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Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AV’56 op 30 maart 2012. 
 
AGENDA 

1. Opening/Presentielijst 
Herdenkingen 
 Jan Johanisse 
 Ko Roose 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van 25 maart 2011 

a. Overleg redactiecommissie en PR: er komt een PR en Communicatiecommissie 
b. Mobiele geluidsinstallatie is klaar 
c. Afvoer water is aan gewerkt zou nu beter moeten zijn 
d. Functionele email adressen ingevoerd 
e. Brief teken Koebel naar Staatsbosbeheer gedaan 
f. Enquete wedstrijddeelname er wordt een analyse gedaan dit najaar via CIOS van 

wedstrijddeelname laatste 3 jaren 
g. Inschrijven via de site is aangepakt 
h. Bezoek Duffel is gebeurd maar met weinig atleten 
i. Nieuw lint voor WTC is gebeurd 
j. Lief en leed is gebeurd 

4. Jaarverslagen over 2011 (zie bijgevoegd) 
5. Rondvraag- bespreking van schriftelijk ingekomen vragen 
6. Uitreiking Familie de Munck Beker 
7. Memoreren bekers: 

Prestatie heren Steven Nuytinck 
Prestatie jeugd Tommy Staal 
Jeugdaanmoediging pupil Iris de Nooijer (nog uit te reiken) 
Jeugdaanmoediging junior Iris Hoogesteeger (nog uit te reiken)    
Memoreren Nationale prestaties 
NK cross jongens pupillen B   2e Stef Kapteijn 
NK cross meisjes pupillen B   3e Shirin van Anrooy 
NK cross mannen 70    2e Rinus Joosse 
NK Indoor mannen 60  400 m  2e Piet Verbeek 
NK baan jongens B  2.000 m steeple 1e en NK Tommy Staal 
Nationale D spelen jongens D  80 m horden 3e Pelle Gelderblom 
NK weg  mannen 70  10 km  3e Rinus Joosse 
Indoor Belgie mannen 60  200 m  2e Piet Verbeek 
Indoor Belgie mannen 60  400 m  1e Piet Verbeek  

PAUZE  
8. Stand van zaken SSIG 
9. Financiën: financieel verslag 2011 + verslag kascommissie + begroting 2012 
10. Verkiezing nieuwe kascommissie Akronius Kramer is aftredend 
11. Bestuursverkiezing 

Ron is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaatvoorzitter Cees Goosen wordt voorgesteld 
door bestuur (zie CV toegevoegd) 
Tegenkandidaten kunnen tot 2 weken voor de vergadering worden aangedragen bij de secre-
taris. 

12. Afscheid van bestuursleden/commissieleden 
 Theo Fokke 
 Ilona de Jong 
 Marius Leendertse 
 Ron van Marrewijk 
 Ron Nuytinck 
 Fred Peelen 
 Marja de Schutter 
 Dineke Zwolle 

13. Beleidskader 2011/2012 terugblik en vooruitblik 
a. Ledenwerving 
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b. Sponsoring 
c. Versterking trainerscorps en opleidingen 
d. Wedstrijdstimulering (Duffel) 
e. Digitale Nieuwsbrief 
f. Vrijwilligers 

14. Gedragsregels (zie toegevoegd) 
15. Wat verder ter tafel komt 
16. Datum volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering (…. maart 2013) 
17. Sluiting 

 
Toelichting	  bij	  agendapunt	  3.	  Notulen	  van	  de	  Jaarlijkse	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  AV	  ‘56	  
gehouden	  op	  25	  maart	  2011	  in	  het	  clubgebouw	  van	  AV’56	  te	  Goes.	  
	  

1. Opening/Presentielijst 
Afmeldingen: 
Charles Blom 
Frank Bordui 
Ineke van Ruler-Hoekstra 
Marc de Regt 
Lenie Polfliet 
Leo Geelhoed 
Mineke Geelhoed 
Paul Pieters + oproep vrijwilligers voor Oosterscheldeloop (2 april) en de open baanwed-
strijd (9 april) 
Anneke Pieters 
Brigit Nuytinck 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen. 
 

3. Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van 26 maart 2010 
a. Wilhelminapolderloop: Acronius Kramer en Kees Kortleve hebben dit bekeken. 

Niet veel belangstelling. 
b. Wall of Fame, is gemaakt door Theo den Herder, bedankt. 
c. Sponsors: nog geen actie ondernomen vanwege crisis. 
d. Horden zijn van AV’56. Steeplebalken zijn van de gemeente en worden vervan-

gen. 
e. Externe vertegenwoordiging : gemeente en VZA: Ron Nuytinck is contact voor 

de gemeente, in de VZA zitten Ron Nuytinck, Kees van den Pol en Wil Zweemer 
f. 4 leden zonder email; hier besteden we geen bijzondere aandacht aan. 

 
4. Jaarverslagen over 2010 

Om trainers te vinden: Overleg met CIOS (gebeurd al) en Vereniging van Gymnastiekleraren 
(Niek Flipse stuurt contact). 
Achternaam Jacquelien is Proost. 
PR: er komt komende week een artikel over de Oosterscheldeloop in de PZC. Gevraagd wordt 
voor een overleg tussen redactiecommissie en PR. Het redactie-adres wordt steeds vaker ge-
bruikt. Bestuur zal sturing geven en betreffende mensen uitnodigen. 
Verslag SSIG: 2011 moet zijn 2010. 
Mobiele geluidsinstallatie moet aangepakt worden. Zelfde geldt voor de installatie op de 
baan. Euvel schijnt te zijn de schakelaar. Frank Bakker neemt dit op. 
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Waarschijnlijk zal plan Waterstad voor 2020 geen gevolgen voor AV’56 hebben. Vooral voor 
dit punt blijft het Schengenoverleg bestaan, en er is eenmaal per jaar een overleg. Frank Bak-
ker zit hier in. De gemeente haalt nu af en toe een plukje clubs uit het Schengen, dat maakt 
onderlinge samenwerking moeilijk. Wij hebben al ooit aangekaart dat we wel voor samen-
werking zijn. We hebben al contacten met de korfbalclub.  
Niek Flipse zal dit ook blijven volgen bij de gemeente in de nieuwe sportraad.  
Onderhoud baan wordt opgepakt door de gemeente. Afvoer van water van de baan moet be-
ter. Frank Bakker volgt dit. 
In VZA wordt ook gesproken over trainerscertificaten (EVC certificaat). 
 

5. Rondvraag- bespreking van schriftelijk ingekomen vragen 
Het zou goed zijn als de vrijwilligers een AV email zouden hebben, bv PR@av56goes. Huub 
Beelen neemt dit op met Rob Sonke. 
Volgend jaar de ALV op een dinsdag na de training om deelname te verhogen? Geen animo. 
Er is dit jaar geen Koebel in Burgh Haamstede vanwege lage deelname en teken. Ook andere 
verenigingen trekken zich terug. 
Er komt een vervangend kamp op de baan. Huub Beelen zal een brief aan Staatsbosbeheer 
sturen over tekenbestrijding.  
Kunnen we iets aanbieden bij COA Kees Kortleve en Jan van Doorn ontwikkelen een voorstel. 
Koos Oggel brengt Wolphaartsdijkwedstrijd onder de aandacht. 
 

