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Notulen Algemene Ledenvergadering AV Haarlem 2019 
Datum: 21-03-2019 
Locatie: Kantine Atletiekbaan, Jaap Edenlaan 4, Haarlem 
 
Aanwezig: de lijst met aanwezigen is aan het eind van de notulen opgenomen.  
 
Actiepunten 
Acties die voortkomen uit vastgesteld beleid, zoals het bestuurlijk jaarplan 2019, zijn hier niet 
opgenomen.  
 10 
[AP] Emiel Out: twee voornoemde wijzigingen in de notulen ALV 2018 aanpassen. 
[AP] John Komen & Emiel Out: In gebruik nemen van ledenadministratiesoftwarepakket.  
[AP] Marijke: opzet van het 100-jarig jubileum met de leden delen. 
 

1. Opening 
Dick Bais opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn bij het bestuur geen stukken binnen gekomen.  
 20 

3. Mededelingen 
Afmeldingen van: Jaap van Deursen, Job Wiltink, Baltien de Wit - van Ree en Rob de Wit. 
 

4. Mutaties bestuursleden 
Dick Bais treedt na 9,5 jaar terug als voorzitter.  
Marijke Zwaag wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter. De voordracht wordt unaniem 
aangenomen. 
 
Daarnaast wordt Michiel Heimgartner voorgedragen als bestuurslid technische zaken. Hij werkt als 
manager van een multifunctioneel sportcentrum. Deze ervaring wil hij graag voor AV Haarlem, en 30 
specifiek voor het krachtcentrum, inzetten. Vanaf de zomertrainingen komt hij op donderdag 
meetrainen zodat hij meer kennis kan maken met de vereniging. Ook deze voordracht wordt 
unaniem aangenomen. 
 
John Komen is vorig jaar herkozen als penningmeester en blijft deze taak vervullen. 
 
Emiel Out is twee jaar geleden herkozen als bestuurslid en ook hij zal zijn functie komend jaar blijven 
vervullen. Binnen het bestuur focust hij zich op de ledenadministratie.  
 
Er wordt nog gezocht naar een secretaris voor het bestuur. Eigenlijk is een bestuur met 4 leden te 40 
klein. Dick Bais roept alle leden op om te helpen zoeken naar een secretaris. Leo van der Veer vraagt 
hoeveel tijd de functie van secretaris kost. Het bestuur geeft aan dat dit zo'n 2 tot 4 uur per week 
kost. Een keer per maand is er een bestuursvergadering en daarnaast is er tijd nodig voor het 
uitwerken van notulen en het doen van andere administratie. Tot slot benadrukt het bestuur dat 
deze taakverdeling niet in beton gegoten is en dat een secretaris zich uiteraard ook met andere 
projecten, aansluitend bij zijn of haar expertise en interesse, kan bezighouden.  
 

5. Goedkeuren notulen ALV 2018 
De notulen worden per pagina doorgenomen. P1 en p2 geen opmerkingen.  
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 50 
P3: Opmerking op financieel jaarverslag door Viktor Beelen: in de notulen staat dat de investering in 
clubkleding een van de redenen is voor de afname van de balans gedurende 2017. Tijdens de ALV van 
2018 is uitgelegd dat een investering in clubkleding niet tot een tekort op de balans kan leiden omdat 
de post clubkleding net zoveel toeneemt als het banksaldo afneemt. John Komen geeft aan dat de 
investering in clubkleding inderdaad niet tot een tekort op de balans kan leiden.  
 
P4: geen opmerkingen 
 
P5: Opmerking van Leo van der Veer: in de notulen staat dat mijn stuk 'het verlanglijstje van een 
honderdjarige" niet geplaatst was omdat het bestuur te druk was met het voorbereiden van de ALV 60 
stukken. Echter de werkelijke reden was dat het bestuur niet achter de inhoud stond. Emiel Out 
reageert: er was eerst verwarring over welk stuk bedoeld werd vandaar dat het bestuur in eerste 
instantie tijdgebrek als reden gaf. Dit zal in de notulen nog wat duidelijker worden weergegeven. 
 
