
NOTULEN 
Algemene ledenvergadering
Atletiekvereniging Nijkerk
1 december 2021 - online - aanvang 20.30 uur
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De Algemene ledenvergadering 
van AV Nijkerk (“ALV’) van 1 
december 2021 is via Zoom 
gehouden. Alle leden hebben 
digitaal een uitnodiging 
ontvangen en de leden die 
participeren hebben zich vooraf 
aangemeld bij de secretaris. 
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Aanwezige leden

Eric Kuyer (voorzitter bestuur), Annemieke van Willigenburg (penningmeester), Jos 
Vreeswijk, Jaco den Boer (secretaris), Gert-Jan van Veluw, 

Bessel Woudenberg, Henrike van Maanen, Mattijs van der Heeden, Mark Doornhof, 
Remco Reijerkerk, Edo Ebing, Edwin van Willigenburg, Quirina van Zessen, Jan 
Reichardt, Susan Bokkers, Rianne van Esveld, Wil Jansen, Bert Dirksen, Han van 
Nieuwenhuizen, Annette Schraverus.

Afwezig met afmelding

Eddy Dekkers, Margreeth de Bruin, Petra Janssen, Maurice Janssen.  
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1. Opening en mededelingen
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
3. Jaarrekening 2020
4. Kascommissie
5. Activiteiten in 2021 (terugblik) en 2022
6. Investeringen 2022
7. Begroting 2022
8. Voorstel contributie 2022, stemmingen en 

decharge
9. Bestuur
10. Vertrouwenscontactpersoon (presentatie)
11. Rondvraag
12. Sluiting
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1.
Opening en 
mededelingen

Eric Kuyer, de voorzitter, opent 
om 20.30 uur de ALV. 
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Eric Kuyer doet het openingswoord. 

De hoofdmoot van de vergadering is de financiële verantwoording 2020 en de 
begroting 2022 en een visie welke richting we met de vereniging op willen gaan. 

Voor wat betreft de financiën zien we dat het lastig begroten is vanwege de corona-
perikelen. Financieel staat de vereniging er goed voor. 

Met de sportieve kant gaat het goed, een stijging van het aantal jeugdleden en goede 
prestaties van de runners en de triatleten.  Veel pr’s verbeterd. Daarnaast heeft Wim 
Oudejans weer van zich laten spreken op het NK. 

Belangrijk is en blijft om de leden te bedienen die meer recreatief zijn ingesteld en de 
leden die meer de focus hebben op snelle tijden. Hierin is behulpzaam een integraal 
technisch beleid, dat wordt ontwikkeld door Gert-Jan van Veluw in samenwerking 
met de Trekkers.

Er komen nieuwe statuten voor de vereniging die in lijn zijn met nieuwe verplichte 
wetgeving (WBTR).



2.
Notulen ALV 2020

De notulen van de ALV 
gehouden op 25 november 2020 
worden behandeld en 
vastgesteld door de ALV, dit met 
dank aan de notulist.

7



3.
Jaarrekening 
2020

Annemieke van Willigenburg (onze penningmeester) geeft een toelichting op de 
jaarrekening 2020 (zie tevens de achterliggende documentatie):
• Resultaten 2020
• Verdeling resultaat naar doelgroepen
• Balans per 31 december 2020 en resultaatverdeling
• Verantwoording investeringen 2020
• Afronding projecten gestart in 2019
• Overzicht ontvangen subsidies 2020

In het algemeen: 2020 was een goed financieel jaar. Minder inkomsten, maar 
ook minder uitgaven. 
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Resultaten 2020
Inkomsten
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Resultaten 2020
Uitgaven en 
resultaat
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Resultaten 2020
Verdeling 
resultaat naar 
doelgroepen
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Balans per
31 december 2020
en
Resultaatverdeling
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Verantwoording 
investeringen 
2020
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Verantwoording 
projecten  
gestart in 2019
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Overzicht 
ontvangen 
subsidies 2021
(vanwege 
corona)
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4.
Kascommissie 

Mattijs van der Heeden en Robin Nellestein vormen de kascommissie 2020. Het verslag (zie 
volgende pagina) van de kascommissie 2020 wordt kort toegelicht. 

Mattijs van der Heeden en Susan Bokkers vormen de kascommissie 2022. De ALV is hiermee 
akkoord.
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Verslag 
kascommissie 
2020 Nijkerk, maandag L4 juni2A2L

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Atletiek Vereniging Nijkerk

Op maanda g L4 juni 2O21, hebben wij de financiële gegevens met betrekking tot de datum van balans

op 31 december 2020 met een balanstotaal van € 66.255 en een exploitatieresultaat van

€ 27 .O72 van het boekjaar 2O2O van onze de vereniging gecontroleerd. ln deze brief informeren wij u

over de uitkomsten van onze controle.