6. Uitreiking Familie de Munck Beker, memoreren prestatiebekers/onderscheidingen 
en uitreiken Zeeuwse records 

De betrokken persoon is niet aanwezig. De uitreiking zal later plaatsvinden en  in de volgende 
vergadering zal vermeld worden wie de beker heeft ontvangen. 
De Heren prestatiebeker wordt namens Brigit Nuytinck door Ron Nuytinck uitgereikt aan 
Rinus Paardekooper voor Lars Paardekooper.  
 

PAUZE met filmpjes vertoont door Jos den Hollander 
 
7. Stand van zaken SSIG 

De ontbinding SSIG is teruggedraaid, anders hadden we veel overdrachtsbelasting (ca. 
25.000 Euro) moeten betalen. SSIG wordt nu Stichting Kleedkamerbeheer AV’56. Er komen 
nieuwe statuten voor de stichting. 
Frank Bakker heeft hier veel werk voor verricht. 
De ALV van AV ’56 wordt gevraagd het bestuur te machtigen om de stichting op te richten en 
daar ook bestuur van te zijn. Zo geschied. 
 

8. Financien: financieel verslag 2010 + verslag kascommissie + begroting 2011 
Verslag 2010 
Batig saldo van 600 Euro vanwege: 
-extra contributie 
-lidsubsidie van gemeente Reimerswaal 
-meer opbrengst uit verhuur 
De rentebaten zijn lager 
Er waren niet geplande advocaatkosten voor SSIG, maar we worden wel binnenkort eigenaar 
van de accommodatie. 
De trainers krijgen nu reiskostenvergoeding zoals in de vorige ALV besloten. 
We hebben een groot eigen vermogen, dat is prettig als we eens zouden moeten verhuizen. 
De bijdrage van de gemeente staat bij reserve groot onderhoud. 
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Omdat we potjes opbouwen betalen we geen belasting. 
 
De kascommissie (Akronius Kramer en Lau Wesdijk) verklaart dat de financiele administratie 
is goedgekeurd. Bestuur en penningmeester worden decharge verleend. 
Akronius biedt het boekje “De kascommissie “ aan. 
 
Begroting 2011 
Geen grote wijzigingen tov 2010. 
De VZA bijdrage hangt af van aantal leden en de  bijdrage aan de crosscompetitie. 
 

9. Verkiezing nieuwe kascommissie 
Koos Oggel was reserve en gaat in de commissie. 
Nieuwe reserve wordt: Wil Zweemer. 
 

10. Bestuursverkiezing 
Huub Beelen is aftredend en herkiesbaar en wordt verkozen. 

 
11. Afscheid van bestuursleden/commissieleden 

a. Kledingcommisie is al gebeurd 
b. Kascommissie: Lau Wesdijk 
c. Trainer: Eugene Pieters 
d. Diploma’s: Mevrouw Snel 
e. Prijzen WTC: Jacqueline Proost 

AV ’56 pennen worden uitgereikt. 
 

12. Beleidskader 2010/2011 terugblik en vooruitblik (beleidsplan) 
a. Ledenwerving 

We groeien bijna vanzelf. 
b. Sponsoring 

We werken wel nauw met Fitland. Jan van Doorn merkt op dat in de PR en communicatieclub 
ook sponsoring meegenomen wordt. 

c. Versterking trainerscorps en opleidingen 
We zoeken met name jeugdtrainers. Bij opleidingen kan een deel worden vervangen door er-
varingscertificaten. 

d. Wedstrijdstimulering (Duffel) 
Vanuit beleidsplan voor komende 3 jaar stimuleren we wedstrijddeelname, daaropvolgend 
kunnen we podiumplaatsen als doel stellen. 
Eigen baanwedstrijden worden niet goed bezocht. Reclame maken via trainers. Baanwedstrij-
den zijn een goede basis voor de wegwedstrijden. 
De enquete over core stability gaf een goede response. Kunnen we eens een enquete houden 
over waarom mensen niet aan wedstrijden deelnemen, actie Huub Beelen. 
We kijken naar inschrijving via de site, actie Huub Beelen. 
Duffel is altijd aanwezig bij de Wallenloop, we proberen met een groep terug te gaan. Actie 
Huub Beelen. 

e. Digitale nieuwsbrief 
Is geregeld. 

f. Vrijwilligers 
Is continu aandachtspunt. 
 

13. Wat verder ter tafel komt 
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We moeten nieuwe linten aanschaffen voor wedstrijden, Huub Beelen brengt dit in bij de 
WTC. 
Aandacht geven aan Cees Priem, en ook aan Paul Pieters, actie Huub Beelen. 
 

14. Datum volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering (30 maart 2012)  
 

15. Sluiting 
	  
 
Toelichting bij agendapunt 4. Jaarverslagen 2011 
 
Verslag secretaris bestuur 
Samenstelling bestuur: 
Ron Nuytinck(RN) voorzitter 
John van Anrooy(JA) penningmeester 
Huub Beelen(HB) secretaris 
 
Het bestuur heeft in 2011 7 maal regulier als bestuur vergaderd.  
Daarnaast hebben we contacten met de commissies gehouden door vergaderingen bij te wonen: 
 
Intern 
Trainers   HB 
WTC    HB 
SSIG    JA/RN 
 
Extern 
VZA    RN + Kees van den Pol (adviseur) 
Gemeente   HB + Frank Bakker 
 
Verder hebben we commissies en mensen uitgenodigd bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn 
voor wederzijdse informatieoverdracht: 
-trainingscoordinatoren 
-bestuur TOGO als kennismaking 
-Jan Roose over zijn initiatief voor meer crossen en baanwedstrijden 
-Koos Oggel en Kees Kortleve over bestuursopvolging 
 
Belangrijkste onderwerpen waren: 
-Trainers 
-Vrijwilligers 
-Samenstellen beleidsplan 
 
Aandacht 2012 (zie ook actiepunten vorig jaar) 
-Trainers/Vrijwilligers: continue werving 
-Sponsoring 
 
