
Notulen Algemene Ledenvergadering AV 
Nijkerk van 25 november 2020
Zoom-vergadering
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De Algemene Ledenvergadering (ALV) van AV Nijkerk (AVN) van 25 november wordt vanwege de ”corona-beperkingen” via Zoom 
gehouden. Alle leden hebben digitaal een uitnodiging ontvangen en de leden die participeren hebben zich vooraf aangemeld bij de 
secretaris. Hieronder een overzicht van de aanwezige leden en de leden die afwezig zijn met kennisgeving.

Aanwezig
Eric Kuyer (bestuur, voorzitter) / Annemieke van Willigenburg (bestuur, penningmeester) / Jaco den Boer (bestuur, secretaris en 
notulist) / Gert-Jan van Veluw (bestuur) / Annette Schaverus (bestuur) / Martine Staal (bestuur) / Arend van Zessen / Diana van 
Zessen / Bessel Woudenberg / Johan Nijzink / Joost Bokkers / Onno de Vries / Rianne van Esveld / Jan Reichardt / Wim Oudejans / 
Henrike van Maanen / Remco Rijerkerk / Marcel Wagenveld / Tineke Hoekstra / Matthijs van Heeden / Edwin van Willigenburg / Rob 
Schuurman / Mariët Schuurman / Joost Bokkers

Afwezig met kennisgeving
Rina Feuerstein / Trees Blaauw / Remco Rutgers / Janny Doest / Ruud de Boer / Thea Bijl / Mark Doornhof
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1.
Opening en 
mededelingen

Eric Kuijer opent om 20.00 uur de ALV. 

In deze ALV een cijfermatige terugblik op 2019 maar ook alvast enig inzicht in de cijfers over 
2020, het jaar van de grote renovatie van de buitenaccomodatie.

Het jaar 2020 was door corona een bijzonder jaar. Hulde voor de flexibiliteit van trainers en 
trekkers. Helaas is er veel niet doorgegaan aan wedstrijden en festiviteiten. Maar ook is er een 
mooi alternatief ontstaan: de coronarun.

Op 14 november overleed Bep Hogenkamp, echtgenote van ons erelid Jan Hogenkamp en 
moeder van triatleet Yvonne. Jarenlang was zij een enthousiast wandelaar, wandeltrainer, 
vrijwilliger en supporter bij onze vereniging.

Mooi nieuws was er over Wim Oudejans, Hij heeft op 29 september 2020 een nieuw 
Nederlands record gelopen (M75) op de 1.500 meter, een bijzondere prestatie.

Verder: nieuwjaarsbijeenkomst gaat niet door. De verkiezing pupil en senior van het jaar 2020 
zal ook niet plaatsvinden. In 2021 zal er een verkiezing over de jaren 2020 en 2021 zijn.
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2.
Notulen ALV 
2019

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019, gehouden op 27 november 2019, 
worden kort inhoudelijk en redactioneel doorgenomen. De voorzitter merkt op dat ten aanzien 
van het punt “koffie-automaat” op bladzijde 4 verder geen onderzoek heeft plaatsgevonden of 
meer zal plaatsvinden. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen zijn hiermee vastgesteld met 
dank aan de notulist, Annette Schaverus.
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3.
Jaarrekening 
2019

Annemieke van Willigenburg (penningmeester) geeft een toelichting op de jaarrekening 2019 
(zie tevens de achterliggende documentatie):
• Resultatenrekening 2019
• Verdeling resultaat naar doelgroepen
• Balans per 31 december 2019 en resultaatverdeling
• Verantwoording investeringen 2019

Aansluitend wordt het verslag van de kascommissie behandeld en toegelicht door Onno de 
Vries (zie tevens onderdeel 4 van de notulen). 

Er wordt door leden op punten een verduidelijkende toelichting gevraagd, die door de 
penningmeester wordt gegeven.

