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Disclaimer covid-19 crisis 

Dit verslag is samengesteld en vastgesteld door het bestuur op het moment dat er nog 
weinig bekend was over de covid-19 crisis; de gevolgen daarvan en maatregelen die 
genomen moesten worden. 

De wereld en met name ook de Nederlandse samenleving is al ruim 6 maanden in de ban 
van de wereldwijde covid-19 pandemie. Dit heeft ook gevolgen voor AV Hera als vereniging 
en we gaan nog steeds een onzekere toekomst tegemoet. 

In dit verslag hebben we geen rekening gehouden met de gevolgen en tegenslagen door de 
covid-19 crisis. Met name de begroting en de toekomstverwachtingen zullen niet gaan 
kloppen met de huidige realiteit. We vragen aan de leden begrip voor het feit dat we deze 
niet aangepast hebben.  

Na drie maanden van bijna volledige stilstand zijn we langzaam weer aan het opstarten met 
het geven van trainingen en organiseren van aangepaste wedstrijden, die voldoen aan alle 
coronaprotocollen. Ook heeft het bestuur aanspraak gemaakt en zal aanspraak maken op 
alle mogelijke ondersteuningsregelingen. In het jaarverslag over 2020 zal het bestuur meer 
duidelijkheid kunnen geven over alle gevolgen die de covid-19 crisis voor de vereniging 
heeft gehad. 

Heerhugowaard, 9 september 2020, 

Sportieve groet, 

Het bestuur van AV Hera 
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2. Verslag Algemene ledenvergadering 26 maart 2019

Datum: Dinsdag 26 maart 2019 
Aanwezigen: 25 leden 
Bestuur: Kees Boeve; Sebastiaan Huys; Frank Kuin; Jan Meester; Pip Tesselaar; Hans 

Verveer en Ab Wassenaar 
Afwezig: Sanne Glas 

1) Welkom en opening
Om 20:39 uur heet de voorzitter eenieder welkom toe en opent hiermee de vergadering.

2) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Wel hebben enkele leden zich via e-mail afgemeld bij bestuursleden.

4) Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018
(Anne Lenis)
De datum die in de notulen van de ALV staat vermeld is 28 maart 2018, dit is onjuist dit
moet zijn 22 maart 2018
(Henk van Dijk)
Het duurt bijna een jaar voor de leden de CONCEPT-notulen beschikbaar krijgen. De vraag
is of het mogelijk is de CONCEPT-notulen eerder aan de leden kunnen worden gestuurd.
Antwoord: Binnen een maand ontvangen de leden de CONCEPT-notulen van de ALV.
(Abel Smilda)
Op blad drie staat “Abel Smit” dit moet zijn “Abel Smilda”.
Met bovenstaande drie opmerkingen worden de notulen van de ALV 2018 vastgesteld.

5) Uitreiking Vorkprijs en huldiging jubilaris(en)
De meest begerenswaardige prijs van Noord-Holland, de Vorkprijs, wordt door Kees Boeve
uitgereikt aan Herman Bos. Herman is volgens de toelichtende woorden van Kees, een zeer
verdienstelijk hardloper op zowel de 10km als halve marathon. Daarnaast verzet hij bergen
werk als “de tuinman” van Hera. De prijs is hem van harte gegund.

Huldiging van de 25-jarige jubilarissen, dit jaar worden drie personen gehuldigd. 
Ten eerste Wouter Wijker, is helaas verhinderd, viert vakantie in het buitenland. 
Vervolgens Pip en Linda Tesselaar, zij behoeven eigenlijk geen nadere toelichting, zij zijn 
niet alleen bovengemiddelde sporters, maar zetten zich op vele terreinen in om de  
vereniging draaiende te houden. Met speld, oorkonde en een fraaie bos bloemen, bedanken 
zij de aanwezigen. 

6) Presentatie Jaarverslag 2018
Sebastiaan geeft aan de hand van een korte presentatie een toelichting op het jaarverslag
2018.

Allereerst goed nieuws het leden aantal is gegroeid van 370 naar 382 leden. 
Ook zijn de geleverde prestaties, beter dan in 2017 en ook beter dan verwacht. In 2018  
behaalde atleten van AV Hera totaal 56 Top 10 klasseringen bij NK ’s, EK ’s of WK ’s, tegen 
33 in 2017. 

