengst van de verkochte loten is € 1093,32 
De opbrengst van 2016 wordt zo veel mogelijk gebruikt voor bijdragen aan jeugdactiviteiten en 
materiaal voor de jeugd. Het was zeer jammer dat we het voornemen voor het jubileumjaar niet 

gehaald hebben want het streven was dat ieder lid 1 kocht lot en met de losse verkoop erbij zouden 
we op ruim 900 loten uitkomen. Maar als in 2017 alle leden minimaal 1 lot kopen dat maken we het 
weer goed. 

 
Als je wil weten of je een prijs gewonnen heb kan je dit via de site https://clubactie.nl/trekkingsuitslag   
controleren door je lotnummer dat op je bij de afschrijving van de Grote Clubactie op het afschrift van 
de bank vermeld staat in te vullen. 

 
Vooruitkijkend naar de Grote Clubactie van 2017 willen we het doel hoger stellen, “IEDER LID 
MINIMAAL 1 LOT” om zodoende een nóg steviger bijdrage binnen te halen voor de vereniging. Dit 
moet zeker kunnen. AV’56 heeft ruim 600 leden en als ze ieder 1 of 2 loten afnemen, plus de verkoop 

buiten de vereniging, dan zouden we op minstens 1000 loten kunnen uitkomen. We wachten af en 
hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt.  
De bijdrage die A.V.’56 ontvangt is 80% van de verkoop (€ 3,00) en dat is een groot bedrag dat 

binnenkomt. Degene die afgelopen jaar loten gekocht en/of verkocht hebben willen we danken voor 
hun bijdrage.  
Als je in 2016 geen loten had, op 16  september 2017 gaat de Grote Clubactie weer van start 
en zijn er weer loten te koop en hoe meer er verkocht worden hoe groter de opbrengst voor de 

vereniging is. 
 
Als je nu al loten wilt kopen / bestellen voor de Grote Clubactie 2017, dan kun je die nu al reserveren 

op av56gca@zeelandnet.nl onder vermelding van het aantal loten, je bankrekeningnummer (voor de 
eenmalige afschrijving), naam en adres, plus e-mailadres. 
 
Paul Pieters 

https://clubactie.nl/trekkingsuitslag
mailto:av56gca@zeelandnet.nl
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Verslag Vereniging Zeeland Atletiek (VZA)2016 en algemeen 
De VZA heeft traditioneel tweemaal vergaderd: de voorjaarsvergadering en de najaarsvergadering. 
Naast de standaardonderwerpen (afstemming kalender, prestatiebekers, informatie vanuit Unieraad 
en AU-Bondsbureau) is in 2016 veel aandacht besteed aan de competitiedeelname van de VZA-ploeg. 

Dit experiment, waarbij vanuit de bij de VZA aangesloten verenigingen inclusief AV’56 een finale 
gerechtigde ploeg kan worden afgevaardigd is ook met interesse gevolgd vanuit de AU en andere 
verenigingen. Hoewel sportief gezien het beoogde doel (finale) gehaald is bij de junioren is er wel een 
paar kanttekeningen te plaatsen: 

- Begeleiding bleek moeilijk te vinden; 
- Participatie van de Zeeuws Vlaamse-verenigingen was er niet of nauwelijks; 
- Communicatie over dit project verliep stroef. 

Inmiddels blijken dezelfde issues ook in 2017 opgeld te doen. 
Pluspunt vanuit de VZA is dat geleidelijk aan verschillende aangesloten verenigingen elkaar meer en 
meer gaan vinden en gaan samenwerken. Gelet op de vergelijkbare problematiek (tekort aan 
vrijwilligers inclusief trainers) is dat een goede zaak. Hans Bevelander is afgetreden als 

pupillencoördinator en regiocoördinator Athletic Champs en opgevolgd door Vera Wisse. 
Onze eigen Wil Zweemer heeft te kennen gegeven te gaan stoppen als secretaris van de VZA. Het is 
te hopen dat een goede opvolger wordt gevonden zodat de langzaam ontstaande dynamiek waaraan 

hij samen met overigens de voorzitster Anjolie Wisse (Dynamica) gestalte geeft niet verloren raakt. 
 