Stemming:
• De jaarrekening 2019 wordt met algemene stemmen door de ALV goedgekeurd / 

vastgesteld.
• Met algemene stemmen geeft de ALV decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid 

2019.
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Resultatenrekening 2019
Inkomsten
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Resultatenrekening 2019
Uitgaven
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Verdeling resultaat
naar doelgroepen
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Balans per
31 december 2019
en
Resultaatverdeling
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Verantwoording 
investeringen 2019
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4.
Kascommissie

Onno de Vries en Robin Nellestein vormen de kascommissie 2019. Het verslag 
(zie pagina 13 van deze notulen) van de kascommissie 2019 wordt bij de 
behandeling van de jaarrekening 2019 (zie punt 3 van deze notulen) besproken 
en toegelicht.

Benoemen kascommissie 2020:

De ALV wijst Robin Nellestein en Matthijs van der Heeden aan als leden van de 
kascommissie 2020.
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Verslag kascommissie 2019



5.
Inzicht in cijfers 
2020 (ter 
informatie)

Annemieke van Willigenburg en Eric Kuyer geven een toelichting op / inzicht in 
de cijfers 2020 (zie hierna bij dit onderwerp). Belangrijk om dit te doen omdat er 
sprake is van een bijzonder jaar door corona en de renovatiewerkzaamheden. 
Daarnaast is het belangrijk voor de vaststelling van de contributie 2021.

2020 ziet er goed uit. Natuurlijk veel inkomsten weggevallen, maar ook minder 
kosten en daarbij kan gebruik gemaakt worden van subsidieregelingen. 

In 2020 is de renovatie van de buitenaccomodatie gestart en afgerond. In het 
kort: een nieuwe buitenaccomodatie gefinancierd door Rijk en Gemeente. En 
een nieuw aangelegd terras en opknap clubgebouw gefinancierd uit eigen 
middelen, dit binnen het afgesproken budget. Dit met dank aan de inzet van de 
vele vrijwilligers.

2020 zal worden afgesloten met een voldoende eigen vermogen en 
reserveringen die op niveau zijn voor de ambities van AVN.
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Inzichten in 2020
Resultatenrekening
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Inzichten in 2020

Investeringen veld
en 
Rondom het clubhuis
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Renovatie veld Atletiekvereniging Nijkerk Boekjaar 2019 Boekjaar 2020 Totaal
Subsidie Gemeente Nijkerk 207.000€              23.000€                 
Terugbetalen Gemeente Nijkerk vanwege subsidie Rijk -41.808€               
Subsidie Rijk (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 58.840€                 58.840€                    
CSC sport (renovatie veld en aanleggen drainage) -194.284€            -43.704€               -237.988€                
Tamminga (hoogspringkussen) -6.857€                  -6.857€                      

5.859€                    -3.673€                  2.186€             Overgeheveld naar 
Algemene Reserve

Renovatie terras, project 'Rondom Clubhuis' Boekjaar 2019 Boekjaar 2020 Totaal
Verharding 14.573€                 57€                           14.630€                    
Grondwerk 2.628€                    2.628€                       
Fietsenrekken 579€                        938€                        1.517€                       
Meubilair 82€                           1.589€                    1.672€                       
Groen 2.300€                    2.300€                       
Verlichting 655€                        115€                        771€                            
Versterking reclamedoeken 80€                           512€                        592€                            
Grondkering naast container 146€                        146€                            
Ten laste van onvoorzien 78€                           16€                           93€                               
Ontwerp Bouw Hovenier 576€                        576€                            

Totaal 21.696€                 3.227€                    24.923€                    
Budget + maximale overschrijding van 10% 27.500€                    

2.577€             Onder budget gebleven

188.192€                 



Inzichten in 2020
Overig
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6.
Activiteiten in 
2020 
(terugblik) en 
2021

• Triatlon (Jos Vreeswijk)

• Loopgroepen en Nordic Walking (Jan Reichardt)

• Jeugdatletiek en aangepast sporten (Remco Rijerkerk)

• Beheercommissie geeft een update o.a. over (aanbesteding) onderhoud 
gebouw (Eric Kuyer)
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Triatlon (Jos Vreeswijk)

Terugblik 2020:
• Nieuwe zwemtrainer: Peter van Duinen.
• Uitbreiding zwemuren: naast de zaterochtend, ook de woensdagavond.
• 15 februari: Run-Bike-Run wedstrijd als onderdeel van de Veluwse RbR competitie.
• 26 september: onderlinge zwemloop trainingswedstrijd.
• 8 tal triatleten van TVZ (Triathlon Vereniging Zeewolde) trainen meer (zwemmen).
• In de zomermaanden: veel onderling getraind in open water (woensdagavond).