Huub Beelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag ledenadministratie 
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Categorieen
jaar '07 '08 '09 '10 '11 '07 '08 '09 '10 '11 '07 '08 '09 '10 '11
minipupil 4 1 5 3 3 4 4 6 1 4 8 5 11 4 7
pupil C 5 2 8 8 6 2 5 4 7 1 7 7 12 15 7
pupil B 10 6 3 4 15 5 4 6 5 8 15 10 9 9 23
pupil A 18 18 22 20 12 9 9 15 9 20 27 27 37 29 32

junior D 11 15 12 17 20 7 10 7 14 15 18 25 19 31 35
junior C 13 12 14 11 12 14 12 9 13 7 27 24 23 24 19
junior B 8 10 12 11 11 9 6 9 8 7 17 16 21 19 18
junior A 6 4 4 6 4 5 3 3 3 5 11 7 7 9 9

senior WA 9 11 15 15 18 7 5 11 10 11 16 16 26 25 29
senior N-WA 3 3 3 2 3 0 0 0 0 0 3 3 3 2 3
veteraan WA 64 61 63 62 71 10 12 15 17 19 74 73 78 79 90
veteraan N-WA 33 34 35 36 33 24 29 31 35 41 57 63 66 71 74
recreant 42 47 48 45 51 71 73 74 76 84 113 120 122 121 135

TOTAAL 226 224 244 240 259 167 172 190 198 222 393 396 434 438 481

Het ledenbestand is in 2011 fors gestegen, zoals blijkt uit bijgaand overzichtje. pupillen 57 49 69 57 69

Er zijn maar liefst 94 nieuwe leden bijgekomen en 51 leden hebben zich afgemeld. junioren 73 72 70 83 81

jeugd 130 121 139 140 150

senioren 263 275 295 298 331

Ria Trommel / Lau Wesdijk

Mannen

Ledenstand AV'56 per 31 december 2011 en vorige jaren

TotaalVrouwen

 
 
 
Verslag vrijwilligerscoördinator administratief 
Afgelopen jaar is het overzicht met de vrijwilligers binnen AV’56 bijgewerkt en up-to-date gehouden. 
 
In de loop van het jaar zijn er diverse personen rechtstreeks benaderd voor een rol in onze vereni-
ging. Ook zijn er diverse algemene oproepen gedaan tijdens trainingen en via mailings. Hier zijn een 
aantal positieve reacties op gekomen. 
 
Toch zijn de volgende functies nog vacant;  

• Voorzitter WTC 
• Hulp Onderhoud Gebouw / Materiaal  
• Jurylid baan 
• Jurylid weg 

 
Op ons ledenbestand van 488 zijn er nu 164 personen als vrijwilliger actief. 
 
We willen alle huidige vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar en hopen dat ook 
komend jaar de groei van het aantal vrijwilligers zich doorzet. 
 
Zonder deze vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen bestaan. 
 
Giel Joziasse 
 
Verslag trainingscoördinator organisatorisch 
Het verslag wordt bijna een kopie van de vorige jaren, bij de senioren loopgroepen zijn er wat betreft 
de trainers geen problemen, geen wijzigingen in het trainersbestand, alleen een steeds stijgende lijn 
in het aantal atleten die komen trainen, wat een goede zaak is, alleen de trainingsgroepen worden 
daar wel groot door, zodat het wel goed is de baanregels, strak te hanteren. 
 
Bij de jeugd / specialisatie trainingen, is gelukkig alles weer bezet door trainers en assistenten, het 
blijft echter steeds zoeken naar hulp. Robin de Vos heeft sinds de zomer de groep van Ruud de Jong 
met veel inzet overgenomen, en sinds kort de loopgroep van Ron van Marrewijk door Rachid Guigui, 
door zelf veel te zoeken door trainers, zijn er overal assistenten, wat nodig is, want ook hier komen er 
gelukkig nog leden bij. 
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Waar we nu nog naarstig naar op zoek zijn, is een algemene trainer voor a – en b-junioren, deze is 
nodig om atleten die niet willen specialiseren toch bezig te houden, anders stoppen ze, en dat willen 
we voorkomen. Dus mensen denk mee, en weet je iemand, laat het ons weten. 
 
Rinus Paardekooper 
 
Verslag 2010 trainingscoördinator baanatletiek 
Inhoudelijke zaken m.b.t. de onderdelen sprint, horden, springen en werpen 
 
Taken gericht op de kwaliteit c.q. de inhoud van de trainingen 

- Contacten, advisering en ondersteuning jeugdtrainers, specialisatietrainers en hulptrainers. 
- Contacten en advisering andere trainerscoördinatoren, vrijwilligers en bestuur. 
- Voorwaardenscheppende zaken. 

 
Jeugdtrainingen 

- De trainingen van de pupillen draaien zonder grote problemen en lopen dus naar wens. Wel 
dient opgemerkt te worden dat voor de toekomst gezocht moet worden naar trainerskader. 

- Voor de D –meisjes zijn na de zomer kaderproblemen ontstaan. Dit wordt nu tijdelijk opge-
vangen door de trainsters Nanette en Marije van de C –meisjes. 

- De trainingen voor D –jongens en C –junioren draaien ook goed. 
 
Specialisatietrainingen 

- Specialisatie trainers zijn 2x dit jaar bij elkaar geweest. 
- Op maandag starten alle trainingen met een gezamenlijke warming -up o.l.v. Marius Dek 

waarna de atleten naar hun specialisatie gaan. Alle trainers zijn hier positief over. 
- Dit najaar zijn we gestart met circuittraining in de zaal voor atleten die bij de specialisatie 

trainers trainen. 
- Krachttraining in het krachthonk is nog eens wens om verder uit te werken. 

 
Voorwaardenscheppende zaken  

- Trainersvergaderingen worden actief bijgewoond door de coördinator en waar nodig inhoud 
gegeven(afhankelijk van vragen c.q. wensen van trainers). 

- De trainerscoördinator kan, als dit wenselijk is, nieuw kader inhoudelijk begeleiden, zodat 
hij/zij de functie van trainer zo goed als mogelijk kan invullen. 

- Advisering opleidingsmogelijkheden Atletiek Unie. Het AV56 bestuur heeft Marieke gevraagd 
samen met de VZA te kijken naar het op niveau brengen van gekwalificeerd trainingskader. 
De bedoeling is dat er in 2011 een informatieve bijeenkomst wordt gehouden voor alle 
Zeeuwse verenigingen. 

- Het streven is dat het krachthonk in de nabije toekomst optimaal gebruikt kan gaan worden 
en dat er afdoende controle is op het gebruik. 

- Gebruik van het trainingsplan voor de jeugdgroepen handhaven.  
- Gebruiksregels voor de baan zijn nog steeds actueel. 

 
Invulling taak 
De coördinator onderhoudt directe contacten en wil daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor trainers 
indien er behoefte bestaat. 
  