Op het gebied van de jeugd was er veel te beleven, naast het topevenement, het jaarlijks 
terugkerende jeugdkamp, wordt ook aandacht besteed aan 5 mei, Pasen en Sinterklaas. 
Ook worden er filmavonden georganiseerd en organiseert het Jeugdbestuur uitstapjes voor 
de pupillen en junioren afzonderlijk. 
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Als vereniging hebben we ons 40-jarig jubileum gevierd. Dit was een groot succes, met voor 
de pupillen de onvergetelijke goochelaar Maarten Bruins en voor de junioren en  
volwassenen een feestavond met live muziek van de band Snoake. 
 
Onder het onderwerp Accommodatie werd aangegeven, dat het drainagestelsel het  
afgelopen jaar grondig is aangepakt. Het werkte niet of onvoldoende omdat het voor de 
helft verstopt zat. Wel zijn er zorgen voor de toekomst. Er is behoefte aan meer handjes die 
met name Ab Wassenaar kunnen ondersteunen. 
 
Bij wedstrijdorganisatie werd gemeld, dat er 15 wedstrijden in 2018 zijn georganiseerd.  
Ab Wassenaar de stuwende kracht achter bijna alle wedstrijden, werd in 2018 geassisteerd 
door Wobbe Feenstra en dat werkte goed. Helaas heeft Astrid Bruin haar taken op dit 
gebied neergelegd. Dank gaat uit naar haar inzet. 
 
Er is in 2018 veel gedaan aan opleiden van trainers. We hebben er 7 nieuwe Basis  
baanatletiektrainer 3, bijgekregen. 
 
Promotie en krantenberichten, het aantal krantenberichten dat in 2018 is aangeboden om in 
de kranten te plaatsen is behoorlijk afgenomen. Waren dit er in 2017 nog 63 in 2018 bleef 
de teller steken op 41 krantenartikelen. Dit wordt gedeeltelijk goedgemaakt door 
communicatie via ander media-kanalen zoals Facebook, Twitter en Instagram. 
 
Op het gebied van de financiën is het jaar 2018 uitgekomen op zeer bescheiden verlies van 
euro 159,-. Dit had een veel hoger positief saldo kunnen zijn als AV Hera niet de dupe zou 
zijn geworden van internetcriminelen. Door een valse e-mail werd zogenaamd uit hoofde 
van de voorzitter, aan de penningmeester gevraagd met spoed voor de bestelde  
atletiekmaterialen een geldbedrag over te maken naar het buitenland. Door het  
hoofdbestuur is op allerlei wijze getracht dit bedrag terug te halen (via de bank, diverse 
verzekeringen, gemeente HHW, Atletiekunie) echter zonder resultaat. Als laatste is er een 
brief gestuurd naar de bank om het bedrag of een gedeelte hiervan, op basis van een 
coulance-regeling te vergoeden. Het resultaat hiervan is nog niet bekend. Daarnaast is het 
onderwerp nog bij de Atletiekunie in beraad. 
 
(Hans Pater) 
Hans vraagt wanneer het Engeland incident heeft gespeeld? 
Het antwoord wordt door de voorzitter gegeven; dat dit ruim een half jaar gelden zich heeft 
voorgedaan. 
De vervolgvraag is of het hoofdbestuur erover na heeft gedacht de leden hierover eerder te 
informeren? 
Het antwoord hierop is, dat dit binnen het bestuur wel aan de orde is geweest, maar dat het 
bestuur pas hiermee naar buiten wilden treden, als voldoende duidelijk zou zijn wat de  
uiteindelijke consequenties hiervan zouden zijn. Dit proces heeft zoveel tijd gekost, dat het 
eerder informeren van de leden dan tijdens de ALV niet meer zinvol was. 
De vragensteller gaat hiermee akkoord. 
 
Wel is naar aanleiding van dit incident de procedure omtrent het overboeken van bedragen 
boven de euro 500,- aangescherpt. Vanaf heden moeten voor incidentele overboekingen 
groter dan euro 500,- de boeking door twee personen van het hoofdbestuur worden 
goedgekeurd.  
Daarnaast is door de Algemene Ledenvergadering voorgesteld om bij twijfel, over een 
overboeking NIET alleen te communiceren via e-mail, maar ALTIJD OOK persoonlijk 
telefonisch contact met betrokkenen hierover op te nemen. 
De gemaakte afspraken omtrent het overboeken van grotere geldbedragen zijn door het 
hoofdbestuur schriftelijk vastgelegd. 
 