Gestopt of geannuleerd:
• De hardlooptraining na het zwemmen op de zaterdagochtend (te weinig animo).
• Trainingsweekenden (Corona).
• Flitstriatlon (Corona).

Vooruitblik 2021:
• Trainingen na de zwemtraining op zaterdagochtend: lopen, fietsen, wisseltraining (locatie: AVN clubhuis). 
• Run-Bike-Run in april (onder voorbehoud).
• Flitstriatlon op 16 juni (onder voorbehoud).
• trainingsweekend in mei (onder voorbehoud).
• zwemloop in september (of wedstrijd, of trainingswedstrijd).
• opzet paar trainingswedstrijden, mogelijk samen met TVZ en SV Putten.
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Loopgroepen en Nordic-walking (Jan Reichardt)

Terugblik 2020
Ook voor de pure hardlopers bij de AVN is het een bijzonder jaar geworden. Door de Corona maatregelen in het voorjaar van 2020 waren we 
genoodzaakt om de hardlopers in groepen te gaan opdelen. Hiervoor waren (ineens) extra trainers nodig en is een heel app verkeer opgestart. Een 
spin-off hiervan is dat er geen twee groepen meer zijn (de runners en de joggers), maar is het nu een geheel geworden met groepsnummers van 1 t/m 
5. Deze basis structuur was voor zowel dinsdag als donderdag, maar ook op zaterdag van toepassing.

Tijdens de voorjaars lockdown, maar ook op dit moment wordt er weer een digitaal trainings programma aangeboden via de AVN site.

De trainers hebben dit jaar een paar keer overleg gehad om te kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden met betrekking tot de training. 
Echt reguliere Er zijn niet veel reguliere vergaderingen geweest.

Er zijn 2 beginnerscursussen gedaan voor hardlopers door Diana van Zessen in 2020 en 2 beginners cursussen door Bram Blom. Wim Opudejans was 
vol goede moet begonnen aan de clinic voor de 1/2e van Nijkerk, maar die is, zoals bekend, niet doorgegaan. Helaas zijn de voorgenomen dropping en 
HF-max test ook niet doorgegaan.

Wat wel gelukt is, dat is de wedstrijd om het algeheel clubkampioenschap op de 5k op 27 augustus.

Door alle coronaperikelen en -maatregelen die we hebben moeten nemen is ons trainerscorps wel uitgebreid en gaan we proberen deze nieuwe 
trainers z.s.m. een opleiding te laten doen om de kwaliteit, variatie en plezier in het hardlopen bij jullie te vergroten. Zo heeft elk nadeel een voordeel.

Vooruitblik 2021
Voor 2021 hebben we  scholing op het programma, maar ook alle andere zaken zoals jullie van ons gewend zijn.  In 2020 is door een flink aantal AVN-
ers de hexathlon estaffette gedaan, daar willen we in 2021 extra aandacht aan gaan geven door zoveel mogelijk AVN-ploegen te laten meedoen.
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Jeugdatletiek en aangepast sporten (Remco Rijerkerk)

Terugblik 2020

Door de Coronacrisis zijn er een aantal activiteiten voor de jeugd niet doorgegaan:
• Deelname aan de Pupillen competitie. Een competitie waar we jaarlijks met 10 tot 15 pupillen aan deelnemen en meestal wel een paar finale plaatsen weten te behalen.
• Deelname aan de D/C competitie. Hier zouden we wederom met 4 ploegen aan de start staan.
• Organisatie van eigen Atlhetic Champs wedstrijd op gerenoveerde terrein (zaterdag 4 juli).
• Deelname aan diverse regionale en (inter)nationale wedstrijden voor pupillen en junioren.
• Het niet kunnen draaien van een indoorseizoen 2020/2021.
• Het niet kunnen starten met de trainersopleiding BBAT-3 (reeds 3x uitgesteld en mogelijk een start in januari 2021).

