Jaarverslag 2018 AV Haarlem
We mogen terugkijken op een sportief en organisatorisch sterk jaar voor AV Haarlem. Met een
complete trainingsstaf, specialisatietrainingen voor de C/D-junioren en heleboel verbroken
clubrecords en ranglijstposities mogen we niet anders dan trots zijn. Daarnaast zijn we alle
ouders en atleten binnen de club dankbaar die bereid zijn een handje te helpen in de kantine,
op de baan als jurylid of met een andere bijdrage. Zo verbinden we ons met elkaar door de
gemeenschappelijke liefde voor de atletieksport.
De samenstelling van het bestuur
In 2018 is met een bestuur van vier mensen gewerkt. Dick Bais is de voorzitter, de functie van
secretaris is vacant, John Komen de penningmeester, Emiel Out en Marijke Zwaag zijn
bestuursleden. Eind 2018 meldde Michiel Heimgartner zich bij het bestuur als aspirantlid en
heeft ter kennismaking enkele vergaderingen bijgewoond.
Alle trainers en bestuursleden hebben
dankzij de inzet van Dick Bais een VOG
kunnen aanvragen voor de speciﬁeke
taken die zij binnen onze vereniging
verrichten.

Jubilarissen in 2018
Een bijzondere vermelding voor Baltien de Wit die een lintje kreeg
voor haar vele jaren vrijwilligerswerk o.a. voor AV Haarlem.
Onze AV Haarlemmer in hart & nieren, Baltien de Wit is op 27 april
verrast met een prachtige bekroning op al haar jaren vrijwilligerswerk
en trainerschap. Het Haarlems Dagblad schreef hier de volgende dag
zo over: ‘De 66-jarige Baltien de Wit is 38 jaar actief voor
Atletiekvereniging Haarlem en haar voorganger Atmodes (de
atletiekclub voor vrouwen, die samen is gegaan met AVH red.).
Daarnaast valt zij regelmatig in als recreantentrainer, verricht zij
kantinediensten, helpt ze bij het organiseren van wedstrijden, is zij ploegleider en bovenal
trainer. Baltien de Wit is ook al 10 jaar vrijwilliger bij Stichting Sportsupport Haarlem.
De website AV Haarlem.nl
Op onze website zijn twee nieuwe pagina’s toegevoegd aan de menubalk onderin:
Deﬁnitie en gedragsregels & Privacybeleid
- Aanpassing contactpagina (o.a. verwijdering contactformulier)

- Nieuwe plek: clubrecords.avhaarlem.nl / makkelijk mobiel te raadplegen i.t.t. de oude
tabellen
Verder zijn er veel verbeteringen doorgevoerd en is er onderhoud gepleegd.
Merkbaar voor bezoekers: de website laadt een stuk sneller dan voorheen en het is makkelijker
dan ooit om jezelf te registreren om ook berichten te kunnen plaatsen. Hopelijk worden er
meer wedstrijdverslagen geplaatst door atleten en ouders. We hebben nu ook een
permanente link naar de Facebookpagina op onze homepage staan.
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Vertrouwenscontactpersonen
Per 1 september worden er door AV Haarlem 2 vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Dit
zijn Elly Dudock (elly.dudock@avhaarlem.nl) en Cor Aarsen (cor.aarsen@avhaarlem.nl).
Elly en Cor zijn goed bekend met de functie van vertrouwenscontactpersoon en uiteraard
goede bekenden van de club. Deze aanstellingen maken deel uit van ons beleid om, naar
aanleiding van een recent NOC*NSF rapport over misstanden in de sport, voorbereid te zijn als
zich onverhoopt problemen mochten voordoen binnen onze vereniging. Hierbij hoort ook het
binnenkort verplicht stellen van VOG’s (verklaring omtrent het gedrag) voor personen die in
direct contact staan met atleten.
Vertrouwenscontactpersonen kunnen in geval van misstanden bij onze vereniging van welke
aard dan ook benaderd worden. De vertrouwenscontactpersonen
hebben geheimhoudingsplicht en behoeven geen verantwoording aan de vereniging af te
leggen. Op uw verzoek kunnen zij echter ook bemiddelen. Wij hopen met deze benoemingen
bij te dragen aan een veilig en vertrouwd sportklimaat binnen atletiekvereniging Haarlem.
Het bestuur is Elly en Cor dankbaar dat ze deze taak op zich willen nemen.
Ledenaantallen
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Het krachtcentrum
We kochten geen nieuwe stofzuiger in 2018.
Want keer op keer repareert Ruud de stekker, de slang,
de stok..
Maar waarschijnlijk moeten we in 2019 rekening houden in
de begroting met een nieuwe aanschaf.

