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Sneeuwpret

De verkeerde wissel van Sven Kramer op de Olympische
Spelen van Vancouver heeft een plaatsje gekregen in ons
collectieve nationale geheugen. Maar liefst 6,7 miljoen
Nederlanders zagen hem de verkeerde afslag nemen. Maar
ook de nu afgelopen winterperiode met alle sneeuw en ijs
zullen we ons nog lang herinneren. Gemiddeld over het land
waren er 41 sneeuwdagen. Dat was in dertig jaar niet
voorgekomen. Op twintig dagen kwam de maximumtemperatuur niet boven nul graden uit. Maar de trainingen
gingen gewoon door, zij het in aangepaste vorm. De pupillen
deden aan krachttraining door enorme sneeuwpoppen te
maken. Junioren oefenden hun coördinatie en werptechniek
door sneeuwballen in pylonen te werpen. De senioren
gebruikten horden als sneeuwschuivers, terwijl de langeafstanders en de recreanten gewoon hun rondjes liepen.
En het was leuk. Kortom: de thuisblijvers hadden ongelijk.
Daarom in dit nummer een speciale sneeuwpagina. Verder
treft u nieuws over clubgenoten, crossen, indoorwedstrijden
en een clubrecord. En verder de stukken voor de
ledenvergadering van 25 maart, zoals het beleidsplan, het
financieel overzicht en het verslag over 2009 van de
Technische Commissie. Alle leden en de ouders van pupillen
en junioren zijn van harte welkom op deze jaarvergadering.
Mocht u in dit nummer wat wijzigingen tegenkomen, zoals
een nieuwe rubriek, dan kan dat kloppen. Maar in
tegenstelling tot die van Sven is dit toch echt de góede Wissel.

Zie pag. 10

Wedstrijdkalender 2010
Finale cross competitie
20 maart, Wieringerwerf
Vroege vogel wedstrijd
3 april, Alkmaar, alle groepen
Schadenbergcircuit
16/23 april, Den Helder/Alkmaar
CD Evening games
14 mei, 4 en 25 juni
Pinkstermeerkamp
23 en 24 mei, Amstelveen

25 maart:

Zomertijden
Competitie CD-Junioren
24 april
ronde 1
29 mei
ronde 2
19 juni
gebiedsfinale
11 september landelijke finale
Competitie B-Junioren
16 mei
ronde 1
13 juni
ronde 2
12 september landelijke finale
Competitie Senioren
25 april
ronde 1
9 mei
ronde 2
6 juni
ronde 3 + NK teams

28 maart:

algemene ledenvergadering
de stukken treft u achter in dit nummer.
spelletjescompetitie pupillen/D-junioren

30 mei:

groot feest i.v.m. 90-jarig bestaan
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Op 1 april starten de zomertrainingen. Dus dan trainen we weer op
donderdagavond en maandagavond.
Tijden: zie de servicepagina achterin
dit nummer of de website.
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Leo van der Veer
Het jaar 2009 liet op bestuursniveau grote veranderingen
zien. Nadat we in het najaar, door het bedanken van
René Moesman, even met vier heren waren
overgebleven, kwam er al ras versterking. Drie leden,
Dick Bais, Gerlies Nap en Tine Vos, dienden zich als
kandidaat bestuurslid aan. Dick werd bovendien bereid
gevonden de voorzittersrol van Joop van Drunen over te
nemen. We vormen nu dus een compleet en enthousiast
team van zeven personen, en dat schept ruimte voor
nieuwe initiatieven; in het beleidsplan vind je onze
ideeën en plannen, en de financiële vertaling daarvan.
We willen investeren om AV Haarlem zowel kwalitatief
als kwantitatief op een hoger niveau te brengen.
Duidelijk is wel dat een bestuur met ideeën kan komen,
maar dat verwezenlijking hiervan zonder hulp uit de
vereniging niet mogelijk is. Wij willen daarom een aantal
leden, ouders en sympathisanten persoonlijk benaderen

voor de vervulling van overzichtelijke deeltaken.
Verder bleek het noodzakelijk de statuten en het
huishoudelijk reglement te vernieuwen. De statuten
dateren uit 1980 en volgens deze statuten is sprake van
een verenigingsduur die loopt tot 29 januari 2002. Alleen
dit al is voldoende reden voor herziening. Maar ook
wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en in de door de
Atletiekunie gehanteerde regelgeving maken herziening
noodzakelijk.
De uitnodiging en agenda voor de komende algemene
ledenvergadering en bijbehorende stukken vind je ook in
deze Wissel. Wij rekenen op een flinke opkomst.
Bestuur AV Haarlem

28 MAART FEESTELIJKE AFSLUITING WINTERSEIZOEN VOOR DE PUPILLEN EN JUNIOREN D

Zondag 28 maart is alweer de laatste training van het winterseizoen.
Dat willen we op een leuke manier samen met jullie afsluiten!
Jullie training begint op de gewone tijd, maar eindigt iets eerder om 11.00 uur.
Er staat dan voor jullie een heerlijke pan soep met brood klaar.
Daarna kunnen jullie je uitleven in een spelletjescompetitie. Wie haalt met zijn team de meeste
punten??
Om ongeveer 13.30 uur zijn we klaar.
Meld je aan bij je trainer!
De Jeugdcommissie,
Bob de Groot
Suzanne Buller
Jan Kuperus
Gerlies Nap
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DE WISSEL-LIJST, portretten van atleten en trainers
Niels Ran: “Het zou mooi zijn als er nog meer kinderen bijkomen”
Leo van der Veer
Je bent sinds augustus 2008 trainer van de jeugd, maar
daarvoor viel je ook al vaak in. Is het een leuke groep, die
junioren D?

Niels Ran, geboren op 14 maart 1988, werd in 2000 lid
van onze vereniging. Samen met Tim Rombout, Niels en
Tim zaten op dezelfde basisschool. Daarvoor zat Niels op
zwemmen, maar het wedstrijdzwemmen trok hem niet
en atletiek leek hem wel leuk.

“Ja, de meesten zijn enthousiast en willen graag nieuwe
dingen leren, bijvoorbeeld speerwerpen, discuswerpen of
hordenlopen. Verder zijn de uitjes naast de training, zoals
het bowlen en naar de film gaan, ook altijd erg gezellig”.

Niels is zich vooral op de springnummers gaan toeleggen.
Hoewel hij de laatste jaren vooral aan competitiewedstrijden deelneemt, en individuele wedstrijden er een beetje
bij inschieten, heeft hij nog wel duidelijke sportieve
ambities. Met hoogspringen wil hij graag de 2,00 m
halen, met verspringen 6,50 m en met hinkstapspringen
14,00 m.

Wat geeft jou als trainer de meeste bevrediging?
“Het is fijn om te zien dat de kinderen plezier hebben
tijdens de training en ook vooruitgaan in hun prestaties”.

Je zit sinds kort, als opvolger van Gerard van Kesteren
(die zich op het clubblad gaat toeleggen), ook in de
Technische Commissie; wat doet die TC eigenlijk?

Naast atletiek vraagt de studie Niels’ aandacht. Hij
studeert Medische Natuurwetenschappen aan de VU in
Amsterdam. Dat is een brede bèta-opleiding waarbij
onderzoek wordt verricht op uiteenlopende medische
gebieden. Afgestudeerden in deze studie kunnen overal
terechtkomen, maar de meesten worden onderzoeker in
het bedrijfsleven, aan een universiteit of bij een
ziekenhuis.
En ten slotte werkt Niels op zaterdagen als postbode bij
TNT Post. Tijd voor andere hobby’s heeft hij dus niet
echt.

“De TC gaat over de zaken rondom de trainingen en
wedstrijden. Zo bepaalt de TC bijvoorbeeld welke
groepen meedoen aan de competitiewedstrijden, hoe de
opstelling van de wedstrijdploegen is, en welke de
kalender van de trainingen is. En we praten natuurlijk
over de aanpak van de trainingen zelf”.

Hoeveel tijd ben je kwijt met de hele atletiek?
“Met drie keer per week zelf trainen en twee keer per
week training geven ben ik ongeveer 7 uur bezig.
Daarnaast ga ik ook nog regelmatig naar wedstrijden;
daar gaat vrij veel tijd in zitten”.

3

Jubileum: AV Haarlem 90 jaar
Gerard van Kesteren
AV Haarlem werd op 8 oktober 1920 opgericht. Dat
betekent dat onze vereniging over een half jaar negentig
jaar bestaat. Een goede reden om daar dit jaar op
verschillende manieren aandacht aan te besteden. En ook
een goede reden om in dit eerste nummer van het
jubileumjaar heel kort terug te blikken op de rijke
geschiedenis van onze club.

-

-

Lange tijd was AV Haarlem, die opgericht was onder de
naam HAV Haarlem, samen met AAC uit Amsterdam en
Vlug en Lenig uit Den Haag gezichtsbepalend voor de
Nederlandse atletiek. Mannenatletiek wel te verstaan,
want vrouwen deden toen nauwelijks aan sport.
De belangrijkste resultaten:
- 12 keer nationaal kampioen
- 10 keer een tweede plaats en 6 maal een derde plaats
- 47 jaar achtereen een finaleplaats in het
clubkampioenschap van Nederland.

-

-

Boegbeelden

in 1968 schrapte het bestuur de H van “HAV”; een
jaar later werd dit door de ledenvergadering
bekrachtigd.
in 1976 werd een kunststofbaan aangelegd, een van
de eerste in Nederland.
In 1981 werd het krachtcentrum geopend.
in 1988 worden veel dames en meisjes lid van AV
Haarlem. Ze zijn afkomstig van de opgeheven HDAV
Atmodes, een andere Haarlemse atletiekvereniging
met een grote historie. Zie onze website.
in 1990 verschijnt, ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan, een kalender met een compleet historisch
overzicht van de vereniging.
in 1999 rondt Frank van Ravensberg de serie
“Honderd Haarlemse Helden van de 20e eeuw” af,
waarbij de leden van AV Haarlem Ruud Wielart als
nummer 1 hebben gekozen.

Van top naar modaal

Veel AV-Haarlem atleten bereikten het podium op het
regionale, het nationale en zelfs op het internationale
niveau. Onder de knop “Honderd Haarlemse Helden” op
www.avhaarlem.nl komt u de meesten tegen. Clubiconen
zijn onder meer Ruud Wielart (hoogspringen), Ad
Paulen, Sammy Monsels en Mario Westbroek (alledrie
100 meter), Wim Kaan (110 en 400 meter horden), Stijn
Jaspers (1500 en 5000 meter) en Frank van Ravensberg
(snelwandelen). En wat te denken van Cor Lamoree. die
in het midden van de twintigste eeuw met
polsstokhoogspringen een wereldrecord liet noteren en
bovendien elf keer Nederlands kampioen was op dit
onderdeel.

Rond 1985 komt er een einde aan de reeks topprestaties
in competitieverband en worden uitsluitend nog
individuele hoogtepunten behaald. Net als elders in het
land wordt de drive om tot het uiterste te gaan in de
sport minder. Er zijn veel andere mogelijkheden voor
ontspanning bijgekomen. Over het hele land komen er
kunststofbanen bij. AV Haarlem wordt een ‘gewone’,
modale atletiekclub met een buitengewone historie.

Anno 2010
Per 2010 bedraagt het aantal leden een kleine 200. De
club groeit weer van onderop aan: er zijn veel pupillen
en D-junioren.
De prestaties zijn, uitzonderingen daargelaten, niet meer
van het topniveau van weleer. De competitieploegen
draaien op een bescheiden niveau. Wel blijken er altijd
wel weer een aantal jeugdtalenten in de groepen op te
staan die, ook in nationaal verband, heel goed kunnen
meedoen. Wat voorlopig rest is een hele leuke club
mensen, van heel jong tot behoorlijk oud, die samen
enthousiast hun sport bedrijven.
Laten we hopen dat dit enthousiasme en de inzet van een
onlangs versterkt vernieuwd bestuur er toe leidt dat AV
Haarlem weer de weg omhoog weet te vinden.

Records
Van alle ooit door AV Haarlemmers gerealiseerde
Nederlandse records staat er nog één fier overeind: die op
de 4x200 meter estafette voor clubteams: op 23 mei 1982
liepen Jan van der Wal, Nilo Emerenciana, Mike Bienfait
en Mario Westbroek in Zwolle de fantastische tijd van
1.25.29 min. Daarnaast is er nog een aantal jeugdrecords
in handen van AV Haarlemmers.

Mijlpalen
In de geschiedenis van de club zijn de volgende
momenten van belang geweest:
- in 1951 werd gestart met een aparte juniorengroep
onder leiding van Joop van Drunen. Daarvóór
trainden de junioren met de senioren mee.
- in 1964 kreeg HAV Haarlem een sintelbaan. Tot die
tijd werd gebruik gemaakt van het veld van de
voetbalclub Haarlem en van het veld aan de
Kleverlaan.
- in 1966 begon Ellen Joacim-Ort een
pupillenafdeling.

Bron: de ‘kalender’ die Frank van Ravensberg heeft
geschreven voor het 75-jarig jubileum. Deze beschrijft
van jaar tot jaar wat er bij de club gebeurde.
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Uitnodiging en oproep:

NEGENTIG (90) JAAR AV HAARLEM
Lustrumfeest op 30 mei 2010, 12:00 – 16:00 uur met aansluitend
barbecue

 Clinics onder leiding van topatleten
 Chi running
 Live muziek
 Spelletjes voor groot en klein, jong en oud
 Familie / team estafette
 BBQ
Zet in je agenda! Dit jaar vieren we het feit dat AV Haarlem 90 jaar bestaat. Na uitgebreid
beraad en overleg hebben we een datum voor de feestelijkheden kunnen vaststellen: Zondag 30
mei 2010. Het evenement zal ‘s middags plaats vinden, van 12:00 tot 16:00 uur, met volop
sportieve activiteiten voor jong & oud, groot & klein. Aansluitend organiseren we een barbecue.
Mis het niet!
Het precieze programma zal in april bekend worden. Alle leden zullen daarover worden
geïnformeerd, en een inschrijfformulier ontvangen. Pupillen, junioren, senioren, masters,
familie, vriendjes & vriendinnetjes: iedereen is welkom en voor iedereen zijn er leuke
activiteiten.
Wil je graag meehelpen deze dag? Laat het ons weten! Of heb je vragen of suggesties? Neem
contact op met: Gerlies Nap, tel: 023- 542 12 87 ; e-mail: gerlies@bruggemann.nu

KOMT ALLEN
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De weg naar het NK indoor senioren te Apeldoorn 6 en 7 februari 2010
Simon Nijland

verbetering ten opzichte van de voorbereidingswedstrijden en ik eindigde op een 22ste plek in totaal.
Ondanks een tijd boven de 2 min en een laatste plek in
de serie ging ik niet met een ontevreden gevoel terug
naar huis, ik heb de sfeer van een NK mogen proeven,
kunnen genieten van de wedstrijden en plezier gehad
in het lopen. Beelden van de 800 meter die ik liep op
het NK zijn te zien op TDR-TV
(http://www.openplay.nl/tdr/index.php).