Cees Goosen 
 

 
Verslag vrijwilligersoverzicht 2016 
De functie van vrijwilligerscoördinator is eind december overgedragen van Giel Joziasse op Franklin 

van Anrooij. We danken Giel hartelijk voor zijn inzet en wensen Franklin veel succes bij zijn nieuwe 
taak. Voorafgaand aan de overdracht is door de secretaris een update uitgevoerd m.b.t. de 
actualisatie van de vrijwilligerslijst. Op de lijst van vrijwilligers staan momenteel ca. 180 leden en niet-
leden. Gezien het jubileumfeest inclusief buffet is er dit jaar geen vrijwilligersbarbecue gehouden doch 

zijn de vrijwilligers gepast bedankt voor hun inzet over 2016 d.m.v. een chocoladetelegram begin 
2017. Het organiseren van een barbecue bereikt maar een beperkt aantal leden omdat niet alle 
vrijwilligers zichzelf zien als ‘vrijwilliger’. Met een persoonlijk bedankje wordt een groter aantal bereikt 

maar dit heeft als nadeel dat het vrij lastig in kaart te brengen is / up to date te houden is welke 
leden en niet-leden zich onbaatzuchtig in hebben gezet voor de club. Initiatieven of andere ideeën 
dan de organisatie van een barbecue of een bedankje om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten 
worden verwelkomt. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de verenging en ondanks het feit dat 

op ons ledenbestand van 605 er nu 165 personen als vrijwilliger actief zijn (2015; 580/172); zijn  
we hard op zoek naar vrijwilligers en kader; waarbij de druk bij de WTC, jury en algemene kadertaken 
(trainingscoördinatie) op dit moment het grootst is (en verlichting dus welkom!).  Verder zijn er nog 
14 personen die vrijwilligerswerk voor AV’56 doen maar die geen lid zijn van AV’56. 

 
Ondanks de vele vrijwilligers zijn we nog op zoek naar: 

• Looptrainer volwassenen  

• Specialisatietrainer horden/sprint 
• Trainer Jeugd 2x 

• Voorzitter WTC (Wedstrijd Technische Commissie) 
• Materiaal WEG-wedstrijden 

• Jury coördinator WEG-wedstrijden 
• Wedstrijdsecretaris WEG-wedstrijden 

• Wedstrijdsecretaris BAAN-wedstrijden 
• Jurylid  

• Administratieve ondersteuning WTC 
• Corvee algemeen 
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• Coördinatie sponsoring 

• Hulp Onderhoud Gebouw en Materiaal 
• Barmedewerker 

• Hulp administratie Ranglijsten en Records 
 

We willen alle vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zonder deze 
vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen bestaan. 
 
Franklin van Anrooij / Vera Wisse 

 
 
Verslag kledingcommissie 2016 

De functie van kledingcoördinator is eind december overgedragen van Giel Joziasse op Franklin van 
Anrooij. We danken Giel hartelijk voor zijn inzet en wensen Franklin veel succes bij zijn nieuwe taak. 
In februari is de clubkleding verhuisd van Koole Sport in Middelburg naar Runnerworld in Goes. In de 
tweede helft van het jaar is de coördinatie rondom de clubkleding overgegaan van Giel Joziasse naar 

Franklin van Anrooij. Vorig jaar zijn er in totaal 61 kledingstukken aan leden verkocht (2015 – 55st). 
In 2016 is er geen nieuwe kleding ingekocht De behoefte naar de verschillende soorten clubkleding 
wordt in 2017 verder geanalyseerd. 

