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2. Verslag Algemene ledenvergadering 28 maart 2018 
 

   
1. Welkom en opening door Voorzitter Sebastiaan Huys 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. In totaal zijn er  
29 leden aanwezig. 
 

2. Mededelingen 
Sebastiaan deelt mede dat voor de Heerhugowaard Cityrun by Night tot nu toe 30 
aanmeldingen zijn als vrijwilliger in totaal zijn er 70 nodig. Je kan je aanmelden via deze 
link https://www.hhwcityrun.nl/algemeen/vrijwilligers Hera verdiend €1,10 per deelnemer 
aan de Heerhugowaard Cityrun by Night. 
 
Afmeldingen: Herman de Jong, Ruud Beerepoot en Anne Lenis die na 39 Algemene 
Ledenvergaderingen zijn eerste moet missen. 
 

3. Ingekomen stukken 
Herman had een aantal opmerkingen op het Jaarverslag: 

- Jessica Schilder 5de bij de Landelijke finale A-juniorenteams-meisjes was de 
afstand 15,99 ipv 15,62 mtr. 

- Op de (BEGROTING 2018-2020 AV HERA) staat in de kolom begroting 2018 
onder Lasten / Bestuurskosten €4.500,-? Waarom? Dat is het dubbele van het 
bedrag wat opgenomen is voor 2019 en 2020. Antwoord: Dit heeft te maken met 
de eenmalige investering van de website. Dit verdienen we terug op de oude 
situatie. Daar betaalden we namelijk per jaar voor de website.            

 
4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2017 

Opmerking vanuit het bestuur. Tijdens de vorige Algemene ledenvergadering hebben we 
beloofd met een nieuw puntensysteem te komen voor de ledendienst, helaas is dit nog niet 
opgepakt, hopelijk kunnen we volgend jaar wel een nieuw systeem presenteren. 
 
De notulen wordt verder goedgekeurd. De notulen van ALV zullen ook dit jaar na 
goedkeuring van het bestuur op de Hera-website worden geplaatst. 
 

5. Uitreiking Vorkprijs en huldiging jubilaris door Kees Boeve 
De vorkprijs gaat dit jaar naar Ted Wester. Ted verzorgt al jaren de elektronische tijd bij 
wedstrijden van Hera. Dat doet hij onverstoorbaar, ook al is het nog zo hectisch. Ted blijft 
het overzicht houden en zorgt dat iedere atleet de juiste tijd krijgt. Wij doen als vereniging 
nooit tevergeefs een beroep op Ted. Of het nu een lasklus is of dat de drainage op het 
terrein doorgespoten moet worden. Ted regelt het allemaal, vakbekwaam. Ted bedankt voor 
je inzet, jij hebt de Vorkprijs dik verdiend. 
 
We hebben dit jaar 3 jubilarissen in ons midden die 25 jaar lid zijn van Hera.  
 
Bob Kliffen 
Ik begin met de jongste, Bob. Eerst jaren atleet en nu een onmisbare kracht tijdens en na 
de trainingen. Bob zet zich al jaren in om de trainers tijdens en de atleten na de training 
van thee of een ander drankje te voorzien. Ook is hij steun en toeverlaat van Ab bij de 
wedstrijden op de baan. 
 
Ada de Ruijter 
Ada is al 25 jaar lid van de trimgroep maar traint sinds kort op dinsdag en donderdag onder 
leiding van Cees Bakker, met veel plezier. Ada draagt ook regelmatig haar steentje bij door 
tijdens wedstrijden in de kantine te helpen. 
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Paul Hoos 
Paul is heel actief geweest voor Hera. Jarenlang bestuurslid en starter tijdens wedstrijden. 
Ook gaf Paul met veel passie jury cursussen aan aankomende juryleden. 
 
Kortom 3 personen die volgens mij met veel plezier 25 jaar lid zijn van Hera. 
Het bestuur wil jullie bedanken voor jullie jarenlange trouw d.m.v. een mooi speldje, 
oorkonde en bloemen. 
 
Paul Hoos: Doet nog een Dankwoord. Nog even een terugblik van 25 jaar. In die 25 jaar 
geen betaald lid geweest, maar is door zijn kinderen in aanraking gekomen met atletiek en 
is hierdoor een jurycursus gaan volgen en actief jurylid geworde. Zijn specialiteit is starten. 
Hierdoor heeft hij ook wedstrijden buiten Hera mogen starten en zelfs ook in het buitenland. 
Voor diegene die geen atletiek volgen, maar wel iets willen betekenen voor de atletiek: volg 
een jurycursus! Hij wil Hera bedanken dat Hera dit mogelijk heeft gemaakt.  
 
Paul, nog heel erg bedankt voor al je inzet voor AV Hera! 
 

6. Presentatie jaarverslag 2017 
Ook dit jaar geeft de voorzitter een presentatie met behulp van een PowerPointpresentatie 
en wordt er stilgestaan bij het jaar 2017. Wat heeft er allemaal plaatsgevonden en welke 
ontwikkelingen zijn er gaande. Er is een stijgende lijn in het ledenaantal en ook de 
resultaten mogen er niet om liegen. Door de aanschaf in 2016 van de 66 zonnecellen, 
hebben we geen elektriciteit kosten meer, helaas houden we wel de kosten van vastrecht 
met een bedrag van € 2.000,-. Er is geïnvesteerd in nieuw materiaal en in cursussen voor 
de trainers. Er is en overkapping gerealiseerd voor de verspringbak, mede mogelijk 
gemaakt door de leden van de Club van Honderd. Ook hebben we vernieuwde clubkleding.  

Wel komt de opmerking van Cindy Kiekens, dat je beter kan bellen om kleding te bestellen 
dan via de website. Als er klachten zijn dan wil Frank dat graag horen, zodat hij dit kan 
verbeteren. Cindy zal informatie gaan inwinnen en dit doorspelen aan Frank.  

Ook staat Hera er financieel goed voor, in de 4 jaar dat Sebastiaan voorzitter is heeft Hera 
nu een overschot. De planning voor 2018 is in de zomer een baanrenovatie van 3 weken. 
De vraag komt naar voren wat de alternatieven zijn om evengoed te kunnen trainen. Hier 
gaat het bestuur nog naar kijken. Ook zal Hera haar 40-jarige bestaan vieren met een groot 
feest. Er is al een Feestcommissie opgezet die nog zal worden uitgebreid met onder andere 
jeugdleden.  

7. Kascommissie 
 a.) Decharge, oftewel goedkeuring van het jaarverslag en het handelen van het 
bestuur 
De Kascommissie van 2017 bestaat dit jaar uit Evelyn Praat en Donald van Raaij. Er zijn 
geen op of aanmerkingen. De leden gaan akkoord en verlenen decharge.  

b.) Rooster van aftreden kascommissie  
Wij danken Evelyn Praat voor haar inzet. De afgelopen drie jaren heeft zij deelgenomen in 
de kascommissie. Donald van Raaij zal volgend jaar samen met Abel Smit de kascommissie 
vormen. Siem de Ruijter meldt zich aan als het nieuw reserve lid voor de kascommissie. 
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8. Bestuur 
a.) Rooster van aftreden  
Rooster van aftreden geeft aan dat er dit jaar, de Accommodatie & Wedstrijdzaken Ab 
Wassenaar, Vrijwilligerszaken Kees Boeve aan de beurt zijn om af te treden. Zij stellen zich 
alle twee weer beschikbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en iedereen gaat akkoord.  

Ab en Kees zetten hun bestuursfuncties voor AV Hera voort.  

9. Contributie 2018/2019 
Geen opmerkingen op de contributieverhoging en het voorstel zoals gepubliceerd in het 
jaarverslag wordt aangenomen. 

