
 

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 18 juni 2021. 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Clubhuis, Nieuwe Singel 25A, Schoonhoven. 

Voor het deelnemen aan deze vergadering gelden de door de regering 
opgestelde regels: 

1. Vooraf deelname reserveren via: secretaris@avantri.nl 
2. Bij binnenkomst registreren en 
3. De gezondheidscheck doorlopen 
4. Iedereen heeft een vaste plek, met niet meer dan 4 personen aan een 

tafel 

 

AGENDA: 

1.  Opening en vaststelling agenda 

2.  Ingekomen stukken 

3.  Notulen vorige Algemene Vergadering (6 maart 2020) 

4.  Jaarverslag secretaris 

5.  Jaarverslag wedstrijdsecretaris 

6.  Jaarverslag looptrainers 

7.  Verslag kascommissie 

8.  (Lees)pauze en trekking obligaties 

9.  Jaarverslag penningmeester 

10.  Vaststelling contributie 

11.  Begroting 2021 

12.  Bestuursverkiezing *) 

13.  Verkiezing kascommissie 

14.  Rondvraag 

15.  Sluiting 

 

*)De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: 
 Jannie de Jong-Belder (penningmeester). 
 Ronald Hamaker (voorzitter). 

 Het volgende bestuurslid is aftredend en niet herkiesbaar: 
 Gerrit de Jong (algemeen lid) 

 



 

 

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING VAN 6 MAART 2020. 

Aanwezig zijn 13 leden en 6 bestuursleden. 

Afgemeld met kennisgeving: Jos Koeleman en Wim van Beuzekom. 

1. Opening en vaststelling agenda 
Om 20.05 uur opent Ronald Hamaker, voorzitter, de vergadering. 
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten. 
De agenda wordt vastgesteld zonder nieuwe punten. 
 

2. Ingekomen stukken 
 
Afmelding van Wim van Beuzekom 

 

3. Notulen 
Deze worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
 
Robert Hoek heeft als opmerking bij “En dan nog dit”: de opkomst was per 
keer ongeveer 35 personen, dus geen achterblijvende opkomst. 
Verder geen andere opmerkingen. 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd door 
de vergadering. 
 

5. Jaarverslag van de wedstrijdsecretaris. 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt onder dankzegging door de 
vergadering goedgekeurd. 

6. Jaarverslag looptrainers 

Geen opmerkingen over dit verslag. Daarom door de vergadering onder 
dankzegging goedgekeurd. 

7. Verslag kascommissie. 

  



 

8. Pauze 

Om de uitgedeelde financiële stukken te lezen. 

Tevens vindt de uitloting plaats van de SSH obligaties. 
De volgende nummers zijn uitgeloot: 

 
A: (€ 30,=): 013; 015; 026; 061; 065. 
B: (€ 300,=): 017; 069; 071; 087; 092. 

 
9. Jaarverslag van de penningmeester. 

 
Jannie licht het jaarverslag toe: de uitgaven zijn lager dan begroot doordat er 
nog geen nieuw hek is. Voor het clubhuis zijn de uitgaven juist wat meer 
omdat er geïnvesteerd  is en een muziekinstallatie. Hiervoor is weliswaar 
subsidie verkregen, maar deze was niet toereikend. 
De wedstrijdkosten waren dit jaar hoger omdat er betaalde verkeersregelaars 
ingezet zijn, de hoogspringbak is aangepakt en we een elektronisch 
startpistool hebben kunnen aanschaffen (dankzij de opbrengst van de Grote 
Clubactie).  
De inkopen van de kantine vielen dit jaar hoger uit omdat de BTW op 
levensmiddelen is verhoogd van 6% naar 9%. 
Bij de contributie inning zijn er 2 niet betalers. 
De vergadering is akkoord met het jaarverslag en de toelichting. Jannie wordt 
hiervoor gecomplimenteerd. 
 

10. Vaststellen van de contributie. 
 
Omdat de afdracht voor de Atletiekunie wederom is verhoogd, stelt het 
bestuur voor de contributie als volgt met 2% te verhogen: 
 

o Pupillen van    € 62,00 naar € 63,25 
o Junioren van   € 67,00 naar  € 68,50 
o Trimleden van   € 76,00 naar  € 77,50 
o Licentiehouders van  € 92,50 naar  € 94,50 

 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

11. Begroting 2020. 
 

Er is onzekerheid of we het oud papier nog wel in op de manier zoals we al 
jaren doen kunnen blijven ophalen. Tevens is onduidelijk welke vergoeding er 
tegenover het papier blijft staan. 
 