Conclusie:

Uit de aan ons ter beschikking gestelde stukken en op grond van de bevindingen zijn ons geen

onvolkomenheden gebleken in de financíële verantwoording over het jaar 2O2O. Op grond hiervan

stellen wij dan ook voor om de penningmeester décharge te verlenen.

Met vriendelijke groet,

De heer R. Nellestein

},( rl 
^l,t".

De heer M. van der Heedentu
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5.
Activiteiten in 2021 
(terugblik) en 2022

• Triatlon (Han van 
Nieuwenhuizen) 
• 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 - Han van Nieuwenhuizen 
• Vreemd jaar met veel uitgevallen trainingen, nu weer op volle sterkte.

• Veel wedstrijden en trainingsweekenden zijn niet doorgegaan.

• Looptrainingen met een aantal leden zijn weer opgepakt.

• Mooie prestaties! Vier triatleten hebben een hele triatlon gedaan, Léon, Peter, Yvon en Anton. Ondertussen een ”Aderlaarslijst” 
met 87 finishes in hele triatlon gerealiseerd door 34 triatleten en een aantal finishes in hele en halve marathon.

• Er zijn succesvolle wedstrijden gedaan. In september de flitstriatlon, de Run-Swim-Run-Swim-Run (onderling) in april en de 
herfsttriatlon (onderling) in oktober.

Thema’s 2022:

• Topsport, goede trainingen.

• Breedtesport, laagdrempelig.

• Gezondheid, gezelligheid en saamhorigheid blijft belangrijk. Ook de betrokkenheid met AVN als geheel is belangrijk.

• Misschien ook aandacht voor de jeugd-leden met interesse voor triatlon.

Een aantal plannen voor 2022;

• Run-Bike-Run in februari, voorjaarstriatlon in april, een trainingsweekend in mei en de Flitstriatlon in juni.

• Leden enthousiast maken voor de Veluwepoortloop (combiklassement opmaken met zwemmen en lopen (500m – 5km en 1.000 
m en 10km).

• Organiseren om samen naar een aantal geselecteerde wedstrijden te gaan.

• Groei aantal atleten, uitnodigen voor trainingen en wedstrijden.

• Taken verdelen, er is een lijst “wie doet wat”
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Loopgroepen en Nordic Walking- Jan Reichardt

In 2021 was het ook voor de runners een beperkt jaar door alle coronagerelateerde beperkingen.
• We hebben 2 keer kunnen vergaderen met de trainers.
• Ruud de Boer is dit jaar als trainer gestopt en hebben we met Charlie van Galen , Esther van Montfrans en 

Quirina van Zessen totaal nu van 9 trainers. Laatstgenoemde trainers zijn met hun opleiding bezig.
• Er zijn in  2021 twee prachtige hardlooprondes uitgezet in het Nijkerse buitengebied onder de bezielende 

leiding van Wim Oudejans. 
• Veel runners hebben tal hun persoonlijke doelen kunnen halen en er zijn veel pr’s gesneuveld. Ook de 

marathon is weer populair geworden. Sinds jaren hebben weer verschillende hardlopers van de AVN een 
marathon gelopen.

• Tijdens de lockdown, begin van dit jaar, weken lang trainings schema’s op de site gezet. 
• Er is door een aantal vrijwilligers een cursus gevolgd om als buddy te kunnen functioneren voor een visueel 

beperkte hardloper. Wim Oudejans heeft Nederlandse kampioenschappen gewonnen in zijn leeftijdsklasse 
en zelfs Nederlandse records verbroken. 

• Er is nieuwe (club)trainerskleding besteld en inmiddels verstrekt, zodat we er netjes en uniform bijlopen.
• Arend en Bessel hebben dit jaar de looptrainersdag bezocht.
• De hexathlon estafette is ook gelopen, met na afloop een bbq. 
• Er is een nieuw beleidsplan in de maak, dat in 2022 vervolg zal krijgen….

Wat gaan we in 2022 doen, dat anders is als in 2021…
• Het nieuwe beleidsplan zal een praktische uitvoering gaan krijgen in de loop van het jaar.
• Plan is om een aparte 5km clinic te gaan organiseren in het voorjaar.
• Hexathlon zal komen te vervallen, maar over een alternatief worden nagedacht.
• Er zal actiever worden gestuurd om gezamenlijk naar wedstrijden te gaan.
• En natuurlijk gaan we proberen jullie weer een heerlijk hardloopjaar te bezorgen door elke week diverse 

trainingen te verzorgen en clinic’s aan te bieden.
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Jeugdatletiek en aangepast sporten – Remco Reijerkerk

Terugblik 2021

Wederom zijn er door de coronacrisis een aantal activiteiten bij baanatletiek niet doorgegaan:
• Organisatie Atlhetics Champs wedstrijd op eigen terrein(medio juli).
• Trainingen in de sporthal Strijland voor de allerkleinsten leden.
• Geen deelname aan crosscompetitie 2020/2021.
• Geen indoorseizoen 2020/2021.
• Lange tijd geen trainingen bij het aangepast sporten (in verband met verhoogd risico).