P6: geen opmerkingen. 
 
Dick Bais keurt de notulen, met de genoemde wijzigingen goed. [AP] Emiel: twee voornoemde 
wijzigingen in de notulen ALV 2018 aanpassen.  
 

6. Goedkeuren jaarverslagen 2018 70 

 
6.1. Jaarverslag 2018 

Complimenten voor de foto's in het jaarverslag. Verder geen opmerkingen 
 

6.2. Financieel verslag 2018 
John Komen licht de resultaten toe. Het valt op dat we over 2018 en tekort hebben van zo'n 
€3.500 zonder dat er grote investeringen of bijzondere uitgaven zijn geweest. Voor komend 
jaar hebben de penningmeester en de commissies dus de opdracht om de uitgaven te 
beperken.  
 80 
In het algemeen zijn de meeste inkomsten en uitgaven goed in lijn met de begroting. De 
posten met de grootste verschillen worden besproken: 
 
De lagere contributie-inkomsten worden niet alleen verklaard door het licht gedaalde 
ledenaantal. Wat het overzicht van de ledenaantallen niet laat zien is dat relatief veel leden 
zich te laat uitschrijven en dan alleen het eerste kwartaal van het jaar hoeven te betalen. De 
grootste aanwas van nieuwe leden vindt plaats na de zomervakantie. Dus een groot deel van 
de nieuwe leden betaalt alleen het laatste kwartaal contributie. Voor lang niet alle leden uit 
het ledenoverzicht ontvangt AV Haarlem een volledige jaarcontributie. 
  90 
Rente-inkomsten vallen steeds verder terug, over 2018 tot bijna €0. 
 
Het krachtcentrum heeft over 2018 een positief saldo en draagt dus bij aan de inkomsten van 
de vereniging. 
 
Trainers- en accommodatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat in de 
loop van het jaar besloten is om extra specialisatietrainingen voor de C en D junioren aan te 
bieden. Voor 2019 zijn er al plannen gemaakt om de accommodatiekosten te verlagen door 
te verhuizen naar een goedkopere zaal. 
 100 
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Een andere uitgave die niet was begroot is het archiefproject. Ter voorbereiding op het 100-
jarig jubileum worden binnen dit project het archief met clubbladen gedigitaliseerd.  
 
Enkele leden hebben vragen of opmerkingen op het financieel jaarverslag 2018:  
Daan Oppenhuis merkt op dat begroting in het algemeen goed is ingeschat. 
 
Dik de Groot vraagt: hoe zit het met verzekeringen? John antwoordt: We hebben zelf 1 losse 
opstal- en inboedelverzekering voor het krachtcentrum. Daarnaast zijn alle leden tijdens 
trainingen en wedstrijden via de Atletiekunie verzekerd voor ongevallen en 
aansprakelijkheid. 110 
  
Viktor Beelen vraagt: de clubkampioenschappen zijn wel genoemd bij de kosten, maar waar 
zijn de inkomsten van de clubkampioenschappen opgenomen? John Komen antwoordt: de 
post clubkampioenschappen in het verslag is het saldo van inkomsten en uitgaven ten 
behoeve van de clubkampioenschappen. De inkomsten uit inschrijfgeld zijn hier dus al in 
verwerkt.   
 
Dick Bais geeft verdere toelichting: Het resultaat van het krachtcentrum over 2018 is goed. 
Echter voor 2019 zijn er wel wat bedreigingen: het JRT gaat niet meer huren. Ook binnen het 
CIOS leeft er wat twijfel over de geschiktheid van het krachtcentrum als leslocatie. Daarom is 120 
het plan van Michel Heimgartner om het krachtcentrum opnieuw in te richten belangrijk. 
Zonder huurinkomsten is het voor AV Haarlem op termijn onhoudbaar om het 
krachtcentrum te onderhouden. 
 

6.3. Kascontrolecommissie 
De kascontrole is geslaagd. De inkomsten en uitgaven zoals ze in het financieel jaarverslag 
staan worden bevestigd door bonnen en facturen. Niels Weller en Gydo van de Pieterman 
hebben de kascontrole uitgevoerd.  
 