 
10.  Instemmen meerjarenbegroting  

De vraag vanuit het bestuur wat de wens is: per jaar een begroting maken of dat we het 
houden bij een meerjarenbegroting.  
 
Ron Korving: De vraag of wij per jaar toch een tussenstand kunnen geven.  
 
Paul Hoos: Wijst ons erop, om na te gaan wat in de statuten staat vermeld. Het bestuur 
komt hierop terug. 
 

11.  Rondvraag 
Ada de Ruijter:  
Zij heeft een enquête ingevuld, wat is de uitslag hiervan. Daar gaan we hiermee aan de 
slag. Om te kijken wat we kunnen veranderen in ons aanbod om te kunnen voldoen aan de 
wensen van onze leden. Ze is sowieso benieuwd, naar de uitslag.  
 
• We zullen de uitslagen globaal op de site vermelden. 
 
Margot van der Kemp:  
Is het een idee om een wandeltocht te organiseren bij de voorjaars- en najaarsloop.  
 
• Dit is zeker een mogelijkheid, wel moeten we eraan denken dat er dan meer vrijwilligers 
nodig zijn. We zullen het meenemen en kijken wat er mogelijk is. 
 
Linda Tesselaar:  
Kunnen de wedstrijden van Hera niet eerder op atletiek.nu en de website geplaatst worden.  
 
Ab:  
We moeten eerst wachten op de competitiewedstrijden. Dit was pas in februari bekend. Het 
probleem is ook dat het chronoloog bekend moet zijn, voordat het op atletiek.nu geplaatst 
kan worden.  
 
Cindy Kiekens: 
Zij liep ertegenaan dat pupillen op eigen initiatief inschrijven, blijkt er nog een wedstrijd bij 
Hera te zijn. Maar dan hebben ze al ingeschreven voor andere wedstrijden en ook al 
betaald. Hierdoor lopen we deelnemers mis. Hoe eerder het op atletiek.nu staat hoe beter. 
 
• We gaan ernaar kijken wat we er aan kunnen veranderen. 
  
Janneke Beugeling:  
Clubrecords zijn niet up to date. Ze heeft ze al een paar keer doorgemaild maar worden niet 
opgepakt. Ook door ouders. Cindy zegt dat dit sowieso nu beter moet gaan, pupillen hangen 
ze zelf op.  
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Frank Kuin: 
Voor de club records is doorgeschakeld naar Ab. En Ab stuurt ze door naar Frank, die de 
records op de website plaatst. 
 
Jan Meester vraagt of het handig is om een terugkoppeling te geven.  
 
Frank Kuin: 
Eerder heeft Jan Springveld het gedaan. Misschien is het hier ook mis gegaan met het 
overstappen naar een andere website. Als het goed is moeten de problemen met de nieuwe 
website verholpen zijn. 
 
Het is ook de bedoeling de atletiek.nu het gaat bijhouden, Hera heeft zich ook aangemeld 
voor de pilot, maar nog geen reactie gehad.  
 
Hans Arnard wilt een voorstel te doen. Einde van het indoorseizoen en het einde van het 
outdoor seizoen de clubrecords indienen. Hiermee gaan we akkoord 
 
Cindy vraag wat te doen met de records van de Atletic champs. 
Ab geeft aan wanneer een record niet meetbaar is, in het geval bij de Atletic Champs, kan 
het ook niet genoteerd worden als een clubrecord. 
 
Cees Bakker:  
Puntentelling ledendienst. Er werd nu wel heel makkelijk overheen gepraat. 
                
• Wobbe, Astrid en Ruben zijn hiermee bezig geweest, maar moeten dit nog verder 
oppakken. Het idee is nu dat de uren punten zijn. Linda vraagt ook of dit geldt voor de  
ouders van jeugdleden. En dit is zeker het geval. 
 
Sebastiaan heeft de opmerkingen gekregen op het verslag, van onder andere door Scott dat 
de pupillen meer aandacht moeten krijgen in het verslag. Dit is later nog gewijzigd. 

 
 

12.  Sluiting 
De vergadering wordt om 21:30 uur door de voorzitter gesloten. 
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3. Jaarverslag 2018 voorzitter Sebastiaan Huijs 
 

 
Inleiding 
 
In 2018 zijn we verder gegaan met de doelstellingen die er in beleidsnota 2016-2019 zijn 
geformuleerd.  
 
Er is een vervolg gegeven aan de missie “AV Hera is een actieve verenging die de 
atletieksport in alle verschijningsvormen en voor alle leeftijden en doelgroepen bevordert en 
een ontmoetingsplaats is voor sociale contacten”.  
 
Hierbij is AV Hera tot aan de landelijke pers in de picture gekomen. Denk hierbij aan de 
deelname aan de bevrijdingsloop, deelname aan de Samenloop voor Hoop en de 
Heerhugowaard Cityrun by Night. AV Hera speelde ook in op de actualiteit en verzorgde 
wederom een discuswedstrijd. Dit trok een aantal wereldtoppers aan die zich nog voor het 
EK in Berlijn probeerden te kwalificeren. Corine Nugter kwalificeerde zich met een worp van 
60.02.  
 
Op teamniveau werd er veel door Hera bereikt. Aan de diverse competities werd van jong 
tot oud meegedaan. De mannen en zowel de vrouwen senioren wisten te promoveren van 
de 3e naar de 2e klasse. De jongens junioren C werden dit jaar wederom in de landelijke 
competitiefinale derde.  
 
Duidelijk is te merken dat Hera zich in de brede linie heeft weten te versterken. De meest 
opvallende prestatie is in mijn ogen die van Sebastiaan Bonte, die de discus naar 60.09 wist 
te werpen en daarmee tweede allertijden staat. Maar gelukkig hebben ook de lopers en 
springers zich goed weten te ontwikkelen.  
 
In 2018 hebben we tevens geïnvesteerd in kennis. Zeven van de acht trainers die de 
opleiding basis baanatletiektrainer niveau 3 deden zijn geslaagd. Daarnaast zijn de puntjes 
op de i gezet wat betreft het materiaal. Een van de voorbeelden hiervan is de upgrade van 
de lang begeerde verspringbakoverkapping. Met grote dank aan de Club van Honderd en 
Paul Brouwer! Maar ook de inzet van de dinsdagochtendploeg zorgt ervoor dat we goed 
gebruik kunnen maken van onze accommodatie.  
 
De algehele baanrenovatie die voor de zomer 2018 gepland stond is doorgeschoven naar 
2019. In dit jaar hopen wij weer actief te kunnen zijn op de spiksplinternieuwe atletiek 
accommodatie. 
 
Het jeugdbestuur zijn naast “de trainers” de verantwoordelijke vrijwilligers die het mogelijk 
hebben gemaakt dat de jeugd met veel plezier naar de atletiekbaan komt. Het jeugdkamp 
en de filmavonden zijn leuke maar vooral doeltreffende voorbeelden waarmee onze 
vereniging buiten het reguliere trainingsaanbod om wordt versterkt. 
 
Alle vrijwilligers van Hera wil ik danken voor hun inzet. Samen maken we er iets 
moois van!  
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Sportieve prestaties 
AV Hera is naast een recreatieve vereniging ook een vereniging die als doel heeft goede 
prestaties te leveren. Onderstaand worden de top 10 notering tijdens CD-spelen, NK’s en  
EK’s en de finale pupillencompetitie weergegeven. Als bestuur zijn wij hier uiteraard zeer 
trots op! 
 