Voorbereiding
Januari stond voor mij in het teken van de
voorbereiding op het NK-indoor van 6 en 7 februari te
Apeldoorn. Ik had me ingeschreven voor de 800
meter. Om goed voorbereid het NK in te gaan ben ik
met de TDR-atletengroep verschillende indoorbanen
afgegaan. Zo hebben we op 17 januari in Düsseldorf
een dag getraind, Deze training was puur voor het
aanvoelen van een indoorbaan, Geloof mij, deze loopt
anders.
Een week later op 24 januari liep ik mijn eerste
indoorwedstrijd, een trainingswedstrijd op de baan in
Dortmund waar ik een 800 meter liep in een tijd van
2.06 min.
Mijn tweede voorbereidingswedstrijd was op de
indoorbaan in Apeldoorn tijdens de tweede
indoormeeting van AV-PEC 1910 te Zwolle van 30-31
januari waar ik eveneens een 800 meter liep, deze liep
ik 1 sec. sneller in 2.05,06 min. Beide tijden waren
teleurstellend, Ik heb veel last van de droge lucht in de
indoorhallen waardoor ik het door mij astma al snel
benauwd krijg.
Na mij in december ingeschreven te hebben op de 800
meter NK indoor senioren werd op 15 januari de
deelnemerslijst bekend gemaakt.
24 atleten werden direct toegelaten, Met mijn PR van
1.56,81 stond ik vijfde reserve op de 800. Ik had de
hoop om mee te doen direct al opgegeven.
Een week voor het NK bleek ik plots doorgeschoven te
zijn naar eerste (!!!) reserve en op 3 februari ontving ik
het bericht dat ik alsnog was toegelaten tot de 800
meter, een spannende week was dat.

DEM Duinloop
Een dag na mijn 800 meter op het NK indoor stond ik
in Beverwijk alweer aan de start voor een 5000 meter,
de DEM Duinloop van 7 februari. Doel van deze
wedstrijd was om de verzuring van de 800 meter eruit
te lopen. Toen het startschot om 10.30 uur in de mist
(zie foto) klonk, ging ik veel te snel van start en liep ik
de eerste 1000 meter in 3.13 min. Ik liep direct alleen
op kop en een gat van 50 meter op de eerstvolgende
loper. Het ging onverwachts lekker en ik kon goed
doorlopen en eindigde ik op een 1ste plek in 16.35
min. Tijdens mijn eindsprint verzuurde ik weer diep
en behaalde ik mijn voorafgesteld doel alweer niet.
Maar, ik had wel plezier en uiteindelijk is dat het
belangrijkste.

Het NK indoor
Gezien de matig gelopen trainingswedstrijden in
Dortmund en Apeldoorn had ik mijn verwachtingen
bijgesteld voor het NK. Doel voor dit NK was vooral
om ervaring op te doen te midden de nationale top.
Ik startte op 6 februari in de 1ste serie in baan 5 en
eindigde in een tijd van 2.01,65 min. Een aanzienlijke

Als eerste over de finish bij de DEM Duinloop
Achtergrond
In 2003 werd ik lid van AV Haarlem, Daarvoor heb ik
gevoetbald. Als 2e jaars A junior heb ik mijn plezier in
het hardlopen ontdekt en had ik al gauw geen zin om
voor andere atletiekonderdelen te trainen. Ik werd in
2007 gevraagd voor een regionaal hardloopteam, het
Jaspers Running Team, waar ik mij ontwikkelde tot
middellange-afstandloper. Eind december 2009 ben ik
overgestapt naar Team Distance Runners, kortweg
TDR genoemd (www.teamdistancerunners.nl). Ik
kwam terecht in de middellange afstandsgroep (400–
1500 meter) onder leiding van trainer Ton Baltus (4voudig Nederlands kampioen 800 meter met een
persoonlijke record van 1.45,50 min.) De groep bestaat
uit 10 atleten, 3 dames en 7 heren variërend in de
leeftijd van 17-28 jr.

Simon tijdens zijn race in Apeldoorn
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Succesvolle dag bij NK Studenten
Clubrecord voor Kristel van Es op 400 m
Niels Ran
Naast het gewone NK indoor is er ook een NK indoor
voor studenten. Dit werd 13 februari gehouden in de
mooie indoorhal in Apeldoorn. Kristel van Es en ik
waren de deelnemers van AV Haarlem.
Kristel traint al een paar jaar bij onze vereniging, maar
officieel was ze lid van DOKEV in Anna Paulowna.
Maar sinds 1 januari is Kristel overgestapt naar onze
vereniging.
Zij begon met de 400 meter waar zij een tijd liep van
61,66 seconde. Dit was geen PR voor haar, maar het
was wel een verbetering van het indoor clubrecord dat
sinds 1991 op naam stond van Chantal Bruijn. Gelijk
hierna begon ze met hoogspringen. Hier sprong ze
1.55 m, goed voor een vijfde plaats.

Niels vliegt naar een PR. Foto: S.J. Durand
In de 2e poging werd dit 13,13 m en zoals wel vaker
was dit een hink-stapje-sprong, want die stap wil nog
niet echt lukken. Met dit resultaat plaatste ik me voor
de finale, maar een verbetering zat er niet meer in en
zo eindigde ik als vijfde. Mijn volgende onderdeel was
hoogspringen. Zonder foutsprongen kwam ik tot 1,87
m en bij 1,92 m viel ik samen met drie andere atleten
af. Ik was daarna weggegaan, maar later bleek dat ik,
dankzij het ontbreken van foutsprongen, een gedeelde
derde plaats had behaald. De medaille-uitreiking miste
ik door een misverstand en zo stond ik even later in
mijn eentje op het podium, waar hij alsnog mijn
medaille kreeg.

Kristel springt 1,55 m. Foto: Roel Ubels

Niels in vertrouwde pose. Foto: S.J. Durand
Aan het eind van de dag won Kristel ook de B-finale
van de 400 meter in 62,20 seconde, goed voor een 7e
plaats. Ze was hierna helemaal doodop en volgens haar
eigen woorden doet ze dit “nooit meer”. Dat laatste
zullen we nog wel eens zien.
Met een clubrecord, een PR en een derde plaats mag
deze dag in Apeldoorn dus succesvol worden
genoemd.

Kristel (links) op weg naar het clubrecord.
Foto: S.J. Durand

Uitslagen

Ik begon de dag tegelijk met Kristel, alleen ging ik
hink-stap-springen. In mijn eerste poging sprong ik al
12,90 m, slechts 10 cm verwijderd van mijn PR.

Kristel van Es
400 m series
400 m finale
Hoogspringen

61,66 s
62,20 s
1,55 m

Niels Ran
Hinkstapspringen
Hoogspringen

13,13 m (5e)
1,87 m (3e)
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(11e)
(7e)
(5e)

CR

PR

Het Indoor Gala in Alkmaar
Niels Ran

Rond half twaalf startten Pim en Jason met de 60 meter
horden. Pim had op de 50 meter horden net het
clubrecord gebroken, maar deze keer kwam hij daar niet
in de buurt en hij werd zelfs verslagen door Jason. Jason
werd zevende en kwam helaas net niet in de finale.
Daarna volgde het hoogspringen waar Pim Jason versloeg
met 1,30 meter tegen 1,15 meter. Na een lange pauze
liepen beide jongens de 60 meter. Pim wist zich te
plaatsen voor een bloedstollende finale, want net als Pim
eindigden er nog twee jongens op de derde plaats.
De oudere junioren Robbert (C) en Jeroen (B) deden ook
goede zaken. Hoewel Robbert problemen had met de
horden, wist hij op de 60 meter zonder hekken de finale
te bereiken. In de finale, die gelijk startte na zijn 800
meter, werd hij zesde. Jeroen liep ook een 800 meter. Hij
was echter niet tevreden met zijn tijd van 2.26,24, maar
voor een dag na een vermoeiende busreis heen en weer
naar Keulen is het toch geen slechte prestatie. Dit bleek
ook wel drie weken later toen ik nog een zilveren
medaille voor hem kreeg toegestuurd.
Als laatste was ik zelf aan de beurt. Het hoogspringen
deed ik dit keer op gewone loopschoenen, omdat spikes
niet waren toegestaan, en het resultaat van 1,75 meter
viel daarom in mijn ogen wat tegen. Op de 60 meter liep
ik een tijd van 7,69 seconden.
En zo kwam er een eind aan deze lange, maar vooral een
leuke en sportieve dag en nu het zes uur was geweest
konden we snel met Erik Pauel naar huis rijden.

De indoorwedstrijd in Alkmaar is altijd een drukke
wedstrijd. Het aantal deelnemers lag ook dit jaar (12
december) weer boven de zeshonderd en AV Haarlem
was aanwezig met twee trainers (Jirina en ikzelf), ouders,
Joop en natuurlijk elf atleten.
Vanwege de drukte begon de dag vroeg. Anne begon om
tien uur met hoogspringen. Ze sprong uiteindelijk naar 8e
plaats met een hoogte van 1,05 m. In de einduitslag van
de meerkamp werd ze 9e. Later startte ook Iris en Sofie in
een groep van wel 45 meisjes. Sofie behaalde op de 60
meter een mooie 16e plaats met een tijd van 10,35
seconden. Iris liep op dit onderdeel een tijd van 12,22
seconden en zij liep ook de 1000 meter in een tijd van
5.37,93.
Bij de jongens was Youri de eerste die mocht starten. Hij
stootte de kogel 5,28 meter ver. Op dit onderdeel werd
hij 21e, drie plaatsen hoger dan zijn einduitslag in de
meerkamp. De volgende jongen was Mike. Ook hij begon
met het kogelstoten waar hij een nieuw PR haalde met
4,81 m. Ondertussen was ook Jamy aangekomen en hij
had ook nog gestoten, maar hij is helaas niet opgenomen
in de uitslag. Vervolgens liepen beide jongens de 60 m,
Jamy, die aan zijn eerste wedstrijd meedeed, liep hem in
10,84 seconden en Mike had ook gelopen, maar zijn tijd
is zoekgeraakt en staat helaas niet in de uitslag. Op de
1000 meter werd Mike 10e van de 27 met een tijd die
steeds dichter bij de 4 minuten grens komt.
Uitslagen Pupillen
9.
Anne Kuperus (MPA1)
15.
Sofie Bruggemann (MPA2)
38.
Iris Komen (MPA2)
30.
Mike van Dijk (JPA1)
32.
Jamy Hoogland (JPA1)
24.
Youri Weerts (JPA2)
Overige uitslagen
Pim Pauel (D1)
Jason Komen (D1)
Robbert Verschuren (C)
Jeroen Buller (B)
Niels Ran (Sen)

60 m
10,88
10,35
12,22
10,84
10,99

hoog
1,30 (3)
1,15 (13)
1,75 (1)

hoog
1,05
1,05
0,95
1,00
0,95

kogel
5,83
5,80
5,34
4,81
5,28

60 m horden
13,36 (9)
13,08 (7)
12,26 (12)
-

punten
1128
1198
869
670
359
1006

1000 m
4.33,19 (19)
5.37,93 (33)
4.07,47 (10)
4.21,35 (18)
-

60 m series
9,36 (6)
9,95 (15)
8,51 (5)
-

60 m finale
9,16 (3) 8,54 (6)
7,69 (1) -

Clubkleding
Het zomerseizoen komt er alweer aan. Een zomerseizoen
met leuke baanwedstrijden. Zoals de Vroege
Vogelwedstrijd in Alkmaar, Als je aan die wedstrijden
mee wil doen heb je clubkleding nodig. De clubkleding
kun je kopen bij meneer Van Drunen.
Ik hoop dat we met grote groepen naar de wedstrijden
gaan. Allemaal in clubkleding, zodat iedereen ziet dat die
leuke club uit Haarlem komt!
Jirina

Clubkleding achterzijde
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800/1000 m
3.50,17 (5)
2.37,01 (5)
2.26,64 (2)

Pupillenwedstrijd Amsterdam
Jirina van Kesteren

De groep van de jongens pupillen A1 was heel groot.
Daardoor moest iedereen lang wachten bij het
verspringen. Maar zelfs met het lange wachten sprongen
onze jongens best ver, met een 3,20 meter (Mike), 2,82
meter (Jasper) en een 2,67 meter (Arthur).
Het laatste onderdeel de 600 meter. Het is moeilijk om je
eigen tempo te bepalen als de andere kinderen heel hard
van start gaan. Maar de heren hebben zich goed
verweerd.

Zaterdag 30 januari 2010 was er een pupillenwedstrijd in
de Ookmeerhal in Amsterdam West.
Zes pupillen hadden zich opgegeven voor deze wedstrijd.
Helaas was er een geblesseerd thuisgebleven en een
ander was het vergeten. Dat betekende dat er vier
pupillen op weg gingen naar deze indoorwedstrijd in
Amsterdam.
Naar mijn mening is het de leukste indoorwedstrijd voor
de pupillen. De Ookmeerhal is een hal waar je kunt
kogelstoten, hoogspringen en langeafstandlopen. Naast
deze hal ligt een recht atletiekbaantje waarop gesprint
kan worden. Naast de sprintbaan is er ook een echte
verspringbak.

Anne, onze vierde pupil en ons enige meisje op deze
zaterdag, begon haar wedstrijd met het hoogspringen. Ze
bleef maar springen en springen en springen, totdat er
nog maar heel weinig meiden over waren. Anne werd
vijfde met een sprong van 1.10 meter. Meteen na het
hoogspringen moest Anne sprinten. Geen tijd om even te
zitten, nee meteen naar de sprintbaan. Ze sprintte naar
een tweede plaats in de tweede serie. Als laatste
meerkamponderdeel moest Anne kogelstoten. Door de
vele atleten mocht iedereen maar twee keer stoten. Beide
keren wierp ze 5,.59 meter. Erg knap! Als laatste een 600
meter in de zaal. Dit waren kleine rondjes. Je moest zelfs
zes rondjes rennen. Anne liep naar een prachtige tijd van
2.41.0 minuten.
Een hele leuke, gezellige wedstrijd met prachtige
prestaties!

De jongens A1 mochten de spits afbijten met het
kogelstoten. De ervaren wedstrijdganger Mike stootte
een dik pr van 5,71 meter. De andere twee jongens deden
het ook heel goed. Beiden stootten ruim over de 5 meter
heen. Heel knap voor deze twee heren die aan hun eerste
wedstrijd deelnamen. Het volgende onderdeel was het
sprinten. Doordat de veters goed vastgemaakt werden
liepen de drie heren naar hele goede tijden. Wat onze
jongens goed deden was het doorlopen naar de achterste
lijn. Sommige andere pupillen liepen tot de eerste lijn,
die van de 40 meter was.
Jongens pupillen A1
17. Mike van Dijk
25. Jasper Eppink
37. Arthur Mazouard

Kogel
5,71
5,32
5,10

Ver
3,20
2,82
2,67

50 m
8,7
9,0
10,2

totaal
1168
1020
812

600m
2.26,5
2.26,8
2.44,6

Meisjes pupillen A1
9. Anne Kuperus

Kogel
5,59

Hoog
1,10

50 m
9,0

totaal
1171

600m
2,41.0

Crosscompetitie Amstelveen 13-2-2010
Jirina van Kesteren
Op deze hele koude dag werd de laatste cross van de
competitie gelopen voor de finale. Vijf AV Haarlemmers
kwamen in de actie op de paardenbaan in het
Amsterdamse bos. Het parcours was erg hard en glad.
Het gras leek wel een hobbelbaan met allemaal kleine
hobbeltjes. Iedereen moest goed opletten om niet door
hun enkels te gaan. Gelukkig ging het bij de
Haarlemmers erg goed. Karel bij de B junioren, Esther bij
de C junioren, Jason bij de D junioren en Mike bij de
pupillen A1 hebben zich geplaatst voor de finale op 20
maart 2010 in Wieringerwerf.
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Jongens junioren B
8. Karel Brasser

5000 m
19,42

Meisjes junioren C
4. Ether Kiel

2000 m
7,55

Jongens junioren D1
12. Jason Komen

2000 m
8,23

Meisjes pupillen A2
32. Iris Komen

1500 m
8,15

Jongens pupillen A1
14. Mike van Dijk

1500 m
7,03

Sneeuwpret, zondag 24 januari 2010
Trainer Bob: “De derde sneeuwtraining van dit seizoen was weer een succes. Dit keer leuk sneeuwpoppen
gemaakt en daarna weer gesloopt.”
Trainer Jirina: “De enorme sneeuwpoppen die deze training werden gemaakt waren een kop groter dan ik!
Geweldig om te zien hoe iedereen in de weer was om de mooiste sneeuwpop te maken. Volgend jaar
weer?”