Pieter van den Dool: 

 Wil graag een nieuwe tijdklok begroot hebben (kosten € 1500 tot 
2000).  

 Wil graag uitleg over het onderhoud: Ronald licht toe dat het gaat 
over een lekke dakgoot, een deur die rot is en de keuken. 

 Er is overleg met Koudstaal over sponsoring van de Dijkloop. Het gaat 
over €1500,= voor Avantri en €1500,= voor een goed doel. 



Dit wordt akkoord bevonden. 
 

Michiel Rem: 
 De wedstrijdkosten vertonen een jojo-effect. Wellicht kunnen die 

gestroomlijnd worden? Mandy reageert door te zeggen dat hieraan 
wordt gewerkt. Niet alleen voor de wedstrijden maar voor alles door 
middel van een meerjarenplan. 

 
Rob Zwijnenburg:  

 Vraagt wat de opbrengst is geweest van de zonnepanelen. Jannie 
zegt dat die ongeveer €1700,= is geweest. 

 
     11a.Uitreiking Tuinenburgtrofee 
 

Ronald reikt de Tuinenburgtrofee uit aan de vaste oud papier ophaler en 
klusser Mark van der Velde. Hij bedankt Mark voor zijn niet aflatende inzet voor 
de vereniging. 
 

12. Bestuursverkiezing. 
 
Van de aftredende bestuursleden hebben Jos Koeleman en Mandy Milikan 
zich niet herkiesbaar gesteld. 
Als nieuw kandidaat bestuurslid wordt Kees Jooren voorgedragen. 
 
De volgende leden zijn door de vergadering opnieuw gekozen: 

 Simone Zwijnenburg als algemeen bestuurslid, 
 Xander de Ruiter eveneens als algemeen bestuurslid. 

 
Als nieuw bestuurslid wordt Kees Jooren verkozen. 

 
Na elke bekrachtiging door de vergadering was er een applaus. 
 

13. Verkiezing van de kascommissie 
 

De leden van een kascommissie hebben zitting voor twee jaar. Dus Alexandra 
Lingen en Wim van Beuzekom zijn nog een jaar lid, terwijl Prisca Derksen als 
reserve blijft genoteerd. 
 

14. Rondvraag. 
 

Voor de rondvraag melden zich de volgende leden die meerdere vragen 
hebben. 
 

 Pieter van den Dool: 
 Spreekt zijn  complimenten uit voor de activiteiten van de 

Jeugdcommissie. 
 Doet een oproep onder de leden om zich aan te melden als starter. 
 Meldt dat er nog 12 plekken over zijn in de groep die het 

Bevrijdingsvuur gaat halen. Info over deze activiteit is te vinden op 
avantri .nl. 

 



Ad Verhoef: 
 Complimenteert de penningmeester met de wijze waarop zij de 

gemaakte kosten afhandelt. 
 Doet een oproep om de vereniging te voorzien van een grasmaaier, 

zodat de kanten weer netjes gemaaid kunnen worden. 
 

15. Sluiting 
Als er niets meer aan de orde is sluit Ronald de vergadering om 21.15 uur, 
echter niet nadat hij iedereen heeft bedankt voor de positieve inbreng. 
 



 

 
 
Jaarverslag secretaris, 2020 
 
 
 
2020 
 Wat een jaar was dit. Een met weinig wedstrijden. En dat allemaal doordat een 

hardnekkig virus ons land in zijn greep heeft gehouden. Het zorgde voor de 
nodige aanpassingen bij de wel toegestane wedstrijden, de 
bestuursvergaderingen en het plegen van onderhoud. 

 
Algemene Vergadering 
 De Algemene Vergadering van 6 maart werd slechts door 14 stemgerechtigde 

leden bezocht. Alle verslagen werden goedgekeurd.   
De aftredende en zich herkiesbaar gestelde bestuursleden werden herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar waren Jos Koeleman en Mandy Milikan. Als nieuwe 
secretaris werd Kees Jooren gekozen.  
De Tuinenburgtrofee viel ten deel aan Mark van de Velde. Dat had hij te danken 
aan zijn inzet bij het ophalen van het oud papier en de klussen die hij verricht. 
 