Naam Categorie Notering Onderdeel Afstand/tijd 
Anne Lenis M65 2e NK-outdoor 100m 14.00 
 M65 2e NK-outdoor 200m 28.91 
Ruud Beerepoot M45  3e NK-outdoor 5000m 16.05.04 
 M45 3e NK-outdoor 3000m 9.16.67 
Pip Tesselaar M45 3e NK-outdoor 10000 34.33.66 
Henk van Dijk  3e NK-indoor 400m 57,16 
  3e NK-indoor 200m 25.71 

 
Cindy Kiekens Dames 

Senioren 
10e NK-senioren kogelslingeren 45.78 

Jessica Schilder MJA 2e NK-indoor A-junioren kogel 15.68 
 MJA 2e NK-outdoor A-junioren kogel 15.30 
 MJA 2e NK-outdoor Senioren kogel 15.70 
 MJA 3e NK-indoor Senioren kogel 16.03 
Noor Kuilboer MJA 5e NK-indoor A-junioren 1500m 4:49.94 
 MJA 9e NK-outdoor A-junioren 1500m 4:43.15 
Marijke Langendijk MJA 3e NK-outdoor A-junioren polsstokhoog 3.20 
Robin Post MJA 5e NK-outdoor A-junioren kogelslingeren 39.46 
NK-estafette 
outdoor 

JJB 2e NK-outdoor 4x100m 44.29 

  3e NK-outdoor 4x200m 1.36.67 
Lars Philipsen  JJB 3e NK-indoor B-junioren 800m 1.59.82 
Romello Christiaan JJB 7e NK-indoor B-junioren 200m 23.13 
Koen Hoedjes JJB 4e NK-outdoor B-junioren kogel 14.73 
  8e NK-indoor B-junioren 60m 7.32 
  4e NK-outdoor B junioren 100m 11.35 
  2e NK -indoor B-junioren kogel 14.41 
  4e NK-outdoor B- junioren discus 47.65 
  7e NK-meerkamp outdoor meerkamp 5621P 
Leonie Keppel MJB 9e NK-outdoor B-junioren kogel 12.49 
 MJB 3e NK-outdoor B-junioren discus 36.39 
Rosa Kuin MJB 8e NK-indoor B-junioren kogel 12.37 
Team C Junioren JJC 3e landelijke competitie   
Femke Jonker MJC 5e  NK-indoor B-junioren hinkstap 10.63 
  4e  NK-outdoor B-junioren hinkstap 11.29 
  7e C-spelen indoor  ver 4.94 
  4e C-spelen outdoor hinkstap 10.51 
Jared Broers JJC 3e C-spelen outdoor 100m horden 14.05 
  1e C-spelen indoor 60m horden 8.91 
Sebastiaan Bonte JJC 3e NK-outdoor B-junioren discus 48.44 



 
 

JAARVERSLAG AV HERA 2018  blad 8 

  1e C-spelen outdoor kogel 16.95 
  1e C-spelen outdoor discus 54.72 
  2e C-spelen indoor kogel 15.74 
Jeff Tesselaar JJC 1e C-spelen outdoor 300mH 41.57 
  3e C-spelen outdoor 800m 2.02.70 
  1e C-spelen indoor 800m 2.12.83 
  4e C-spelen indoor verspringen 5.74 
Noah Verduin MJC 4e C-spelen outdoor speerwerpen 37.22 
Isa Kollé MJC 4e C-spelen outdoor kogel 12.55 
  4e C-spelen outdoor discus 34.44 
  1e C-spelen indoor kogel 12.54 
Estafette Team MJD 9e D-spelen indoor 4x50 31.56 
Manon Hoedjes MJD 3e D-spelen indoor kogel 9.29 

 
  4e D-spelen outdoor discus 18.50 
  2e D-spelen outdoor kogel 10.53 
Lennart Boogaard JJD 1e D-spelen indoor kogel 11.96 
  2e D-spelen indoor 600m 1.41.77 
  1e D-spelen outdoor kogel 14.04 
  1e D-spelen outdoor discus 42.00 
NK estafette 
outdoor 

JPB 1e outdoor 4x40 24.78 

NK estafette 
outdoor 

JPB 2e outdoor Zweedse 
estafette 

2.06.17 

NK estafette 
outdoor 

JPC 4e outdoor 4x40 27.61 

Kian Sanches JPA2 2e Pupillen finale regio 1-3-4 60m 
kogel 
hoog 

9.38 
9.69 
1.30 

Zeb Tesselaar JPB 2e Pupillen finale regio 1-3-4 40m 
kogel 
ver 

6.56 
7.80 
4.40 

Roan Snel JPB 6e Pupillen finale regio 1-3-4 40m 
kogel 
ver 

6.94 
5.30 
3.85 

Dimitri Sabados JPB 9e Pupillen finale regio 1-3-4 40m 
kogel 
ver 

7.06 
5.87 
3.57 

Cassidy Hilgerink MPC 5e Pupillen finale regio 1-3-4 40m 
bal 
ver 

7.52 
23.20 
3.07 

Tim de Jong JPM 4e Pupillen finale regio 1-3-4 40m 
bal 
ver 

7.65 
24.90 
2.93 
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Een ander interessant overzicht zijn de nationale ranglijsten van de ABCD-junioren en de 
senioren. Helaas is er nog geen ranglijst van de masters beschikbaar. Onderstaand worden 
de top 10 noteringen weergegeven. 
 
 
Naam Categorie Notering Onderdeel Afstand/tijd 
Thomas van Ophem Heren 

Senioren 
6e  speerwerpen 71.69 

Jessica Schilder Vrouwen 
Senioren 

5e  kogel 15.70 

 A-junioren 2e kogel 15.70 
 Vrouwen 

Senioren 
3e indoor kogel 16.03 

 A-junioren 2e indoor kogel 16.03 
Cindy Kiekens Vrouwen 

Senioren 
 

10e outdoor kogelslingeren 46.87 

Marijke Langendijk A-junioren 9e outdoor polsstokhoog 3.20 
Leonie Keppel B-junioren 9e outdoor discus 36.39 
Romello Christiaan JJB 4e outdoor 150m 16,91 
  10e outdoor 300m 37.56 
Koen Hoedjes JJB 8e outdoor 150m 17.27 
  6e outdoor discus 47,65 
  6e outdoor kogel 14.82 
  6e indoor 60m 7.22 
  4e indoor kogel 14.45 
Lars Philipsen  JJB 8e  300m 37.32 
  6e indoor 800m 1.59.89 
Leon Caballer, Romello 
Christiaan, Koen 
Hoedjes, Lars Philipsen 

JJB 7e  4x100 44.29 

Jeff Tesselaar JJC 4e outdoor 800m 2.02.19  
 2e outdoor 1000m 2.44.45 

  1e outdoor 300m horden 41.20 
  9e outdoor  verspringen 6.19 
  2e indoor 800m 2.06.30 
  9e indoor hoog 1.73 
  7e indoor verspringen 5.76 
Femke Jonker MJC 9e MJA outdoor hinkstap 11.29 
  6e MJB outdoor   
  3e MJC outdoor   
  8e MJA indoor  11.14 
  4e MJB indoor   
  1e MJC indoor   
Jared Broers JJC 3e outdoor 100m horden 13.72 
  2e indoor 60m horden 8.46 
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Sebastiaan Bonte JJC 1e outdoor discus 60.09 
  1e outdoor kogel 17.50 
  5e outdoor JJB discus 48.44 
  5e outdoor JJB kogel 15.08 
  7e indoor JJB kogel 13.50 
  1e indoor  kogel 17.33 
Isa Kollé MJC 4e  outdoor discus 35.65 
  2e outdoor kogel 13.99 
  6e MJB outdoor   
  4e indoor kogel 12.54 
Noah Verduin MJC 5e outdoor speer 39.13 
Lennart Boogaard JJD 9e outdoor 80m horden 12.51 
  1e outdoor 600m 1.40.71 
  1e outdoor discus 43.16 
  10e JJC   
  1e outdoor kogel 14.76 
  2e indoor 600m 1.41.77 
  4e indoor kogel 11.96 

 
Ledenbestand 
De ledengroei heeft doorgezet tot een top van 392 leden per oktober 2018. De ledengroei 
bestaat vrijwel alleen uit jongere pupillen (groei 10 pupillen). Het aantal D en C junioren 
bleef stabiel. 
 