6.4. Technische Commissie 130 
Niels Ran geeft toelichting: We hadden in 2018 nu ruim voldoende trainers. Ook zijn 
afgelopen jaar meer specialisatietrainingen aangeboden voor CD junioren. Beiden zie je terug 
in een veel grotere vertegenwoordiging van AV Haarlem in de Nederlandse jaarranglijsten. 
Van 21 vermeldingen twee jaar geleden naar 104 keer in 2018. Deze stijging zit vooral bij de 
CD junioren en de senioren dames. Daarnaast heeft AV Haarlem in 2018 ook weer een 
Nederlands Kampioen (Jurgen Wielart). Ook zijn er in 2018 zeer veel clubrecords verbroken. 
Met name ook een aantal records die al zeer lang stonden. Kortom 2018 was een heel 
positief jaar op sportief gebied.  
 
Er zijn echter ook nog steeds verbeteringen mogelijk. Er zijn ook nog best wat junioren die 140 
heel goed gaan op trainingen, maar die nauwelijks deelnemen aan wedstrijden. Er is dus nog 
veel potentieel. Vraag is hoe we deze atleten kunnen overhalen om aan (meer) wedstrijden 
mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld door ouders van de junioren te benaderen en ze te 
infomeren hoe atletiekwedstrijden in z'n werk gaan en hoe je je kan inschrijven. Zo wordt de 
drempel om mee te doen lager. John Komen vult aan: Afgelopen zondag hebben Marijke en 
John een informatiegesprek gehad met pupillenouders. En dat werkte zeker bij het werven 
van vrijwilligers en deelnemers voor de oefenwedstrijd. 
 
Daarnaast is het ook iets dat vanuit de groep atleten zelf moet komen. Wanneer een deel 
van je vrienden in je trainingsgroep naar een wedstrijd gaan ben je eerder geneigd om zelf 150 
ook te gaan. Bij de C junioren hebben we nu al zo'n hechte trainingsgroep.  
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Voor D junioren is het wel toegevoegde waarde om een ouderavond te organiseren. Om ze 
zo te betrekken. 
 

6.5. Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft een presentatie over 2018 gemaakt.  
Dik de Groot presenteert: 4 pupillenactiviteiten. Een daarvan was een kamp op onze eigen 
baan. Dat was nieuw en heel succesvol. Dit wordt doorgezet in 2019.  
 
CD junioren 3 activiteiten. voor de 3e keer een kamp georganiseerd samen met KAV. 50 160 
deelnemers. Nieuw was pubquiz gecombineerd met uitreiken prestatiebekers. Ook deze 
activiteit is goed bevallen en zal in 2019 terugkeren. 
 

7. Stichting Evenementen Pim Mulier sportpark door Frits Wiltink 
Frits Wiltink stelt zich voor: hij is sinds begin 2019 voorzitter van deze stichting. Die stichting is ooit 
speciaal voor de gezamenlijke kantine-exploitatie van KAV Holland en AV Haarlem opgericht (in 
1988). Vorig jaar is het stichtingsbestuur vernieuwd en tegelijkertijd is ook de opzet van de stichting 
aangepast.  
In het bestuur van de stichting evenementen Pim Mulier sportpark zitten nu 5 mensen. Naast Frits 
Wiltink zijn dit Roland Thon (Penningmeester, KAV Holland), Niels Ran (Secretaris, AV Haarlem), 170 
Marijke Zwaag (AV Haarlem), Kees Roosen (KAV Holland). De stichting vormt sindsdien de paraplu 
waaronder enerzijds de kantinecommissie en anderzijds de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) 
hangt. Dat de WOC onder de stichting valt was in eerste instantie ingegeven vanwege de 
mogelijkheid tot het verzekeren van de ET-installatie. Er is echter nog een groot raakvlak tussen de 
WOC en de kantine; zo'n 60% van de kantineomzet wordt behaald tijdens wedstrijden.  
 
