
 

ATLETIEKVERENIGING HAARLEM 
JAARVERSLAG OVER 2017 (en soms alvast vooruitblik 2018) 

Het jaar 2017 kende hoogtepunten door de uitstekende en goede prestaties van onze 
atleten, prestaties die in het verslag van de technische commissie gedetailleerder in 
beeld zijn gebracht. Alvast uitgelicht: de mooie promotie van de dames senioren naar de 
2e divisie, de Nederlandse titel van de herenploeg op het estafettenummer 4x400 meter 
en de vele clubrecords die aangescherpt zijn door junioren en senioren. 

We hebben het jaar afgesloten met een daling van het aantal leden met 6%: van 259 naar 
243 leden. Het bestuur is blij om deze 45 nieuwe leden te mogen verwelkomen, en 
betreurt het afscheid van die andere 65 leden. Er wordt geen navraag gedaan naar de 
redenen voor vertrek. We weten dat het een gelijke trend is aan die van 
atletiekverenigingen in Nederland. Pupillen en junioren kiezen na een jaar voor een 
andere sport bijvoorbeeld. 
 
Een dieptepunt was de plotselinge dood van Evert van Ravensberg. Een In Memoriam van 
Evert heeft het bestuur verderop in dit jaarverslag opgenomen. 

De samenstelling van het bestuur 
In 2017 is met een bestuur van vijf mensen gewerkt. Dick Bais is de voorzitter, Peter 
Pijnaker de secretaris, John Komen de penningmeester, Emiel Out en Marijke Zwaag zijn 
bestuursleden. 
 
Het beleidsplan                                                                                                                                      
Het beleidsplan wordt regelmatig geactualiseerd, mede om richting te geven aan de 
ontwikkelingen binnen de vereniging. 

Jubilarissen in 2017 
Er waren in 2017 zes jubilarissen. Ruud Wielart met 50 jaar lidmaatschap, Rob Schlüter 
met 40 jaar, Baltien de Wit 25 jaar (en meer), Erik Rollenberg, Rob de Wit en Christiaan 
Pfrommer; elk met 25 jaar lidmaatschap. 

Nieuw logo & clubkleding  
Tijdens de vorige ALV zijn voorstellen gedaan voor een vernieuwd logo, aanpassing van 
de kleur broek van de mannelijke atleten en de leverancier van clubkleding van onze 
vereniging. Na afloop van de uitgestuurde enquete naar alle leden is er een beslissing 
genomen en heeft Mirthe Wiltink zich ingezet om een inventarisatie te maken voor een 
eerste bestelling van nieuwe kleding, deze daarna gedaan en is de kleding tijdens de 
Sinterklaasviering gelanceerd. De reacties zijn positief en sinds 1 januari 2018 zijn de 
heren verplicht een rode broek te dragen. Zij kunnen die met 50% korting aanschaffen, 
indien ze een oude witte broek bezitten. De clubkleding is te koop via de nieuwe 
webshop die gebouwd is door Niels Dequeker als onderdeel van onze website. In de 
loop van 2018 zal worden gekeken naar uitbreiding van het assortiment, ook naar gelang 
de wens van de leden. Het logo is inmiddels aangepast op onze website, 
Facebookpagina en zoveel mogelijk in alle andere communicatie-uitingen. 

Communicatie naar de leden 
De website is gemoderniseerd. Zoals in het verslag van de vorige jaarvergadering 
vermeld was het nodig om de website structureel te moderniseren aangezien deze te 
gedateerd was. Dick heeft Rob Schlüter, de vorige beheerder, benaderd om deze 
gewenste modernisering met name op beveiligingsgebied toe te lichten en hem te 
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bedanken voor zijn inzet. Rob is 19 jaar beheerder geweest. De website heeft groot 
onderhoud ondergaan door Niels Dequeker, waarbij hij o.a. een lagere kostprijs voor de 
hosting realiseerde, alles onderhoudsvriendelijker heeft gemaakt, een aanpassing van de 
automatische uploadgrootte van afbeeldingen instelde en onze website heeft 
momenteel een snellere laadtijd.  
 
Daarnaast hebben verschillende (bestuurs-)leden een e-mailadres gekregen dat eindigt 
op @avhaarlem.nl, zodat we de communicatie niet meer vanuit persoonlijke adressen 
hoeven te verrichten.  
 
Niels is voornemens een korte cursus over het gebruik van Wordpress te organiseren, 
bedoeld voor leden die graag willen inloggen en leren om zelf artikelen te plaatsen. 
Hopelijk spreiden we hiermee de tijd over meer mensen, want op dit moment worden 
alleen door Dick, John, Marijke en Niels Ran berichten op de website geplaatst. Het geeft 
een diverser beeld van de vereniging als meer mensen berichten plaatsen. 