Sam en David: “toen we aankwamen gingen we meteen een sneeuwbal maken. het duurde heel lang
voordat we moesten stoppen. we kregen hele koude tenen.  “
Jasper: “het was best wel luik”

Jessica: “wij hebben 2 sneeuwpoppen gemaakt grooter dan de juf en de meester. het was super leuk  “
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Iris: “Deze training was super leuk. Ik wou dat het altij sneeuwde.”
Gijs en Joost: “We hebben met een groepje een sneeuw pop gemaakt en het was heel leuk.”

Charlotte: “we hebben een grote sneeuwpop gemaakt en die daarna kapot gemaakt.”
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WISSELSTORING! aanvullingen en verbeteringen op het vorige nummer
In de vorige Wissel ontbraken de ranglijsten van de junioren D. Hierbij zijn ze alsnog.

Ranglijsten D-junioren 2009
JONGENS
60 m (Indoor)
1. Siem Boot
2. Sergio Sjak-Shie
60 m horden (indoor)
1. Luuk Verzijden
2. Sergio Sjak-Shie

9,10 (et)
9.56 (et)
12,51 (et)
13,72 (et)

80 m
1. Angelo Lolis
2. Siem Boot
3. Luuk Verzijden
4. Sergio Sjak-Shie
5. Paul Zuiderduin
6. Guus van Zijl
7. Joaquim Wiers
8. Siem Prins

10,6
11,3
11,9
12,38 (et)
12,9
13,83 (et)
14,0
14,7

80 m horden
1. Angelo Lolis
2. Luuk Verzijden
3. Paul Zuiderduin
4. Thomas Buckens
5. Sergio Sjak-Shie
6. Siem Prins

14,2
16,8
17,8
18,5
19,46 (et)
19,8

150 m
1. Siem Boot
2. Paul Zuiderduin
3. Siem Prins

20,5
26,1
27,1

600 m
1. Angelo Lolis
2. Siem Boot
3. Paul Zuiderduin
4. Siem Prins
5. Joaquim Wiers
1000 m
1. Luuk Verzijden
2. Jelle Rienstra

1.54,5
1.55,4
2.10,0
2.29,7
2.31,7
3.24.02
3.38.71

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Siem Boot
Angelo Lolis
Paul Zuiderduin
Guus van Zijl
Sergio Sjak-Shie
Siem Prins
Joaquim Wiers

Verspringen
1. Angelo Lolis
2. Siem Boot
Luuk Verzijden
4. Paul Zuiderduin
5. Sergio Sjak-Shie
6. Siem Prins
7. Joaquim Wiers

3.40,0
3.40,3
3.59,9
4.06,96
4.07,57
4.33,2
5.33,63

7.

60 m
1. Esther Kiel
2. Emma Peeters
3. Myrea den Ridder

8,9
9,0
11,4

4,83
4,08
4,08
3,87
3,68
2,97
2,75

60 m horden
1. Esther Kiel

11,8

150 m
1. Esther Kiel

22,4

Hoogspringen
1. Angelo Lolis
2. Paul Zuiderduin
Luuk Verzijden
3. Thomas Buckens

1,35
1,30
1,30
1,15

Kogelstoten
1. Angelo Lolis
2. Luuk Verzijden
3. Paul Zuiderduin
4. Siem Prins
5. Siem Boot
6. Sergio Sjak-Shie

8,37
7,16
6,86
5,74
5,58
5,12

Discuswerpen
1. Paul Zuiderduin
2. Siem Prins
3. Siem Boot

14.44
11.35
11.05

Speerwerpen
1. Angelo Lolis
2. Paul Zuiderduin
3. Siem Boot
4. Siem Prins
5. Luuk Verzijden
6. Joaquim Wiers

21,98
19,77
15,20
13,84
12,08
10,87

Sergio Sjak-Shie

10,25

MEISJES

600 m
1. Esther Kiel
2, Emma Peeters
3. Myea den Ridder
1000 m
1. Esther Kiel

1.51.49
2.06,8
2.48,2
3.29,5

Verspringen
1. Esther Kiel
2. Emma Peeters
3. Myrea den Ridder

4,48
4,28
2,58

Hoogspringen
1. Esther Kiel

1,35

Kogelstoten
1. Esther Kiel
2. Emma Peeters
3. Myrea den Ridder

8,89
8,11
6,11

Discuswerpen
1. Esther Kiel

18,86

Speerwerpen
1. Esther Kiel

12,33

In het vorige nummer van De Wissel stonden de clubrecords outdoor. En daar is een fout in geslopen. Er is namelijk
vergeten een prachtig clubrecord te vermelden: dat van Tara van Schie op de meerkamp voor A-junioren. Tara’s clubrecord
betekende een verbetering van dat van Brenda Stoete uit 1990 met 114 punten. Het geldt ook als clubrecord voor de
vrouwen senioren. Tara leverde haar prestatie tijdens het Nederlands Kampioenschap meerkamp in Sittard op 11 en 12 mei
2008. Het was haar laatste wedstrijd voor AV Haarlem, want tien dagen later werd ze overgeschreven naar AAC in
Amsterdam. Hier ontwikkelt ze zich verder tot een all round atlete. We zullen nog zeker van haar horen. In aanvulling op
de clubrecordoverzichten uit het vorige nummer treft u daarom op de volgende pagina alle clubrecords op de meerkamp op
een rij. Dus ook dat van Tara.
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Clubrecords meerkampen baan, stand 1 januari 2010
Junioren D jongens
Patrick Been,
3754 punten
Haarlem, 5 en 6 oktober 1985
80 meter
10,6
(645)
verspringen
4,97
(615)
speerwerpen
30,62
(505)
80 meter horden
14,4
(431)
hoogspringen
1,50
(623)
kogelstoten
7,81
(411)
1000 m
3.23,1
(524)

Junioren D meisjes
Tara van Schie,
3083 punten
Gorinchem, 27 en 28 september 2003
60 meter horden
10,27
(572)
hoogspringen
1,35
(499)
speerwerpen
23,30
(384)
verspringen
4,78
(576)
kogelstoten
10,52
(547)
600 meter
1.53,22 (505)

Junioren C jongens
Stein Metten,
5333 punten
Heerhugowaard, 17 en 18 mei 2003
100 meter
12,5
(707)
verspringen
5,35
(689)
kogelstoten
12,51
(636)
hoogspringen
1,60
(702)
100 meter horden
14,9
(712)
discuswerpen
34,59
(542)
speerwerpen
40,87
(651)
1000 m
3.00,6
(694)

Junioren C meisjes
Tara van Schie,
3925 punten
Haarlem, 5 en 6 juni 2005
80 meter horden
12,85
(604)
hoogspringen
1,45
(582)
kogelstoten
9,47
(497)
150 meter
19,64
(652)
verspringen
5,14
(648)
speerwerpen
23,36
(386)
600 meter
1.49,34 (556)

Junioren B jongens
Walter Kruk,
5784 punten
Vught, 27 en 28 juni 1987
100 meter
11,54
(744)
verspringen
6,49
(695)
kogelstoten
11,64
(585)
hoogspringen
2,01
(813)
110 meter horden
14,78
(876)
discuswerpen
29,49
(454)
polsstokhoogspringen 3,40
(457)
speerwerpen
47,06
(545)
1500 m
4.50,63 (615)

Junioren B meisjes
Tara van Schie,
4388 punten
Best, 30 juni en 1 juli 2007
100 meter horden
15,28
(805)
hoogspringen
1,51
(632)
kogelstoten
11,41
(622)
200 meter
26,17
(782)
verspringen
5,31
(645)
speerwerpen
26,19
(405)
800 meter
2.46,79 (497)
Junioren A meisjes
Tara van Schie,
4161 punten
Sittard, 11 en 12 mei 2009
100 meter horden
16,68
(633)
hoogspringen
1,54
(666)
kogelstoten
9,72
(511)
200 meter
26,31
(770)
verspringen
5,36
(660)
speerwerpen
26,99
(420)
800 meter
2.46,43 (501)

Junioren A jongens
Niels Terol,
5987 punten
Haarlem, 1 en 2 oktober 1994
100 meter
11,4
(723)
verspringen
6,34
(661)
kogelstoten
11,66
(586)
hoogspringen
1,72
(560)
400 m
57,6
(493)
110 meter horden
16,8
(620)
discuswerpen
37,64
(617)
polsstokhoogspringen 3,80
(562)
speerwerpen
56,12
(680)
1500 m
5.13,4
(485)

Senioren mannen
Jeltjo Doornbosch,
6566 punten
Vlissingen 15 en 16 september 1962
100 meter
11,2
(786)
verspringen
6,68
(739)
kogelstoten
13,64
(706)
hoogspringen
1,65
(504)
400 m
52,6
(693)
110 meter horden
15,7
(740)
discuswerpen
39,30
(650)
polsstokhoogspringen 3,25
(418)
speerwerpen
54,90
(661)
1500 m
4.41,8
(669)

Senioren vrouwen
Tara van Schie (A),
4161 punten
Sittard, 11 en 12 mei 2009
100 meter horden
16,68
(633)
hoogspringen
1,54
(666)
kogelstoten
9,72
(511)
200 meter
26,31
(770)
verspringen
5,36
(660)
speerwerpen
26,99
(420)
800 meter
2.46,43 (501)
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Interview
Gerard van Kesteren: “Aan verplichte verenigingstaken heb je niks; het moet vanuit je zelf komen”
Leo van der Veer
Gerard zat 5½ jaar in de Technische Commissie, vervulde o.a. de rol van secretaris, fungeerde als aanspreekpunt voor de
Atletiekunie voor wat betreft de competitie en verzorgde de ranglijsten en het jaarverslag. Onlangs gaf Rob Schlüter te
kennen dat hij, na vele jaren het clubblad en de site te hebben verzorgd, zich zou willen concentreren op het technisch
beheer van de website. Gerard toonde zich bereid Rob op te volgen, maar stopt dan met zijn werk voor de TC. Niels Ran
treedt aan als nieuw lid van de TC.
Gerard is dus één van die mensen die zich met veel plezier voor de club inzetten. Reden genoeg voor een interview.
Hoe ben jij bij AV Haarlem terecht gekomen?
“Toen mijn dochter Jirina op atletiek ging – ze was toen
10 jaar – ging ik met haar loopschoenen kopen. Ik heb
toen ook mijn eerste loopschoenen gekocht. Afgeprijsde
exemplaren, want je weet maar nooit hoe snel het schip
strandt. Ik had nooit eerder aan sport gedaan, maar wilde
toch een keertje de toenmalige TROS-loop doen. Het
parcours ging tweemaal langs ons wijkje. Dus heb ik op
mijn 40ste jaar de stoute schoenen aangetrokken.
Niet veel later richtte AV Haarlem een recreantengroep
op. Dat leek me wel wat. Met een stok achter de deur
gaat het immers altijd beter. Onder leiding van Rob
Schlüter heb ik toen veel progressie geboekt. Rob was
zelf een goede atleet geweest, vooral op de
springonderdelen en was gewend te werken aan betere
prestaties. Hij gaf dan ook behoorlijk zware allround
trainingen. Lange tijd kon mijn motto dan ook zijn: ‘hoe
ouder hoe sneller’.
Inmiddels was onze zoon Yashin ook op atletiek gegaan
en nog wat later volgde mijn vrouw Annette. Opeens
waren we een atletiekfamilie”.

zeven moest dus meedoen met de ‘senioren’. Jongelui
dus. Ik was de pineut. Het startschot ging. Ik had net
druk gezet in de blokken, toen al die lui me aan alle
kanten voorbij vlogen. Toch nog binnen de 30 seconden
gefinisht. Die jongens hadden toen hun koffie al op.
Maar als ik de vraag mag veranderen in ‘Waar ben je het
meest trots op?’ dan denk ik toch dat het de 600 metertjes
zijn op de onderlinge wedstrijden. Ik heb één keer in de
buurt van de 1.50 min. gelopen. Maar de jaren gaan nu
tellen. De laatste keer, eind september, was het nog net
onder de 2 minuten. Waarschijnlijk was het de laatste
keer. Dus helaas is het niet meer: hoe ouder hoe sneller”.
Wat doe je beroepshalve?
“Ik werk bij een kenniscentrum op het gebied van
verkeer en vervoer. Het is ingesteld om gemeenten,
provincies en stadsregio’s te helpen bij hun beleidswerk.
Ik ben adviseur voor het openbaar vervoer.”
Dat heeft dus alles te maken met jouw boek, “ Berigt aan
de heeren reizigers ”
“Ja, dat klopt. Ik ben er erg lang mee bezig geweest:17
jaar. Soms heel intensief en soms een hele tijd niet.
Hollen en stilstaan dus. Het moest allemaal in de vrije
tijd. Een uurtje ’s avonds schiet dan niet op. Een paar
keer ging er materiaal mee op vakantie. Maar ik heb ook
wel eens een jaar vrijwel niets aan het boek gedaan. De
laatste twee jaar waren heel intensief. Het is overigens
niet alleen ‘mijn’ boek. Ik heb het geschreven met de
oud-directeur van het gemeentevervoerbedrijf van
Utrecht, Piet Brouwer. Ik heb er leuke reacties op
ontvangen. De leukste was wel dat de directeur-generaal
Mobiliteit van Verkeer en Waterstaat zijn directeuren en
afdelingshoofden de dienstopdracht gaf het boek te
lezen.”

Aan wat voor soort wedstrijden doe je mee?
“Ik heb nu zo’n acht keer de TROS-loop / Achmea-loop
gedaan. Twee keer de grachtenloop en verder een aantal
10-kilometerlopen in het Kennemercircuit. En natuurlijk
de onderlinge wedstrijden voor recreanten. En nu
vergeet ik nog bijna de leukste wedstrijden: de
langeafstandestafettes. Ik heb driemaal meegedaan aan de
Run in Winschoten met een team van AV Haarlem. Dat
is een 10 x 10 km wedstrijd, eind september. We
verbleven voorafgaand en erna in de herberg van
Bellingwolde, dat “gerund” werd door twee oud-AVHaarlemmers. Ons team werd door hen gesponsord en
gecaterd. Heel erg leuk. De tweede keer zat ook Yashin
in ons team en de derde keer was ook Jirina van de partij.
En een andere wedstrijd is de Rondom Haarlem estafette.
Nou ja wedstrijd…, hoewel iedereen tot het gaatje gaat
mag het officieel geen wedstrijd heten. Heb ik tweemaal
gedaan”.

Viel je daarna in “een zwart gat”, of heb je iets anders
gevonden?
“Nee hoor. Het is heerlijk dat het af is. Al wil ik ooit nog
wel eens een paar ‘rafels’ uitzoeken. Ik ben begonnen
met een cursus Spaans aan de Volksuniversiteit. Gewoon
omdat ik helemaal nul-komma-nul van die taal kende.
Terwijl er wel 400 miljoen Spaanssprekende mensen zijn.
Als het cursusjaar in april eindigt ga ik me weer aan mijn
oude hobby wijden: piano”.

Wat is je beste onderdeel/afstand?
“Nou, ik ben nergens goed in. Mijn eerste 10 kilometer
onder de 50 minuten moet ik nog lopen. Ik heb een paar
jaar terug meegedaan aan een instuifwedstrijd met
elektronische tijd op onze eigen baan. Hij stond ook open
voor ‘masters’. Oudjes dus. Op de 100 meter kwam ik net
niet onder de 14 sec. (14,04). Op de 200 meter waren er
zeven masters, terwijl er maar zes banen zijn. Eén van de

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag de opmaak van
het clubblad te willen gaan verzorgen, en gelijk lid te
worden van de communicatiecommissie?