2018 was voor de WOC een druk jaar: 7 wedstrijden met samen in totaal 1600 deelnemers.  
De finale van de pupillencompetitie Noord-Holland was de grootste wedstrijd met ruim 420 
deelnemers. Bij een pupillenwedstrijd, en zeker bij de finale, komen ook altijd veel ouders, opa's en 
oma's en broertjes en zusjes mee. Deze wedstrijd heeft dan ook tot een record kantineomzet geleid. 180 
Ook is de WOC begonnen met zomeravond instuifwedstrijden. Deze twee wedstrijden op 
vrijdagavonden wisten veel deelnemers te trekken en zullen daarom in 2019 terugkeren op de 
kalender.  
 
Naast wedstrijden heeft de WOC ook cursussen georganiseerd. In 2018 een Jurycursus Algemeen. In 
2019 een Jeugdjurycursus. In 2019 kon de cursus Jurylid Algemeen helaas niet doorgaan vanwege 
gebrek aan aanmeldingen. 
 
Om baanwedstrijden goed te laten verlopen zijn veel vrijwilligers nodig. Veel dank voor iedereen die 
in 2018 geholpen heeft. Frits Wiltink roept alle AV Haarlemmers op om indien mogelijk (weer) te 190 
helpen bij wedstrijden in 2019. De coördinatie van vrijwilligers loopt via Viktor Beelen. 
 
Wedstrijdkalender voor 2019 

• 31 maart (zondag): oefenwedstrijd AV Haarlem/KAV Holland 

• 28 april (zondag): competitiewedstrijd B-junioren 

• 18 mei (zaterdag): pupillencompetitie 

• 5 juli (vrijdagavond): zomerinstuifwedstrijd 1 

• 23 augustus (vrijdagavond): zomerinstuifwedstrijd 2 
 
John Komen voegt toe dat samen met KAV Holland wordt gekeken naar hoeveel reserves er binnen 200 
de stichting zijn en hoeveel de stichting nodig heeft.  
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8. Uitreiking onderscheidingen aan jubilerende leden 
Dick Bais is 50 jaar lid van AV Haarlem 
Er is één jubilaris: een zeer bijzonder jubileum, namelijk: 50 jaar lidmaatschap. Het bestuur bedankt 
Dick voor zijn zeer omvangrijke bijdrage aan de vereniging en heeft een aantal cadeautjes. Dick Bais 
wordt benoemd tot lid van verdienste.  
 
Dick memoreert hoe hij bij AV Haarlem is begonnen. Met een telefoontje naar Joop van Drunen. 210 
Sportief was de leukste periode dat we 5 keer achter elkaar bij de clubcompetitie 2e van Nederland 
zijn geweest, aan het begin van de jaren ‘80.  
 
Dick vindt het nog steeds hartstikke leuk om hordentraining te geven en blijft dat de komende jaren 
ook doen.  
 
Er is ook een filmpje gemaakt door Dik de Groot waarin een aantal junioren die bij Dick 
hordentraining volgen en Ruud Wielart en Leo van der Veer aan het woord zijn en Dick bedanken. 
 
René Ruis begint een speech aan de hand van het clubblad uit 1969. Hierna volgen nog vele andere 220 
(oude) anekdotes.  
 
Dik de Groot geeft namens de trainers een hordentrainer T-shirt aan Dick. 
 
Dick Bais geeft aan dat hij zich zeer vereerd voelt met al deze cadeaus. Hij geeft aan dat hij nog vele 
jaren met veel plezier hordentraining zal blijven geven. En ook aan de renovatie van het 
krachtcentrum zal hij blijven werken.  

 
- - - - - DE ALV WORDT ONDERBROKEN VOOR EEN KORTE PAUZE - - - - - 

 230 

9. Jaarplannen 2019 
9.1. Bestuurlijk jaarplan 

De bestuursvisie op 2019 wordt gepresenteerd: Marijke Zwaag geeft uitleg. 
 