Wat gelukkig wel is doorgegaan:
• Online trainingen tijdens de eerste lock-down in maart en april.
• Opstarten van trainingen voor de jeugd in mei.
• In gebruik name van het gerenoveerde terrein, waardoor er op een betere en veilig manier kan worden getraind.
• Organiseren van jaarlijks clubkampioenschappen voor pupillen en junioren.
• Opening van gerenoveerde terrein tijdens finale avond Clubkampioenschappen.
• Deelname aan een ingekort outdoorseizoen (met o.a. deelname aan de onderlinge wedstrijd bij AV Pijnenburg en voorbereidende wedstrijden voor A/B-junioren voor deelname NK).
• Deelname aan NK-junioren en Para-Atletiek (met als resultaat een Nationale kampioen op de 1.500m Wheelers).

Vooruitblik 2021
Als de Corona-crisis begin 2021 onder de knie is, dan kan er weer een planning worden gemaakt voor het outdoor-seizoen 2021. Zolang dit niet bekend is wordt dit voor het wedstrijdseizoen moeilijk.
Maar we focussen ons op een “normaal” outdoorseizoen en dan staan de volgende activiteiten voor de jeugd op het programma:

• Deelname aan de Pupillen competitie.
• Deelname aan de D/C competitie.
• Deelname aan diverse regionale en (inter)nationale wedstrijden voor pupillen en junioren.
• Organisatie van eigen Atlhetic Champs wedstrijd (op een zaterdag in juli).
• Organisatie van een eigen (technische) jeugdwedstrijd (datum nog te bepalen).
• Deelname aan trainers-opleidingen (BBAT3 door Remco Rijerkerk en mogelijkheid bekijken voor ABAT-2 voor andere trainers binnen de jeugd).
• Verder concretiseren van faciliteiten en activiteiten rondom een competitieve groep bij de junioren.
• Verdere uitwerking (structureren en optimaliseren) van manier van training geven binnen de jeugd om meer aan de vraag van de diverse groepen te voldoen;.
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Beheercommissie (Eric Kuyer)

Eric geeft toelichting op twee onderwerpen:

Uitbesteding onderhoud (buiten) accomaodatie aan Wencop
AVN heeft zitting in een onderhoudscommissie met 7 andere Nijkerkse buitensportverenigingen. Deze commissie wil het uitbestede onderhoud (thans aan 
Optisport) in eigen beheer doen, dit in overleg met de Gemeente. Er is een aanbesteding geweest en vanaf 1 januari 2021 zal het onderhoud worden 
gedaan door Wencop uit Barneveld. Dit is niet kostenverhogend voor AVN. De verwachting is dat de serviceverlening hoger zal zijn dan we tot op heden 
gewoon zijn van Optisport, dit omdat er met de nieuwe contractspartij betere afspraken gemaakt kunnen worden.

Gebouw
De gemeente heeft gevraagd aan AVN om na te denken over het vestigen van een recht van opstal op het clubgebouw. Hiermee zal het onderhoud van het 
clubgebouw voor rekening van AVN komen. Voor AVN heeft dit het voordeel dat ze meer regie heeft over kwaliteit en snelheid onderhoud. Belangrijk is wel 
het bedrag ineens dat de gemeente meegeeft om het onderhoud van de komende 20 jaar af te kopen. Eric Kuyer is bezig om inzicht te krijgen wat het 
bedrag zou moeten zijn.

Mocht er sprake zijn van een meer concreet voorstel van de gemeente, dan zal de leden hierover worden geïnformeerd en zal het nemen van een 
beslissing hierover in een ALV gebeuren. 

Johan Nijzink gaat nu over het onderhoud. Maar nu de invulling van het onderhoud anders gaat plaatsvinden, zal dit ook meer werk en wellicht een andere 
expertise met zich meebrengen. Mogelijk zal er meer gedaan moeten worden op dat vlak. Als er leden zijn die hierin iets willen betekenen, die kunnen zich 
melden.

In antwoord op vragen van leden:
• Voor de binnenaccomodaties (zwembad) wijzigt er vooralsnog niets.
• Het is zeer waarschijnlijk dat er de komende 8-10 jaar in ieder geval geen locatiewijziging zal plaatsvinden.



