
 

Notulen van de jaarvergadering  
Atletiekvereniging Haarlem op  7 april 2017 

1.  Opening 
Dick Bais heet iedereen welkom; er zijn 38 leden aanwezig.  
In artikel 14.3 van de statuten staat dat de bijbehorende vergaderstukken tegelijk met de 
uitnodiging voor de jaarvergadering moeten worden gepubliceerd; dat is niet met alle 
bijbehorende stukken gelukt dit jaar. Het verslag van de Technische Commissie, de 
jeugdcommissie en het beleidsplan zijn wat later gepubliceerd. 

2. Ingekomen stukken en voorstellen 
De volgende stukken zijn ontvangen: 
- het financieel jaarverslag 2016 van AV Haarlem 
- het financieel jaarverslag 2016 van het krachtcentrum van AV Haarlem  

3. Mededelingen 
Rob Schlüter en Frank van Ravensberg hebben zich afgemeld. 

4. Mutaties bestuur 
Emiel Out heeft de termijn van 3 jaar als bestuurslid vol gemaakt en is herkiesbaar. De 
vergadering stemt in met de herbenoeming van Emiel. 
Freek Beelen is wegens gezondheidsredenen in januari gestopt als bestuurslid. Dick is bij hem 
langs geweest en heeft Freek namens de vereniging bedankt voor zijn inzet. Freek heeft achter 
de schermen veel gedaan voor de vereniging en trad regelmatig op als jurylid. 

5. Uitreiking prestatiebekers 
Niels Ran reikt de bekers uit aan de junioren AB.  
- de Kreigsmanbeker aan Jason Komen, Max Landsheer, Pim Pauel en Roeland Heitkönig 
vanwege hun overwinning bij de Nationale Estafette Kampioenschappen op de 4x400 m in 
3.32,50. 
- een prestatiebeker aan Iris Komen voor het nieuwe clubrecord 32,56 m bij het speerwerpen. 

Dik en Bob de Groot reiken de bekers uit aan de junioren CD. 
- een prestatiebeker aan Erick Könst voor 10,44 m bij het kogelstoten. 
- een prestatiebeker aan Babs Koeman voor haar 60 m in 8,88 s. 

Arno van Vugt reikt als polsstokhoogtrainer de Jan Hutbokaal uit aan zijn zoon Tim van Vugt, AB 
junior, voor zijn prestatie bij het polsstokhoogspringen 4,10 m. 

Ruud reikt de bekers uit aan de senioren 
- een prestatiebeker aan Evelien Verbruggen voor 10,47 m bij het hinkstapspringen  
- de Stijn Jaspersbeker aan Jurgen Wielart voor 46,40 s op de 400 m. 
- de Ad Paulenbeker aan Tom Wiggers omdat hij het afgelopen jaar heeft mee gedaan op het 
EK en mooie tijden heeft neergezet op de 5000 m in 14.08.87 en de 3000 m in 8.24,88. 

John reikt de beker, voor inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren, uit aan Karin Könst. 

  1



 

6. Uitreiking onderscheidingen aan jubilerende leden 
Ruud Wielart wordt benoemd tot erelid vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap en zijn grote staat 
van dienst als atleet en als trainer. Dick reikt een oorkonde uit en bedankt hem namens de 
vereniging. Ruud is jarenlang de beste atleet van Haarlem geweest, Nederlands kampioen 
hoogspringen gedurende 20 jaar en heeft ook een Europese medaille. Ruud is in 1967 op 
atletiek gekomen. Joop van Drunen was heel belangrijk voor Ruud; zijn inspiratie en 
gedrevenheid heeft hij zeer gewaardeerd, op verzoek van Ruud er is een moment stilte. 

Rob Schlüter heeft zich helaas afgemeld. Rob is dit jaar 40 jaar lid van de vereniging, is een 
verdienstelijk atleet heeft zich ook ingezet als trainer verspringen en websitebeheerder. Ook 
voor Rob is er een oorkonde en Dick zou hem graag toe hebben gesproken en bedankt 
namens de vereniging. Dick zal hem de oorkonde doen toekomen. 