 
Baanonderhoud 
 De leden van de baanploeg hebben weer hun uiterste best gedaan om de 

baan er goed verzorgd uit te laten zien.  
Er is een nieuw toegangshek gekomen. 
Weer heel veel dank aan de harde werkers. 

 
Bestuur 
 Het bestuur kwam dit jaar elf keer bijeen.  

Het aantal ingekomen brieven was met 25 iets meer dan vorig jaar. Het aantal 
uitgaande brieven bleef steken op vijf. De hoeveelheid verstuurde en ontvangen 
e-mails wordt niet bijgehouden. 
De gemeente Krimpenerwaard heeft een sportbeleid ontwikkeld, het 
zogenaamde sportakkoord. Hiervoor zijn dit jaar twee bijeenkomsten bezocht. 
In verband met onze “rookvrije accommodatie” heeft de gemeente 
Krimpenerwaard een filmpje laten maken waarin onze voorzitter werd 
geïnterviewd.  

 
Ledenaantal 
 In januari begonnen we met 374 leden. Als de vertrokken en nieuw aangemelde 

leden er afgetrokken en bijgeteld worden, dan zijn er eind december 357 leden, 



per saldo dus 14 leden minder. Dank aan Jannie voor het verwerken van alle 
wijzigingen. 

 
Lief en leed 
 Helaas is in dit verenigingsjaar Hans Boon overleden. De uitvaart heeft in verband 

met de Coronabeperkingen in besloten kring plaats gevonden.  
 
Oud papier 
 Dit jaar werd 287.960 kilo aan oud papier opgehaald. Dat is 3842 kg meer dan 

vorig jaar. Het lukte Ron steeds om hiervoor voldoende ophalers op de been te 
krijgen. Hulde aan Ron en de ophalers. 
In gesprekken met de gemeente en Cyclus is de mogelijkheid geopperd om het 
ophalen m.b.v. containers te laten plaats vinden. 
 

 
Sponsoring 
 Hartelijk dank aan de vaste sponsors. Zij zorgden voor een welkome aanvulling 

van de clubkas.  
Ook Rabobank liet zich weer van zijn beste kant zien: de Rabo Clubsupport 2020 
bracht ruim 543 euro op.  
 

 
Werkgroep Jeugd 
 Sinds jaren is het weer gelukt een Werkgroep Jeugd te vormen. Vier enthousiaste 

ouders organiseerden diverse activiteiten zoals paaseieren zoeken, een 
jeugdkamp en de Pietentraining. 

   
 
Ten slotte 

  

 
 

Het bestuur bedankt een ieder die zich het afgelopen jaar op welke manier dan  
ook heeft ingezet voor AVANTRI. 

 
Kees Jooren 
secretaris 



 

Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat 
2020 
Elk jaar is het een hele klus om een jaarverslag te schrijven van alle wedstrijden die zijn 
geweest, maar voor 2020 heb ik niet zoveel te schrijven. Het Covid 19 virus hield ons dit 
jaar weg van vele wedstrijden. Gelukkig konden we op onze eigen baan nog een aantal 
wedstrijden organiseren tijdens de trainingsavonden. 
 
Clubrecords 
Outdoor baanwedstrijden 
JpB         Jop Timmermans    Hurkhoog     0.90 m 
JpA         Luca van Buren       Slingeren      23.00 m 
JjunD     Julian Verheul         300 meter     49.2 s 
JjunA     Branco van Driest   300 meter     38.7 s 
M80      Ad Verhoeff             discus             17.40 m 
MFitk     Eline Neven            40m horden  11.0 s 
MpB       Finne Haanstra      600 meter     2.16.9 m 
MpA       Rosalie Verhoef     60m horden  10.4 s 
V40        Erika Zijderlaan      Verspringen    4.12 m ev 
Indoor Baanwedstrijden 
Vsen      Carolien de Pater   kogelstoten    12.12 m 
 
Er zijn ook vele baanrecords gesneuveld kijk hiervoor op onze website. 
 