Deels doorgegaan:
• Reguliere competities voor pupillen en junioren zijn in een beperkte vorm doorgegaan.
• Zeer geringe deelname aan diverse regionale en (inter)nationale wedstijden voor pupillen en junioren.
• Vanaf april op beperkte basis training hervat voor aangepast sporten.
• Verder concretiseren van faciliteiten en activiteiten rondom een competitieve groep bij de junioren.

Wat gelukkig wel is doorgegaan;
• Bij zowel de pupillen als de junioren 1 reguliere competitiewedstrijd (in Soest en Huizen).
• Bereiken van een finale plaats bij de pupillen (A1-meisjes) en bij de junioren (D-jongens).
• Groot aantal startbewijzen op: 

o NK Para-atletiek (3 stuks, waarbij Thomas van Hulst 3x Nederlands kampioen werd op de 100m, 400m en 1.500m Wheelers),
o NK A/B junioren (7 stuks, waarbij alle top 20 plaatsen), 
o Nationale C-spelen (7 stuks, waaronder 2 top 10 plaatsen Iris van Leuveren, verspringen 8ste en Noëlle Huijser, 800m 9de),
o Nationale D-spelen (13 stuks).

• Op eigen terrein deelgenomen aan de virtuele competitie voor pupillen en junioren.
• Organiseren van jaarlijkse clubkampioenschappen voor pupillen, junioren en senioren.
• Ouder/ kind wedstrijd bij de pupillen (meer dan 30 koppels stonden hierbij aan de start).
• Deelname aan trainersopleidingen (Remco Rijerkerk gediplomeerd BBAT-2 trainer en Susan Bokkers gediplomeerd BBAT-2 trainer);
• Eerste stappen gemaakt in het meer structuur brengen in mate van training geven (o.a. door betere verdeling van de trainingsuren, blokken 

te maken per atletiekonderdeel en begin in splitsing recreatief en competitief).
• Nauwere samenwerking met een aantal clubs in de regio op het gebied van o.a. samenwerking bij trainersopleidingen, ondersteuning bij 

organisatie wedstrijden, organisatie van gezamenlijke clinics en mogelijk gezamenlijke deelname aan competities.
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Jeugdatletiek en aangepast sporten – Remco Rijerkerk

Vooruitblik 2022:
• Continuering van het aangepast sporten (na stoppen vaste trainer moet hier een nieuwe 

structurele oplossing voor komen).
• Deelname aan de Pupillen competitie;.
• Deelname aan de D/C competitie.
• Deelname aan diverse regionale en (inter)nationale wedstrijden voor pupillen, junioren en 

senioren.
• Organisatie van eigen Atlhetic Champs wedstrijd (op een zaterdag in juli).
• Organisatie van een eigen (technische) jeugdwedstrijd (datum nog te bepalen).
• Organisatie van ouder/kind wedstrijd.
• Opzetten van clinics voor ouders (doel o.a.: zelf baanatletiek beoefenen, kennis van de sport 

op doen en potentieel vinden voor toekomstige trainers).
• Meer deelname aan trainers-opleidingen (vooral 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.
• Verdere samenwerking zoeken met een aantal verenigingen ut de regio.
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Wedstrijden – Charlie van Galen
Charlie geeft aan dat in 2022 de wedstrijdcommissie voornemens is om 2 keer de 
Veluwepoortloop te organiseren, waarbij de Arkervaartloop vervalt. Hierover vindt nog 
intern overleg plaats. Het aantal deelnemers loopt steeds meer terug van de Arkervaartloop
en met de focus op één loop wordt dat wellicht voorkomen. 



24

Beheercommissie clubgebouw en terrein – Eric Kuijer

Gemeente wil af van onroerend goed omdat de beheerlast te groot is en er geen mankracht meer voor is. Ze 
willen naar een recht van opstal waarbij AVN (net als andere buitensportverenigingen in Nijkerk) de langjarig het 
beheer van de gebouwen en terreinen krijgt als ware AVN eigenaar. AVN krijgt dan een ”afkoopsom” voor de 
kosten van onderhoud die dan voor rekening van AVN komen. AVN is niet op voorhand enthousiast en laat zich 
waar nodig op dit punt juridisch adviseren, hierin wordt opgetrokken met de korfbalvereniging.