Vanaf de C2's is het motto vooral "vasthouden" en dat lukt aardig. Het aantal senioren en 
masters (met wedstrijdlicentie) fluctueert jarenlang rond de 80.  
 
Vooral bij de recreanten golft het aantal met de seizoenen op en neer. Daarbij is het 
minimum in het voorjaar solide, maar de piek in de nazomer was de laatste twee jaar 
steeds kleiner. Het lukt maar niet om deze categorie te laten groeien. 
 
Een kleine afname van extra begeleide pupillen en junioren. 
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Bestuurlijke veranderingen 
Pip Tesselaar staat op het rooster als aftredend bestuurslid in 2019.  
 
Rooster van aftreden: 
 
Functie Naam 2019 2020 2021 
Voorzitter Sebastiaan Huijs  X  
Secretaris Sanne Glas  X  
Penningmeester Hans Verveer  X  
Trainer-en trainingszaken   Pip Tesselaar X   
Jeugd Jan Meester  X  
Wedstrijdzaken& 
Accommodatie 

Ab Wassenaar   X 

Vrijwilligerszaken Kees Boeve   X 
Sponsoring en PR Frank Kuin  X  

 
 
Tot slot 
Wij hopen op een sportief 2018 waarin mooie prestaties worden neergezet door Hera-
atleten en dat AV Hera een vereniging is waar iedereen met veel plezier naar toe gaat om 
mooie sportmomenten te beleven. Wij streven ernaar dat Hera een vereniging is waar een 
fijne sfeer hangt en voor iedereen toegankelijk is.  
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4. Jaarverslag Vrijwilligerszaken 2018 (Kees Boeve) 
 

Het jaar 2018 was een jubileumjaar voor Hera. We bestonden 40 jaar en hebben dit 
uitgebreid gevierd met een mooi feest voor zowel jeugdleden als volwassenen. Tevens zijn 
er tien leden gehuldigd die 40 jaar lid zijn van onze vereniging. Zij kregen een toespraak, 
bloemen en een oorkonde voor hun trouwe lidmaatschap en inzet voor Hera. 
 
Hera wordt ieder jaar diverse keren benaderd door instanties en of scholen om mee te 
werken aan allerlei sportevenementen. Op lang niet alle verzoeken kunnen wij ingaan. De 
meeste activiteiten worden overdag georganiseerd en dat is voor trainers en vrijwilligers 
lastig te combineren met hun werk.   
 
Een jaarlijks terugkerende activiteit wil ik toch wel noemen, namelijk de rollatorloop. De 
oudste deelnemer was dit jaar 95 jaar. Deze loop wordt georganiseerd door Heerhugowaard 
Sport N.V. in samenwerking met AV Hera. Het was dit jaar weer een zeer geslaagde 
ochtend. 
 
De trainers en hulptrainers hebben aan het eind van het jaar weer hun traditionele attentie 
van het bestuur gekregen als blijk van waardering voor hun fantastische inzet. 
 
Helaas is de jurycursus in 2018 niet van de grond gekomen wegens onvoldoende 
belangstelling. In 2019 proberen we het nog een keer. En met behulp van de jeugdtrainers 
en het jeugdbestuur hopen we wel genoeg deelnemers te werven. 
 
Plannen 2019 
Nieuw aangemelde leden en ouders van jeugdleden zullen benaderd worden met de vraag 
of zij iets voor Hera willen doen, onder het motto vele handen maken licht werk. 
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5. Accommodatiebeheer (Ab Wassenaar) 
 
Een jaar waarin het lijkt of er niets is gebeurd. In ieder geval geen grote veranderingen, 
maar toch. Het verwijderen van onkruid tussen de tegels en wat al niet meer, het maaien 
van de stukken die niet door de gemeente worden gedaan. Het schilderen van de ramen, 
deuren en kozijnen.    
 
Tevens heeft de sprinthelling verlichting gekregen. Binnen het klokhuis is er op de eerste 
verdieping een wand met een deur gekomen, omdat als de buitendeur opengaat er geen 
tochtcirculatie meer ontstaat. 
 
In het wedstrijdsecretariaat zijn de ramen voorzien van glas zodat men weer naar buiten 
kan kijken. Als dit niet in gebruik is wordt het afgesloten met houten panelen. 
                 
Door de stormen en slagregens van het afgelopen jaar is er veel onderhoud geweest aan 
het schoonblazen van de baan, het verzuipen van de kogelbak en verspringbak. Dit leidde 
haast tot het afgelasten van het kogelstoten en verspringen bij de pupillencompetitie, maar 
kon worden opgevangen door de pupillen andere onderdelen te laten doen. 
 
In september is besloten om een overkapping te maken om van de wateroverlast in de 
springbak af te zijn. Paul Brouwer heeft dit project “geheel belangeloos” op zich genomen. 
Hij heeft de overkapping gemaakt bij zijn voormalig bedrijf Arcolux Lichtstraten, 
waardoor dit project betaalbaar is geworden.  
 
Een aantal drainputten zijn voorzien van een verhoogde uitvoering met putdeksel om 
makkelijker te kunnen door spuiten. 
 
Onderhoud gaat niet vanzelf. Door mijn fysieke problemen maak ik me zorgen om de 
toekomst, wie gaat zich geroepen voelen om de handschoenen op te pakken om onderhoud 
te plegen aan de gebouwen en materialen in de toekomst. Als ik naar de dinsdagochtend 
club kijk zijn we bereid om dingen te doen, maar kan de fysieke gesteldheid of leeftijd een 
rol spelen. 
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6. Jaarverslag Wedstrijdzaken (Wobbe Feenstra) 
 
Team wedstrijdzaken 
Het team van de wedstrijdzaken bestaat op dit moment uit twee personen, Ab Wassenaar 
en Wobbe Feenstra. Helaas heeft Astrid de Bruin afscheid genomen. Dit legt de druk wel 
hoger en op termijn moeten we kijken naar aanvulling. Voor 2019 is dit nog wel te doen, 
maar de kwetsbaarheid is wel aanwezig.  
 
Juryleden en overige officials voor wedstrijden 
De groep juryleden neemt af. Dit geldt ook voor de specialistische functies tijdwaarneming, 
microfonist, starter en juco. In 2019 zullen we de nodige activiteiten moeten gaan 
ondernemen om de aanvulling naar de toekomst te waarborgen.  
 
Voor uiterlijk begin mei staat er een jurycursus gepland waar in ieder geval vier personen 
aan mee gaan doen. 
 
Marc Geluk gaat in opleiding voor starter. 
 
Wedstrijden 
We hebben in 2018 de volgende wedstrijden georganiseerd: 
      
04-02-2018 Strandloop 
11-03-2018 Voorjaarsloop 
08-04-2018 Openingswedstrijd  
13-04-2018 Cityrun Heerhugowaard By Night 
17-05-2018 Open discus wedstrijd 
19-05-2018 CD-junioren competitie 
10-06-2018 B-junioren competitie 
15-06-2018 Circuit XL 
01-07-2018 3e divisie seniorencompetitie 
07-07-2018 Pupillencompetitie 
22-07-2018 Werpwedstrijd AB + senioren 
09-09-2018 Clubkampioenschap  
07-10-2018 Najaarsloop 
23-10-2018  Clubcross 
   

Wederom een volle kalender, die we weer mogelijk hebben gemaakt met behulp van alle 
vrijwilligers en ledendiensten. Willen we dit mogelijk houden, dan is het echt noodzakelijk 
aanwas te krijgen hierin (zie hiervoor) en meer druk uit te oefenen op de leden om hun 
ledendienst in te vullen. In 2018 is gebleken dat vooral actief nabellen hier resultaat geeft. 
Vooralsnog gaan we dit inzetten. 
 