In het jaarplan zijn de taken van de verschillende bestuursleden toegelicht. Dik vraagt: de 
ledenadministratie wordt nu benoemd als bestuurstaak. Is dit ook in statuten aangepast? 
Antwoord: nee, en dit zal ook niet in de statuten worden aangepast. John Komen vult aan dat 
het wel handig is om de ledenadministratie door iemand in of ten minste dicht bij het 
bestuur te laten vervullen. Op die manier zijn de lijntjes met de penningmeester, die de 
contributie int, kort.  240 
 
Het bestuur heeft 3 aandachtspunten voor 2019 vastgesteld. 
 
1. 10% meer leden 
We hebben nu in ruimte bij trainingsgroepen om meer atleten op te nemen. Dick Bais geeft 
aan dat ledengroei vooral ook kan komen door leden te behouden. Het verloop van leden is 
nu nog vrij groot. Bij het streven naar ledengroei ligt de focus op jeugdleden.  
 
Om leden te behouden is het belangrijk dat mensen zich verbonden voelen met AV Haarlem. 
Het bestuur zal daarom komend jaar het sociale aspect van de vereniging, met onder meer 250 
de kantine als ontmoetingsplaats, benadrukken. 
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Om de instroom van nieuwe jeugdleden te verhogen is AV Haarlem nu aangemeld bij de 
Jeugdsportpas. Met deze pas kunnen scholieren uit Haarlem en omgeving ter kennismaking 
een aantal keer bij deelnemende sportverenigingen meetrainen. Hopelijk blijven een aantal 
van deze scholieren daarna bij AV Haarlem lid.  
 
Daarnaast zoekt het bestuur meer contact met SRO en Sportsupport om hopelijk ook beter 
gebruik te kunnen maken van gemeentelijke subsidies. 
 260 
Dik de Groot maakt een opmerking over het ledenbehoud: bij D-junioren zijn er afgelopen 
jaar veel leden gestopt. Een mogelijke oorzaak is dat we steeds meer in aparte groepen 
trainen (pupillen en D-junioren gescheiden). Daardoor wordt de overgang van pupillen naar 
junioren groter. Hier zouden we door ouders beter te informeren mogelijk verandering in 
kunnen brengen. Michel Heimgartner oppert dat het ook kan helpen om de A-pupillen af en 
toe samen met de junioren D te laten te trainen, zodat de afstand tussen beide groepen 
kleiner wordt.  
 
Jurgen Wielart geeft aan dat deze overgang en drempel ook optreedt wanneer je van C 
overgaat naar A/B junioren en Senioren. Er is inderdaad nog steeds een grote overgang, geeft 270 
Niels Ran aan, maar deze overgang is afgelopen jaar wel verkleind doordat een deel van de C-
junioren regelmatig aansluit bij het slot van de A/B/Senioren sprinttraining en Ruud als 
trainer actief is op dinsdagavond als trainer voor de junioren. 
 
Bob de Groot geeft aan dat het voor de betrokkenheid van zeker pupillen en D junioren veel 
uitmaakt in welke mate de ouders bij de club betrokken zijn. Daarnaast doet hij de suggestie 
om de mensen die weggaan te vragen waarom ze weggaan, zodat we als club daar 
verbeterpunten uit kunnen halen. Het bestuur verwacht dat zulke exit-interviews niet direct 
veel bruikbaars opleveren. Ouders van pupillen die weggaan geven zelf vaak een uitleg 
waarom de kinderen stoppen. Meest gehoorde reden is dat het kind het niet leuk meer vindt. 280 
 
Ruud Wielart geeft aan dat het voor het behoud van leden belangrijk is om groepsbinding te 
stimuleren. Wanneer mensen elkaar ook buiten de training zien voelen ze zich verbonden en 
blijven ze ook terugkomen. Trainers kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.  
 
Een ander idee om de betrokkenheid van ouders en jeugdatleten bij AV Haarlem te vergroten 
is het organiseren van een ouder/kind wedstrijd.  
 