Het onderbrengen van de kleding heeft niet te lijden gehad inzake de overdracht van de franchise van 
Runnersworld naar Lopers company (o.l.v. Paola van Gilst). Slechts een enkele week is de verkoop 
van de clubkleding niet mogelijk geweest. De kleinste maten clubkleding hebben het grootste verloop 
waardoor het ‘inruilen’ van clubkleding een meer prominente plaats dient te verkrijgen op de website 

Dit wordt medio 2017/2018 verder opgepakt. Gezien het feit dat er voor diverse kledingstukken een 
groot aantal bestelt dient te worden bij de fabrikant wordt er door het bestuur nagedacht om deze 
items – waaronder de AV’56 rugzakken – prominenter onder de aandacht te brengen van de leden.  
 

Franklin van Anrooij / Vera Wisse 
 
 

Verslag trainingscoördinator baanatletiek 
Na het aantreden als bestuurslid bleek de coördinatie van de trainingen in handen te liggen van de 
trainers, zonder top-down of bottom-up communicatie. Daarnaast ontstonden er langzaam aan wat 
wildgroei van ‘losse’ trainingen van initiatiefnemers zonder duidelijke communicatie of doel. Tevens 

was er een vervaging opgetreden van de deelname aan jeugdtrainingen waardoor zelfs B-pupillen aan 
D-trainingen deelnamen. De noodzaak was om de trainingen te stroomlijnen, het trainingsaanbod te 
optimaliseren en daarnaast het wedstrijdgericht trainen in het oog te houden. De laatste jaren is het 

aantal atleten wat aan wedstrijden deelneemt met name onder de jeugd aanzienlijk gedaald. Het 
aantal trainingen van de jeugd t/n C junior was beperkt tot 1 a maximaal 2 trainingen per week. 
Baanatletiek vormt de basis voor de ontwikkeling van de jeugdatleten. Daarom heb ik (tijdelijk) de 
functie van trainingscoördinator op mij genomen en een trainingsplan geformuleerd op basis van de 

AU standpunten m.b.t. fysieke en sociale ontwikkeling; en de bijbehorende trainingsactiviteiten. Het 
trainingsplan is verspreid onder de (jeugd)trainers en op te vragen. De noodzaak om de 
trainingsactiviteiten te optimaliseren heeft er helaas toe geleidt dat een aantal (hulp)trainers onder de 

C/D junioren hun functie hebben opgezegd. Dit is zeer spijtig doch onoverkomelijk gezien de aard van 
de communicatie door de ex-trainers. Een ieder wordt bedankt voor zijn inzet en is in goed overleg 
met het bestuur hoe dan ook welkom zijn ‘oude’ functie te vervullen  Echter, er is op geen enkel 
moment een situatie ontstaan waarin het trainingsaanbod en de wedstrijdbegeleiding in gevaar is 

gekomen. De nieuwe trainers en specialisatietrainers hebben hun taken meer dan goed opgepakt. Het 
trainingsaanbod is uitgebreid; doch de doorstroom naar de specialisatietrainingen moet nog meer 
vorm krijgen richting 2017/2018. In ieder geval is het aantal jeugdtraining gerelateerde activiteiten 

zoals clicnics van topatleten waaronder Femke Pluim aanzienlijk uitgebreid wat door zowel de atleten 
zelf als door de ouders enorm wordt gewaardeerd. De huidige D-junioren trainer Peter Gelderblom is 
de drijvende kracht achter deze mooie initiatieven; die mede door budgettaire veranderingen en het 
aanstellen van een jeugdcoördinator doorgang kunnen blijven vinden in 2017;  en kunnen worden 

geoptimaliseerd. Het stokje van trainingscoördinator algemeen/baanatletiek draag ik met alle plezier 
over aan diegene die hier affiniteit mee heeft. Tot die tijd zal ik deze functie blijven vervullen 
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Vera Wisse 
 
Verslag trainingscoördinator organisatorisch 2015 

Geen meldingen 
 
 
Verslag  ARBO-Commissie 2015 

Geen meldingen 
 
 
Verslag coördinator middenafstand junioren. 