De rol in de organisatie van de Heerhugowaard Cityrun by Night is afgelopen jaar groter 
geworden. Astrid en Wobbe zijn naast Ab in de organisatie toegevoegd. Enerzijds als  
back-up voor Ab, maar vooral ook om de vrijwilligers, samen met de organisator JCI (Junior 
Chamber International afd. Heerhugowaard) aan te sturen. Hier staat een mooie vergoeding 
tegenover voor AV Hera. De les van 2018 is wel dat we de exposure van AV Hera wat 
mogen vergroten. In alle uitingen is hier inmiddels meer aandacht voor.   
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7. Jaarverslag 2018 Jeugdbestuur en Public Relations (Jan Meester) 

 
Jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur heeft tot doel sociale activiteiten te organiserennaast de atletiek-
trainingen, die uiteraard door de trainers worden verzorgd. Het jeugdbestuur bestond in 
2018 grotendeels uit vier personen, aangevuld met ouders die speciale taken vervullen. 
 
Onderstaande activiteiten zijn in 2018 voor de jeugd georganiseerd: 
 
a) Nieuwjaarstraining 
b) Voorjaarsloop - jeugdleden 
c) Paaseieren zoeken 
d) Vuurloop op 5 mei 
e) Bowlen met de junioren 
f) Jeugdkamp 
g) Grote clubactie 
h) Najaarsloop - jeugdleden 
i) Sinterklaasfeest 
j) Filmavond in December 
 
Daarnaast wordt maandelijks een Nieuwsbrief uitgebracht onder redactie van Esma 
Buskens. En wordt eveneens maandelijks de Pupil van de Maand uitgereikt in twee 
categorieën, onder verantwoordelijkheid van Wendy Fictoor. 
 
De Grote Clubactie, die grotendeels drijft op de verkoop van loten door de jeugdleden, is dit 
jaar een groot succes geworden. Dit door de inzet van Diana Schouten. Het heeft voor de 
vereniging een recordbedrag van Euro 1.9940,40 opgebracht. Dit is bijna het dubbele van 
vorig jaar (1.084,80). 
 
Ook is er achter de schermen veel werk verzet door Pauline ten Bruggencate. Zij verwerkte 
alle aanmeldingen die via de e-mail binnen kwamen. Ook zorgde ze voor de aankondigingen 
van wedstrijden en activiteiten. Kortom: ook een onmisbare schakel.  
 
Helaas kon de Ouder-kind-wedstrijd, door onduidelijkheid over de renovatie van de atletiek-
baan, in 2018 geen doorgang vinden. 
 
Ook heeft AV Hera meegedaan aan het Sportroulette evenement dat tot doel heeft jeugd in 
de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar enthousiast te maken voor bewegen bij een van de 
Heerhugowaardse sportverenigingen. Erik Ruijs verzorgde deze clinic en de reactie van de 
deelnemertjes en hun ouders waren zeer positief. Uiteraard hopen we hiermee potentiële 
jeugdleden binnen te halen. 
 
Het jeugdkamp is ieder jaar weer een activiteit die heel veel inspanning en voorbereiding 
vergt. Er nemen jaarlijks zo’n 80 tot 90 kinderen aan deel. Het begint vrijdagavond rond de 
klok van 19:00 uur met het opzetten van de 10 legertenten en het eindigt op zondagmiddag 
met het schoonmaken van de kantine en buitenterrein. Tijdens het kamp worden er allerlei 
sport- en spelvormen uitgevoerd. Dit jaar was er een zeer geslaagde vossenjacht waar 
Cindy Kiekens de stuwende kracht achter was. 
 
Een ouder die ook niet ongenoemd mag blijven is Cindy George. Zij maakt sinds juni 2017 
deel uit van het jeugdbestuur. Cindy is altijd positief en denkt in oplossingen. Zij vult alle 
gaten op, wanneer iemand om wat voor reden dan ook, een taak niet kan uitvoeren. 
 
Terugkijkend op 2018 heeft het Jeugdbestuur de nodige activiteiten gerealiseerd toch 
blijven er nog voldoende zaken over om in 2019 op te pakken en in te verbeteren. Grootste 
uitdaging blijft het vinden van ouders die het jeugdbestuur willen komen versterken! 
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Public Relations: ontwikkelingen in de pers  
De Public Relations worden binnen de vereniging door twee personen behartigd, te weten 
Frank Kuin en Jan Meester. Frank is als webmaster verantwoordelijk voor alles wat er op de 
Hera website wordt gepubliceerd. Ook onderhoudt hij contacten met onze adverteerders en 
incidenteel verzorgt hij de berichtgeving naar de plaatselijke kranten. Al is dit laatste de 
belangrijkste taak van Jan Meester voor wat betreft public relations. 
 
In het jaar 2018 zijn tenminste 41 krantenartikelen aangeboden bij onderstaande dag-
/weekbladen: Noord Hollandsdagblad; De Koerier en Het Heerhugowaards Nieuwsblad. (Dit 
zijn er minder geweest dan in 2017 – 63 artikelen.) Daarnaast wordt in bijna alle gevallen 
het artikel ook aangeboden voor de website van AV Hera soms ook bij Heerhugowaard a 
Life. 
 
Heb je een “aansprekende” sportprestatie geleverd die mogelijk voor plaatsing in een 
plaatselijke krant in aanmerking komt, meld dit dan aan bij Jan Meester, via de emal 
krantenberichten@avhera.nl. Indien de prestatie in het weekend is geleverd dan uiterlijk op 
zondagavond voor 20:00 uur aanbieden. De sluitingstijd van het Noord Hollandsdagblad is 
namelijk 21:00 uur.  
 
Of het artikel ook daadwerkelijk wordt geplaatst, wordt uiteraard door de krant zelf bepaald. 
Daarnaast is het altijd mogelijk en leuk om van een sportevenement een kort verslagje te 
maken en deze voor plaatsing op de Hera website aan te bieden via webmaster@avhera.nl. 
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8. Jaarverslag Trainer en trainingszaken (Pip Tesselaar) 

 
De TC bestaat helaas nog alleen uit Pip Tesselaar, Herman de Jong is er per afgelopen 
oktober mee gestopt na vele jaren grote inzet voor de TC. Herman bedankt voor deze grote 
inzet. Gelukkig blijft Herman nog wel beschikbaar voor ondersteunende zaken zoals de 
competitieploegen en de aanvraag VOG-verklaringen. Versterking voor de TC is zeer 
wenselijk. 
 
Jeugd 
Ondersteuningsteam Junioren(OTJ) 
Het OTJ bestaat uit Karin Hoedjes en Linda Tesselaar (Petra Schellekens is er helaas mee 
gestopt). Petra, bedankt voor de grote inzet de afgelopen jaren, met name voor het 
opstellen van het beleidsplan Junioren samen met Erik Ruijs. Het OTJ verzorgt het 
informeren van de ouders en de atleten en begeleiding van de B-junioren competitieploeg 
en het actief meedenken over de andere juniorenploegen. 
 