Nederlandse Kampioenschappen. 
Indoor 
Op 7 en 8 februari werd 
het NK indoor voor 
Masters georganiseerd. 
Voor Avantri had alleen 
Rob Zwijnenburg zich 
ingeschreven voor het 
onderdeel kogel op 8 
februari. Helaas werd 
dit onderdeel 
geannuleerd, omdat er 
code rood was 
afgegeven voor het 
weer. Zodat de atleten 
en vrijwilligers op tijd 
thuis konden zijn 
voordat het noodweer 
losbarstte. 
Op 22 en 23 februari mochten de senioren hun NK afwerken in Apeldoorn. Carolien de Pater kwam 
uit op kogelstoten. Via de livestream kon ik thuis meekijken en Carolien kwam regelmatig in beeld. 
In haar 3e poging stoten zij 12.12m wat haar een nieuw clubrecord opleverde, maar wat nog veel 
mooier was ze mocht nog 3 stoten doen in de finale. Met een mooie 8e plaats kon zij weer richting 



Schoonhoven rijden. 
Brian Versluis startte op de 800m. Een sterk veld kwam hier aan de start. Brian werd 14e met een 
tijd van 1.56.99.  
 
 
Cross 
De NK cross werd op 1 maart 2020 gelopen in de Noordoostpolder. Hier deden dit jaar geen 
Avantrianen aan mee.  
 
Outdoor 
Op 29 en 30 augustus werd er voor de senioren een NK georganiseerd bij AV Phoenix in Utrecht. 
Tijdens deze wedstrijd mocht alleen een coach aanwezig zijn en verder geen publiek. Brian Versluis 
startte weer op de 800m. Hij eindigde deze keer op de 16e plaats in een tijd van 1.54.34. 
Bij de NK meerkamp en de NK U18/U20 waren geen deelnemers van Avantri. 
Helaas werd het NK voor de Masters wederom afgelast ivm de 2e Coronagolf. 
 
Competities  
Alle competitie wedstrijden werden dit seizoen geannuleerd ivm de Corona pandemie. 
 
 
Baanwedstrijden 
Onze baanwedstrijden op 4 april, 15 mei en de meerkamp op 11/12 juli konden ook geen 
doorgang vinden. Gelukkig mochten we van de regering wel onderlinge wedstrijden houden en dat 
hebben we dan ook gedaan tijdens de trainingsuren. Bij deze wedstrijden was er een 
wedstrijdleider/scheidsrechter aanwezig en ook de juryleden die aanwezig waren hadden een 
jurydiploma, waardoor we alle prestaties die tijdens deze wedstrijden werden behaald als officieel 
kunnen we beschouwen. Voor de pupillen hadden we 3 wedstrijden 10 juni, 1 juli en 16 
september. Na de laatste wedstrijd konden we een eindstand over deze 3 wedstrijden maken en 
gingen alle pupillen met een mooie prijs naar huis. 
Op 7 juli hielden we voor onze junioren een onderlinge wedstrijd. 
Net voordat er weer strenge maatregelen kwamen konden wij op 27 september onze 
clubkampioenschappen houden. Deze werd in 3 blokken georganiseerd, zodat we niet teveel 
mensen op onze atletiekbaan te gelijk hadden. We troffen het super met het weer en iedereen 
genoot ervan dat we een echte wedstrijd hadden. 
  
 
 
Crosswedstrijden 
Op 25 januari werd de 2e wedstrijd 
gelopen van de Jeugdcross in het 
park. De laatste wedstrijd van deze 
crosscompetitie werd gehouden op 
15 februari bij Boomgaard De 
Lekbongerd. Na afloop van deze 
mooie cross werd de prijsuitreiking 
gehouden. 
Alle pupillen en junioren gingen 
met een tevreden gevoel naar huis. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegwedstrijden 
De Parkloop, de Dijkloop en de Oliebollenloop werden dit jaar afgelast, maar de Nazomerloop  op 
6 september mocht wel door gaan. 
Onder ideale weersomstandigheden en na ruim  vijf maanden in “lockdown” organiseerde de 
Wegwedstrijdencommissie een Coronaproof hardloop wedstrijd. Strak geregeld en veilig hebben 
zij een heerlijk hardloopevenement gerealiseerd. Alle deelnemers, 178 in getal waarvan 44 
Avantrianen, hielden zich goed aan de Coronaregels. 

Uniek was werkelijk de start per drietal. Een vondst! Gedicteerd door het risico op besmetting 
werd een totaal nieuwe startprocedure gevolgd. Om de 10 seconden schoot de starter drie 
deelnemers weg. Daardoor geen massale start en gedrang met dito besmettingsrisico. 
Gedisciplineerd wachtte iedereen tot het zijn beurt was om aan dit hardloopfeestje mee te kunnen 
doen.  Na afloop toonden de deelnemers zich stuk voor stuk zeer tevreden met de organisatie in 
deze Corona tijden. 

 
 
Simone Zwijnenburg 
Wedstrijdsecretaris 
 
 