 
Met betrekking tot de plannen voor 2019 werd kort ingegaan op de baanrenovatie.  
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De eerste bouwvergadering staat gepland voor 24 april aanstaande. Voor zover de 
informatie nu bekend is, wordt vanaf half april gestart met de voorbereiding van de 
werkzaamheden, zodat men in week 20 (start 13 mei 2018) kan beginnen met het        
aanbrengen van de nieuwe toplaag. Het uitharden van deze toplaag duurt circa 10 dagen. 
Vervolgens moet de belijning nog worden aangebracht. (Tijdens het uitharden kan echter al 
wel op de baan worden getraind.) 
 
LET OP !! Aandachtspunt/verzoek van Hans Arnhard om tijdens de renovatie van de baan 
gelijktijdig de ondergrond van de oefenringen van de discusplekken aan te pakken.  
De ondergrond is thans van kunststof het zou beter zijn om deze ondergrond te vervangen 
door beton. AV Hera zal dit verzoek op korte termijn kenbaar maken bij de gemeente. 
Mochten zij hier geen invulling aan willen/kunnen geven, dan kan dit wellicht ook worden 
opgepakt door de vrijwilligers van de dinsdagochtendploeg.  
 
7) Kascommissie 
a.) Decharge, oftewel goedkeuring van het jaarverslag en het handelen van het 
bestuur 
De kascommissie van 2018 bestond uit Siem de Ruijter en Abel Smilda. Zij hebben  
gezamenlijk de financiën steekproefsgewijs gecontroleerd bij de penningmeester en hebben 
tijdens hun bezoek geen onrechtmatig geconstateerd.  
Zij werden echter kort voor de ALV door de penningmeester geïnformeerd over de 
transactie naar Engeland en werden hierdoor verrast. Siem gaf aan dat hij financieel 
onvoldoende onderlegd is om dit in één oogopslag zelf te constateren. Hij stelde dan ook 
voor om de kascommissie uit te breiden met een persoon die meer ter zake kundig is. 
Omdat de Algemene Ledenvergadering akkoord is gegaan met de verklaring van de 
voorzitter over het Engeland-incident, verzoekt de kascommissie de leden toch decharge te 
verlenen aan het hoofdbestuur. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
 
b.) Rooster van aftreden kascommissie 
De beide leden van de huidige kascommissie werden gevraagd of zij de functie ook voor het 
jaar 2019 zouden willen bekleden. Door Siem de Ruijter werd het verzoek gedaan de 
commissie uit te breiden met en persoon die een financiële achtergrond heeft.  
Daarop heeft Adrie van Wijk zich ook beschikbaar gesteld, hij is aangenomen. 
 
8) Bestuur 
a.) Rooster van aftreden 
Rooster van aftreden geeft aan dat er dit jaar, de Trainer en trainingszaken-functie thans 
bekleed door Pip Tesselaar, aan de beurt is om af te treden. Hij stelt zich weer beschikbaar. 
Er zijn geen tegenkandidaten en iedereen gaat akkoord. 
 
b.)  Benoeming nieuwe bestuursleden 
Er zijn geen nieuwe bestuursfuncties benoemd. 
 
9) Contributie 2019/2020 
In het jaarverslag 2018 is een tabel opgenomen, op bladzijde 25, met de voorstellen voor 
de contributiebedragen voor 2020. De ledenvergadering wordt gevraagd hiermee akkoord 
te gaan. De vastgestelde tarieven voor 2020 zijn: Senioren/veteranen 199,-; 
Trimmers/recreanten 153,-; Junioren 153,-; Junioren C/D 139,- en Begeleid sporten – 96,-. 
 
(Robin Korving) 
Er wordt gevraagd wat de achterliggende verklaring is waarom atleten van “begeleid 
sporten” een veel lagere contributie behoeven te betalen, terwijl hun begeleiding veel 
intensiever is? 
 
Antwoord: Alle trainers van de groep “begeleid sporten” verrichten hun trainingen geheel 
zonder vergoeding. Bovendien willen we voor deze groep geen financiële drempel opwerpen 
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om lid te worden. Daarnaast sluit het aan op de visie van de club om inclusief te sporten 
(sporten voor iedereen). 
 