Trainercoördinator Junioren 
Erik Ruijs is onze trainingscoördinator voor de D- en C-junioren, dit loopt goed met vaste 
trainers voor de diverse groepen. En met groot succes. De C Jongens behaalden een derde 
plaats in de landelijke competitiefinale. Van november t/m februari trainen de D- en  
C-junioren in de zaal. 
 
Helaas is Emil Wijdema gestopt als trainer (Emil bedankt voor je inzet), maar gelukkig 
hebben we ook weer nieuwe deskundige trainers zoals Jaqueline Schroer, Martijn Eising en 
Lesley Wijnants. 
 
Trainercoördinator Pupillen 
Cindy Kiekens is onze trainingscoördinator voor de pupillen. De pupillen hebben ook goed 
gepresteerd in 2018 met diverse podiumplaatsen tijdens de crosscompetitiefinale en ook 
tijdens de baancompetitiefinale. De stijging van ons ledenaantal komt hoofdzakelijk voor 
rekening van de pupillen, 1-1-18 waren er 62 pupillen lid en op 1-1-19 72. Het is mooi dat 
we in deze groep de grootste groei hebben, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nu 
proberen deze leden bij de junioren te behouden en verder door te laten groeien.  
 
Helaas is Janneke Peters gestopt met training geven aan de pupillen (Janneke bedankt voor 
je inzet). Bij de pupillen hebben we nu met spoed een nieuwe trainer nodig. 
 
Extra begeleid Atletiek 
Deze groep is in 2018 stabiel gebleven. Er is meegedaan aan de competitie waarbij goed is 
gepresteerd.  
 
In 2019 is er een 2e training in de week bij gekomen op zaterdagmiddag, dit biedt 
waarschijnlijk ook mogelijkheden voor meer ledenaanwas. 
 
Start to Run 
Ook in 2018 zijn er door AV Hera in de personen Henk van Dijk en Sjaak Doodeman weer 
drie sessies “Beginnen met hardloepn” opgestart. Het aantal starters dat lid geworden is, is 
ongeveer hetzelfde als in 2017. 
 
In 2019 hebben we ons weer aangemeld bij het programma en pr-circuit van de 
Atletiekunie Yakult Start to Run. Wij hopen hierdoor meer exposure te krijgen en uiteindelijk 
meer deelnemers. 
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Opleiding 
In 2018 zij er zeven Hera trainers voor hun Basis Baanatletiektrainer 3 geslaagd, nl Rudy 
Bouwer(Sprint), Cindy Kiekens(Pupillen), Gideon Kok(Pupillen), Robin Korving (Horden), 
Janneke Peters(Pupillen), Mischa Nieuwboer(EBA) en Agatha van der Schaaf(EBA). Hier zijn 
wij heel blij mee en kunnen we de kwaliteit van de trainingen voldoende waarborgen. 
 
 
 
Plannen voor 2019 

• Collega trainingscoördinator proberen te vinden. 
• Uitbreiding van het trainerscorps. Per direct een pupillentrainer nodig, wie weet 

iemand? Laat het ons weten. 
• Stagebedrijf: ook in 2019 zal AV Hera zich weer aanmelden als stageplaats bij het 

CIOS en/of mbo sport en bewegen, Hendrien Godschalk is onze stagecoördinator. 
• Competities: AV Hera zal met zoveel mogelijk teams deelnemen, van pupillen tot de 

masters 
• Na de succesvolle promotie afgelopen seizoen van onze mannen en vrouwenploeg 

naar de 2e divisie is ons doel om met beide teams in een keer door te stomen naar 
de 1e divisie. 

• Clinics: ook in 2019 zullen er weer specialisatie clinics worden gegeven; door de 
trainers voor trainers, assistenten en geïnteresseerde ouders. 

• Van deze clinics een filmpje maken voor degene die het gemist heeft. 
• Allroundtraining voor Junioren A, B en senioren verder optimaliseren. 
• Optimaliseren communicatie tussen de TC, OTJ, trainers, atleten en ouders. 
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9. PR en Communicatie (Frank Kuin) 
 
PR 
Wederom zorgden de talentvolle junioren voor veel publiciteit in de regionale pers. 
Aansprekende sportieve prestaties genereert goede positieve PR. Jessica Schilder, Koen 
Hoedjes en Isa Kollé hadden een achtergrondartikel in het Noordhollands Dagblad. Het 
jaarlijks terugkerende ophalen van het bevrijdingsvuur van een aantal leden van AV Hera 
resulteerde in een uitgebreid fotoverslag op de nieuwssite van het NHD en een artikel in het 
dagblad. AV Hera heeft het afgelopen jaar weer voldoende positieve aandacht gekregen in 
de pers. 
 
Website 
De vernieuwde website was ook in 2018 de spreekbuis van de vereniging. Met veel nieuws 
over de prestaties van de leden en aankondigingen van activiteiten. De site heeft een 
gemiddeld aantal bezoekers van ca. 150 per dag en deze bekijken gemiddeld 4 pagina’s per 
bezoek. Daarnaast blijkt dat we goed gevonden worden in de zoekmachines. 
 
Sociale media 
AV Hera beheert drie sociale mediakanalen; Facebook, Twitter en Instagram. De AV Hera 
Facebookpagina heeft zo’n 460 volgers en een gemiddeld bereik van ca 300 personen per 
bericht. Facebook wordt vooral ingezet om extra aandacht te krijgen voor de evenementen 
en de speciale looparrangementen.  
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Het zijn vooral de ouders van de pupillen en junioren die Facebook gebruiken. Voor junioren 
is het medium Instagram meer geschikt. Het Hera Instagram account plaatst vooral foto’s 
van juniorenwedstrijden en heeft 248 volgers en gemiddeld zo’n 60 likes op een bericht. 
Twitter wordt niet echt actief gebruikt. Voornaamste gebruik is om snel actuele berichten op 
de website te krijgen, aangezien daar een twitter feed is. 
 
Sponsors 
Fysio Forum fysiotherapeuten was ook in 2018 onze hoofdsponsor. U heeft vast en zeker 
het spandoek wel gezien langs onze baan. Ze sponsoren in geld en in natura. Er is een 
groep atleten dat elke week een vaste avond in de krachtruimte van Fysio Forum traint. 
Daarnaast hebben Hera-atleten een kort lijntje voor behandeling bij blessures. Fysio Forum 
heeft ook een aantal keer per jaar voorlichting gegeven over blessurepreventie, met name 
aan startende hardlopers van onze “Beginnen met hardlopen” cursus. 
 
We hebben nu een groep van 19 sponsors met een totaalopbrengst van € 3.225,00 over 
2018 dat is een stijging van ruim € 625,00 t.o.v. 2017. 
 
Hoogstwaarschijnlijk heeft u ook onze nieuwe oranje promotietenten gezien tijdens 
wedstrijden. Deze zijn aangeschaft met behulp van de sponsors; HR Expert, Pauw recreatie, 
Tesselaar Fresia’s, Van Lierop Adviesgroep en Studio Hekwerk. 
 
Naast bovenstaande sponsors halen we ook nog geld binnen via sponsorkliks.nl. De 
inkomsten daaruit vallen iets tegen en we zullen dat komend jaar iets meer gaan promoten. 
 