Erik Rollenberg heeft zich helaas afgemeld. Erik is dit jaar 25 jaar lid van de vereniging, is een 
goed atleet en heeft zich ook ingezet als trainer. Dick zal hem het gedenkschildje met tekst 
doen toekomen. 

Marijke reikt een gedenkschildje uit aan Baltien en Rob de Wit wegens 25 jaar lidmaatschap. 
Beiden hebben zich zich op vele manieren ingezet voor de vereniging zowel als lid/atleet en 
als trainer. Baltien vertelt dat zij al langer dan 25 jaar lid is van AV Haarlem; in de ledenlijst is dat 
echter niet terug te vinden. 

John reikt een gedenkschildje uit aan Christiaan Pfrommer, lid van de 
langeafstandslopersgroep en dit jaar 25 jaar lid van de vereniging. Christiaan is een goede 
marathonloper en een atleet waaraan eenieder een  voorbeeld kan nemen, vooral voor 
doorzettingsvermogen. 

7. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2016 
De notulen zijn akkoord bij aanpassing van het volgende op verzoek van Leo van der Veer.  

4. Mutaties bestuur, de derde alinea dient te luiden: 
In dit verband beschouwt hij de kandidatuur van Marijke Zwaag als blijk van weldadig 
enthousiasme. 

8. Goedkeuren van de  jaarverslagen over 2016 
* secretaris 
Het jaarverslag van de secretaris is akkoord. 

* penningmeester 
John licht het verslag toe. Het jaar 2016 was een positief jaar met een groei in het ledenaantal 
van 224 naar 249 en bijbehorende groei in contributie inkomsten. 
De inkomsten uit het krachtcentrum zijn lager dan het vorig jaar doordat SUOMI niet meer 
huurt, daarbij komt dat de uitgaven hoger zijn vanwege schoonmaakkosten.   
Op verzoek van de aanwezige leden zal in het vervolg ook balans van het voorgaande jaar erbij 
worden gezet om de overzichtelijkheid te bevorderen. Dus volgend jaar 2016, 2017 en 2018. 
Het verslag van de penningmeester is akkoord. 

* kascontrole commissie 
Vorige week is de kascommissie bijeen geweest, alle stukken zijn goedgekeurd. 
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* technische commissie 
Niels Ran licht het verslag van de technische commissie toe. Hoofdonderwerp is dat er meer 
trainers nodig zijn voor alle trainingsgroepen. Met CIOS heeft Dick regelmatig contact gehad 
over het geven van trainingen door stagiairs. Wij hebben echter niet zoveel te bieden aan een 
stagiair. Ook met andere verenigingen heeft hij contact gehad, het is echter zo dat overal 
hetzelfde speelt. Er wordt voorgesteld om via AV Haarlem facebook te gaan werven, waarbij er 
een volledig plaatje zal worden gegeven van onze behoefte en de pré's voor de aspirant 
trainers. 
Wedstrijddeelname laat te wensen het is moeizaam om volledige ploegen samen te stellen. 
Zou verplichte deelname een oplossing kunnen zijn? 
Het verslag van de technische commissie is akkoord. 

* jeugdcommissie 
Marijke Zwaag licht toe wat de jeugdcommissie doet voor de vereniging: het organiseren van 
activiteiten, naast de reguliere trainingen, ter ondersteuning van de sociale functie binnen en 
tussen de trainingsgroepen en ter bevordering van de verbinding tussen betrokken ouders.  
Het verslag van de jeugdcommissie is akkoord. 