Grote Clubactie
Onze lotenverkopers hebben dit jaar voor 962 euro netto opgehaald voor onze vereniging. Dit
geld wordt gebruikt voor jeugdactiviteiten.
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Voorjaarsschoonmaak op 7 april 2018
Gaat alles de container in? Nee, er is genoeg
archiefmateriaal gered voor Rene Ruis.
Veel kasten staan eigenlijk leeg als je slim
opruimt.

Schoonmaken doet
wonderen!
Opruimen geeft
ruimte.
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Een warme atletiekzomer met vele hoogtepunten
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Clubkampioenschap over 3 en 5 kilometer op donderdagavond 20 september

Clubkampioenschappen 23 september 2018

68 Haarlemse helden die de
elementen trotseerden om er een
mooie dag van te maken!
Dit jaar op zondag 15 september en
allemaal schietgebedjes voor wat
zonnestralen die dag?
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Rondom Haarlem

Met onze Frank Peeters in
de organisatie van dit
geweldige evenement.
Winnaars van de AV
Haarlemwisselbeker:
tweetal Daan Oppenhuis &
Niels Dequeker.
Onze penningmeester kiest graag de beste etappe op
sfeerbeelden uit…
Foto’s door Rene Ruis.
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Prestatiebekers 2018 uitreiking tijdens de kerstborrel op 15 december
Overzicht:
Hil van de Mey beker
Voor Leo v/d Veer
Reden: Archiefproject van digitalisering verenigingsarchief
Dit is de beker voor inzet voor de vereniging.
Jan Hut Bokaal
Dik de Groot
Uitleg beker: deze heeft het
motto: ‘trouw, ijver, geest en
kracht’
Dit is de beker voor prestaties
op zowel sportief als
organisatorisch gebied, waarop
het motto van toepassing is.
Reden: Trainingscoördinator opleiding van nieuwe
pupillentrainers