2. Verbeteren krachtcentrum 
Het bestuur wil het krachtcentrum verbeteren door: de vloer te vernieuwen, nieuwe 290 
apparaten en materialen aan te schaffen en een efficiëntere inrichting te maken. Michiel 
Heimgartner licht toe: de huidige gebruikers (het CIOS, Wigert Theunnissen van KAV Holland 
en Ruud Wielart van AV Haarlem) zijn geïnterviewd. Ze hebben een aantal wensen ingediend. 
Deze wensen hebben met name betrekking op het vervangen van de materialen en 
toestellen in het krachtcentrum. Het is belangrijk om hier op in te spelen anders verliezen we 
deze huurders mogelijk. Het CIOS huurt nu namelijk ook al een andere trainingsruimte. 
Oorspronkelijk dacht het bestuur aan een meer esthetische opknapbeurt, maar uit de 
interviews met de huidige huurders is gebleken dat een functionele opknapbeurt belangrijker 
is. Na de opknapbeurt kunnen hopelijk ook nieuwe huurders voor het krachtcentrum 
aangetrokken worden.  300 
 
Voor de opknapbeurt van het krachtcentrum zijn wel een aantal zaken nodig. Ten eerste 
bedragen de verwachte investeringskosten €10.000. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers nodig 
die de werkzaamheden willen uitvoeren. De planning is om alle werkzaamheden in 2019 te 
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beginnen. Het plan en de planning worden in detail toegelicht in een apart document dat 
tijdens de ALV verspreid wordt.  
 
Sylvester merkt op: vraag aan het CIOS dan ook om commitment voor de komende jaren. 
Wanneer AV Haarlem een grote investering doet moeten we die wel terug kunnen 
verdienen. Michiel geeft aan dit te zullen proberen. Ook probeert hij of het CIOS misschien 310 
aan bepaalde toestellen/materialen mee wil betalen. Dat is natuurlijk ook een vorm van 
commitment. 
 
De ALV stemt unaniem in met een investering in het krachtcentrum voor maximaal ongeveer 
€10.000. Michiel Heimgartner zal de uitvoering van het plan coördineren.  
 
3. Het 100-jarig jubileum 
In 2020 zal AV Haarlem haar 100 jarig jubileum vieren. Dit wordt onder agendapunt 10 
verder besproken.  

 320 
9.2. Vaststellen begroting 2019 

John Komen geeft uitleg: de begroting voor 2019 is behoudend opgezet. De twee posten met 
de grootste onzekerheden zijn: de investering in het krachtcentrum en de voorbereiding op 
het jubileum. Voor 2019 wordt uitgegaan van een stabilisatie van de contributie-inkomsten.  
 
Voor 2019 is een negatief resultaat begroot. Het is dus belangrijk om de kosten in de hand te 
houden. Dit betekent dat de vereniging minder bij zal dragen aan verschillende activiteiten 
ten koste van de deelnemersbijdrage. Een andere actie is om de clubkleding met een iets 
grotere marge voor de vereniging te verkopen. Daarnaast is gepland om de 
accommodatiekosten voor 2019 te verlagen door van een andere sporthal gebruik te maken. 330 
Omdat deze plannen niet vaststaan zijn ze nog niet opgenomen in de begroting.  
 
Leo van der Veer doet de suggestie om voor het 100 jarig jubileum na te gaan of de 
gemeente mogelijk een financiële bijdrage kan leveren. John Komen vindt dit een goed idee.  
 
Niels Weller stelt voor om een apart budget op te nemen voor de jeugdcommissie. De 
jeugdcommissie heeft een mooi plan voor 2019 gemaakt. Maar in het verleden was het 
regelmatig zo dat in de loop van het jaar nog allerlei extra/spontane activiteiten werden 
georganiseerd. De kosten van deze extra activiteiten werden dan ook bij de vereniging 
gedeclareerd. Door vooraf een budget te stellen kun je deze uitgaven beter in de hand te 340 
houden. John Komen antwoordt: aan het jaarplan van de jeugdcommissie is al een budget 
gekoppeld. De uitgaven zijn dus al goed onder controle. 
 