Marieke van der Kroft, inhoudelijk trainerscoördinator baanatletiek 
 
 
Verslag coördinator middenafstand junioren 
Ook het afgelopen jaar waren er 2 mila groepen. Een groep bestaande uit pupillen die 1x per week 
een extra training konden volgen bij Ron van Marrewijk. De junioren en senioren trainden ook geza-
menlijk. Van de zomer heeft Brigit assistentie gekregen van Rachid Guigui. Tot december verzorgden 
ze samen de trainingen op maandag, dinsdag (in het winterseizoen) en donderdag. Eind 2011 moest 
Ron van Marrewijk, vanwege te drukke werkzaamheden, helaas stoppen met het geven van training 
aan de pupillen. Rachid is bereid gevonden om deze groep over te nemen.    
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Bij de pupillen zitten talentvolle lopertjes. Het is de bedoeling om deze lopertjes, die nu nog lekker 
speels bezig zijn, geleidelijk tot succesvolle atleten te vormen en ze voor de vereniging zien te behou-
den. Helaas zien we elk jaar weer talentvolle atleten de provincie verlaten zodra ze hun middelbare 
school hebben afgerond. 
Als trainerscoordinator houd ik contact met de pupillentrainer mila om te kijken wanneer eruit die 
groep atleten zijn die door kunnen stromen naar de oudere groep. 
Dit najaar is er gestart met een circuittraining op dinsdag in het krachthonk voor de wedstrijdgerichte 
atleten. 
Elke training wordt er enthousiast en goed getraind. De wedstrijddeelname is heel behoorlijk.  
  
Trainercoordinator Mila jeugd, 
Brigit Nuytinck. 
 
Verslag coördinator senioren midden-lang 
Steeds meer mensen gaan een paar keer per week een stukje hardlopen. 
De één om wat af te vallen , de ander om zijn hoofd na een drukke dag weer leeg te lopen. 
Veel van die beginnende lopers worden na lange of korte tijd besmet met het hardloopvirus en willen 
dan wat gerichter gaan trainen om af en toe een wedstrijdje te kunnen lopen of aan de Zeeuwse 
kustmarathon deel te nemen en komen dan eens een keertje bij AV56 mee trainen 
met als gevolg dat ze bijna allemaal blijven. 
Dat hebben we het afgelopen jaar dan ook  gezien, het aantal deelnemers van de loopgroepen is 
weer flink toegenomen. 
De ervaren trainers weten voor elk niveau loper iedere week weer  een verantwoorde en afwisselende 
training te geven. 
Ieder traint om zijn eigen doel te bereiken, de één wil sneller worden en de ander  wil de achteruit-
gang zo langzaam mogelijk laten verlopen (waaronder ikzelf). 
Dit jaar zijn er weer aansprekende resultaten geleverd op Zeeuws en ook op nationaal niveau. 
Die prijzen zijn allemaal door veteranen geleverd en dat baart me een beetje zorgen. 
Het ontbreekt bij AV’56 aan jonge senioren, een enkeling uitgezonderd, die ambitieus zijn en snelle 
tijden willen gaan lopen. 
Dat is trouwens in heel de provincie en ook op regionaal niveau zo. 
Het is ook niet zo één twee drie op te lossen, we moeten er ook rekening mee houden dat ambitieuze 
junioren het land in trekken voor hun studie en daar vaak blijven hangen voor hun werk.   
De conclusie van 2011 is:     Veel kwantiteit, weinig kwaliteit! 
 
Veel loopplezier. 
Jan de Wilde     
 
Verslag Wedstrijdsecretaris-uit 
Hieronder een overzicht van de voorinschrijvingen over het jaar 2011 met ter vergelijking enkele ge-
tallen van de laatste jaren. 
In het onderstaande overzicht zijn uiteraard niet de voorinschrijvingen voor de eigen wedstrijden 
meegenomen zoals Wallenloop, Inkelcross e.d. 
 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 

wedstrijden 41 29 35 39 32 
deelnemers 729 410 505           529 448 
 
 
 
 
 
 
Overzicht naar verschillende wedstrijden: 
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Wedstrijden 2009 
 

2010 
 

2011 
 

 aantal wed-
strijden 

aantal deel-
nemers 

aantal wed-
strijden 

aantal deel-
nemers 

aantal wed-
strijden 

aantal deel-
nemers 

Wegwedstrijd 1 2 1 6 0 0 
Crossen 7 220 7 191 8 184 
baan outdoor 21 263 21 298 19 243 
baan indoor 6 20 10 45 5 21 
Totaal 35 505 39 540 32 448 
 
 
Overzicht per categorie: 
 
Wedstrijden 
 

Pupillen Junioren Senioren 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
wegwedstrijd - - - - 6 0 
crossen 78 79 64 51 49 54 
baan outdoor 82 112 189 125 27 6 
baan indoor 14 14 29 7 2 0 
totaal 174 205 282 183 84 60 
 
De pupillen zijn in aantal goed vertegenwoordigd bij de wedstrijden. Als zij allen blijven groeit in de 
loop van de jaren de categorie junioren. Nu hebben de junioren het behoorlijk laten afweten bij de 
wedstrijden. De aantallen bij de senioren kunnen op de wedstrijden zelf wel anders zijn, omdat er 
nogal eens op de dag zelf of via internet ingeschreven wordt. Wel moet er ook nog opgemerkt worden 
dat de finlandcross dit jaar twee keer verwerkt is. De deltacross staat aan kop met 44 inschrijvingen. 
De nummer  2 en 3 zijn de  Pallandcross, 35 deelnemers en de finlandcross,  34deelnemers (gelopen 
in januari). 
In de tien jaar tijd dat ik nu het Wedstrijdsecr.-Uuit verzorg, zijn de aantallen van zowel wedstrijden 
als deelnemers ruim gehalveerd. Ter vergelijking:  
2001 aantal wedstrijden: 75, aantal inschrijvingen: 912 
2011 aantal wedstrijden: 32, aantal inschrijvingen: 448 
Crisis in atletiekwedstrijden??? 
 
Vol goede moed op naar 2012 met voor ieder veel loopplezier. 
 
Mineke Geelhoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toevoeging secretaris mbv uitslagen op de website 
Deelname aan wedstrijden zoals volgt uit de uitslagen. 
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2007 2008 2009 2010 2011 %

jeugd jongens 1.085 878 1.044 1.295 1.764 136%
meisjes 833 902 1.088 1.089 936 86%

senioren heren 750 636 741 589 754 128%
dames 241 235 298 253 260 103%

totaal 2.909 2.651 3.171 3.226 3.714 115%

baan 1.558 1.459 1.752 2.037 2.241 110%
indoor 41 65 118 218 224 103%
weg 426 355 459 340 438 129%
overig 884 772 842 631 811 129%
totaal 2.909 2.651 3.171 3.226 3.714 115%  
 
Verslag commissie Ranglijsten en Records 
Met Rob Sonke blijven we bezig met het verbeteren van het Ranglijstenprogramma. De kampioenen 
worden nu vanzelf opgezocht en in een lijst gezet. Zo blijft er steeds wat te verfijnen. 
 
Bij het bekijken van de aantallen records van 2011 in onderstaande tabel constateren we dat het aan-
tal records in alle groepen is afgenomen. In 2010 werd het aantal records bij de junioren nog voor de 
helft bepaald door 1 atleet, in 2011 was hij geblesseerd en dat scheelde direct. Zo ben je toch afhan-
kelijk van enkele goede atleten. In 2010 werden de records door 26 atleten behaald, in 2011door 20, 
dus die afname valt wel mee. 
Het aantal baanrecords op onze eigen atletiekbaan was dit jaar wel erg weinig, n.l. 2. Dit komt na-
tuurlijk ook doordat er erg weinig open wedstrijden op onze baan gehouden worden. 
 