14

“Ik ben eigenlijk al heel lang met tekst, redigeren, taal en
blaadjes bezig. En het staat ook heel dicht bij wat ik in
mijn werk doe. Ik studeerde planologie en omdat ik
besefte dat schrijven voor een planoloog erg belangrijk is
om ideeën over te brengen, ben ik toegetreden in de
redactie van het vakblad Rooilijn. Het werd gemaakt
door studenten en docenten. Daar heb ik leren schrijven
en redigeren van ingezonden artikelen. Ook veel
themanummers gemaakt. Ik ben tweemaal drie jaar lid
van de redactie geweest. Eerst als student, later als extern
redactielid. Later heb ik ook nog drie jaar meegedraaid in
de redactie van IJsselmeerberichten, het orgaan van de
Vereniging tot behoud van het IJsselmeer. Vele jaren
later hielp ik mee bij het parochieblad van onze kerk.
In mijn werk maak ik geregeld rapporten en korte
berichten. Het is de kunst een blad zo te maken dat
degene voor wie je het maakt het ook daadwerkelijk wil
lezen. Dat betekent: een logische indeling van het blad
en per artikel een aandachttrekkende kop, snel de kern
raken, korte zinnen, leuke quotes, witregels om adem te
halen, waar mogelijk ondersteunende illustraties en
‘vaste’ pagina’s voor ‘vaste’ onderdelen. Het lastigste is
misschien nog wel om niet over de pagina te lopen
(‘wezen’). Je moet dan indikken.
Ik vind het een hele leuke uitdaging. De Wissel heeft het
afgelopen jaar al een hele slag gemaakt. Maar ik hoop nog
wat verbetermogelijkheden te vinden”.

En hoe zou de site beter tot z’n recht komen?
“Laat ik beginnen te zeggen dat we met het uiterlijk van
onze website helemaal geen slecht figuur slaan in
atletiekland. En het historiedeel van Frank van
Ravensberg kent zijn gelijke niet in Nederland. Het
probleem is alleen het geringe nieuwsaanbod vanuit de
club, verslagen etc. Er is te weinig actualiteit te vinden.
En de site is niet interactief. Er zijn diverse
mogelijkheden om de jeugd via de site met elkaar in
contact te brengen. Ook daar hoop ik mijn steentje aan
bij te kunnen dragen”.
Hoe sta jij tegenover de figuur waarin het verrichten
van (overzichtelijke) verenigingstaken een verplicht
nummer zou zijn?
“Daar ben ik op tegen. Veel mensen hebben het al druk
genoeg en een verplichting werkt niet echt. Je moet een
klik hebben met atletiek, de club en de mensen
eromheen. Het moet echt vanuit jezelf komen. Niks
verplichten. Maar andersom kan ik het wel iedereen
aanraden om actief te zijn in de club. Want het is best
uniek dat een uiterst gemêleerd gezelschap - jong & oud,
hoogleraar & loodgieter, gezond & functioneel beperkt,
getalenteerd & recreatief - TEGELIJK bezig is met sport.
Je komt bij ons veel bijzondere mensen tegen. De groep is
zo divers dat er voor iedereen wel een passende taak is”.

Door René Ruis

VAN HET LANGE-AFSTANDFRONT

Door René Ruis

Daar zijn we weer, voor de eerste keer in het jaar 2010
(spreekuit: twintig-tien). Dus allemaal nog de beste
wensen!! Deze winter staat/stond in het teken van het
Corus/Runnersworld cross circuit. Acht crossjes,
waarvan de eerste twee in het vorige clubblad zijn
vermeld. Verder dus met:

Prijsvraag: wat is er zo mooi aan 343 (Zie voor
voorwaarden onderaan)

-7 februari Castricum bosloop
M40 11,2km
M45 11,2km

22. Jeroen Peeters 55.05
15. Frank Peeters 49.39

-13 december Haarlemmermeersebos:
C/Djun: 2,5km
A/B Neo senioren:
M40: 10km
M45: 10km

19. Siem Boot: 13.21
8. Simon Nijland tijd ?
17. Jeroen Peeters 50.28
12. Frank Peeters 44.17
14. Adrie Tol 45.27
M60:10km
3. René Ruis 51.29
In de tussentijd wordt de halve van Egmond afgelast!
(Watjes, zeker de winter van ’63 niet meegemaakt)
-17 januari Zaanland cross: geen a.v.Haarlemmers
kunnen spotten. Waar Egmond het laat liggen, gaat
Zaanland gewoon door.

-21 februari Phanos boscross: AFGELAST! Een cross
aflasten?!?! Ja, het was een gekke winter, niet extreem
koud, maar wel veel sneeuw. Het dooide erg zodat het
parcours te glibberig en te onbegaanbaar was.
Tot slot: 7 maart Heiloo Parkloop
Een zwaar, moeilijk parcours. Koud 2gr, wind en zon,
maar bevroren grond. Dat was erg lastig met veel
molshopen en paardepaden.
Als enige mocht ik de prijs voor het deelnemen aan
tenminste 5 crossjes in ontvangst nemen: een prachtige
fleece deken met riempjes erom heen met handvat.
Bedankt Runnersworld!
Neosenioren. 3,5km
6. Simon Nijland 12.21
M40 9km
11. Jeroen Peeters 42.43
M45 9km
10, Frank Peeters 37.56
M50 9km
14. René Ruis 42.53

-24 januari Beeckestijn cross: weer versgevallen sneeuw,
viel mee met gladheid alleen bovengetekende liep daar
en een fotograaf (Bert Boesten) die alles voor de
eeuwigheid vastlegde.
M60: 9.3km
6. René Ruis 50.00
Bij de inschrijving kreeg ik nr.343. “ik heb een mooi
nummer voor u” zei de mevrouw aan het inschrijftafeltje. Wat wist zij? 343 is inderdaad een mooi
nummer.

Intussen gaan we naadloos over in het zomer/wegcircuit.
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Nieuws:
Runnersworld en sportsupport zijn uit elkaar en hebben
nu ieder hun eigen circuit.
En dan nog de onafhankelijke circuitloop, waarvan bijna
elke dag advertenties in het HD staan.
Kortom kalender 2010:
Zondag 21 maart Runnersworld Spaarnwoudeloop
Zondag 28 maart Circuitloop
Zondag 11 april
Rhenus logistics run
Zondag 18 april
zorgspecialistloop
Zondag 25 april
Lions Heuvelloop organiseren
wijzelf met Runnersworld
Zondag 16 mei
GGZ in Geestloop

Zondag 16 mei
Zondag 6 juni
Vrijdag 18 juni
Zondag 20 juni
Zaterdag 11 september
Zondag 26 september
Zondag 17 oktober

Pim Mulierloop
letterenloop
grachtenloop
Marquetteloop
Pierloop
ZKA-loop
Heemstedeloop

Hoe zit het nu met de prijsvraag? Waarom is 343 een
mooi getal? Voor het mooiste antwoord een koek naar
keuze uit de kantine. Oplossingen in het volgende
nummer.

Oudejaarsloop Den Helder, Noordkop, 31 december 2009

door John Komen

mogelijk voor de start naar buiten om bevriezing te
voorkomen. Hopen dat het startschot zo snel mogelijk
valt, en hard weg om weer warm te worden.
De eerste kilometers waren goed te doen, lekker in een
pelotonnetje en daarna wind in de rug op het strand.
Na een venijnige klim met tegenwind terug door de
duinen waar het pak uit elkaar viel in eenzame
strijders. Zelfs de nodige schaatservaring kon een
lelijke val niet voorkomen. Het schijnt dat de laatste
kilometers door een prachtig stukje natuur gingen,
maar ik had er geen oog meer voor. Dankzij de kou lag
het tempo toch vrij hoog - verlangen naar een warme
kantine doet wonderen - en waren de eindtijden heel
redelijk:
7. Emrys Komen (5k) : 20:33
28. Jason Komen
(5k) : 25:22
M40
3. Martin Komen (10k): 39:55
25. John Komen
(10k): 49:55

John (midden) in korte ! broek
De beruchte klim naar Fort Kijkduin was helaas
geschrapt, wegens gladheid, maar er bleef voldoende
heroïek over. Hardlopen op natuurijs … met de nodige
glij- en valpartijen, wel op een prachtig parcours door
besneeuwde duinen en bevroren strand. Zowel de 5
km als de 10 km kregen extra cachet door een heuse
broederstrijd: AV Haarlem junior Jason Komen tegen
neef Emrys Komen (A junior, Lewes AC), en John
Komen tegen broer Martin (ook Lewes AC) op de 10
km, mannen 40+.
Warming up in de kantine van FC Den Helder, vaste
sparringpartner van AZ in het voorseizoen, en zo kort

Helaas een zware nederlaag voor de AV Haarlem
renners. Maar wat smaakten die oliebollen goed na
afloop! Deze wedstrijd is een echte aanrader.

SprAAk nAAst de bAAn

“...................”
“kom op, we gaan, een koppie warmte bij Joop”

“hallo”
“hoi”
“.....”
“.....”
“tijd niet gezien”

“heb je het niet gehoord, Joop is er niet, hij is gevallen”

“nee, en nog steeds koud”

“weet ik niet”

“weet je nog de week voor Kerstmis, al die kinderen
sneeuweballen gooien”

“zullen we samen ’s in de kantine gaan staan?”

“nee, dat had ik niet gehoord”
“bij de NK indoor in Apeldoorn, op de tribune,
gestruikeld over een jas”

“krijg nou wat, wie staat er nu in de kantine?”

“gelukkig waren er twee weken geen trainingen”

“nee, niks voor mij”
“maar je weet toch, de slogan van de vereniging is: de

“en toen meteen in het nieuwe jaar : weer
sneeuweballen gooien”

club dat ben je zelf”
“nou en, wat bedoel je?”

“en nu dik in maart, nog steeds koud”

“nou, dat je zelf wat aan de vereniging moet helpen en
niet erop moet rekenen, dat altijd anderen dat doen”

“kom we gaan een kop koffie halen in de kantine”

|”wacht nou effe, de kinderen vinden het toch leuk als
we hier nog effe blijven zitten”

“goed plan, maar wel samen, alleen vind ik dat eng”

“ok, samen dan toch”

“ok, maar niet te lang, ik begin te bevriezen”
“.......................”
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Fysiotherapeuten Velserstraat
Is een fysiotherapiepraktijk waar vier therapeuten met verschillende specialisaties
samenwerken.
Bij Floris Siegelaar, Jos Peters, Saskia Pauel en Ariette Lengkeek kun je terecht voor:








Fysiotherapie
Manuele therapie, waaronder KISS
Kinderfysiotherapie
Haptonomie
Cranio-sacraal therapie
Triggerpointbehandeling d.m.v. Dryneedling
Revalidatie en herstel na operatief ingrijpen en blessures

Behalve voor blessurebehandeling, hebben we ook aandacht voor blessurepreventie.
D.m.v. Functional Movement Screen of Selective Functional Movement Assessment testen we of het
lichaam in balans is en hoe de training, indien nodig, kan worden aangepast.
Ons adres:
Fysiotherapeuten Velserstraat
Velserstraat 4
2023 EC Haarlem
tel.:
e-mail:
web:

023-5264668
ftvelserstraat@hetnet.nl
www.fysiovelserstraat.nl
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WIJ ZOEKEN NOG ADVERTEERDERS

De prijzen voor deze pagina bedragen o.b.v. 6 nummers per jaar:
1/2 pagina à € 125,00 per 1 jaar, en € 225,00 per 2 jaar
1/1 pagina à € 225,00 per 1 jaar, en € 400,00 per 2 jaar
Ook is er nog advertentieruimte op de achterzijde van het omslag beschikbaar.
De prijzen hiervan bedragen o.b.v. 6 nummers per jaar:
1/2 pagina à € 175,00 per 1 jaar, en € 300,00 per 2 jaar
1/1 pagina à € 300,00 per 1 jaar, en € 500,00 per 2 jaar
Genoemde prijzen zijn gebaseerd op 6 nummers per jaar.
Bovendien wordt éénmalig redactionele aandacht aan de adverteerder besteed.
De oplage bedraagt 250 stuks.

Inlichtingen en suggesties bij Leo van der Veer
email: veeradvies@planet.nl
telefoon werk/privé: 023-5270365
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JAARVERGADERING
Hierbij nodigen wij u uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op:

DONDERDAG 25 MAART 2010
Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders
welkom.
Plaats : in het krachtcentrum van A.V. Haarlem, Pim Mulier Sportpark te Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur

Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Bevestiging van het bestuur:
- als voorzitter: Dick Bais
3. - als bestuursleden: Tine Vos en Gerlies Nap
4. Ingekomen stukken
5. Mededelingen
6. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen
7. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2009
8. Goedkeuring jaarverslagen
a. Secretaris
b. Penningmeester
c. Kascontrole commissie
d. Technische commissie
8. Het beleidsplan
9. Vaststellen van de begroting 2010
10. Ingekomen voorstellen
11. Rondvraag
12. Sluiting
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend,
uiterlijk 15 maart 2010, bij de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 2024
AR Haarlem of per e-mail: Peter.pijnaker@tip.nl
Eventuele voordrachten van kandidaten voor het bestuur dienen ondertekend door 5
leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat 10 dagen voor de
vergadering te worden ingediend bij de secretaris; uiterlijk 15 maart 2010.
Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.
Namens het bestuur
Peter Pijnaker

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2009
Degene die het volledige financieel verslag over 2009 vóór de jaarvergadering wenst
te ontvangen dient onderstaande strook uiterlijk15 maart te sturen aan de secretaris;
of mail naar Peter.pijnaker@tip.nl Het verslag zal binnen 1 week aan u worden
toegezonden.
Ik wil graag het uitgebreide financieel verslag over 2009 ontvangen
Naam…………………………………..
Adres………………………………….
Postcode en woonplaats…………….
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING (concept)
Datum: 31 maart 2009
1.

Opening.
Waarnemend voorzitter Joop van Drunen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom
en in het bijzonder de leden van verdienste René Ruis en Ruud Wielart,
Inclusief het bestuur zijn 16 leden aanwezig.
Er wordt een minuut stilte gehouden voor recentelijk overleden leden.
In het afgelopen jaar oud lid Emile Bleijswijk en op 13 januari Bap van der Pol, lid sinds 1951 en
oprichter van de Bappers (Hardloopgroep Bap van de Pol).
Er is in het afgelopen jaar in de voorronden van de competitie matig gepresteerd,
uitzonderingen daargelaten. Helaas heeft geen enkele atleet van AV Haarlem zich geplaatst
voor de Nederlandse baan kampioenschappen; dat moet beter kunnen.
In het jaarverslag van de technische commissie zijn de prestaties opgesomd.
Er moet met meer inzet getraind worden om de prestaties te verbeteren. Ook wegblijven van de
training is funest; het gaat juist om de regelmaat en inzet als je beter wilt presteren.
Positief en vermeldenswaard zijn de prestaties van Sander Rotteveel: op het Open NK voor
gehandicapten 31 mei/1 juni in Emmeloord werd Sander in zijn categorie Nederlands kampioen
op de 100 en de 200 meter.
René Moesman won op het NK Masters in Drunen (14 en 15 juni) in de categorie 40+ een
bronzen medaille: op de 100 m werd hij (dus) derde in een tijd van 12,24 sec.(+0,4 m/s).
De vereniging had 2008 een totaal van 197 leden; in 2007 waren het er 198.
Met zustervereniging KAV Holland heeft in het afgelopen jaar op bestuurlijk niveau geen
overleg plaats gevonden. Er wordt op uitvoerend niveau samengewerkt in de Wedstrijd
Organisatiecommissie en de Kantine Exploitatiecommissie.
De financiële situatie van de vereniging is goed. Zie het jaarverslag van de penningmeester.