Geen meldingen 
 
 
Verslag trainingscoördinator senioren midden-lang 2015 
Geen meldingen 
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Toelichting bij agendapunt 12 en 13. Bestuursverkiezing en beleidskader 

 
In het jaar 2016 vierde de vereniging het 60-jarig jubileum. Gedurende het gehele jaar is daar in meer 
of mindere mate aandacht voor gevraagd, met als apotheose de clubkampioenschappen en het 
daaraan gekoppelde feest. Dankzij een groot aantal vrijwilligers is dit een groot succes geworden.  

In de aanvang van het jaar vond een bestuurswisseling plaats. Huub Beelen heeft de rol van 
secretaris overgedragen aan Vera Wisse. Huub, aan wie in het verleden de Adri de Munck-beker is 
toegekend, werd terecht geprezen voor zijn niet aflatende inzet voor de club. Vera Wisse, zijn 
opvolgster, blijkt qua inzet en gedrevenheid niet onder te doen voor Huub maar verschilt op een 

aantal significante punten: Vera is vrouw; jong en een baanatletiek achtergrond.  Dit heeft in 2016 
voor een andere dynamiek in het bestuur gezorgd, mede omdat het met de komst van Vera mogelijk 
is gebleken dat het bestuur vaker vertegenwoordigd is op en rond de baan. 

Een speerpunt uit het beleidsplan is het vergroten van de (baan)wedstrijddeelname, waarop ook de 
trainingen worden gericht. Tot onze spijt heeft een jeugdtrainster –en met haar een aantal 
hulptrain(st)ers- die aanscherping in de focus een reden gevonden om eerder dan oorspronkelijk 
gepland haar functie neer te leggen. Het bestuur vindt dat jammer, maar gelukkig is snel voorzien in 

kwalitatief volwaardige vervanging waardoor het volledige trainingsrooster kan worden uitgevoerd.  
Dat de trainingen, atleten en trainers op niveau zijn bewijst het grote aantal ereplaatsen van onze 
jeugdatleten bij wedstrijden op nationaal niveau, inclusief Nederlands Kampioenschappen.  

Deze ontwikkeling wil het bestuur graag voortzetten, maar ondanks het hiervoor gestelde is het aantal 
trainers zorgwekkend. Uit de cijfers 2016 blijkt dat ook het beschikbaar gestelde opleidingsbudget 
voor de trainers niet (volledig) is gebruikt. Dat is voor de langere termijn geen goede ontwikkeling en 
een punt van aandacht. Mogelijk dat samenwerking met andere VZA-verenigingen daarin een deel van 

de oplossing kan zijn. 
Andere punten van aandacht zijn, repeterend, het aantal vrijwilligers en de baan. Het is 
bewonderenswaardig dat ook in 2016 al onze evenementen en andere activiteiten (trainingen, 

onderhoud gebouw, website, communicatie etc.) weer zijn geslaagd, maar aanvulling en verversing 
van ons vrijwilligersbestand is en blijft noodzakelijk. Overigens hulde aan al die vrijwilligers die zich 
met hart en ziel hebben ingezet voor “hun” club!! 
De rondbaan is eind 2016 gekeurd en simpelweg afgekeurd in dier voege dat records niet erkend 

kunnen worden. De veiligheid is gelukkig niet in het geding, zodat de baan ook in 2017 zonder meer 
gebruikt kan worden. Voor het jaar 2018 staat vervanging van de toplaag op het programma, 
waarmee de baan weer aan de vereiste standaarden gaat voldoen. 

Het deed het bestuur genoegen te zien dat veel AV’56-leden de gang naar Amsterdam hebben 
gemaakt om daar te genieten van een paar dagen topatletiek bij de Europese Kampioenschappen. 
Ondanks het grote succes van onze Nederlandse atleten heeft het voor onze vereniging niet direct 
geleid tot een Dafne-effect in de (jeugd-)ledenaanwas, maar de sport is er zeker niet minder populair 

door geworden. 
Voor 2017 hoopt het bestuur op minimaal zoveel enthousiasme en succes als in 2016 is gebleken. De 
vereniging is intrinsiek gezond, zodat we daar alle vertrouwen in hebben. 
 

Cees Goosen 
 