 
Verbeterde records in: 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
pupillen/junioren 
senioren 
masters 

 
1 
3 

18 

 
11 
2 
9 

 
13 
1 

23 

 
14 
0 

25 

 
27 
2 

14 

 
16 
0 

12 
 
totaal 

 
22 

 
22 

 
37 

 
39 

 
43 

 
28 

 
De belangrijkste activiteiten van de commissie waren verder dit jaar: 
- het bijhouden van de clubrecords en wijzigen op het bord in het clubgebouw 
- 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.  
We zijn blij dat we een opvolger voor mevr. Snel gevonden hebben die de diploma’s in mooie letters 
kan schrijven. Het is Jacqueline den Herder, die als eerste diploma het diploma van haar man Theo 
kon schrijven voor het record op de 10 Engelse Mijl. 
 
De commissieleden: 
Anneke van den Berg 
Floor van Lamoen 
Kees van den Pol (verslag). 
 
 
 
 
Verslag W.T.C.  
1. Samenstelling commissie. 
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De taakverdeling binnen de commissie is als volgt: 
 
- Wim de Jonge(interim) Voorzitter 
- Wilko de Vos  Penningmeester  
- Wim de Jonge  Secretaris 
- Rene de Dreu   Secretaris wegwedstrijden 
- Anette Akuoko Mclean/Marissa Zuidweg 
    Secretaris baanwedstrijden 
- Hans Vermeulen  Corveerooster 
- Leo Meijer   Jurycoördinatie (weg) 
- Eline van Daalen    Lid (Prijzen) 
- Paul v/d Boog  Lid  
- Dineke Zwolle   Lid (Jurycoordinatie Baan) 
- Peter Balkenende  Materiaal baanwedstrijden 
 
 
We zitten nog steeds met een probleem van voorzitter. Eind 2011 is Dineke Zwolle gestopt, we hebben inmiddels 
een vervangster voor haar Brigit Nuytinck, ook komt in 2012 Eije Dekker de commissie versterken. 
  
 
Naast deze vaste mensen zijn er een aantal mensen die veel werk verrichten bij bepaalde wedstrijden.  
Jan Witkam doet de scholierenatletiekdag en scholierenveldloop, Wim Wouters doet veel tijdens de 
Inkelcross. Ook voor de Oosterscheldeloop hebben we een goede groep mensen die veel werk doen   
( Hannie,Jan Willem, Wil, Rien) We hopen dat deze mensen dit nog blijven doen, ze zijn een grote 
steun voor de WTC. 
Ook de Zaklopers uit Nisse organiseren 2 lopen waar we onze naam aan verbonden hebben, 
Zij zorgen zelf voor de organisatie, de lopen werden goed bezocht. 
 
 
2. Algemene zaken 
Wij hebben dit jaar 14 wedstrijden/trimlopen georganiseerd. Waaronder 2 trimlopen in Nisse  waaraan 
onze naam is verbonden, van de 15 wedstrijden zijn er 4 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 Nordic Walking 
We mogen stellen dat het Nordic walken niet meer weg te denken is bij AV’56. 
Met zo n  50  leden is het toch een leuke groep binnen de vereniging. 
Het aantal blijft vrij stabiel al komt er zo nu en dan een nieuweling bij. 
Ook hebben we nog 2cursussen gegeven waarvan er een aantal lid zullen blijven van AV’56 en willen 
mee gaan lopen bij de NW-groep. 
De saamhorigheid binnen de groepen is zeer groot en koffiedrinken na de training/wandeling gebeurt 
regelmatig. De een vindt het sociale gebeuren groter dan de ander en de een ziet het dan ook meer 
als wandeling dan een training. Maar er wordt wel gelopen! De animo binnen de groepen is  goed, 
vooral de donderdaggroep heeft een groot opkomst percentage. 
We gaan hier mee gewoon voort. 
In maart 2011 vierden we ons 5 jarig bestaan met een wandeling en versnapering voor de aanwezi-
gen. 
Suus de Wilde en Mineke Geelhoed 
 
Verslag kledingcommissie  
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Afgelopen jaar is de clubkleding via Koole Sport in Middelburg verkrijgbaar geweest. Deze handelswij-
ze is naar tevredenheid verlopen en zal dan ook worden voortgezet.  
 
Er is begin 2011 een bestelling geplaatst bij de leverancier. Deze levering is met veel vertraging gele-
verd. Hierover is met onze leverancier diverse malen contact geweest en na enkele toezeggingen van 
zijn kant hebben we besloten om voorlopig met deze leverancier door te gaan. 
 
In het najaar zijn de eerste trainingspakken geleverd. Deze pakken zijn via de AV-site geïntroduceerd. 
En er is model in de kantine gedemonstreerd.  
De trainingsbroeken en jacks zijn afzonderlijk verkrijgbaar. 
 
Tijdens de Oliebollenloop is er een eenmalige verkoop georganiseerd van kleding die bij eerdere leve-
ringen was afgekeurd. Van deze gelegenheid is massaal gebruik gemaakt. Er zijn meer dan 120 kle-
dingstukken verkocht. 
 
Giel Joziasse 
 
Verslag recreatiecommissie  
De trainingen van de recreanten van AV’56 vonden evenals voorgaande jaren plaats op de maandag-
avond ( 19.00-20.00 uur) op de atletiekbaan onder leiding van Jos den Hollander, met assistentie van 
Astrid den Herder. Op de donderdag (19.00-20.00 uur) wordt niet op de baan maar in het buitenge-
bied getraind, waarbij getracht wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, zoveel mogelijk af-
wisseling in de trainingsrondjes te brengen. Het zal duidelijk zijn dat de mogelijkheden in de zomer-
periode uitgebreider zijn dan in de winter. In het donker en onder soms wat mindere weersomstan-
digheden wordt vooral gekozen voor veilige en verantwoorde routes, terwijl  
tijdens de periode april tot september  ook vaak op onverharde en wat meer afwisselende paadjes 
wordt getraind. 
De trainersbezetting bleef op de donderdagavond ongewijzigd, d.w.z. Piet Sonke, Danny Breen, Her-
man Abbink en Adri Mathijsen met Wilco de Vos als reserve. 
Op de zaterdagochtend ( 08.30-09.30uur ) wordt in het gebied rondom de “Hollandse Hoeve”, onder 
leiding van Adri Mathijssen getraind door een trouwe groep recreanten. 
Ook dit jaar mochten we bij de recreanten weer een aantal nieuwe en enthousiaste deelnemers be-
groeten, een gunstige ontwikkeling dus! 
 