Verder zijn we bezig om voor 2019 nog een grote sponsor binnen te halen. Daarnaast zijn 
tips altijd welkom. Mail deze naar prencommunicatie@avhera.nl 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018 AV HERA  

ACTIVA   debet credit 
     
Vaste middelen     
     
Gebouwen  €     48.067,36     
Materialen  €     14.838,84     
 ------------------   €        62.906,20   
     
Vorderingen op korte termijn    
     
Transitoir  €       2.402,59    €          2.402,59   
     
Liquide middelen     
     
Kassen  €          713,55     
Rabobank  €          406,78     
Rabobank Spaar  €       1.197,18     
Vermogenspaar  €     15.000,00     
ABN-Amro Spaar  €          557,65     
ING  €       2.333,71     
Rentemeerrekening  €               -       
 -----------------   €        20.208,87   
     
PASSIVA     
     
Schulden op korte termijn    
     
Transitoir  €     10.434,04     €        10.434,04  
     
Schulden op lange termijn    
     
Hypotheek  €     10.479,10    €        10.479,10   (vrijval)  
Lening P. Tesselaar  €     11.600,00     
Lening HVO  €       4.000,00     
Obligatielening  €       2.670,00     
 -----------------    €        18.270,00  
     
     
Eigen vermogen      €        56.813,62  
     
   --------------------- -------------------- 
     
    €       85.517,66   €       85.517,66  
   =========== =========== 
 
 

10. Jaarverslag penningmeester (Hans Verveer) 
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Toelichting op de balans per 31 december 2018      
       
ACTIVA       
   Afschrijving Afschrijving   
 Aanschafwaarde  t/m 2017 2018 Boekwaarde  
Gebouwen  €  48.067,36       
Kantine  €              38.571    €       35.680   €         1.543   €         1.349   
Uitbreiding krachthonk/toiletten  €              31.888    €       14.532   €         1.276   €       16.080   
2018 overkapping verspringbak  €               3.180    €               -   €             64   €         3.116   
2015 Verbouwing bar/keuken  €               8.054    €           961   €           322   €         6.771   
2016 Sprintheuvel  €               5.692    €           338   €           228   €         5.127   
2017 Sprintheuvel  €               1.064    €             21   €             43   €         1.000   
2016 Zonnepanelen  €              15.336    €           920   €           613   €       13.802   
2015 Keuken  €               1.250    €           377   €             50   €           823   
 --------------------  -------------- -------------- ---------------  
  €           105.035    €      52.829   €        4.138   €      48.068   
 ===========  ======== ======== ========  
       
Afschrijving o.b.v. 4 % per jaar v.d. aanschafwaarde (1e jaar 2%)    
       
   Afschrijving Afschrijving   
 Aanschafwaarde  t/m 2017 2018 Boekwaarde  
Materialen €  14.838,84       
2014 Hoogspringmat  €               8.774    €         6.142   €         1.755   €           877  A 
2015 Polsstokhoogspringmat  €              21.629    €       10.815   €         4.326   €         6.488  A 
2018 Verwarmingsketel  €               1.584    €               -   €           158   €         1.426  A 
2018 Ombouw website  €               1.694    €               -   €           169   €         1.525  A 
2014 Hoogspringoverkapping  €               8.222    €         2.878   €           822   €         4.522  B 
 --------------------  ---------------- --------------- ---------------  
  €              41.903    €       19.834   €         7.231   €       14.838   
 ===========  ========= ======== =========  
       
Afschrijving A: o.b.v. 20% pj vd aw (1e jaar 10%)      
Afschrijving B: o.b.v. 10% pj vd aw (1e jaar 5%)      
       
Verschuldigd/vooruitontvangen   Eigen vermogen   
       
Transitoir €  10.434,04   Stand per 01-01-2018  €   45.813,55   
   vrijval obligatielening  €       680,00   
vrijwilligersvergoeding 4e kw 2018  €           5.167,20   vrijval hypotheekschuld  €   10.479,10   
bankkosten 4e kw 2018                   75,98     -  
afrekening Nuon 2018                   92,54      €   56.972,65   
energieverbruik kleedkamers               1.533,17   resultaat 2018   €      -159,03   
declaratie jeugdkosten Jan Meester                 197,28     ----------------  
WOZ 2018               2.501,47   Stand per 31-12-2018  €  56.813,62   
vooruitontvangen contributie 2019                 866,40     =========  
 -------------------      
  €       10.434,04       
 ===========      
       
       
Tegoed/vooruitbetaald       
       
Transitoir €  2.402,59       
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oud papier nov/dec 2018  €                 9,60       
opbrengst GCA 2018              1.914,90       
rente 2018                    6,38       
zaalhuur 2018                   27,08       
factuur Clubassistent 2018/2019                 212,26       
huur postbus 2018/2019                 232,37       
 -------------------      
  €         2.402,59       
 ===========      
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BEGROTING 2018-2020 AV Hera 
     
 BEGROTING WERKELIJK BEGROTING BEGROTING 
Baten 2018 2018 2019 2020 
     
Contributies  €          63.500   €          67.651   €          64.500   €          68.000  
Kantine               4.200                2.792                4.300                3.000  
Diverse acties               1.300                2.045                2.000                2.000  
Loopgroepen               6.100                3.849                6.200                4.000  
Reclame (borden/advertenties)               2.200                3.225                2.300                3.500  
Gift/sponsor                     -                1.800                      -                      -  
Rente                 100                    40                  100                    35  
Oud papier                 500                  318                  550                  300  
Wedstrijdorganisatie               3.500                5.574                3.500                4.000  
 ------------------ ----------------- ------------------ ----------------- 
  €         81.400   €         87.294   €         83.450   €         84.835  
Lasten     
     
Afdrachten KNAU  €          13.000   €          12.105   €          13.600   €          12.200  
Baanhuur             11.200              10.213              11.400              10.300  
Zaalhuur               3.500                4.864                3.700                5.000  
Energiekosten               6.500                6.858                6.000                6.000  
Telefoonkosten                 700                  658                  750                  700  
Vrijwilligerskosten             21.000              20.077              21.500              21.700  
Opleidingen               1.500                  638                2.000                1.000  
Materiaal               2.500                2.086                2.600                3.500  
Bestuurskosten               2.050                6.398                2.250                2.500  
Verzekeringen               2.550                2.541                2.650                2.680  
Onderhoud gebouwen               3.100                4.220                3.200                4.000  
Ledenadministratie                 800                  255                  800                  260  
40-jarig jubileum                     -                  458                      -                      -  
Jeugd               1.100                  854                1.200                1.200  
Algemene kosten               3.100                3.316                3.200                3.200  
Container                 500                  544                  500                  595  
Afschrijvingen               8.300              11.369                8.100              10.000  
 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
  €         81.400   €         87.453   €         83.450   €         84.835  
     
Resultaat                     -                  159-                     -                      -  
 ----------------- ----------------- ----------------- ------------------ 
  €         81.400   €         87.294   €         83.450   €         84.835  
 ========== ========== ========== ========== 
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Toelichting resultaat 2018 begroting 2019 
 
Inkomsten  
 
1 Contributies 

Resultaat: EUR 67.651/Begroting: EUR 63.500 
De ledenaanwas is positiever uitgevallen dan verwacht. Voor 2019 is het begrote 
bedrag met EUR 1.000 toegenomen. 
Begroting 2019: EUR 64.500  
Is gebaseerd op het aantal leden per 01-01-2019 samen met de in de loop van het jaar 
nog aan te melden leden. 
In de jaarvergadering over het jaar 2017 is de contributie voor 2019 vastgesteld en 
goedgekeurd. 
 