2.

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Mededelingen.
Nico Hulsbosch, die door het bestuur was uitgenodigd in verband met zijn 25-jarig
lidmaatschap van de vereniging voor de uitreiking van de prestatiebekers en onderscheidingen,
heeft de secretaris laten weten niet aanwezig te kunnen zijn in verband met bezigheden elders.

4.

Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen.
De bekers voor de C-D junioren worden uitgereikt door Niels Ran.
De prestatiebeker meisjes C-en D junioren aan:
- Esther Kiel voor haar prestatie op de 1.000 m: 3.34’,92”.
De prestatiebeker jongens C-en D junioren aan:
- Jelle Rienstra voor 11’60” op de 80 m. (Jelle is helaas niet aanwezig, maar zal de beker bij de
volgende training ontvangen).
De bekers voor de A-junioren en de senioren worden uitgereikt door Ruud Wielart.
De prestatiebeker voor de meisjes A-junioren aan:
- Larissa Scholten voor haar PR op de 800 m: 2’22”.
De prestatiebeker senioren aan:
- Niels Ran, voor z’n prestatie van 1,90 m bij het hoogspringen en
- Frank van der Peet voor zijn prestatie als A-junior: 55’32” op de 400 m (Frank is helaas niet
aanwezig, maar zal de beker bij de volgende training ontvangen).
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De onderscheidingen worden uitgereikt door René Ruis aan:
- Nico Hulsbosch voor z’n 25 jarig lidmaatschap en 3 jaar bestuursfunctie. (De heer
Hulsbosch is helaas niet aanwezig, maar zal de onderscheiding toegestuurd krijgen).
en
- Dick Bais voor z’n 40 jarig lidmaatschap en 6 jaar secretaris in het bestuur.
Dick is met de vereniging 6 jaar lang 2e van Nederland geweest in de hoofdklasse, nu
eredivisie.
5.

Jaarverslag secretaris, de penningmeester, kascontrolecommissie en de technische commissie.
De jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, kascontrolecommissie en technische
commissie zijn akkoord.
Naar aanleiding van de rapportage door de penningmeester wordt de vraag gesteld of het
Jeugdfonds aan een reglement is gebonden. De penningmeester, de heer Kooij, antwoordt dat
dat niet zo is en dat het Jeugdfonds apart genoemd wordt i.v.m. de zichtbaarheid.

6.

Verkiezing van het bestuur.
Leo van der Veer wordt gekozen als commissaris.
Peter Pijnaker wordt herkozen als secretaris.

7.

Vaststellen van de begroting 2009.
De begroting voor het jaar 2009 is akkoord.
Er wordt gevraagd of het huren van de accommodaties duurder is geworden nu dat er via SRO
wordt gehuurd. Joop antwoordt dat de kostenstijging voor de baanhuur ca 3% is. Het Kennemer
Sportcenter is wel duur met een tarief van € 75,= per uur.

8.

Ingekomen voorstellen.
Geen.

9.

Verkiezing kascommissie.
Niels Ran en Bert Boesten worden gekozen in de kascommissie.

10.

Rondvraag
René Ruis wijst de aanwezigen op het net uitgekomen Postuum Vriendenboek van Wim
Aaij. Leo van der Veer heeft hier veel aandacht aan besteed en heeft samen met andere (ex)
leden de opmerkelijke persoonlijkheid die Wim was beschreven.
Wim is 40 jaar geleden op 21-jarige leeftijd aan botkanker overleden, maar de herinnering aan
hem is in ruime kring levend door zijn atletische, intellectuele, artistieke en literaire
kwaliteiten.
De herinnering aan Wim is er bij zijn clubgenoten van Atletiekvereniging Haarlem, maar ook
bij studiegenoten zoals de schrijver L.H. Wiener.
Zijn prestaties als atleet en vele talenten worden in dit boekje geschetst middels het ophalen
van de herinneringen aan Wim. Het is een aangrijpend en hartverwarmend vriendenboek.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is de onderlinge wedstrijden in op een vroegere datum
te doen, nu is het vaak in oktober. Is september niet mogelijk?

Joop antwoordt dat er in september vaak finales zijn en dat het daarom moeilijk kan.
René zegt te zullen proberen de onderlinge wedstrijden zo vroeg mogelijk te plannen.
Er wordt gevraagd of het niet goedkoper is om het clubblad “De Wissel” op het internet
bereikbaar te maken, of het via de mail te versturen.

Joop antwoordt dat de vereniging dit niet overweegt. Andere hebben verenigingen dit al
eerder gedaan, doch met als resultaat dat het clubblad aanzienlijk minder gelezen werd.
11.

Sluiting
Joop bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst ieder een sportief 2009 toe.
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JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2009; ATLETIEKVERENIGING HAARLEM
Van de secretaris, Peter Pijnaker

Het gaat René zeer aan het hart; maar het is
frustrerend om nee te moeten verkopen als het gaat
om dingen te doen voor de vereniging.

In memorium Martin Froom
Op 23 april 2009 is Martin Froom vlak voor zijn 22
verjaardag overleden ten gevolge van kanker. Rob de
Wit is gedurende de ziekteperiode regelmatig naar
hem toe geweest, hetgeen Martin heel fijn gevonden
heeft.
Martin kwam in de zomer van 2005 naar AV Haarlem.
Met zijn lange lichaam en zijn grote krullenbol was
Martin een opvallende verschijning. Opvallend was
ook de manier waarop hij zijn plekje veroverde in de
trainingsgroep. Martin was anders dat wist iedereen,
maar Martin werd al heel snel één van de jongens uit
de groep. Na een paar weken trainen had Martin zijn
favoriete onderdeel ontdekt. Martin ging
discuswerpen, het liefst zo veel en zo ver mogelijk.
Vele discussen gingen er door het luchtruim van de
atletiekbaan en al snel met leuk resultaat.

Het nieuwe bestuur
Het heeft even geduurd, maar het is gelukt een nieuwe
voorzitter te vinden die heel goed bekend is met de
vereniging. Dick Bais, reeds 40 jaar lid en gelauwerd
bij de laatste jaarvergadering, heeft de taak op zich
genomen.
Na het terugtreden van René hebben twee dames zich
gemeld voor bestuurlijke taken: Tine Vos en Gerlies
Nap. Binnen het bestuur is afgesproken dat zij direct in
functie treden. Op de aanstaande algemene
ledenvergadering op donderdag 25 maart aanstaande
moeten zij, net als Dick Bais, in hun functie worden
bevestigd.
De “additionele” taken die in het pakket van Joop
zaten (naast zijn voorzittersrol: beheerder van het
krachtcentrum; lid van de Wedstrijd Organisatie
Commissie Haarlem/Holland; vertegenwoordiger van
AV Haarlem in Stichting Exploitatie Kantine
Atletiekbaan; wedstrijdsecretaris Senioren en Junioren
A/B; gastheer in de kantine; begeleider van
wedstrijdploegen) worden en zijn reeds gedeeltelijk
over de andere bestuursleden verdeeld.

In memoriam Bab van der Pol
Op 3 februari is Bap van der Pol op 87 jarige leeftijd
overleden. Bap heeft de grondslag gelegd voor de Bap
van der Pol hardloopgroep “De Bappers”.
De historie van de Bappers gaat terug naar begin jaren
vijftig. Bap was lid van A.V. Haarlem en in de winter
mochten de Haarlem-leden zondags op het Ciosterrein trainen. Hier ontmoette Bap andere sporters
zoals Gerard Koel, Bas Fennis en Gerrit van de Bosch.
Ze besloten samen te gaan trainen en vormden
eigenlijk het begin van de Bap van der Pol
hardloopgroep. Wat later kwamen hier Ruud Kitseroo
en Ben Imthorn bij. Begin jaren 60 werd er getraind in
Leyduijn. In de tweede helft van de jaren 60 werden
de trainingen verplaatst naar de Waterleidingduinen
en men vond onderdak in de Oase met een eigen
kleedruimte achter het huis en deze situatie is nog
steeds zo.

De bezetting van de commissies

De jeugdcommissie:
-is er voor de organisatie van activiteiten voor pupillen
tot en met de B-junioren; 7-17 jarige jeugd.
Gerlies heeft het initiatief genomen om de commissie
opnieuw op te zetten.
Samenstelling: Gerlies, Jan Kuperus, Bob de Groot en
Saskia Buller.

De communicatie/pr-commissie:
- onderwerpen zijn de website, clubblad en nemen
initiatief om de communicatie met de leden en hun
betrokkenheid te verbeteren.
Samenstelling: Tine, Leo, Gerard v. Kesteren en Rob
Schlüter.

Lolke en Truus van Voorst gestopt
Lolke en Truus van Voorst stoppen na 30 jaar met het
vrijwilligerswerk voor de vereniging. Zij zijn actief
geweest als vrijwilliger voor allerlei taken op de
atletiekbaan, zoals o.a.: voorbereiding op de baan bij
wedstrijden en evenementen, inzet als jurylid bij
wedstrijden etc. Ook hebben zij meegedacht over de
gang van zaken binnen de vereniging en over hoe daar
sturing aan te geven.
De waardering van het bestuur voor hun fantastische
inzet is groot.

De technische commissie:
- onderwerp zijn de trainingen qua inhoudelijkheid, de
trainers, wedstrijddeelname en aanschaf materiaal.
Samenstelling: Dick, Joop, Rob. Ruud en Niels Ran.
Gerard van Kesteren is teruggetreden i.v.m. zijn
activiteiten voor de communicatie/pr-commissie.

De wedstrijdorganisatiecommissie
Afscheid van René Moesman
René Moesman heeft besloten te stoppen als
bestuurslid van AV Haarlem en heeft per 22 september
zijn taak neergelegd. Door de drukke werkzaamheden
op de school waar hij les geeft en de extra taken die hij
erbij heeft gekregen naast het lesgeven en tevens zijn
werk op Schiphol en Amerikaanse School ziet hij geen
mogelijkheid om meer tijd vrij te maken voor de club.

- spreekt voor zichzelf; is een commissie samen met
KAV Holland; voor Haarlem zijn hierin Joop en René
Ruis actief.

De Nieuwe jubileumcommissie
De vereniging bestaat op 8 oktober 2010 reeds 90 jaar.
Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren
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van evenementen en activiteiten om dit heuglijke feit
te vieren
Tine en Gerlies zijn de trekkers van deze commissie.
Overige leden zijn John Komen, Elly Dudock, Jirina
van Kesteren, Madelène Klaasen-Bos en Frank Peeters.

Ruud Wielart op het Kennemer Sportcenter
Op donderdag 17 september is het portret van Ruud
Wielart toegevoegd aan de Wall of fame
portrettengalerij aan het Kennemer Sportcenter.
Hoewel Ruud er zelf erg nuchter onder is, is dit een
meer dan terechte beloning voor zijn sportcarrière als
hoogspringer.
Naast diverse AV Haarlemmers was Stanley Brard,
hoofd opleidingen bij Feyenoord, bij de ceremonie
aanwezig.

Het clubblad
Leo en Rob hebben veel aandacht besteed aan een
nieuwe opzet voor het clubblad. Het streven is om met
vaste rubrieken te gaan werken.
De nieuwe opzet van het clubblad is naar tevredenheid
van het bestuur en hopelijk de leden. De gegevens
m.b.t. trainingen en de club zullen voortaan bij elkaar
geplaatst worden in plaats van op het eerste en laatste
blad. Tevens heeft de keuze voor een andere, betere
reprotechniek bijgedragen aan het betere uiterlijk.

De scholierenveldloop
Aan de scholierenveldloop op 14 oktober hebben 525
Haarlemse basisschoolleerlingen van de groepen 5 t/m
8 deelgenomen. Het geheel is uitstekend verlopen door
de vele vrijwilligers voor de organisatie; tevens heeft
het mooie weer bijgedragen aan de goede stemming.
Het was de 17e keer dat de loop plaats vond;
SportSupport en AV Haarlem organiseren gezamenlijk
deze loop, waarbij SportSupport voor de financiering
zorgt en AV Haarlem voor de organisatie op de baan.

De trainers
De vereniging verheugt zich over voldoende trainers
te beschikken.
- de Pupillen A en B worden getraind door Niels
Weller, Jirina van Kesteren en Bob de Groot
- de Junioren D door Niels Ran
- de Junioren B en C door Rob de Wit
- de Senioren, Lange-afstandgroep & Junioren A door
Ruud Wielart
- de Recreanten door Baltien de Wit.
Jaap van Deursen traint sinds eind januari de
langeafstandsgroep.
Sinds kort geeft Ineke Bonzen hordentraining op de
baan. Er mogen enkele van onze atleten bij haar
trainen.

De contributie
Is uitgebreid ter sprake geweest met als besluit de
contributie, in verband met de economisch moeilijke
tijd, niet te verhogen.
Gastheerschap bijscholing voor trainers
De Atletiekunie heeft gevraagd of wij structureel
gastheer willen zijn voor de bijscholing van trainers.
Navraag door Dick heeft uitgewezen dat het om 1 of 2
maal per jaar gaat. Het bestuur heeft besloten op de
vraag in te gaan.
De bijscholing is van 10.00 tot 16.00 uur, altijd op een
zaterdag.

Adresgegevens
Het krachtcentrum heeft een eigen adres gekregen:
Jaap Edenlaan 2,
2024 BW Haarlem

LEDENBESTAND VAN A.V. HAARLEM PER 31 DECEMBER:
Dames / meisjes
2008
2009
dames
junioren A
junioren B
junioren C
junioren D
pupillen A
pupillen B
pupillen C
ereleden
leden van verdienste

24
2
1
3
7
11
4
3
0
0
__
55

26
1
0
2
7
8
4
5
0
0
__
53

4

4

heren
junioren A
junioren B
junioren C
junioren D
pupillen A
pupillen B
pupillen C
ereleden
leden van verdienste

Heren / jongens
2008
2009
56
3
12
5
18
34
10
0
1
3
___
142

56
4
10
6
18
23
10
3
1
3
___
134

Totaal: 187
Juryleden:

4

23

4

A.V. Haarlem jaarverslag exploitatie 2009

Inkomsten
Begroting
2010

Uitkomst
2009

Begroting
2009

Contributies en donaties
Toto/Lotto
Advertenties de Wissel
Rente inkomsten
Opbrengst kantine Pim Mulier
Verkoop kleding
Lange afstandsgroep
Uit algemene reserves

28.400
350
330
1.000
2.500
600
0
6.320

28.534
387
330
979
5.000
605
230
0

30.000
200
500
1.100
2.500
700
0
0

Totaal inkomsten

39.500

36.065

35.000

Begroting
2010

Uitkomst
2009

Begroting
2009

Trainers/begeleidingskosten
Accommodaties
Afdrachten KNAU
Materialen
Kampioenschappen
Kosten De Wissel
Onderlinge wedstrijden
Evenementen
Jubileum
Website
Advertenties e.a. promotiemat.
Deelname competitie
Drukwerk
Diversen/onvoorzien
Vergaderingen
Portikosten
Attenties
Clubkleding
Bankkosten
Positief resultaat

10.000
7.000
5.500
1.000
750
2.500
1.500
500
5.000
500
850
1.250
500
300
450
150
1.000
600
150

8.651
6.835
5.655
1.069
182
2.109
982
425
5.000
130
893
856
450
223
326
133
910
845
123
269

9.500
7.750
6.500
1.000
500
2.150
2.000
350
0
850
0
1.500
500
300
300
150
1.000
650
0
0

Totaal uitgaven

39.500

36.065

35.000

Uitgaven

Toelichting bij het jaarverslag 2009 A.V. Haarlem
Er is een lichte daling te zien in de inkomsten uit contributies en donaties. Deze is toe te kennen aan een lagere
aanmelding van leden in de loop van het jaar dan was voorzien.
Voor het eerst sinds 2006 werd de begroting op dat punt dan ook niet gerealiseerd. Desondanks is het de hoogte van
de contributie voor 2010 gehandhaafd op het peil van 2009.
De opbrengst uit de kantine van het sportpark liep altijd een jaar achter, maar dit is in 2009 gelijk getrokken waardoor
er eenmalig een dubbele afdracht heeft plaatsgevonden.
In verband met de uitbreiding van de trainersstaf is de begroting voor 2010 iets opgetrokken.
De kosten voor de jubileumviering in verband met het 90-jarig bestaan zijn begroot op €10.000 waarvan € 5.000 reeds
in 2009 is voorzien. De verwachting is dan ook dat er voor 2010 ( incidenteel) een exploitatietekort zal zijn.
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Jaarverslag Technische Commissie over 2009
-

Gerard van Kesteren
Het jaar 2009 was net als het jaar ervoor een mager
jaar voor wat betreft de prestaties. Dit blijkt duidelijk
uit de prestatiemonitor in de volgende paragraaf. Die is
in vijf zinnen samen te vatten:
- er zijn maar vier AV-Haarlemmers genoemd in de
landelijke top 50 per onderdeel;
- daaronder was maar één top 10-notering;
- er was nauwelijks AV Haarlemdeelname aan de
NK’s en de D- en C-spelen;
- de seniorenploeg brak geen potten in de derde
divisie van de competitie;
- er waren geen finaleplaatsen voor de
competitieploegen van de junioren.