Het ook dit jaar weer terugkerend fenomeen ”AV-recreanten-familiedag”, bestond deze keer uit een 
fietstocht door het Zeeuws-Vlaamse land . 
31 deelnemers vertrokken op zondag 28 augustus 2011 om 10.00 uur met de auto en met fietsen 
achterop naar Vlissingen, waar de auto’s werden geparkeerd en de fietsen werden gestart. De fiets-
tassen werden gevuld met koffie, thee, limonade, koek, enz. En na een overtocht met het 
fiets/voetveer kwamen wij in Breskens aan, waar we aan de fietstocht begonnen, in een iets te over-
moedig tempo, want al snel waren we een groepje kwijt, maar die waren gelukkig snel weer gevon-
den en in een wat rustiger tempo, fietsten we via Groede, waar we bij het “Groede Podium”even 
moesten schuilen voor een hevige regenbui. Een tot nu toe onbekende “vriend van AV”had daar een 
party-tent neergezet en dat kwam ons goed uit. 
Via Retranchement en andere plaatsjes kwamen wij achter Cadzand-Bad uit bij de Belgische grens 
waar we gezamenlijk met uitzicht op het prachtige natuurgebied ’t Zwin wat hebben gegeten en ge-
dronken. Daarna via de route over de duinen langs de kust weer terug naar Breskens, in een vlot 
tempo met een stevige wind in de rug. 
Met de fiets/voet-ferry weer naar Vlissingen, fietsen op de auto en met heel de groep, inmiddels hon-
gerige recreanten, weer terug naar de atletiekbaan van AV’56 waar een Chinees-buffet en drankjes 
stonden te wachten. Ondanks een paar buien onderweg toch een geslaagde en gezellige dag, waarbij 
recreanten en familie eens op een andere manier actief waren dan het gebruikelijke rondje hardlopen. 
 
Namens de recreatiecommissie: Danny Breen, Anton Hage, Lou Villée, Anita en Eric Remijn, Piet en 
Elly Sonke 
 
Verslag jeugdcommissie 
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De jeugdcommissie bestaat uit: 
Trainers: Marije Jansen, Marieke Riemens, Robin de Vos, Suus de Wilde en Astrid den Herder. 
Ouders: Nanda de Feiter en Jacquelien Proost. 
 
De commissie houd zich voornamelijk bezig met leuke en sportieve activiteiten te organiseren voor de 
jeugd. 
 
Dus begonnen we in februari met de clubcross in samenwerking met de WTC.. dit keer op de baan.. 
maar wie dacht dat het simpel en makkelijk was.. we crosten over het gras, door de zandbak, de heu-
vel op, en dan weer een tochtje retour via de zandbak naar de finish…. Heel erg leuk en goede deel-
name. 
 
In Maart hadden we het bekende Zwemfeest, vele pupillen en junioren gaven zich op en kwamen 
zwemmen. 
 
Het beroemde Koebelkamp nam dit jaar een bijzondere (vervelende) wending… Door te weinig deel-
name en verontrustende opgaven ivm teken werd besloten om het kamp in Burgh Haamstede niet 
door te laten gaan.. maar omdat er al veel werk was verricht werd het draaiboek aangepast, en kon-
den de junioren kamperen op het midden terrein op de baan, een succes, ook door het mooie weer!  
toch het kamp gered! 
 
Verder was er nog een 10 kamp georganiseerd door Steven Nuytinck en 2 mede studenten, waar we 
onze medewerking aan verleend hebben. Gezellige dag, goede opkomst. 
 
De BBQ die we eigenlijk meestal na de clubkampioenschappen houden, vond helaas geen doorgang 
doordat er te weinig ruimte was omdat de baan in de renovatie lag. 
 
En toen was het alweer december… zouden de pieten komen??  Gelukkig kwamen de pieten op de 
trainingen bij de pupillen en was er voor ieder een kadootje. 
 
Ook voor 2012 staat er al weer heel wat op de planning, dus de leuke uitjes in 2011 gemist?? Wees er 
dan in 2012 bij!!! 
 
De jeugdcommissie. 
 
Verslag PR en communicatie 2010 
Dit is voor zover mij bekend het allereerste verslag m.b.t. Communicatie en PR in de AV’56 jaarversla-
gen. Dit jaar ben ik na wat ‘uitprobeersels’ in voorgaande jaren  op persoonlijke titel en omdat ik vind 
dat de activiteiten van AV’56 wat meer aandacht verdienden aan het ‘werk’ gegaan.         Vanaf 2011 
formeel met instemming van het bestuur gestart met het communicatief promoten van AV’56 activitei-
ten. Omdat dit het eerste verslag in dit verband is zal ik een en ander wat uitvoeriger dan normaal te 
doen gebruikelijk in jaarverslagen uit de ‘doeken’ doen.   
PR (Public Relations) en Communicatie is voor verenigingen belangrijk. Zowel voor onze leden (interne 
communicatie) als naar ‘buiten’ (externe communicatie) is het belangrijk om op de hoogte te zijn van 
alles wat speelt bij AV’56. Daar waar dat vroeger gebeurde via ons clubblad en via verslagen in de 
kranten gebeurd dit tegenwoordig via o.a. de ‘nieuwe’ social media. Websites waaronder de AV’56 
website, twitter, facebook, diverse blogs en via kranten en magazines enzovoorts. Om als vereniging 
actueel en bij de tijd te blijven houdt dit in dat we in beeld dienen te zijn en te blijven. Al deze vaak 
heel snel van informatie wisselende media dienen ‘gevoed’ te worden met berichtgeving over vereni-
gingsactiviteiten. Een mooie uitdaging en gaaf om mee aan de slag te gaan vond/vind ik.  Ik heb dit 
voornamelijk gedaan in de vorm van persberichtjes die ik aan een zo groot mogelijk aantal mailadres-
sen uit het AV’56 mailingbestand stuurde. Dit heeft ertoe geleid dat er publicaties over AV’56 in de 
diverse media gepubliceerd zijn. Onze club heeft in de vorm van deze externe communicatie goed aan 
de weg getimmerd. Niet meetbaar maar we kunnen naar ik meen constateren dat dit AV’56 geen 
windeieren heeft gelegd. We zijn als actieve vereniging positief in beeld in de Goese, Bevelandse, 
Zeeuwse gemeenschap (positieve imago opbouw).  We groeien mede door de hardloophype qua le-
dental. Ook voor wat betreft interne communicatie en PR zijn er een aantal activiteiten opgezet en 
geactiveerd. Met name via de door onze webmaster Rob Sonke opgezette actuele AV’56 website 
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www.av56.nl beschikken we als club over een heel mooi internet medium waarmee we goed voor de 
dag komen. Zowel naar onze leden als daarbuiten. Dankzij een aantal fotografen zijn er van zowat al 
onze activiteiten mooie en informatieve fotoseries te bekijken en te downloaden. Er is een (binnen de 
atletiekwereld uniek) persoonlijk overzicht van alle successen van onze leden. Zijn er doorlinks naar 
onze Zeeuwse collegaverenigingen. Is er een facebook ledenoverzicht. Zijn er wedstrijdoverzichten, 
uitslagen, en actualiteiten te lezen. Is er een link naar de PZC Kustmarathon blog… enzovoort. Al met 
al en dankzij de inspanning van een aantal AV-ers zijn we behoorlijk in beeld en bij de tijd! Compli-
menten aan allen! 
Omdat al deze hierboven gemelde werkzaamheden onderhevig zijn aan snelle en verder gaande ver-
anderingen is het noodzakelijk dit in goede samenspraak met elkaar te gaan doen. Daar waar we in 
2011 nog zo’n beetje ieder voor zich ons hebben ingezet op PR en Communicatie gebied is het lijkt mij 
zinnig om dit wat gestructureerder en in samenspraak met elkaar te gaan doen.   
 