(Cindy Kiekens) 
Is het mogelijk om voor gezinnen waar meerdere gezinsleden lid zijn van AV Hera een 
zogeheten familie-korting in te stellen? 
 
Antwoord: De contributie van AV Hera is in vergelijking met andere vereniging al laag, 
bovendien vereist dit veel administratieve rompslomp van de ledenadministratie en de 
penningmeester. (Wat als een gezinslid besluit niet langer lid te zijn van Hera en wie 
controleert dit.) Tijdens de vergadering is besloten dit niet in te voeren. 
 
De voorzitter gaf nog een korte toelichting op de begroting voor 2020. Hierbij bestond enige 
verwarring omdat bij een voorgaande ledenvergadering een meerjarige begroting is vastge-
steld.  
 
(Willem van de Werff) 
Een van de aanwezigen merkte op dat volgens de statuten van de vereniging jaarlijks een 
begroting moet worden voorgelegd aan de ALV. Ook wordt voorgesteld deze begroting te 
baseren op de nieuwe inzichten, het te voeren beleid en de toekomstverwachtingen.  
In het huidige voorstel zijn de inkomsten op basis van het verwachte ledenaantal aan de 
voorzichtige kant. Desalniettemin verzoekt hij de ALV akkoord te gaan met de begroting. 
 
(Sjaak Doodeman) 
Een van de aanwezigen vraagt of het mogelijk is de werkelijkheid van de twee voorgaande 
jaren ook weer te geven in de voorgestelde begroting. Dan heb je enig inzicht in mogelijk 
trends en kan je beter beoordelen of de begroting reëel is. 
 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde begroting. De penningmeester zal de 
goedgekeurde begroting aanvullen met de werkelijkheid van de laatste twee jaar en dit aan 
de leden toezenden. 
 
10) Rondvraag 
(Robin Korving) 
Robin vraagt op basis van het overzicht van de leden aanwas of er nog suggesties zijn, over 
de wijze waarop we het ledenaantal van de recreanten zouden kunnen verhogen.  
Deze groep blijft namelijk achter in groei.  
 
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat mensen zich minder willen binden aan een 
vereniging. Er komt een voorstel om te beoordelen of de instelling van een Knipkaart een 
mogelijkheid zou kunnen zijn om deze groep uit te breiden. Er dient gekeken te worden 
naar de trainingsmomenten voor deze groep. Het bestuur zal deze voorstellen nader 
beoordelen. 
 
(Willem van de Werff) 
Willem vraagt op basis van welk puntensysteem de huidige clubrecords zijn vastgesteld.  
Hij weet namelijk dat er in het verleden een andere wijze van berekenen is gekomen, dat 
tot gevolg had dat er nu clubrecords in de boeken staan, met een fysieke prestatie die 
minder is dan het record dat op het voorgaande puntensysteem was gebaseerd.  
Ab Wassenaar herkend dit “probleem”. Het is echter ondoenlijk om alle clubrecords opnieuw 
te beoordelen. Besloten is alleen voor die leden die zich persoonlijk melden bij Ab 
Wassenaar (beheerder clubrecords). Indien Ab nog kan beschikken over de Clubrecord 
overzichten van Ted Kruijer, een herbeoordeling zal plaatsvinden.  
 
11) Sluiting 
De vergadering wordt om 22:36 uur door de voorzitter gesloten. 
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3. Jaarverslag 2019 voorzitter Sebastiaan Huijs 
 

 
Inleiding 
In 2019 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 vereniging 
die de atletieksport in alle verschijningsvormen en voor alle leeftijden en doelgroepen 
bevordert en een ontmoetingsplaats is voor sociale contacten”. Hierbij is Hera tot aan de 
landelijke pers in de picture gekomen. Denk hierbij aan de deelname aan de 
bevrijdingsloop, deelname aan de samenloop voor hoop, de Cityrun by Night en de 
kwalificatiepogingen voor het EK.  
 
Op teamniveau werd er veel door Hera bereikt. Aan de diverse competities werd van jong 
tot master meegedaan. De vrouwen senioren wisten te promoveren van de 2e naar de 1e 
klasse. De jongens junioren B werden dit jaar in de landelijke competitie finale derde.  
Duidelijk is te merken, dat Hera zich in de brede linie heeft weten te versterken; twaalf 
competitieploegen deden er mee aan de competitiefinales! Dat moet haast wel een 
clubrecord zijn! 
 