De nieuwsbrief wordt onregelmatig verspreid onder de leden. Het streven van het 
bestuur is om dit maandelijks te doen, maar dit lukt niet altijd. Je staat automatisch 
ingeschreven voor deze nieuwsbrief als lid van AV Haarlem, maar het bestuur realiseert 
zich dat het eigenlijk niet mag om ongevraagd een e-mail toe te zenden. We zullen met 
ingang van de nieuwsbrief die op 12 maart is verstuurd, geen nieuwe e-maillijst 
toevoegen aan het verzendprogramma. Alleen nieuwe leden worden toegevoegd, maar 
je kunt jezelf afmelden. Of aanmelden natuurlijk, daarvoor is een invulveld toegevoegd 
op de website: aan de linkerkant op de homepagina. 

Het krachthonk                                                                                                          
Peter en Dick hebben in 2017 de isolatiewerkzaamheden voortgezet. Er moet nog één 
buitenwand van de kleedkamer, de hal en keuken worden geïsoleerd en geschilderd. Dit 
zal gedaan worden na de vakantie van Peter. Het bouwmateriaal in de kleedkamer is 
opgestapeld, maar moet nog even blijven staan dus. Tevens zullen de rabatdelen van de 
zuidgevel van het krachthonk worden vervangen of grondig gerenoveerd. Resteert 
daarna nog het binnenschilderwerk.  

Het bestuur is voornemens in 2018 een Voorjaarsschoonmaak in te plannen op zaterdag 7 
april. Daarbij wordt een beroep gedaan op de hulp van de leden. Doel is om op te ruimen 
in zowel de krachtruimte, de kleedkamer, de douche (die als opslag dient), als de 
bestuurskamer zodat alleen de spullen bewaard blijven die nog gebruikt worden en dat 
deze spullen een goede plek krijgen. Er moet ook grondig schoongemaakt worden.  

De VOG 
Het bestuur overweegt het aanvragen van Verklaringen Omtrent het Gedrag voor onze 
mensen in de organisatie; Dick heeft contact met KAV Holland hierover om op dit punt 
eenheid van beleid te hebben. Dit is van belang in verband met de toegenomen 
onderlinge samenwerking.                                                                        

Beleid ten aanzien van seksuele intimidatie in de sport is een onderwerp waarover de 
vereniging van diverse zijden is benaderd, in verband met de actualiteit. Echter, we 
realiseren ons dat dat jammer genoeg vaak verborgen blijft. Tot nu toe zijn er geen 
signalen over bekend binnen onze vereniging. Wellicht moet er op termijn een 
vertrouwenspersoon worden aangesteld. 

De Scholierenveldloop                                                                                                                          
Het aantal deelnemers aan de Scholierenveldloop viel tegen in 2017. Er waren +/- 250 
deelnemers. De lage opkomst heeft waarschijnlijk als oorzaak dat er nogal wat 
concurrentie was van andere evenementen. 
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De ledenadministratie                                                                                                                           
De trainers krijgen een cc van de inschrijving van nieuwe leden, tevens van aspirantleden 
die zich melden. Aspirant leden die langskomen om een paar keer mee te trainen 
moeten zich melden bij de trainer van hun leeftijdsgroep. Dick ontvangt van elke 
inschrijving een cc.                                                                                                                       

Overzicht van het ledenaantal 

De Technische commissie                                                                                                                             
De samenstelling in 2017 bestond uit: Dick Bais, Ruud Wielart, Niels Ran en Dik de Groot.  
Zie het verslag van de technische commissie. 

De Jeugdcommissie                                                                                                                                
De samenstelling in 2017 bestond uit: Dik de Groot, Jason Komen en Marijke Zwaag. De 
commissie heeft een eigen jaarverslag in beeld opgesteld over wat zij heeft 
georganiseerd en daarnaast een jaarplan 2018 wat bijgevoegd is aan de stukken voor de 
ALV. De commissie heeft afgelopen maand twee nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Mirthe Wiltink en Robin Flipsen hebben zich aangemeld. De commissie heeft Dik de 
Groot benoemd als voorzitter. 

Stichting Evenementen Pim Mulier Sportpark  
De Stichting Exploitatie Kantine en de Wedstrijd Organisatie Commissie waarin AV 
Haarlem en KAV Holland beide participeren, zijn samengegaan per 1 januari 2018. Er is 

JAAR 2017

CATEGORIE START IN UIT SALDO EIND

         