 
De AV-ers die al actief zijn of hebben aangegeven dat te willen worden op PR en Communicatie ge-
bied: 
Rob Sonke, Webmaster.  
Johan Verbeem en Gertjan Bakker, Ontwerp en DTP.  
Jan Neels, Drukwerkcoördinator.  
Acronius Kramer, Marlies Jeremiasse, Jan van Doorn en zoveel mogelijk anderen, artikelen en pers-
berichten en mediacontacten.  
Acronius Kramer tekstueel eindredacteur.  
Marisa de Goey, Wijnand de Wolf, Martijn Lavooy, Patrick de Vos, Huib Boogert , Bas de Schrijver 
fotografen  
 
Jan van Doorn, initiatiefnemer van het op te richten AV’56 PR en communicatie team. 
 
Verslag redactiecommissie AV’56 
Er  wordt veel  gebruik gemaakt van de website van AV56 . Steeds meer mensen weten de weg te 
vinden naar de website, waarschijnlijk ook vaak  rechtstreeks naar onze webmaster Rob Sonke. Via  
het redactie-adres redactie@av56.nl  komen er vooral veel foto’s voorbij en weinig geschreven kopij 
van andere leden. 
Kees van de Pol schrijft dikwijls kopij van belangrijke wedstrijden en aansprekende wedstrijdpresta-
ties. Jan van Doorn schrijft  vaak namens de WTC stukjes ter promotie van aankomede wedstrijden 
van AV56. Rob Sonke beheert de site als een ware professional , de ingestuurde  kopij staat er altijd 
keurig en zeer snel op. 
De redactiecommissie is in 2011 niet bij elkaar geweest.  
 
De commissie bestaat uit de volgende mensen: 
Kees van den Pol (ranglijsten en wedstrijduitslagen) 
Marlies Jeremiasse (kopy  JC, RC, Vrijwilligerscoordinator en ledennieuws) 
Rob Sonke webmaster 
 Acronius Kramer (kopy wedstrijden, Lief en Leed, WTC, TC) 
 
Verslag Website av56.nl 
Dit jaar zijn er weinig grote stappen gemaakt binnen de website. Een leuke uitbreiding zijn de atleten-
pagina's waar iedere atleet zijn/haar eigen records kan inzien. Waar wel de eerste aanzet voor gedaan 
is, is het gebruik van de ranglijsten voor heel Zeeland. Het systeem op av56.nl zal aangepast worden 
om alle Zeeuwse prestaties een plaats te kunnen geven. De bekende overzichten kunnen dan per 
vereniging ingezien worden of regionaal. Het voordeel is dat veel informatie nog maar 1 keer verwerkt 
hoeft te worden en alle verenigingen in Zeeland daar van mee kunnen profiteren. We hopen dit in 
2012 vorm te gaan geven.  
 
Rob Sonke 
 
Verslag beheer en onderhoud gebouwen 
SSIG 
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Het langdurige traject van het terugdraaien van de ontbinding van SSIG en daarna het omvormen van 
de statuten tot de huidige Stichting Kleedkamerbeheer AV’56 is in 2011 afgerond. In de vorige ALV 
zijn de wijzigingen van de statuten al goedgekeurd. 
 
Gebouwen  
• In 2011 werden de Legionella-checks (doorspoelen leidingen) en de schoonmaakwerkzaamheden 

uitgevoerd door een betaalde kracht. In 2011 is tevens een analyse gedaan op Legionella door 
SGS. Het resultaat was negatief ofwel er is geen Legionella-besmetting aangetroffen.   

• Een 5-jaars onderhoudsplan 2012-2016 is opgesteld en in orde bevonden door de gemeente.  
• De belangrijkste geplande onderhoudsactiviteiten voor 2011 zijn uitgevoerd, t.w.  

- De WW en CV-installatie hebben hun periodiek onderhoud gehad. 
- Hemelwaterafvoeren zijn hersteld 
- Het voegwerk  en de dilatatievoeg van de buitenmuren is hersteld. 
- De boeiboorden zijn schoongemaakt. 

• In de kantine is een nieuwe wandkast geplaatst door Theo den Herder; geleverd tegen materiaal-
kosten.  

• Voor wat betreft afvalverwijdering is vanuit financieel oogpunt het contract met de gemeente 
opgezegd en een contract met ASZ afgesloten. 

 
Baan 
• Aan het einde van het verslagjaar is gestart met de volgende en laatste fase in de verbetering van 

de geluidsinstallatie. In 2012 volgt de uitvoering. 
• In 2011 is groot onderhoud uitgevoerd aan de baan (Arcadis). Het bestond uit: 

- Toplaag sprintsectie baan en binnenrand zijn vernieuwd en de baan is gereinigd en gestriped; 
- Het middenveld is geëgaliseerd en de drainage is nagekeken. Het inzaaien van gras is te laat 

gestart waardoor het middenveld in de winter 2011-2012, niet te gebruiken was.  
- Nieuwe verstelbare Steeple-chase balken zijn geleverd; 
- De kogelsectoren zijn van een nieuwe laag voorzien en ringen en balken zijn aangepast. Er is 

een fout gemaakt bij het leggen van een nieuwe afvoerleiding waardoor de afwatering een 
aantal maanden onvoldoende was. Inmiddels is dit probleem opgelost; 

- Er zijn nieuwe afdekzeilen aangebracht over de Verspringzandbakken; 
- Er is een overkapping gemaakt voor de hordenwagen(s). In eigen beheer is extra steun ge-

maakt voor opslag van de horden. 
• Het contact met de gemeente, zowel op beleidsniveau als operationeel, is goed. 
• De renovatie van de horden, n.a.v. een wijziging van de IAAF-regelgeving, welke gestart was in 

2010 is in 2011 afgerond. 
 

Materiaal 
• Op verzoek van en in overleg met de trainers is er divers nieuw trainingsmateriaal aangeschaft. 
• Er is een nieuwe aanhangwagen voor de weg- en crosswedstrijden aageschaft. 
 
Vrijwilligers 
Daar waar zelfwerkzaamheid aan de orde was is dit gedaan door een beperkt aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Vrijwilligers blijven dus welkom.     
 