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! 
Uiteraard in samenwerking met de gemeente/sportbedrijf die in 2019 de baan heeft 
gerenoveerd.  
 
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 C/D spelen, NK’s ,EK’s 
en de finale pupillencompetitie weergegeven. Als bestuur zijn wij hier uiteraard erg trots op! 
 
 
 
 
Naam Categorie Notering Onderdeel Afstand/tijd 
Anne Lenis M70 1e NK outdoor 100m 14.54 
 M70 2e NK outdoor 200m 29.95 
Ruud Beerepoot M50 1e NK outdoor 800m 2.10.64 
 M50 1e NK outdoor 1500m 4.20.14 
 M50 1e NK outdoor 1500m 4.21.24 
 M50 2e NK outdoor 3000m 9.26.15 
  4e EK outdoor 5000m 16.23.29 
Ronald Dekker  Heren 

Senioren 
7e NK outdoor  400mH 55.01 

Jessica Schilder Dames 
Senioren 

3e NK outdoor  kogel 16.14 

  3e NK indoor  kogel 15.84 
 <23 jaar 5e EK outdoor kogel 15.51 
Noor Kuilboer MJA 2e NK indoor  1500m 4:51.77 
  4e NK indoor  800m 2.21.78 
  6e NK outdoor  1500m 5:00.44 
  7e NK outdoor 800m 2:25.14 
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Leonie Keppel MJA 5e NK outdoor kogel 11.87 
 MJA 6e NK outdoor discus 39.95 
 MJA 6e NK outdoor kogel 11.32 
Estafette jongens 
junioren B outdoor 

JJB 3e NK outdoor 4x100m 44.41 

  1e NK outdoor Zweedse 
estafette 

2.03.26 

Lars Philipsen  JJB 8e NK indoor  800m 2.04.41 
 JJB 3e NK outdoor 800m 2.01.56 
Romello Christiaan JJB 3e NK indoor 200m 23.23 
Koen Hoedjes JJB 9e NK indoor 200m 23.49 
Team B Junioren JJB 3e landelijke    
Femke Jonker MJB 4e NK outdoor  hinkstap 11.19 
  3e NK indoor hinkstap 11.09 
Julia Jongejeugd MJB 6e NK indoor hoog 1.61 
Sebastiaan Bonte JJB 2e NK outdoor  discus 53.55 
  4e NK outdoor  kogel 16.28 
  2e NK indoor kogel 16.32 
Jeff Tesselaar JJB 3e NK outdoor 400mH 55.79 
  6e NK indoor 800m 2.03.09 
Noah Verduin MJB 4e B spelen speerwerpen 44.67 
Isa Kollé MJC 5e C spelen kogel 13.02 
  5e C spelen  discus 34.59 
  5e C spelen  kogel 12.48 
Robin Kramps JJC 5e C spelen  150m 17.80 
Jared Broers JJC 1e C spelen  100m horden 13.68 
  1e C spelen  60m horden 8.25 
Lennart Boogaard JJC 1e C spelen Indoor kogel 12.57 
  2e C spelen Outdoor kogel 14.64 
  3e C spelen  discus 46.07 
Lars Beukers JJC 8e C spelen  300mh 43.32 
Thijs ten 
Bruggencate 

JJC 8e C spelen  800m 2.25.25 

Anastacia 
Vinnetchenko 

MJC 8e C spelen  hoog 1.51 

Manon Hoedjes MJD 7e D spelen Indoor kogel 10.64 
  2e D spelen Outdoor kogel 13.01 
  2e D spelen  discus 28,42 
Meike Rozemeijer MJD 9e D spelen  1000m 3.22.58 
Kian Sanches JJD 6e D spelen  kogel 8.18 

NK estafette MJD 8e outdoor Zweedse 
estafette 

2.42.92 

NK estafette 
outdoor 

MPB 2e outdoor 4x40 25.84 

NK estafette 
outdoor 

JPA 7e outdoor 4x60 35.19 
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Zeb Tesselaar JPA1 2e Pupillen finale regio 1-
3-4 