7.
Begroting 2021

Annemieke  van Willigenburg en Eric Kuyer geven een toelichting op de 
begroting 2021 (zie tevens de pagina’s hierna), waaronder de 
investeringsbegroting. In de ALV beantwoordt Annemieke de gedetailleerde 
vragen van de leden. Eric geeft nog als toelichting op de dat uit het begrote batig 
saldo (2021 begroot op zowat 5.000 euro) ook nog de begrote (vervangings) 
investeringen worden gedaan van ongeveer 7.500 euro.

De investeringsbegroting is opgesteld met de trekkers. In discussie met de leden 
is of het kunstgras discusveld met een investering van 6.400 euro wel in balans is 
met het gebruik dat er van wordt gemaakt. Dit punt zal apart in stemming 
gebracht.
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Begrote investeringen 2021
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Begroting 2021
(laatste kolom)

Werkelijk 2019 Begroting 2020 Verwachting 2020 Begroting 2021
Aantal betalende leden 290 280 281 300
Aantal niet (vol) betalende leden (trainers, ereleden, geblesseerden) 32 32 31 30

Inkomsten
Contributie € 38.888 € 43.228 € 43.917 € 43.215
Inschrijfgeld nieuwe leden € 1.675 € 1.300 € 900 € 1.000

Sponsoring (Fysio Corlaer en Doornhof) € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Niet gerekende trainersvergoeding en overige donaties € 4.878 € 5.670 € 4.192 € 5.150
Grote clubactie, Rabobank Clubkas € 372 € 450 € 950 € 350

Inkomsten wedstrijden (Veluwepoortloop, Arkervaartloop, Flitstriatlon, 
Scholierentriatlon, RunBikeRun, Athletic Champs) € 22.667 € 23.225 € 8.227 € 24.050
Opbrengsten clinics en beginnerscursussen € 1.420 € 1.250 € 970 € 1.250
Verhuur accommodatie en materialen € 5.694 € 5.500 € 4.294 € 5.500
Subsidie gemeente voor clubhuis € 5.913 € 5.900 € 6.014 € 4.000
Subsidie gemeente voor jeugd-, aangepaste-  en 65+ leden € 2.946 € 3.257 € 3.286 € 3.170
Rente € 8 € 10 € 0 € 5
Buitengewone baten € 0 € 0 € 4.000 € 0

Totale inkomsten € 85.461 € 90.790 € 77.750 € 88.690

Uitgaven Werkelijk 2019 Begroting 2020 Verwachting 2020 Begroting 2021
Afdracht Atletiekunie en Nederlandse Triathlon Bond € 9.566 € 8.655 € 9.146 € 8.506
Trainersvergoedingen € 14.991 € 17.075 € 13.101 € 16.913
Kosten clinics en beginnerscursussen € 669 € 1.000 € 408 € 1.000
Opleidingskosten € 100 € 1.550 € 1.000 € 2.850

Wedstrijdkosten (Veluwepoortloop, Arkervaartloop, Flitstriatlon, 
Scholierentriatlon, RunBikeRun, Athletic Champs) € 14.385 € 17.500 € 4.312 € 17.550

Deelname externe wedstrijden € 1.960 € 1.950 € 735 € 1.500
Trisuits (speciale kleding triatleten) € 345 € 250 € 0 € 200
Diverse aanschaffingen en materialen € 3.261 € 3.500 € 3.319 € 3.900
Huur Zwembad € 6.079 € 8.611 € 9.500 € 9.388
Huur Sportzalen (jongste pupillen oktober t/m april) € 828 € 900 € 800 € 1.000
Huur Hassemanpad € 4.711 € 4.759 € 3.533 € 4.807
Gas, water en elektriciteit € 2.504 € 2.800 € 2.793 € 2.600
Onderhoud gebouw en afvoer afval € 2.429 € 1.950 € 1.670 € 2.035
Schoonmaken gebouw € 994 € 1.221 € 1.221 € 1.221
Gemeentelijke belastingen € 768 € 750 € 774 € 770
Beveiligingskosten incl. telefoonlijn € 1.046 € 930 € 155 € 0
Inboedelverzekering € 461 € 500 € 473 € 500
Wifi € 738 € 800 € 547 € 564
Administratie- en bankkosten € 909 € 880 € 834 € 880
Algemene bestuurskosten € 1.184 € 800 € 1.179 € 1.000
T-shirts € 956 € 500 € 956 € 700
Diverse activiteiten (BBQ triatleten, BBQ alle leden) € 93 € 1.600 € 0 € 1.100
Kantinekosten € 666 € 600 € 665 € 1.100
Kosten Website € 491 € 1.500 € 612 € 1.000
Kosten sponsoring € 3.561 € 1.250 € 106 € 1.250
Publiciteitskosten € 1.017 € 3.000 € 778 € 1.430
Buitengewone lasten / diverse / Jubileumfeest AVN 40 jaar € 5.826 € 0 € 0 € 0