Voor 2020 is het voorstel: 2015 2016 2017 2018  2019 2020(voorstel) 
     
Senioren/veteranen  184 187 190 193 196 199 
Trimmers/recreanten  139 141 145 148 150 153 
Junioren A/B   139 141 145 148 150 153 
Junioren C/D en pupillen 124 127 130 133 136 139 
Begeleid sporten   nvt 84,55   87   90   93   96 

 
2 Kantine 

Resultaat: EUR 2.792/Begroting: EUR 4.200 
De netto-opbrengsten van de kantineverkopen op wedstrijddagen en trainingsavonden. 
Begroting 2019: EUR 4.200  
 

3 Diverse acties 
Resultaat: EUR 2.045/Begroting: EUR 1.300 
Het resultaat bestaat hoofdzakelijk uit de opbrengst van de Grote Clubactie 

4 Begroting 2019: EUR 1.300 
 

5 Loopgroepen 
Resultaat: EUR 3.849/Begroting: EUR 6.100 
Sinds enkele jaren biedt AV Hera beginnende en gevorderde lopers loopclinics aan op 
basis van bepaald (landelijk uitgezet) concept of aan de hand van een loopevenement 
(City Run, Dam-tot-damloop). Ook zijn er diverse trainingsmogelijkheden bijgekomen. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat deelnemers lid worden van Hera. 
Begroting 2019: EUR 6.200 
 

6 Giften/sponsoren  
Resultaat: EUR 1.800/Begroting: 0 
In verband met spontane donaties en giften een flink bedrag binnen gekomen. 
Begroting 2019: EUR 0 
Niet op begroot in verband met de onzekere factor. 
 

7 Reclameborden/banners 
Resultaat: EUR 3.225/Begroting: EUR 2.200 
Frank heeft intussen nog mooiere resultaten bereikt. De begroting zal de komende 
jaren hierop worden aangepast.  
Begroting 2019: EUR 2.300  
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7 Rente 

Resultaat: EUR 40/Begroting: EUR 100 
Door gebrek aan spaartegoed en de lage rentestand een minimale opbrengst. 
Begroting 2019: EUR 100 
Omdat verwacht wordt dat er ook in de komende jaren geen renteverhoging tot stand 
komt is de begroting gelijk gebleven. 

 
8 Oud papier 

Resultaat: EUR 318/Begroting: EUR 500  
Heel erg afhankelijk van de papierprijs. Begroting voor 2018 en later steeds iets 
verhoogd. 
Begroting 2019: EUR 550 
 

9 Wedstrijdorganisatie 
Resultaat: EUR 5.574/Begroting: EUR 3.500 
Dit bedrag komt tot stand door inschrijfgelden bij o.a. de voor- en najaarsloop. Voor de 
door Hera georganiseerde competitiewedstrijden ontvangen we via de Atletiekunie een 
vergoeding. De Heerhugowaard Cityrun by Night heeft voor een extra inkomstenbron 
gezorgd. Begroting voor na 2019 zal bijgesteld worden.   
Begroting 2019: EUR 3.500 

 
Uitgaven 
 
1 Afdrachten Atletiekunie 

Resultaat: EUR 12.105/Begroting: EUR 13.000 
Het betreft hier de contributies die de Atletiekunie vaststelt. Hier wordt elk jaar een 
index op los gelaten. Verder zit in deze kostenpost ook de startlicenties voor diegenen 
die actief aan wedstrijden deelnemen. 
Begroting 2019: EUR 13.600 
Gebaseerd op het ledenaantal van nu met aanwas in de loop van het jaar.  

 
2 Baanhuur 

Resultaat: EUR 10.213/Begroting: EUR 11.200 
Conform de gebruikersovereenkomst met de gemeente Heerhugowaard. 
Begroting 2019: EUR 11.400 
Wij gaan ervanuit dat de baanhuur steeds iets hoger wordt i.v.m. inflatie.  

 
3 Zaalhuur 

Resultaaat: EUR 4.864/Begroting: EUR 3.500 
De volgens trainingsschema in rekening gebrachte kosten voor de zaalhuur 2018. Ook 
werd o.a. de Ookmeerhal in Amsterdam hiervan betaald. De relatief dure sporthal Zuid 
werd in 2018 niet gehuurd. Meer huurafname heeft geleid tot een hogere zaalhuur. 
Begroting na 2019 wordt hierop bijgesteld. 
Begroting 2019: EUR 3.700  
 

4 Energiekosten 
Resultaat: EUR 6.858/Begroting: EUR 6.500 
In de loop van 2016 zijn er zonnepanelen geplaatst die op termijn de energiekosten 
naar beneden moeten brengen. De voorschotnota 2019 is inmiddels gebaseerd op  
EUR 3,-- per maand netto verbruik. Netbeheer voor stroom en gas en het gasverbruik 
zijn nu de grootste onderdelen. 
Begroting 2019: EUR 6.000 
Op basis van bovenstaande is het werkelijk verbruiksbedrag in de begroting 
opgenomen. Door de zonnepanelen gaan we besparen op energie. Blok aan het been 
blijven de ge- en verbruikskosten van stroom, water en gas van de kleedkamers. 
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5 Telefoon/internet 
Resultaat: EUR 658/Begroting: EUR 700 
Bestaat hoofdzakelijk uit vaste abonnementskosten voor internetgebruik. 
Begroting 2019: EUR 750 
 

6 Vrijwilligerskosten 
Resultaat: EUR 20.077/Begroting: EUR 21.000 
Betreft de vergoeding voor onze trainers. Pip Tesselaar probeert met ondersteuning van 
de technische commissie voor alle trainingsdiciplines een trainer/-ster aan te stellen. 
Gediplomeerde hulp wordt beloond met een vrijwilligersbijdrage. 
Begroting 2019: EUR 21.500 

 
7 Opleidingen 

Resultaat: EUR 638/Begroting: EUR 1.500 
Er is dit jaar minder gebruik gemaakt van het budget. In 2019 zal er mogelijk weer 
meer aanleiding zijn om cursussen te volgen. 
Begroting 2019: EUR 2.000 

 
8 Materiaal 

Resultaat: EUR 2.086/Begroting: EUR 2.500 
De werkelijke uitgaven lopen in de pas met het budget.   
Begroting 2019: EUR 2.600 

 
9 Bestuurskosten 

Resultaat: EUR 6.398/Begroting: EUR 2.050 
In 2018 zijn we de dupe geworden van internetcriminelen en is er door valse e-mail 
geld overgemaakt naar het buitenland. Dit wordt toegelicht tijdens de vergadering. 
Begroting 2019: EUR 2.250 

 
10 Verzekeringen 

Resultaat: EUR 2.541/Begroting: EUR 2.550 
Premies van verzekeringen voor alle opstallen en inventaris. De premie voor de 
collectieve ongevallenpolis loopt via de Atletiekunie evenals die van de 
bestuurdersaanprakelijkheids-verzekering. 
Begroting 2019: EUR 2.650 

 
11 Onderhoud gebouwen 

Resultaat: EUR 4.220/Begroting: EUR 3.100  
Betreft het onderhoud aan de Herabezittingen zoals kantine, materialen en overige 
opstallen. 
Begroting 2019: EUR 3.200 

 
12 Ledenadministratie 

Resultaat: EUR 255/Begroting: EUR 800 
Begroting 2019: EUR 800 

 
13 Jeugd 

Resultaat: EUR 854/Begroting: EUR 1.100 
Uitgaven voor de jeugd buiten de wedstrijden om. Sinterklaas, Pasen, jeugdkamp, 
filmavond etc. 
Begroting 2019: EUR 1.200 

 
14 Algemene kosten 

Resultaat: EUR 3.316/Begroting: EUR 3.100 
Begroting 2019: EUR 3.200 
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15 Container 
Resultaat: EUR 544/Begroting: EUR 500  
Betreft de legingskosten van de afvalcontainer. 
Begroting 2019: EUR 500 

 
16 Afschrijvingen 

Resultaat: EUR 11.369/Begroting 8.300 
Ervaringscijfers uit het verleden. In de begroting is rekening gehouden met einde 
afschrijving van een aantal posten. 
Begroting 2019: EUR 8.100 

 
 
HV 04/03/2019 

 