-

Twee senioren, Larissa Scholten en Simon Nijland,
trainden in 2009 bij het Jaspers Running team, de
middenafstandgroep van Koos Kiers. Het is een
samenwerkingsverband van vier regionale atletiekverenigingen. Recentelijk is Simon Nijland overgestapt
naar Team Distance Runners. De prestatie van Simon
is hierboven al genoemd. Ook Larissa wist zich te
verbeteren. Zij liep in 2009m voor het eerst onder de
2.20 min. op de 800 meter. Haar PR is nu 2.19,56 min.

Maar waren ook lichtpunten. Ook hiervan noemen we
er vijf:
- 2009 was de doorbraak van B-junior Jurgen
Wielart. Jurgen wist zich op veel onderdelen te
onderscheiden. Het meest nog op de 400 meter.
Elke wedstrijd ging hij sneller. 50.92 sec. is nu zijn
PR. Het is lang geleden dat dit soort tijden gelopen
zijn, ook op seniorenniveau.

De trainersstaf bestond in 2009 uit Ruud Wielart
(senioren, A-junioren en lange afstand), Rob de Wit
(C/B-jun), Niels Ran (D-junioren) Niels Weller, Jirina
van Kesteren en Bob de Groot (pupillen) en Baltien de
Wit (recreanten).
De Technische Commissie bestond in 2009 uit Joop
van Drunen (voorz.), Ruud Wielart, Rob de Wit en
Gerard van Kesteren (secr.)

Jurgen ging steeds sneller op de 400 meter:
19 april
3 mei
7 juni
21 juni
27 juni
28 juni
-

-

52,82 sec.
51,93
51,74
51,72
51,66 (halve finale NK)
50,92 (finale NK)

Prestatiemonitor
Op de website http://web.inter.nl.net/hcc/tedeka/
atletiek/ranglijst.html houden Ton de Kleijn, Wilmar
Kortleever en Kris Beerens een landelijke
prestatieladder bij. Hier staan per jaar en per categorie
de beste landelijke prestaties vermeld. Aan de hand
van het aantal vermeldingen van AV Haarlemmers
kunnen we monitoren hoe onze club er voorstaat in
het landelijke beeld. In 2009 haalden vier AV
Haarlem-atleten de nationale jaarlijst, dat evenveel als
in 2008. Het waren Angelo Lolis (met 2 prestaties),
Jurgen Wielart (4), Simon Nijland (1) en Niels Ran (2).
Daarnaast hebben twee estafetteploegen van AV
Haarlem de lijst gehaald. Drie prestaties van B-junior
Jurgen Wielart waren zo goed dat deze ook bij de Ajunioren in aanmerking kwamen voor vermelding.

Ook senior Simon Nijland liep zich in de kijker.
Simon liet op de 800 meter 1.56,81 min. klokken.
Een tijd onder 2 minuten is in onze vereniging lang
niet voorgekomen.
Pim Pauel drong als enige AV-Haarlemmer door
tot de regiofinale van de pupillencompetitie. Deze
werd gehouden op 19 september in
Heerhugowaard. Van de 42 deelnemers bij de
pupillen A2 werd Pim achtste op de meerkamp:
8.96 sec. op de 60 meter, 1,35 meter hoog en 8.04
met kogelstoten.

Angelo Lolis

D-junioren

Jurgen Wielart

B-junioren

A-junioren
Simon Nijland
Niels Ran

senioren
senioren

herenploeg

senioren

verspringen
80 m.
100 m.
200 m.
400 m.
400 m. horden
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
hink-stap-springen
hoogspringen
4 x 200 m. estafette
4 x 400 m. estafette

De club krijgt vanuit de jongsten weer nieuwe
aanwas. Opvallend was na de herfststop de grote
doorstroming uit de pupillengroep naar de Djunioren.
De deelname aan de baantrainingen was prima.
Vooral de pupillengroep was vaak massaal present.
Ook de sporthaltrainingen werden goed bezocht.

4,83 meter
10,6 s. (h.t.)
11.48 s.
23.19 s.
50.92 s.
61.44 s.
11.48 s
23.19 s.
50.92 s.
1.56.81 min.
12.68 m.
1.90 m.
1.37,71 min.
3.28.72 min.
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31e plaats
46e plaats
17e plaats
17e plaats
10e plaats
18e plaats
48e plaats
48e plaats
29e plaats
91e plaats
41e plaats
50e plaats
13e plaats
23e plaats

De hiernaast staande tabel geeft de ontwikkeling van de afgelopen jaren weer voor onze vereniging. Hieruit blijkt het
kwaliteitsniveau iets te zijn verbeterd, maar dit is eigenlijk voor het grootste deel te danken aan de prestaties van
Jurgen Wielart. Het ontbreekt bij de club aan voldoende breedte in goede prestaties. Toch willen we niet te negatief
zijn. De goede ontwikkeling die Larissa Scholten en Simon Nijland in 2009 lieten zien op de 800 meter maakt ons
nieuwsgierig
naar
hun
In de landelijke jaarlijsten
prestaties in 2010. Verder
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
zijn er eind 2009 veel
aantal
AV-Haarlemmers
6
11
6
6
7
4
4
kinderen
van
de
aantal
estafetteteams
1
1
0
1
1
3
2
pupillengroep naar de Daantal
prestaties
17
22
15
12
15
8
11
junioren overgestapt. We
aantal vermeldingen
18
27
19
12
18
9
14
verwachten
een aantal
aantal top-10-prestaties
4
8
4
0
2
1
1
onder hen volgend jaar
terug te zien
landelijke lijsten.

in

de

Het aantal clubgenoten dat deelnam aan NK’s (en C- en D-spelen) is ook een aardige indicator van het prestatieniveau.
Ook hiervan maakten we
een staatje. Zie hiernaast.
De deelname van AV
Haarlem aan de D- en Cspelen bleef in 2009
beperkt tot twee Djunioren: Angelo Lolis en
Luc Verzijden. Angelo liep
11,10 sec. op de 80 meter
in de series, gevolgd door
11.28 sec. in de halve
finale. Met verspringen
overbrugde Angelo 3,74
meter. Luc deed mee aan
de 1000 meter en volbracht
die in 3.24,02 min.

aantal AV Haarlemmers in NK’s
NK Senioren
NK Junioren
NK Indoor
NK Meerkamp (sen+jun)
NK Meerkamp Indoor
NK Masters
NK Gehandicapten
Overig *

2004
4
5
4
1
-

2005
2
4
2
2
1
1
-

2006
1
1
1
1
1
1

2007
1
5
7
1
1
1
1
3

2008
1
1
1
1
1
3

2009
1
1
1
2

Totaal

14

12

6

20

8

5

* 2006: NK Estafette; 2007: NK Studenten; 2008: NK Cross; 2009 NK Cross + Estafette

Cross
Aan de finale van de cross-competitie op 14 maart in
Soest mochten B-junior Karel Brasser, de D2-junioren
Luuk Verzijden en Esther Kiel en A2-pupil Jason
Komen meedoen. Hun goede klasseringen bij de
voorgaande regiowedstrijden hadden hiervoor
gezorgd. Van hen verdient Esther Kiel speciale
vermelding. Zij eindigde op een mooie zesde plaats op
slechts 16 seconden achter de winnares. Gemiddelde
snelheid: 15,0 km/uur.

-

Nederlandse kampioenschappen
- Jurgen Wielart was de enige deelnemer aan het
NK voor junioren in Sittard op 27 en 28 juni. In
een enerverende finale op 400 meter werd Jurgen
vijfde in 50.92 sec., slechts een seconde van het al
27 jaar staande clubrecord van Casper Sloos. De
verschillen tussen de zes tijden van de finalisten
waren klein.
- Bij het NK Masters raakte René Moesman bij zijn
100 meter geblesseerd.
- Sander Rotteveel, gehandicapt atleet heeft een jaar
lang te maken gehad met ziekte en vervelende
blessures. Toch was hij van de partij in
Emmeloord op het NK voor atleten met een
handicap.

Zijn tijd was 13,51 sec. op de 100 meter. Twee jaar
geleden
was
Sander
goed
voor
twee
indrukwekkende Nederlandse records: 12.35 sec
op de 100 en 24.55 op de 200 meter. Helaas is
Sander eind 2009 gestopt met atletiek.
Larissa Scholten werd 20e op het NK Cross in 8.56
min. over 2.100 meter. Het NK werd gehouden in
Gilze Rijen op 1 maart op zwaar parcours:
afwisselend blubberig en heuvelachtig.
Op 26 september deed een AV-Haarlemploeg mee
aan het NK Estafette in Amstelveen, en wel op de
4x400 meter. Het kwartet lopers, bestaande uit
Jurgen Wielart, Sjoerd Lether, Niels Ran en Simon
Nijland lieten een tijd van 3.28,72 min klokken.
Het betekende een vijfde plaats.

Indoor
Op de valreep van 2009 zorgde de kersverse D-junior
Pim Pauel voor twee indoor clubrecords. In de
Ookmeerhal in Amsterdam West liep hij op 14
november in 10,2 seconden over de 50 meter met
hekjes, een verbetering van 0,7 sec. van het oude
record. Tevens evenaarde hij die dag het clubrecord
verspringen: 4,35 m.
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Beleidsplan 2010-2012
De laatste beleidsnota van onze vereniging dateert van mei 1990. Daarin werden op vrij uitputtende wijze doelstelling,
structuur, technisch beleid, wedstrijdorganisatie, medische begeleiding, public relations, prioriteiten en noodzakelijk
kader voor de periode 1990-1995 beschreven. AV Haarlem was in die tijd nog een echte wedstrijdvereniging en dat
klinkt duidelijk door in deze nota. In het 4de kwartaal van 2009 is de samenstelling van het bestuur sterk gewijzigd.
Eén lid trad terug (René Moesman) en 3 nieuwe leden (Dick Bais, Gerlies Nap en Tine Vos) traden aan. Dick nam het
voorzitterschap over van Joop van Drunen. Dit nieuwe bestuursgezelschap, dat nu uit 7 personen bestaat, is van
mening dat een beknopt beleidsplan voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering een goede zaak is. Geen uitputtende
verhalen en onrealistische vergezichten, maar een bondige samenvatting van wat het bestuur op kortere termijn voor
ogen staat. Dit beleidsplan kan ook beknopt zijn omdat separaat een wijzigingsplan voor statuten en huishoudelijk
reglement wordt gepresenteerd.
Aan de hand van onderstaand lijstje laten we de vereniging en onze wensen en voornemens de revue passeren.
Hoofdstuk 1. waar stond AV Haarlem per 28 oktober 2009?
Hoofdstuk 2. wat wil AV Haarlem uiteindelijk worden?
Hoofdstuk 3. hoe staan we er over 1 jaar voor en welke acties voeren we hiervoor uit?
Hoofdstuk 4. hoe staan we er over 3 jaar voor en welke acties voeren we hiervoor uit?
Hoofdstuk 5. wat betekent dit financieel?
Hoofdstuk 1: waar stond AV Haarlem per 28 oktober 2009
Kijkend naar samenstelling en bezetting zagen we de volgende samenstelling:
 Pupillen A 1:
15 leden
 Pupillen A 2:
19 leden
 Pupillen B:
10 leden
 Junioren D:
28 leden
 Junioren C:
18 leden
 Junioren B:
10 leden
 Junioren A:
7 leden
 Senioren, baan met licentie:
31 leden
 Senioren, baan zonder licentie:
4 leden
 Langeafstandsgroep:
20 leden
 Recreanten:
25 leden
Conclusies:
 zeer lage bezetting van Junioren A en B
 in- en doorstroom van Pupillen biedt mogelijkheden
Daarnaast is er:
 geen optimale trainersopvang van Junioren A, senioren en LA
 uitzonderingen daargelaten: een bescheiden prestatieniveau
 over het algemeen: een goede sfeer en enthousiasme binnen de diverse groepen
Kijkend naar organisatie en communicatie, konden we vaststellen dat:
 commissies niet of onvoldoende bezet zijn
 de cluborganisatie veel te afhankelijk is van één persoon
 de betrokkenheid van de leden over het algemeen voor verbetering vatbaar is
 de functies van clubblad, site en email niet optimaal benut worden
En ten slotte kon met genoegen worden geconstateerd dat AV Haarlem nog steeds
 een gezond financieel karakter heeft
Hoofdstuk 2: wat wil AV Haarlem uiteindelijk worden
AV Haarlem streeft naar het vergroten van het ledenbestand. Meer leden creëert de basis en de mogelijkheden om, in
het ideale geval, de volgende doelstellingen te bereiken:
1. AV Haarlem biedt een zeer breed publiek uiteenlopende vormen van atletiekbeoefening aan. Afhankelijk van
leeftijd, motivatie en niveau wordt, onder leiding van deskundige en gemotiveerde trainers, een gevarieerd
programma aangeboden dat is gericht op "spelend sporten", op prestatiebevordering en wedstrijddeelname, of op
conditiebehoud en -herstel. AV Haarlem komt in alle groepen met een wedstrijdploeg uit.
2. de organisatie van de club is mede afgestemd op de verschillende groepen waarop de vereniging zich richt.
3. zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel: "de vereniging: dat ben jezelf"
4. naast sport gaat het ook om een goede sfeer.
5. zowel de in- als de externe communicatie is goed georganiseerd en vormgegeven.
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6.

AV Haarlem is een vereniging waar ook leden, die niet meer actief aan atletieksport doen, nog een band mee
hebben en hand- en spandiensten voor willen verrichten; kortom een club waarmee je de band eigenlijk nooit
hoeft te verbreken

Deze doelstellingen zijn niet in één keer bereikt. Per doelstelling (1 t/m 6) hebben we daarom aangegeven waar we
over 1 jaar willen staan en wat we daarvoor gaan ondernemen, en waar we over 3 jaar staan en welke acties we
daarvoor gaan uitvoeren.
Hoofdstuk 3: AV Haarlem over 1 jaar
Hieronder wordt eerst de algemene (ideale) doelstelling beschreven, vervolgens eronder de doelstellingen die we
binnen één jaar willen bereiken om een stap te zetten in de richting van de ideale situatie en tot slot welke activiteiten
we daarvoor ondernemen.
1.