9. Vaststellen begroting 2017 
John licht de begroting toe. De algemene trend is licht stijgend wat betreft de inkomsten, nu er 
structureel meer leden zijn.  
Aan de uitgavenkant vallen de aanschafkosten op van het ET systeem (elektronische 
tijdwaarneming) dat we inmiddels met Holland samen hebben bekostigd.  
Dick meldt dat de trainerskosten iets zijn opgelopen; het zou wellicht verstandig zijn iets ruimer 
te begroten. John verklaart dat het moeilijk te begroten is omdat er geen plannen zijn ter 
calculatie. 
Het archiefproject waarmee Leo van der Veer op verzoek van Dick mee bezig is, daarvan kan 
het scanwerk wel uit de begroting worden bekostigd. Het vervolg komt op de volgende 
bestuursvergadering aan de orde. 
Dick meldt dat we meer kunnen doen aan de Grote Clubactie, er zijn slechts 20 pupillen die het 
actief doen. Een lid vertelt in dit verband dat er niet veel meer in zit. Scholen worden 
overspoeld door acties. 

10. De face-lift van het krachthonk 
De oostgevel wordt dit jaar geïsoleerd, als mede een deel van de zuidgevel over de lengte van 
de kleedkamer.  
Tevens wordt overwogen om de zuidgevel als geheel van nieuwe delen te voorzien. 

11. Het beleidsplan, presentatie van de speerpunten en de vooruitzichten voor komend jaar 
Dick presenteert het beleidsplan; het plan is nu op 1 speerpunt gericht: de jeugd. Het 
beleidsplan staat open voor aanvulling en de leden mogen met kritiek/verbeteringen komen. 
In het kader van versterken van regionale samenwerking hebben we reeds met KAV Holland 
samen de WOC (wedstrijd organisatiecommissie), de kantinecommissie en delen we de 
materialen. Er zijn goede kansen om verder uit te bouwen. 

12. Presentatie van de jeugdcommissie 
De activiteiten van de jeugdcommissie in worden door Marijke gepresenteerd. In 2016/2017 
waren dat: 
- openingswedstrijd samen met KAV Holland 
- het uitje naar de Linnaeushof voor pupillen 
- de Sinterklaasactie: schoentjes knutselen en plaatsen in de kantine  
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- kerstloop op de atletiekbaan, kinderen verkleed en na afloop gezellig samenzijn. 
- nieuwjaarsreceptie met jaarquiz 2016  

13.Voorstel vernieuwing clubkleding 
Aangezien de clubkleding qua design gedateerd begint te raken hebben Roxanne, Evelien, 
Mirthe en Marijke een voorstel voor vernieuwing van de clubkleding voorbereid. Na presentatie 
van het voorstel zegt Dick dat e.e.a. moet bezinken, maar dat we een proces ingaan van keuze. 
Om de overstap zo klein mogelijk te houden,  blijft het wit en rood. Wel echt nieuw zijn de rode 
broekjes voor de mannen. 
John meldt bijna door de voorraad heen te zijn. Wellicht is het zinvol om nog één keer bij de 
oude leverancier bestellen. Het bestuur wil tussen nu en een maand besluiten over de keuze. 

14. Rondvraag 
Leo stelt voor om de rijke geschiedenis van de vereniging middels een visuele presentatie tot 
leven te brengen. Dit voorstel wordt door de vergadering goed ontvangen. 

Leo heeft een stuk over het archiefproject  gemaakt, maar daar verder niets meer van gezien. 
Dick antwoordt daar een aparte nieuwsbrief voor uit te brengen. 

Een van de aanwezigen meldt dat op de tribune wordt gerookt en vindt dat niet passend. Het 
bestuur is het eens dat het inderdaad niet passend is, doch het is moeilijk zoiets te verbieden. 

Roeland Heitkönig stelt voor om gezien het tekort aan trainers te denken aan uitwisselbaarheid 
van trainers met andere clubs. Ook kunnen atleten naar een andere club gaan voor 
specialisatie. Dick antwoordt dat dit onderwerp bij het regionaal overleg vaak onderwerp is. 
Tevens maakt een kleine groep daar al gebruik van. Zie bijvoorbeeld de gezamenlijke trainingen 
met KAV Holland op sommige onderdelen 

Machteld Bouman stelt voor om een specialisatieschema te maken. Dick zal daarover met 
Machteld een afspraak maken. 

15. Sluiting 
Dick Bais sluit de vergadering

  4