Viktor Beelen doet de suggestie om de portokosten te verminderen door de contributie 
middels automatische incasso af te handelen. Je hoeft dan niet meer alle leden een brief te 
sturen. Daarnaast kun je op deze manier ook de werklast van de penningmeester 
verminderen. John Komen antwoordt dat hij al samen met Emiel Out bezig was om de 
mogelijkheden van ledenadministratiesoftwarepakketten te onderzoeken. Er zijn 
programma's op de markt die ook rechtstreeks gekoppeld kunnen worden met de 
ledenadministratie van de Atletiekunie. Zo'n softwarepakket kost €0,50 per jaar per lid. Maar 350 
doordat je per nieuwe aanmelding in de administratie €2,50 korting krijgt op de 
administratiekosten die de Atletiekunie in rekening brengt, kun je met deze software 
uiteindelijk toch uitgaven besparen. Via zo'n softwarepakket kan je ook de contributie via 
automatische incasso verwerken. Doel is om dit jaar zo'n softwarepakket in gebruik te nemen 
zodat de contributie op termijn via automatische incasso verwerkt kan worden. Een obstakel 
voor dit doel is dat de ledenadministratie niet van alle leden over een e-mailadres beschikt.   
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9.3. Technische commissie 

Zoals al eerder vermeld was 2018 op sportief vlak een succesvol jaar voor AV Haarlem. Voor 
2019 wordt daarom grotendeels op dezelfde voet doorgegaan. De specialisatietraining voor 360 
CD junioren zal dus worden voortgezet.  
 
Om op accommodatiekosten te besparen wordt voor de wintertrainingen gezocht naar een 
goedkopere locatie. Ook zal er in de winter minder lang in de zaal worden getraind en meer 
op de atletiekbaan.  

 
9.4. Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie heeft een gedetailleerde planning voor 2019 opgesteld. Deze planning bevat ook 
een begroting, die al is afgestemd met John Komen. Veel van de activiteiten die in 2018 zijn 
georganiseerd komen wegens succes in 2019 terug. Nieuw is dat C en D junioren aparte uitjes 370 
hebben. Dit omdat ze nu ook apart trainen. 
 
Viktor Beelen vraagt: waarom zijn er geen activiteiten gepland voor AB junioren? Dik de Groot 
antwoordt: dit ligt bij de junioren en hun trainer (Niels Ran) zelf, en dus niet bij de jeugdcommissie. 
Op die leeftijd zouden junioren dat zelf moeten kunnen. Niels Ran geeft aan dat de junioren na beide 
competitiewedstrijden samen hebben gegeten. Er was toen onder de junioren veel enthousiasme om 
zelf iets te organiseren. Echter daar is uiteindelijk niets van gekomen.  
 

10. 100 jarig jubileum AV Haarlem in 2020 
Daan Oppenhuis meldt zich aan als vrijwilliger voor de jubileumcommissie. Hij stelt ook gelijk de 380 
vraag: wordt de verjaardag 8 oktober 2020 de afsluiting van het jubileumjaar of juist de start? Vanuit 
Het algemene beeld is dat 8 oktober 2020 de afsluiting van het jubileum zou moeten zijn. Activiteiten 
wil je voornamelijk in de zomer organiseren omdat het dan beter weer is. De zomer van 2020 ligt 
dichter bij het jubileum dan de zomer van 2021. Bovendien kun je in de zomer van 2020 mooi 
aansluiten bij de Olympische Spelen in Tokio geeft Michiel Heimgartner aan. Besloten wordt dat 8 
oktober 2020 de afsluiting van de jubileumactiviteiten zal worden. 
 
Gezien het late tijdstip op de avond wordt besloten om de ideeën voor het 100 jarig jubileum die de 
aanwezigen tijdens de pauze op papier hebben gezet niet meer te bespreken.  
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11. Rondvraag 
Dik de Groot: ik wil graag snel duidelijkheid over de vorm van jubileum. Marijke geeft aan hier 
binnenkort antwoord op te geven [AP] Marijke. 
 
Frits Wiltink: hartelijk dank voor de uitnodiging voor deze ALV. 
 
Dick Bais sluit de vergadering, maar niet voordat hij de voorzittershamer heeft overgedragen aan 
Marijke Zwaag. 
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