AV Haarlem biedt een zeer breed publiek uiteenlopende vormen van atletiekbeoefening aan. Afhankelijk van
leeftijd, motivatie en niveau wordt, onder leiding van deskundige en gemotiveerde trainers, een gevarieerd
programma aangeboden dat is gericht op "spelend sporten", op prestatiebevordering en wedstrijddeelname, of op
conditiebehoud en -herstel. AV Haarlem komt in alle groepen met een wedstrijdploeg uit.
Over 1 jaar betekent dit:
 trainerskorps (voor alle groepen en specialisaties) goed op orde
 (per saldo) geen uitstroom onder junioren A en senioren
 versterking van het ledenbestand onder pupillen en junioren D t/m B
 een beter functionerende langeafstandsgroep
 meer jeugd neemt deel aan wedstrijden
Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten:
 er wordt een trainer aangetrokken voor de lange afstandsgroep
 er wordt gezocht naar trainers voor specialistische onderdelen
 er worden meer activiteiten georganiseerd voor de jeugd middels de instelling van een jeugdcommissie
 gerichte wervingsacties, gekoppeld aan het 90 jarig bestaan, met name tijdens de scholierenveldloop in najaar
2010
 organiseren van sportdagen om jeugd naar de atletiekbaan te trekken
 om meer jeugd te laten deelnemen aan wedstrijden willen we dat de jeugd zich aan het begin van de
wedstrijdkalender inschrijft voor de wedstrijden waar hij/zij aan mee wil doen. Dan is het mogelijk om rijouders in te delen, zodat niet alle ouders altijd mee hoeven naar de wedstrijden
 het houden van exit-interviews of enquêtes met vertrekkende leden om achter de reden van vertrek te komen
 voor (aspirant) lange afstandlopers wordt een trainingsprogramma aangeboden voor bepaalde “lopen”

2.

de organisatie van de club is mede afgestemd op de verschillende groepen waarop de vereniging zich richt.
Over 1 jaar betekent dit dat de volgende commissies zijn ingesteld en bezet met leden van de vereniging:
 jeugdcommissie
 communicatie/pr-commissie
 technische commissie
 activiteitencommissie
 wedstrijdorganisatiecommissie
 kantinecommissie
Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten:
 we benaderen gericht leden van de vereniging om de verschillende commissies te vullen met enthousiaste
leden, in beginsel aangevuld met een bestuurslid. Wanneer de verschillende commissies zijn ingesteld en
goed functioneren wordt overwogen of het noodzakelijk is dat het bestuurslid lid blijft van de betreffende
commissie. Het blijft echter van belang dat het bestuur steeds goed feeling houdt met de verschillende
commissies.

3.

zelfwerkzaamheid staat hoog in het vaandel: "de vereniging: dat ben jezelf"
Over 1 jaar betekent dit:
 een groter vrijwilligerskorps/meer betrokken leden
Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten:
 We gaan leden van de vereniging gericht benaderen voor de verschillende commissies (zie hierboven).
 Om deze leden meer bij de club te betrekken willen we een deel van de leden uit de commissies vragen om in
een adviesraad zitting te nemen. Deze adviesraad adviseert het bestuur en kan ook nieuwe ideeën inbrengen.
 Bij de uitbreiding van het bestuurlijk en technisch kader maken we optimaal gebruik van de faciliteiten die de
Atletiekunie biedt.
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4.

naast sport gaat het ook om een goede sfeer.
Over 1 jaar betekent dit:
 Zowel de jeugdcommissie als de activiteitencommissie hebben als onderdeel van hun takenpakket activiteiten
georganiseerd om de sfeer en het enthousiasme binnen de verschillende groepen te behouden en te
verbeteren.
Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten:
 momenten in het jubileumjaar benutten om activiteiten voor de verschillende groepen te organiseren,
waaronder clinics door topatleten
 inzetten jeugdfonds voor de activiteiten om betrokkenheid van de jeugd te versterken.

5.

zowel de in- als de externe communicatie is goed georganiseerd en vormgegeven, en optimaal afgestemd op de
behoeften en ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging.
Over 1 jaar betekent dit:
 de communicatiemiddelen (clubblad, site en email) worden beter benut
Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten:
 we vragen een stagiaire van Inholland om een communicatie/pr-plan voor onze vereniging te schrijven, c.q.
we organiseren externe expertise om zelf een gericht plan te ontwikkelen
 we zetten meer verenigingsinformatie op de website en we werken aan een modernere/vlottere uitstraling
van de website
 we kijken beter op welke externe (maatschappelijke, bestuurlijke) ontwikkelingen de vereniging kan inspelen

6. AV Haarlem is een vereniging waar ook leden, die niet meer actief aan atletieksport doen, nog een band mee
hebben en hand- en spandiensten voor willen verrichten; kortom een club waarmee je de band eigenlijk nooit
hoeft te verbreken
Over 1 jaar betekent dit:
 we bedenken een donateurstatus voor “oud atleten’ en benaderen hen gericht voor hand- en spandiensten
Hoofdstuk 4: AV Haarlem over 3 jaar
We zijn aardig op weg met realisatie van de in hoofdstuk 2 beschreven doelstelling. Dit komt tot uiting in onder meer:
 100 leden meer, met name in de categorieën junioren, senioren en lange afstand
 een evenwichtige getalsmatige verhouding tussen de verschillende categorieën
 een hoger en breder gedragen prestatieniveau onder alle groepen
 goed bezette commissies
 diverse nevenactiviteiten
 een extra “groep” binnen de vereniging, namelijk de “trimmers”, die specifiek voor bepaalde lopen willen
trainen
 adaptatie van een “run”
Hiervoor ondernemen we de volgende activiteiten:
 krachtige voortzetting van de in hoofdstuk 3 beschreven activiteiten.
 meer deskundige en gemotiveerde trainers vast aannemen.
 gerichte programma’s aanbieden voor “trimmers”, die via de atletiekvereniging willen trainen voor bepaalde
lopen. Kan eventueel met losse inschrijving.
 aantrekken van een trainer/trainster voor hiervoor genoemde “trimmers”
 versterking van de band met de Reünistenclub (een club van “oudgedienden”)
Hoofdstuk 5: wat betekent dit financieel?
Aan de hier gepresenteerde plannen hangt een prijskaartje. Willen we echter als vereniging kwalitatief en kwantitatief
op een hoger niveau komen, dan moeten we investeren, waarbij de kosten voor de baat uitgaan. Verhoging van de
contributies is, gezien het huidige economisch klimaat, niet aan de orde. Zoals in hoofdstuk 1 werd geconstateerd
heeft onze vereniging, door een spaarzaam beleid in de achterliggende jaren, gelukkig een gezond financieel karakter.
De reserves hebben inmiddels een zodanige omvang bereikt dat een deel hiervan kan worden benut voor het jubileum
en investeringen ten behoeve van de in hoofdstuk 3 beschreven activiteiten. De éénmalige kosten van de viering van
het jubileum en hieraan verbonden evenementen, en de meer structurele investeringen zijn samen goed voor een
bedrag van ca. € 16.000,-. In 2009 is hiervoor reeds € 5.000,- gereserveerd, en in de begroting 2010 wordt € 5.000,- als
uitgaven begroot en ruim € 6.000,- onttrokken aan de reserves om de exploitatie sluitend te krijgen. ‘Sluitend’ wil
zeggen dat we quitte draaien, en geen winst of verlies maken.
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VOORSTEL STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT d.d. 03-03-2010

STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd Atletiek Vereniging “Haarlem”, afgekort A.V. “Haarlem”, hierna te noemen: de
vereniging.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Haarlem
Duur
Artikel 2
1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. De vereniging is opgericht op 8 oktober 1920.
Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van alle varianten van de atletieksport te bevorderen.
2. De vereniging tracht het in het eerste lid genoemde doel te bereiken door:
 het lidmaatschap van de Atletiekunie;
 optimale trainingsfaciliteiten aan te bieden;
 de organisatie van en deelname aan atletiekwedstrijden;
 de zelfwerkzaamheid van de leden van de vereniging, c.q. de ouders, te stimuleren;
 gebruikmaking van alle andere wettige middelen.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
b. Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de Atletiekunie, kunnen lid zijn van
de vereniging.
2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap
van de Atletiekunie worden toegelaten, of van wie de Atletiekunie het lidmaatschap heeft beëindigd.
b. Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen voor een ieder, die in de
vereniging actief de sport beoefent, enige functie bekleedt of anderszins lid is van de vereniging. Leden van de
Atletiekunie zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en desgewenst voor
ongevallen, beide in het kader van de sportbeoefening.
c. Het bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan het onder b bepaalde is voldaan.
3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de
vereniging het predikaat ‘erelid’ of ‘lid van verdienste’ verlenen.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een
en ander op een door de Atletiekunie aan te geven wijze.
6. Nadere regels ten aanzien van de verschillende categorieën leden worden in het Huishoudelijk Reglement
omschreven.
Rechten en verplichtingen
Artikel 5
1. De leden zijn gehouden:
a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene
vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. De statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van een orgaan van de Atletiekunie, alsmede de
van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de International Association of Athletic Federations
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(IAAF), European Athletics (EA), het International Paralympic Committee (IPC) als van de Atletiekunie na te
leven;
c. de statuten en reglementen van de stichting Instituut Sportrechtspraak, waaronder het Tuchtreglement en het
Dopingreglement met bijbehorende dopinglijsten van de stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven,
alsmede de met betrekking tot doping door de IAAF van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen;
d. de belangen van de vereniging niet te schaden.
De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan
verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
De vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de
Atletiekunie niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in
een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen,
tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
De vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van
de Atletiekunie uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
Voor zover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de
vereniging.
De in de leden 3, 4 en 5 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur van de vereniging
respectievelijk het bestuur van de Atletiekunie.
Nadere regels omtrent Rechten en verplichtingen worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.

Strafbepalingen
Artikel 6
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, en waardoor de belangen van de
vereniging worden geschaad.
2. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen, en/of besluiten
van organen van de Atletiekunie, alsmede met de door de Atletiekunie van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen en waardoor de belangen van de Atletiekunie, dan wel van de atletieksport in het algemeen
worden geschaad.
3. Nadere regels omtrent de strafbepalingen en bijbehorende procedures worden in het Huishoudelijk Reglement
bepaald.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door royement (ontzetting), zoals nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b. Royement geschiedt door het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd,
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen,
alsmede
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
d. wanneer de Atletiekunie het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd, in welk geval de opzegging met
onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de Atletiekunie
op de door de Atletiekunie voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is het lid als lid
van de vereniging geschorst totdat de beëindiging door de Atletiekunie is bevestigd of ongedaan gemaakt.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:

wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van
toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen
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worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen daaronder begrepen.

binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
a. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van zes weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet
van toepassing. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd in de gevallen, als bedoeld in de leden 3
en 4.
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Indien een lid door de Atletiekunie is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement,
verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten
hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan
zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze
periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn
in beroep te gaan.

Donateurs
Artikel 8
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Nadere regels omtrent de status, rechten en verplichtingen van donateurs worden in het Huishoudelijk
Reglement bepaald.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden
worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste 5 stemgerechtigde leden, in te dienen bij
de secretaris uiterlijk 10 dagen voor de algemene ledenvergadering. Deze voordracht dient vergezeld te gaan van
een bereidverklaring van de voorgedragen kandidaten.
3. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
5. In zijn eerste bestuursvergadering na de benoeming van bestuursleden stelt het bestuur de functies van de andere
bestuursleden vast, alsmede de taken van alle bestuursleden en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door
middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen
taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is
ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
7. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
8. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.
10. Nadere regels omtrent Bestuur worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.
Bestuursbevoegdheid
Artikel 10
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk te trachten in aanvulling te voorzien.
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Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het
dagelijks bestuur vast te stellen.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren, of
zich te laten adviseren, door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
Het bestuur is bevoegd trainers aan te stellen, de tijden voor de trainingen, de te gebruiken accommodatie en het
wedstrijdtenue vast te stellen.
Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Nadere regels omtrent Bestuursbevoegdheid worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.

Vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met
de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd
zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en
onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven
beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging
worden ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van
de vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het
aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
Rekening en verantwoording
Artikel 12
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de
vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van
een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan
ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. a. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit minimaal twee leden en één
plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn
aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, alsmede de toelichting bij deze
stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de
vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het
bestuur tot décharge, voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1 en 2, zeven jaar lang te bewaren.
7. Nadere regels omtrent Rekening en verantwoording worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.
Geldmiddelen en contributie
Artikel 13
1. Regels omtrent geldmiddelen en contributies worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.
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Besluiten van organen van de vereniging
Artikel 14
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen
die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie
daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te
nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het
orgaan dienen te worden goedgekeurd.
4
a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders
voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten
voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft
genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste
gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het
orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een
vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b
wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop
hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft
genomen of daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend
besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit.
Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt
toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van
dit besluit het tegendeel voortvloeit.
Algemene vergaderingen
Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten
aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering worden gehouden (de
jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst
acht.
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten
minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een
aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda en van de
vindplaats van bijbehorende vergaderstukken.
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste 10 stemgerechtigde leden, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen
van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het
opstellen van de notulen.
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De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. Jaarverslag van het bestuur;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascommissie;
e. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
f.
Vaststelling van de contributies;
g. Vaststelling van de begroting;
h. Benoeming bestuursleden;
i.
Benoeming commissieleden;
j.
Rondvraag.
Nadere regels omtrent Algemene vergaderingen worden in het Huishoudelijk Reglement bepaald.

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn
de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen
worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de
eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene
vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn
alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. a. Ieder lid heeft één stem. Leden tot en met 15 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk
vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.
4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van
lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en
bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
8. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich
heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen
de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die
bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij
die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
9. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders
aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.
10. Nadere regels omtrent Toegang en besluitvorming algemene vergadering worden in het Huishoudelijk Reglement
bepaald.
Statutenwijziging
Artikel 18
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
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3.

4.

5.

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
aangenomen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, in een
vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.
a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit
tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden
van deze akte bevoegd.
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het
Verenigingenregister neer te leggen.

Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met
ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste drie
vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten
minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Bij de oproeping tot de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging als vereffenaars op.
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te
ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene
vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de
woorden ‘in liquidatie’.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarders worden bewaard gedurende
zeven jaren na afloop van de vereffening.
Huishoudelijk reglement
Artikel 20
1. De vereniging kent een huishoudelijk reglement.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch
met de statuten.
Slotbepaling
Artikel 21
Bij twijfel over de uitleg van deze statuten, zomede in gevallen waarin zij niet voorzien, beslist het bestuur van de
vereniging, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.
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VOORSTEL STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT d.d. 03-03-2010

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De nummering van de artikelen in dit Huishoudelijk reglement sluit aan bij die van de Statuten.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. Seniorleden, juniorleden en pupillen zijn leden,
die naar leeftijd in klassen worden ingedeeld,
overeenkomstig de bepalingen welke zijn
vastgelegd in de reglementen van de Atletiekunie.
2. Aspirant leden kunnen zich schriftelijk aanmelden
bij een bestuurslid.
3. Ereleden zijn die leden, die met woord en daad de
vereniging bijzondere steun hebben gegeven en
van algemeen erkende grote verdienste voor de
vereniging zijn geweest.
4. Leden van verdienste zijn die leden, die zich in
het algemeen bijzonder verdienstelijk voor de
vereniging hebben gemaakt.
5. Op de algemene ledenvergadering kan een lid tot
lid van verdienste of erelid worden benoemd. Een
voorstel daartoe kan door het bestuur worden
gedaan, of moet door ten minste 10
stemgerechtigde leden schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend. Benoeming geschiedt met
algemene stemmen.

e)

degenen, die door het bestuur met de leiding
of begeleiding daarvan zijn belast.
Een bijdrage te leveren aan door het bestuur
of de algemene vergadering te benoemen
verenigingstaken.