Uitgaven excl. Investering € 80.539 € 84.831 € 58.617 € 83.763

Bijdrage aan exploitatieresutaat € 4.922 € 5.959 € 19.133 € 4.927



8.
Contributies 
2021

Eric Kuyer geeft een toelichting op het voorstel voor de vast te stellen contributies 2021. Belangrijk 
hierin zijn twee kaders:

• De algemene reserve kent een minimum van 25.000 euro, nodig om onvoorziene klappen op te 
vangen.

• AVN is een omnisportvereniging waarin geaccepteerd moet worden dat binnen bepaalde grenzen 
de ene discipline qua begroting uit de pas kan lopen met een andere tak. Indien de uitgaven voor 
een discipline 15% meer bedragen dan begroot, kan dat consequenties hebben voor de discipline.

Voorstel contibutie 2021: gezien de corona-situatie (met minder mogelijkheden tot sporten) en de 
goede financiële situatie stelt het bestuur voor om in 2021 de contributies niet te verhogen.

In het bestuur is er uitgebreide aandacht geweest voor de contributie van de triatleten. Gezien de 
grote afhankelijkheid van de Flits en substantieel stijgende zwembadtarieven zal er volgend jaar 
waarschijnlijk niet ontkomen worden aan een contributieverhoging. Daarbij: in de benchmark met de 
tarieven bij andere verenigingen zijn de contributies voor de triatleten bij AVN laag. Over dit 
onderwerp heeft Eric Kuyer vanuit het bestuur regelmatig contact met Jos Vreeswijk gehad.
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9.
Stemmingen 
door de leden

• Stemming: begroting 2021 en investeringsbegroting 2021 (exclusief 
investering kunstgras discus) wordt door alle aanwezige leden goedgekeurd.

• Stemming: investering 2021 kunstgras discus (6.500 euro) wordt goedgekeurd 
met meerderheid van stemmen.

• Stemming: alle aanwezige leden stemmen in met het voorstel van het bestuur 
de contributies voor het jaar 2021 gelijk te laten met de contributies over 
2020.
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10.
Bestuur

• Aftredend in april 2021 en niet herkiesbaar: Martine Staal (jeugd, triatlon en 
aangepast sporten) en Annette Schraverus (communicatie).

• Aftredend en wel herkiesbaar in 2021: Eric Kuyer (voorzitter).

• Jaco den Boer (secretaris) / Gert-Jan van Veluw (loopgroepen en nordic-
walking) / Annemieke van Willigenburg (penningmeester) zijn aftredend in 
2023.

Stemming: alle aanwezige leden stemmen voor het voorstel van het bestuur voor 
de benoeming (herverkiezing) van Eric Kuyer als bestuurslid / voorzitter.

Oproep voor nieuwe bestuursleden: melden bij bestuur, ook als je denkt niet 
precies in het profiel te passen van de vertrekkende bestuursleden.
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11.
Rondvraag

Johan Nijzink en Wim Oudejans complimenteren het bestuur voor het werk in de 
afgelopen jaren. 

In de rondvraag stelt Johan Nijzink de vraag of het clubgebouw niet verhuurd kan 
worden. Bijvoorbeeld politieke partijen, goede doelen etc. Annemieke van 
Willigenburg antwoordt dat dit niet mogelijk is. De gemeente is zeer strikt en er 
wordt streng gecontroleerd. 
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12.
Sluiting van de
ALV 2020

Met dank aan de aanwezigen 
sluit Eric Kuyer de ALV om 
10.00 uur.

30