Het bestuur hecht veel belang bij een gestructureerde aansturing
van onze trainers en dat heeft echt vorm gekregen in 2018 door Dik die als trainingscoördinator
die onze nieuwe pupillentrainers onder zijn hoede heeft genomen en opleidt tot volwaardige
trainers. Onze vereniging draait tenslotte om goed trainerschap, want daar worden onze atleten
alleen maar beter van!
Beker voor inzet en enthousiasme
WOC; bestaande uit Haarlemmers Karin Nilsson, Niels Ran, Rene Ruis, Viktor Beelen en Marijke
Zwaag. Uitleg beker: deze beker wordt uitgereikt aan vrijwilligers binnen onze vereniging
waarvan we als bestuur dankbaar zijn voor hun inzet. Meestal gaat deze naar een commissie,
maar hij kan ook gaan naar een individuele vrijwilliger.
Dit jaar beloont het bestuur graag onze
succesvolle wedstrijdorganisatiecommissie.
En nee, dat heeft Marijke niet zelf
voorgedragen. De andere bestuursleden
kwamen er mee. Omdat zij met een team van
8, waarvan 6 nieuwe vrijwilligers in 2 jaar tijd
de WOC weer op volle sterkte hebben laten
draaien. Ze organiseerden normale
competitiewedstrijden, maar ook voor het
eerst in jaren een Pupillenﬁnale wedstrijd met
ruim 400 deelnemers. Tevens bedachten zij
voor 2018 twee Avondwedstrijden die
succesvol zijn uitgevoerd.
Alle WOC’ers hebben stuk voor stuk vele uren
vrijwilligerswerk uitgevoerd, en daar kunnen
we als vereniging alleen maar dankbaar voor
zijn. AV Haarlem staat absoluut op de kaart en
van zowel atleten, ouders als oﬃcials
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mochten zij vele complimenten ontvangen na aﬂoop van de wedstrijden.
Stijn Jaspers trofee
Jurgen Wielart
Uitleg beker: dit is de prestatiebeker senioren
heren - ingevoerd in 1984, het jaar waarin Stijn
kwam te overlijden
Reden: Nederlands Kampioen outdoor 800 meter
senioren
“We moeten in de clubhistorie bijna 100 jaar
teruggaan tot Ad Paulen (1920) om iemand te
vinden die Nederlandse titels won op de 400 en
de 800 meter. En je bent ook de eerste
Haarlemse 800m kampioen bij de senioren sinds
1930 (Andries Hoogerwerf)! Een historische
prestatie dus, super gedaan!!” aldus Frank van
Ravensberg
Tevens kreeg Jurgen ook de Evert van
Ravensberg-award uitgereikt door niemand
minder dan broer Frank voor zijn loopprestaties.

Prestatiebeker Dames
Voor het hele competitieteam
Reden: Promotie en handhaving in 2e divisie met
goede prestaties van individuele atleten en
aanmoediging van deze samenwerking in
teamverband binnen onze vereniging.
Atleten: Albertine, Mirthe, Bente, Eveline, Kristen,
Femke, Sabine, Iris
De juniorenbekers werden eerder die dag uitgereikt in
gezelschap van hun groepsgenoten.
Joop van Drunen beker
Prestatiebeker meisjes A/B

Wessel Kruin
Mette Elgersma

Junioren prestatiebeker Derk Hoefman
Reden: clubrecord horden 13,13 80m horden.
Plus andere hele goede horden prestaties, ook indoor CR. Dit is een oude junioren
prestatiebeker. De voorloper van de Joop van Drunenbeker.
Prestatiebeker CD junioren meisjes
Prestatiebeker CD junioren jongens

Babs Koeman
Erick Könst
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PH prestatiebeker Tymo Bouman, Chivaro Friendwijk, Derk Hoefman en Sven Koolmoes op
de 4x80 m jongens D. Uitleg beker: Opvallende prestatie van een jongere atleet tijdens de PHwedstrijden (later de “gewone” competitiewedstrijden)
Reden: clubrecord 4x80 m jongens D in een tijd van eerst 42,37 naar een scherpe 41,12. Deze
tijd levert hen landelijk een prachtige 4e plaats op in 2018.
Pubquiz jaaroverzicht AV Haarlem 19 januari 2019
De tweede editie van de pubquiz was weer een groot succes.
Dat kon ook bijna niet misgaan met de 7 deelnemende teams en
geweldige quizmaster Daan Oppenhuis, muzikaal ondersteund
door Viktor Beelen. Titelverdedigers van vorig jaar Colin Straathof
en Viktor, waren nu aangeschoven in het team van Job Wiltink en
Dik de Groot - en sleepten de overwinning binnen. Het team
‘Toppers van Toen’ met Rob de Wit, Ivo van Kempen, Niels Weller
en Matthijs Teengs werd tweede, maar scoorde ook zeker met hun
outﬁt. Het bestuursteam met John Komen, Michiel Heimgartner,
Marijke Zwaag en Frank Peeters werd knap derde.
Uiteraard werd na aﬂoop van de quiz nog gezellig lang nagepraat
onder het genot van een hapje en drankje.

De winnaars + altijd enthousiaste
Marijke ‘jij moet er ook op… ok ok’
Posterfoto voor volgend jaar ->
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