Strafbepalingen
Artikel 6
1. Alleen het bestuur is bevoegd om overtredingen te
bestraffen.
2. In geval van een overtreding, als bedoeld in artikel
6, lid 1 van de statuten, waaronder tevens
begrepen de verplichting tot tijdige betaling van
de verschuldigde contributie en het verrichten
van verenigingstaken, kunnen door het bestuur de
volgende straffen worden opgelegd:
a. een waarschuwing;
b. een mondelinge of schriftelijke berisping;
c. een geldboete van ten hoogste € 50,- per
gebeurtenis;
d. schorsing, d.w.z. ontzegging van het recht tot
deelname aan trainingen, wedstrijden of
andere activiteiten van de vereniging voor ten
hoogste twee maanden;
e. royement
3. Schorsing is onder andere aan de orde wanneer
het betreffende lid zich schuldig heeft gemaakt
aan wangedrag en/of door de Atletiekunie een
schorsing over hem is uitgesproken.
4. Royement is onder andere aan de orde wanneer
het betreffende lid zijn financiële verplichtingen
jegens de vereniging over een termijn van
tenminste 3 maanden niet is nagekomen en/of hij
zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig
wangedrag.
5. Een lid kan niet worden gestraft dan nadat hem de
gelegenheid is geboden zich bij het bestuur te
verdedigen tegen de tegen hem ingebrachte
beschuldiging. Een opgelegde straf wordt
schriftelijk en gemotiveerd aan het lid
medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan het
bestuur de beslissing tevens mondeling aan het lid
mededelen. Van het opleggen van een straf wordt
in het clubblad mededeling gedaan.
6. Van een door het bestuur opgelegde schorsing of
royement kan de betrokkene binnen veertien
dagen na ontvangst van deze kennisgeving bij het
bestuur in beroep gaan. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Een geschorst lid verliest voor de duur
van de schorsing alle rechten aan zijn

Rechten en verplichtingen van de leden
Artikel 5
1. Leden, als bedoeld in artikel 4 der Statuten,
hebben, met inachtneming van de reglementen
van de Atletiekunie, het recht aan de trainingen
en wedstrijden deel te nemen.
2. Leden van 18 jaar en ouder hebben het recht
bestuurs- en commissiefuncties te bekleden.
3. Leden van 16 jaar en ouder hebben het recht een
functie in een jeugdcommissie te bekleden.
4. Leden van 16 jaar en ouder hebben het recht op
een algemene ledenvergadering hun stem uit te
brengen.
5. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde
rechten als de overige leden.
6. De leden zijn verplicht:
a) Contributies en boetes uiterlijk een maand na
het aanbieden van de kwitantie te voldoen.
b) Zich te onderwerpen aan de besluiten van de
algemene ledenvergadering.
c) Wanneer zij zich beschikbaar stellen voor het
deelnemen aan wedstrijden dit te doen via de
wedstrijdsecretaris, tenzij dit niet
noodzakelijk is.
d) Zich tijdens door de vereniging
georganiseerde activiteiten te gedragen naar
de aanwijzingen van het bestuur of van
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7.

lidmaatschap verbonden, doch moet zijn
verplichtingen blijven nakomen.
Van de overige door het bestuur opgelegde
straffen staat geen beroep open.

Donateurs
Artikel 8
1. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen
die door het bestuur zijn toegelaten en die zich
jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een
door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
2. Donateurs hebben vrije toegang tot alle
activiteiten door de vereniging georganiseerd. Het
bestuur is bevoegd in zwaarwegende gevallen
anders te beslissen.
3. Zij hebben het recht de algemene
ledenvergadering bij te wonen, doch zijn niet
stemgerechtigd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs
kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging
worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door
het bestuur.

5.

6.

7.

in de bescheiden te geven. Aan de algemene
ledenvergadering wordt jaarlijks voorgelegd een
rekening van baten en lasten inclusief een
toelichting, een balans van het afgelopen
verenigingsjaar en een begroting voor het nieuwe
jaar.
De overige bestuursleden zijn, naast hun algemene
bestuurstaken, belast met door het bestuur in
onderling overleg te bepalen specifieke taken.
Indien een bestuurslid in de loop van een
verenigingsjaar wil aftreden, geeft hij van zijn
voornemen daartoe ten minste 2 weken van
tevoren schriftelijk kennis aan de voorzitter of
diens plaatsvervanger.
In vacatures, ontstaan door het aftreden van een
bestuurslid meer dan 60 dagen voor een algemene
ledenvergadering, wordt door het bestuur
onverwijld voorzien. De aldus benoemde heeft
zitting tot de eerstvolgende algemene
ledenvergadering en is, indien hij zich
beschikbaar stelt, terstond herkiesbaar. Voor
bestuursleden, die op deze wijze zijn benoemd,
gaat de zittingstermijn in op de datum van
verkiezing door de algemene vergadering.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 10
1. De bestuursleden kunnen in onderling overleg,
één van hen als waarnemend voorzitter
benoemen.
2. De bestuursleden kunnen in onderling overleg, ter
afdoening van spoedeisende zaken, een dagelijks
bestuur vormen, waarvan in ieder geval de
voorzitter deel uitmaakt
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit
noodzakelijk wordt geacht, doch is verplicht ten
minste eenmaal in de twee maanden een
vergadering te beleggen. Indien een lid van de
vereniging zaken met het bestuur wil bespreken,
dan dient dit schriftelijk aan de secretaris kenbaar
te worden gemaakt. Het bestuur is verplicht om
dit lid binnen twee maanden uit te nodigen bij een
bestuursvergadering.
4. Indien een bestuurslid langer dan 14 dagen
verhinderd is zijn functie uit te oefenen, geeft hij
hiervan tijdig kennis aan de voorzitter of diens
plaatsvervanger. Deze zorgt zo nodig dat de
betreffende functie toch behoorlijk wordt vervuld.
5. Tot de in artikel 10, lid 4 van de Statuten
genoemde commissies behoren o.a. Technische
commissie; Jeugdcommissie;
Langeafstandscommissie en
Communicatiecommissie. De algemene
ledenvergadering kan het bestuur adviseren
andere commissies in het leven te roepen.
6. Bij het instellen van de commissies worden de
opdracht en de bevoegdheden van de commissie
schriftelijk vastgelegd. Een bestuurslid kan als lid

Bestuur
Artikel 9
1. Wanneer voor een vacature geen kandidaten
gesteld zijn, is de algemene vergadering –
behoudens het bepaalde in artikel 5, lid 2 van het
huishoudelijk reglement – vrij in haar keuze. De
kandidaten, die bij schriftelijke stemming de
gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen verwerven, zijn gekozen. Indien er niet
meer kandidaten dan vacatures zijn, worden deze
kandidaten zonder stemming geacht te zijn
gekozen.
2. De voorzitter zorgt voor het naleven van de
Statuten en Huishoudelijk Reglement. Hij leidt de
algemene ledenvergadering, alsmede alle andere
leden- en bestuursvergaderingen.
3. De secretaris voert de correspondentie van de
vereniging en notuleert de vergaderingen, welke
notulen na goedkeuring mede door de voorzitter
worden ondertekend. Hij brengt op de algemene
ledenvergadering verslag uit over het afgelopen
verenigingsjaar. Hij is belast met het publiceren
van de officiële mededelingen.
4. De penningmeester beheert de gelden van de
vereniging, welke nauwkeurig worden
geadministreerd. Hij zorgt voor het innen van alle
de vereniging toekomende baten. Hij is
persoonlijk verantwoordelijk voor de in beheer
zijnde gelden. Hij is verplicht zijn
medebestuursleden en de kascommissie, die door
de algemene ledenvergadering met de controle
van de administratie is belast, te allen tijde inzage
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7.

8.

9.

worden toegevoegd aan de commissie. De
commissie doet periodiek verslag van haar
activiteiten aan het bestuur en jaarlijks aan de
algemene ledenvergadering.
De Technische commissie is belast met de
advisering inzake het technisch beleid van de
vereniging (waaronder trainingsbeleid en de
samenstelling van vertegenwoordigende
wedstrijdploegen) en de uitvoering daarvan. De
commissie bestaat ten minste uit een bestuurslid,
een seniorlid, een juniorlid en een senioren- en
juniorentrainer.
De eventuele honorering van trainers wordt door
het bestuur vastgesteld. Gehonoreerde trainers
kunnen geen bestuurslid zijn. Trainers zijn over al
hun trainingswerkzaamheden verantwoording
schuldig aan het bestuur en plegen hierover
regelmatig overleg met het bestuur of een ter zake
ingestelde commissie.
Het wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt met
rode bies en clubembleem voor zowel dames als
heren, en een witte broek met rode bies en
clubembleem voor de heren, en een rode broek
voor de dames. Aan wedstrijden mag slechts in het
voorgeschreven tenue worden deelgenomen. Het
is leden, zonder dispensatie van het bestuur, niet
toegestaan voor een andere vereniging in
atletiekwedstrijden uit te komen.

7.

8.

aanmelding tot en met het einde van het lopende
verenigingjaar bij vooruitbetaling te worden
voldaan benevens de verschuldigde jaarcontributie
van de Atletiekunie.
Bij beëindiging van het lidmaatschap is een lid te
allen tijde verplicht de verschuldigde contributie
over het gehele lopende kalenderjaar te voldoen.
Van de ereleden en leden van verdienste wordt
geen contributie geheven.

Algemene vergaderingen
Artikel 15
1. De volgorde van behandeling wordt bij het
bekend maken van de agenda vermeld.
2. Voorstellen voor de algemene ledenvergadering
dienen uiterlijk 10 dagen voor de vergaderdatum
schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris.
3. Afwijkingen op de gepubliceerde agenda moeten
door de algemene vergadering worden
goedgekeurd.
Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
1. De voorzitter benoemt het stembureau, bestaande
uit drie stemgerechtigde leden, dat is belast met
het controleren van de geldigheid van de stemmen
en met het vaststellen van het aantal uitgebrachte
stemmen. De uitslag van iedere stemming wordt
door het stembureau aan de voorzitter
meegedeeld.
2. Heeft stemming plaats over een aangelegenheid,
die in de convocatie duidelijk is omgeschreven,
dan is het stembureau bevoegd als geldig te
accepteren stemmen, uitgebracht door niet
aanwezige leden, mits hun keuze blijkt uit een
eigenhandig geschreven en ondertekend
schriftelijk stuk.

Rekening en verantwoording
Artikel 12
Indien de kascommissie voorstelt om de decharge niet
te verlenen dan stelt de kascommissie in het rapport
maatregelen voor. De algemene ledenvergadering
neemt hieromtrent direct besluiten.
Geldmiddelen en Contributie
Artikel 13
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur
vastgesteld.
3. De leden kunnen in categorieën worden
ingedeeld, waarvoor verschillende contributies
kunnen worden vastgesteld.
4. De vereniging is aan de Atletiekunie de door deze
jaarlijks vastgestelde afdracht verschuldigd.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie
voor het gehele jaar verschuldigd.
6. Bij toetreding van een lid wordt de contributie
gerekend te zijn ingegaan in de maand van
aanmelding. Bij aanmelding van het lidmaatschap
dient de contributie vanaf de maand van

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement
Artikel 18
1. Over voorstellen tot wijziging van het
Huishoudelijk Reglement wordt, met
inachtneming van het gestelde in artikel 15 en 16
van de statuten, beslist met meerderheid van de op
de algemene vergadering uitgebrachte geldige
stemmen.
2. De wijzigingen worden, na publicatie in het
clubblad of bij afzonderlijke mededeling aan alle
leden, onmiddellijk van kracht.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet,
beslist het bestuur, behoudens de algemene
ledenvergadering.
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SERVICE
Bestuur

Trainers

Commissies

Bob de Groot
Jirina van Kesteren
Niels Ran
Niels Weller
Ruud Wielart
Secretaris
Baltien de Wit
Peter Pijnaker
023–5258709 Rob de Wit
Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR
Haarlem
Bij geen gehoor:
Email: peter.pijnaker@tip.nl
Joop van Drunen

06–42139755
06–15186655
06–48818942
06–27306179
023–5279080
023–5263123
06–41721080

Voorzitter
Dick Bais
023–5713873 of 06–44519283
Max Euwestraat 34, 2042 RC Zandvoort
Email: djbais@gmail.com

023–5244340

Wedstrijdsecretariaten

Penningmeester
Jan Willem Kooij
023–5376627
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem
Senioren & Junioren A/B
Email: jwkooij@hetnet.nl
Joop van Drunen

Communicatie Commissie

Rob Schlüter
023–5250752
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
Email: avhaarlem@xs4all.nl
Technische Commissie

Niels Ran
06–48818942
Van Dortstraat 34, 2023 JN Haarlem
Email: niels.ran@gmail.com
Lange Afstand Groep, contactpersoon

René Ruis
023–5317258
Hyacintenlaan 2, 2015 BC, Haarlem
Email: prruis@planet.nl

023–5244340
Wedstrijd Organisatie Commissie
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Leden
Haarlem/Holland:
Joop van Drunen
023–5244340 Junioren C/D
Joop van Drunen
023–5244340
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
Peter Pijnaker
023–5258709 Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Email: peter.pijnaker@tip.nl

Diversen

Gerlies Nap
023– 5421287 Pupillen
Overtonweg 14, 2022 TB Haarlem
Niels Weller
06–27306179 Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
Email: gerlies@bruggemann.nu
Email: pupillentrainers@hotmail.com
namens A.V. Haarlem
Joop van Drunen
023–5244340
Leo van der Veer
023–5254288
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Iepenlaan 94, 2061 GN Bloemendaal
Email: veeradvies@planet.nl
Frits.Knuvelder
023–5530444 AV Haarlem op internet
Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS
www.avhaarlem.nl
Tine Vos
023–8915791 of 06–12238121
Haarlem
Venkelstraat 95, 2034 MT Haarlem
Clubkleding
Email: knuvelder@zonnet.nl
Email: tinevos55@gmail.com
De clubkleding is te koop tijdens de
trainingen.

Clubarts

Ledenadministratie

Fysiotherapie

Jos van Belle
023–5272338 Fysiotherapeuten Velserstraat
023–5264668
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem
Velserstraat
4,
2023
EC
Haarlem
Email: jmg.van.belle@hetnet.nl
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl
Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor het gehele
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk
bij de ledenadministratie te gebeuren.

Trainingen m.i.v. 1 april
Maandag en donderdagavond,
atletiekbaan Pim Muliersportpark
Senioren & Junioren A/B
19:00-20:45
Junioren C
19:00-20:30
Junioren D
18:45-20:15
Pupillen
18:45-20:00
Donderdagavond,
atletiekbaan Pim Muliersportpark
Lange-afstandlopers
19:00-20:45
Recreanten
18:45-20:00

Leeftijdsindeling (1-11-2009 t/m
31-10-2010)
Categorie
Mini pupillen
C pupillen
B pupillen
A pupillen
D junioren
C junioren
B junioren
A junioren
Senioren
Masters

Geboortejaar
2003
2002
2001
1999 & 2000
1997 & 1998
1995 & 1996
1993 & 1994
1991 & 1992
1990 of eerder
1975 of eerder.

Onderverdeling masters
Vrouwen:
35-39 jaar (V35); 40-44 jaar (V40); enz.
Mannen:
35-39 jaar (M35); 40-44 jaar (M40); enz.
Indeling gaat in op de dag, waarop je de
aangegeven leeftijd bereikt.