RECR. 17 0 -2 -2 15

MASTER 60 6 -1 5 65

SENIOR 44 4 -9 -5 39

JUN-A 14 2 -6 -4 10

JUN-B 13 3 -6 -3 10

JUN-C 25 6 -10 -4 21

JUN-D 38 7 -13 -6 32

PUP-A 30 10 -11 -1 29

PUP-B/C/MINI 14 7 -7 0 14

OVERIG 4 4 0 4 8

TOTAAL 259 49 -65 -16 243

MAN 170 22 -31 -9 161

VROUW 89 27 -34 -7 82
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goed contact tussen beide verenigingen op het uitvoerend vlak. Namens onze vereniging 
zitten in het kantinebestuur: Elly Dudock & Marijke Zwaag, samen met 2 leden van KAV 
Holland: Kees Roosen en Ria Reekers. Van de bijeenkomsten wordt verslag gedaan aan 
de andere bestuursleden door Marijke Zwaag. 
Sinds november 2017 heeft de kantine een mobiel pin-automaatje in gebruik. De eerste 
reacties zijn heel positief en het kantinebestuur hoopt in het nieuwe wedstrijdseizoen de 
omzet te kunnen verhogen doordat mensen minder gepast geld hoeven mee te nemen 
en makkelijker een extra kopje koffie of tosti kunnen betalen.  

In de WOC zitten vanuit AV Haarlem: Viktor Beelen, Karin Nilsson, Niels Ran en Marijke 
Zwaag. Daarnaast nog 3 leden van KAV Holland: Kees Roosen, Frits Wiltink en Hidde 
Koot. Tevens is er een subgroepje wat zich het ‘Team ET’ mag noemen. Daarin zitten 
naast Niels Ran en Hidde Koot , ook nog Daan Oppenhuis, Vincent Könst en Niels 
Dequeker. Het secretariaat van Karin wordt structureel ondersteund door Bas van Aken.  

De WOC organiseerde afgelopen jaar 2017 in totaal 3 baanwedstrijden voor onze eigen 
verenigingen en 5 competitiewedstrijden. Tijdens dit seizoen kon het team van de 
Elektronische Tijdwaarneming van start met de nieuw aanschafte apparatuur en dat is 
succesvol verlopen op alle fronten. Zowel Niels Ran als Daan Oppenhuis hebben hun 
diploma Chef ET behaald, waardoor zij officieel bevoegd zijn een geldige wedstrijd te 
laten verlopen op onze baan.  

Vanuit initiatief van de jurycoördinator Viktor Beelen en wedstrijdleider Kees Roosen kon 
in maart 2017 door geïnteresseerden een jurycursus worden gevolgd. Meer juryleden zijn 
hard nodig, omdat er op die manier niet steeds op dezelfde mensen een beroep moet 
worden gedaan. Inmiddels is een groot deel van de juryleden van AV Haarlem, dankzij de 
jurycursus waaraan 8 AV Haarlemmers succesvol hebben deelgenomen. 

Punt van aandacht blijft de inzet van vrijwilligers vanuit de vereniging voor zowel 
jurytaken tijdens (onderlinge) wedstrijden, als het draaien van een kantinedienst tijdens 
trainingsavonden. We kunnen niet genoeg benadrukken dat er nooit genoeg mensen zijn 
in onze poule. Hoe meer ouders of atleten zich inzetten, hoe meer ‘de last’ verdeeld 
wordt. Kleine moeite, groot bereik en zo houden we de vereniging samen draaiende.  

In Memoriam Evert van Ravensberg 
Evert werd in 1970 lid van AV Haarlem en bleef als atleet actief t/m 1993. Op de door 
clubarchivaris broer Frank samengestelde ranglijst Honderd Haarlemse Helden van de 
20ste eeuw staat Evert op de 36ste plaats. Hij scoorde maar liefst 40 clubrecords bij de 
loopnummers senioren op de midden- en langeafstand. Evert groeide uit tot de meest 
complete loper die (H)AV Haarlem ooit gehad heeft; hij behaalde zowel op de baan, op 
de weg, op de cross als op de steeple chase grote successen. In de 2de helft van de 
jaren’70 trok hij alle clubrecords tussen de 1000 m en de 15 km naar zich toe; een unieke 
reeks! Tot één van zijn beste prestaties behoort het in 1979 gevestigde clubrecord op de 
3000 meter steeple chase in 8.48.0, een record dat nog steeds staat. In de wedstrijden 
voor de PH-beker is hij van onschatbare waarde geweest. Van 1971 tot en met 1990 was 
Evert vrijwel altijd present. In 1993 beëindigde hij noodgedwongen na 66 
bekerwedstrijden (een absoluut record voor Haarlem) zijn PH-loopbaan. Hij diende de 
vereniging niet alleen met fraaie wedstrijdprestaties, maar vervulde  ook functies als 
bestuurslid, trainer, wedstrijdsecretaris, jurylid en starter. Hij werd onderscheiden met de 
Paulen-beker, de Van Musscher-beker en het WG-Schild. 

Op zondag 8 oktober 2017 is Evert op zijn fiets door een frontale botsing met een 
tegemoetkomende auto op 64-jarige leeftijd om het leven gekomen. Het tragische 
ongeluk vond plaats op de Rondehoep Oost in Ouderkerk aan de Amstel.
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