Het Schenge 
• Op 1 november 2011 heeft de gemeente een uiteenzetting gegeven over de ontwikkelingen op ’t 

Schenge. Kort gezegd komt het er voor AV’56 op neer  dat de atletiekbaan op ‘t Schenge blijft.  
• Er is in 2011 geen vergadering geweest met de beheerscommissie “’t Schenge” .   
 
Frank Bakker 

Verslag ARBO-commissie 
De ARBO-commissie heeft op 21 juni 2011 een herhalingscursus reanimatie (inclusief AED) georgani-
seerd. Hieraan hebben 5 trainers en de 2 ARBO medewerkers deelgenomen.  
De 2 Arbo medewerkers hebben dit jaar 4 keer bij de baanwedstijden geassisteerd als EHBO-er en 1 x 
bij de Poelbosloop voor scholieren. 
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Iedere wedstrijd weer wordt het belang van een goede EHBO’er en natuurlijk niet te vergeten, een 
goed gevulde EHBO-koffer, duidelijk. Om te zorgen dat de EHBO koffer aangevuld en gecontroleerd 
wordt is er een formulier geïnitieerd waarop iedere trainer op in kan vullen wat er gebruikt is. Het 
formulier zit op de koffer. De Arbo medewerkers zorgen ervoor dat deze koffer weer aangevuld en 
gecontroleerd wordt. 
 
De trainers hebben er zelf voor gezorgd dat er een armbandje is aangeschaft waarin gsm telefoon 
past Op die manier kan direct hulp ingeroepen worden als iemand geblesseerd raakt op een training 
buiten de baan. 
 
Annet Blauwhof 
Lia van den Dries. 
 
 
Verslag Lief en leed 
Wat lief en leed betreft komen er regelmatig nieuwe aanmeldingen binnen. Het lijken er meer dan 
voorgaande jaren.Blijkbaar weet men Lief en Leed te vinden. 
 
 Debby van Meel 
 
Verslag over bezoek aan de VZA-ledenvergaderingen  
Namens AV ’56 hebben Ron Nuytinck en Kees van den Pol deze vergaderingen bezocht. 
Kees van den Pol 
 
 
Toelichting bij agendapunt 11 CV van Cees Goosen 
 
Curriculum Vitae Cees Goosen 
 
Cees Goosen (1963) is geboren en voor een groot deel getogen in Goes in omgeving. Sinds de studie-
tijd (jurist, Utrecht en Leiden) heeft hij Goes verlaten. Tegenwoordig is hij woonachtig in Wassenaar 
en werkzaam vanuit Amsterdam.  
In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, zeg maar de jaren van Niek Flipse, Jan Eversdijk 
en andere AV-coryfeeen van de baanatletiek, is Cees zeer actief lid geweest van AV’56. Samen met 
Paul Pieters en anderen heeft hij daarbij ook de nodige uren aan de bouw van het huidige clubonder-
komen besteed. Als atleet was hij met name actief als middenafstandsloper en, als jonge junior, ver-
springer. Ook aan de crossen als winterverdrijf heeft hij altijd met plezier deelgenomen. Aan zijn ac-
tieve atletiekcarriere kwam een abrupt einde toen Cees tijdens een trainingsronde is aangereden en 
daarbij ernstig beenletsel opliep. Linksom lopen zoals op een baan toch wel gewoonte is werd daar-
mee fysiek te belastend. 
Atletiek in het algemeen en AV’56 in het bijzonder heeft Cees’ voortdurende belangstelling, ondanks 
de afstand tussen Wassenaar en Goes. Daarbij helpt het dat familie en enige vrienden en bekenden in 
Zeeland (omgeving Goes) woonachtig zijn. 
Bestuurlijk heeft Cees ervaring opgebouwd in diverse niet-sport verenigingen, maar met name ook in 
de werkomgeving. In het verleden is Cees als commercieel directeur verantwoordelijk geweest voor 
MeesPierson (Nederland), de bekende private bank voor de wat hoger vermogenden. Tegenwoordig is 
Cees in dienst bij de combinatie Kempen & Co NV/Van Lanschot Bankiers NV, waar hij verantwoorde-
lijk is voor de dienstverlening Structurering, lid is van het managementteam van de afdeling die zich 
richt op zeer hoog vermogende ondernemers en, vanwege zijn ruime ervaring met ingrijpende cost 
reductionprograms, belast is met een aantal (internationale) reorganisatietrajecten. 
Cees heeft zich als bestuurslid kandidaat gesteld vanwege zijn affiniteit met AV’56 en de uitdaging de 
professionaliteit van het kader van de club verder te versterken en wellicht als norm voor de overige 
Zeeuwse atletiekclubs te maken. Daarbij ziet hij 2016, het jaar waarin Nederland de Europese Atle-
tiekkampioenschappen organiseert, als eerste evaluatiepunt. Het zou mooi zijn als een atleet met 
AV’56-roots daar acte de presence zou kunnen geven! 
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Toelichting bij agendapunt 14 Gedragsregels 

Gedragsregels en maatregelen Atletiek Vereniging 

  
Twee belangrijke uitgangspunten: 
1e Lid worden van AV doe je op vrijwillige basis, omdat je de atletieksport leuk vindt. 
2e Training geven doet de trainer op vrijwillige basis en voor zijn/haar plezier.  
 
GEDRAGSREGELS: 

1 Je bent 5 minuten vóór de training aanwezig(dus niet te laat of te vroeg). 
2 Je luistert als de trainer uitleg geeft. 
3 Je volgt de opdrachten van de trainer op. 
4 Je valt geen medeatleten lastig tijdens activiteiten van de vereniging 
5 Niet roken binnen de hekken van AV 
6 Allen op de WC’s plassen, niet buiten 
7 Vrienden die de training bezoeken blijven aan de buitenkant van de atletiekbaan. 
   Het lid, dat een vriend of vriendin meeneemt, is hiervoor verantwoordelijk. 
8 Ook bij AV gelden de normale gangbare maatschappelijke normen. 
   Dus ga voor jezelf na of je dit thuis, op school of op straat wel mag doen! 
  
MAATREGELEN: 
De trainer is bevoegd onderstaande maatregelen zelfstandig uit te voeren: 
1e Bij overtreding van een van bovenstaande regels geeft de trainer een waarschuwing. 
2e Bij een volgende waarschuwing op dezelfde avond wordt de atleet naar de kant gestuurd, 
na de training praat de trainer met de atleet en de ouders worden op de hoogte gesteld. 
3e De atleet doet de volgende training gewoon weer mee. 
4e Als de atleet voor de tweede maal via dezelfde procedure naar de kant wordt gestuurd, 
volgt een schorsing van trainingen en wedstrijden gedurende 1 maand. 
5e Bij een derde herhaling kan het bestuur beslissen het lidmaatschap te ontbinden. 
  
Belangrijk voor het gedrag is de groepsnorm. Deze norm wordt bepaald door de trainers en 
kaderleden.  
Het plezier in de atletieksport voor trainers en zeker ook voor de atleten staat voorop! 
De gedragsregels en maatregelen zijn een middel de grenzen te bewaken. 
 
 
 