Communicatie
Eric geeft aan dat Natalia Rakhorst de communicatie (inclusief “socials”) met de leden voor haar rekening gaat 
nemen. Het bestuur is hier heel blij mee. Nieuwsbrief gaat niet meer periodiek, alleen als er nieuws is 
(bijvoorbeeld van “trekker” of bestuur) komt er een nieuwsbrief.



6.
Investeringen in 
2022
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De investeringen 2022 (zie het overzicht op de 
volgende pagina) worden toegelicht door 
Annemieke van Willigenburg en Remco Rijerkerk.

Jan Reichardt vraagt of er een nieuwe grote 
tijdklok kan komen. Deze wordt op de begroting 
gezet.



Investeringen 
2022
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7.
Begroting 2022

Annemieke  van Willigenburg en Eric Kuyer geven een toelichting op de begroting 2022.
Susan Bokkers vraagt of er nog ruimte is voor nieuwe initiatieven in de begroting. Remco 
vult Susan aan: als er iets gedurende jaar opkomt: kunnen we dat nog indienen? 
Bijvoorbeeld een jeugdkamp.
Eric en Jos geeft aan dat plannen welkom zijn en die via de trekkers kunnen worden 
opgenomen in de begroting. Bij een structureel karakter moet een initiatief worden 
meegenomen in de begroting van, in dit geval, de Jeugd. Eenmalige initiatieven kunnen 
worden gedaan vanuit de algemene reserve, maar moet dan wel worden voorgelegd, via de 
trekkers, ter beslissing aan het bestuur. 
Voorgesteld wordt om in de investeringsbegroting de post “vrij te besteden door bestuur” 
op te hogen van 5.000 euro naar 10.000 euro. Bessel geeft aan dat dit geen investering is 
maar een post die in de exploitatiebegroting valt, en dan mee te nemen als extra 5.000 euro 
vrij te besteden onder de post buitengewone lasten/diversen (nu opgenomen voor 400 
euro). 
De klok wordt ook opgenomen in de investeringsbegroting, dit voor een bedrag van 2.000 
euro.
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Begroting 2022
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8.
Voorstel contributies 
2022, stemming en 
decharge

Eric Kuyer geeft een toelichting op het voorstel voor de vast te stellen contributies 2022. 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 contributie 2022: gezien de corona-situatie (met minder mogelijkheden tot sporten) en de goede 
financiële situatie stelt het bestuur voor om in 2022 de contributies niet te verhogen.

Stemmingen en decharge

• De ALV is met algemene stemmen akkoord met de voorgestelde begroting inclusief voorgestelde 
aanpassing van 5.000 euro voor jeugdactiviteiten.

• De ALV is met algemene stemmen akkoord met de voorgestelde investeringsbegroting inclusief de het 
extra bedrag van 2.000 euro voor een nieuwe wedstrijdklok.

• De ALV is met algemene stemmen akkoord met het voorstel van het bestuur om de contributie 2022 
niet te verhogen.

• Decharge: De ALV is akkoord met de financiële verantwoording van het bestuur van AVN over 2021 en 
het gevoerde bestuur en verleent met algemene stemmen decharge over 2021 aan het bestuur van 
AVN.
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9.
Bestuur
• Afgetreden in april 2021: Martine Staal (jeugd, triatlon 

en aangepast sporten) en Annette Schraverus
(communicatie).

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

• Eric Kuyer (voorzitter) is aftredend in 2025.

• Het bestuur draagt Jos Vreeswijk voor als lid van het 
bestuur (portefeuille jeugd, aangepast sporten en 
triatlon).

Stemming over het voorstel van het bestuur tot benoeming 
van Jos Vreeswijk tot lld van het bestuur van AVN: de ALV is 
met algemene stemmen akkoord.
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10.
Vertrouwenscontactpersoon

Annemieke van Willigenburg en Guus Rammelt 
zijn de vertrouwenscontactpersonen van AVN.

Annemieke geeft uitleg aan wat de functie is van 
de vertrouwenscontactpersonen binnen de 
vereniging. 
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11.
Rondvraag

32

Jan Reichardt vraagt om de reden van de 
voorgenomen statutenwijziging (zie 
inleidende opmerking van Eric bij de 
opening van de ALV.

Annemieke van Willigenburg geeft korte 
uitleg over de WBTR die een wijziging van 
de statuten noodzakelijk maakt vanwege 
wettelijke regelgeving.



12.
Sluiting

Eric Kuyer sluit om 10.30 uur de vergadering.
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