60m 
bal 
ver 

8.90 
29.05 
4.75 

Roan Snel JPA1 9e Pupillen finale regio 1-
3-4 

60m 
bal 
ver 

9.63 
28.80 
3.98 

     
Cassidy Hilgerink MPB 5e Pupillen finale regio 1-

3-4 
40m 
kogel 
ver 

7.03 
6.15 
3.23 

Ilse Boumans MPB 8e Pupillen finale regio 1-
3-4 

40m 
kogel 
ver 

7.27 
4.79 
3.68 

Yuna Brouwer MPC 6e Pupillen finale regio 1-
3-4 

40m 
bal 
ver 

7.58 
22.95 
3.15 

 
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 
     
Jessica Schilder Vrouwen 

Senioren 
3e  kogel 17.50 

 Vrouwen 
Senioren 

3e indoor kogel 15.84 

Leonie Keppel MJA 10e outdoor discus 41.74 
  6e outdoor kogel 12.23 
  7e indoor kogel 11.32 
Noor Kuilboer MJA 8e indoor  1500m 4.51.77 
Romello Christiaan JJB 3e outdoor 150m 17.34 
  8e indoor 200m 23.00 
  5e indoor 800m 2.01.56 
 JJB 4e  4x100 44.13 
Jeff Tesselaar JJB 4e indoor  800m 2.01.54 
  3e outdoor 400m horden 55.79 
  5e outdoor  verspringen 6.71 
Femke Jonker MJB 5e outdoor hinkstap 11.21 
  3e indoor  11.13 
Noah Verduin MJB 4e outdoor speer 44.67 
Sebastiaan Bonte JJB 2e outdoor discus 54,95 
  4e outdoor kogel 16,57 
  2e indoor  kogel 16.32 
Jared Broers JJC 1e outdoor 100m horden 13.24 
  2e indoor 60m horden 8.16 
  9e outdoor  150m 17.69 
Robin Kramps JJC 10e outdoor 150m 17,72 
  9e indoor 60m 7,48 
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Isa Kollé MJC 3e  outdoor discus 37.42 
  3e outdoor kogel 13.64 
  5e indoor kogel 12.48 
Lennart Boogaard JJC 8e outdoor  meerkamp 5614 
  4e outdoor discus 47,42 
  4e outdoor polshoog 3.40 
  3e outdoor kogel 14.64 
  10e indoor kogel 12.57 
Manon Hoedjes MJD 3e outdoor discus 29,65 
  3e outdoor  kogel  13,32 
  9e indoor kogel 11.04 

 
 
Bestuurlijke veranderingen 
Sebastiaan Huys, Sanne Glas, Hans Verveer, Jan Meester en Frank Kuin staan op het 
rooster als aftredend bestuurslid in 2020. Kees Boeve heeft aangegeven in 2020 te willen 
uitreden als bestuurslid, maar zich nog wel als vrijwilliger voor de club te willen inzetten. 
Sanne zal ook het bestuur verlaten. 
 
Sebastiaan Huys, Frank Kuin en Hans Verveer hebben aangeven zich herkiesbaar te willen 
stellen. 
 
De vacature van bestuurslid Jeugdzaken wordt niet opgevuld en voor die van 
vrijwilligerszaken stelt het bestuur Wim Kuiper voor. 
 
Leden van AV Hera kunnen zich opgeven als tegenkandidaat. 
 
Rooster van aftreden: 

 
Functie Naam 2020 2021 2022 
Voorzitter Sebastiaan Huijs X   
Secretaris Sanne Glas X   
Penningmeester Hans Verveer X   
Trainer-en trainingszaken   Pip Tesselaar   X 
Jeugdzaken Jan Meester X   
Wedstrijdzaken& 
Accommodatie 

Ab Wassenaar  x  

Vrijwilligerszaken Kees Boeve  x  
PR en communicatie Frank Kuin X   

 
 
Tot slot 
Wij hopen op een sportief 2020 waarin mooie prestaties worden neergezet door  
Hera-atleten, en dat Hera een vereniging is waar iedereen met veel plezier naar toe gaat en 
mooie sportmomenten zal beleven. Wij streven ernaar dat Hera een vereniging is waar een 
fijne sfeer hangt en voor iedereen toegankelijk is, zodat ieder op zijn of haar eigen niveau 
de atletieksport kan beoefenen.  
 
Sebastiaan Huijs 
Voorzitter 
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4. Jaarverslag Vrijwilligerszaken 2019(Kees Boeve)

Dit jaar is er weer het een en ander gebeurd. In het voorjaar is er een jurycursus gegeven. 
Vier personen hebben deze succesvol afgerond. Ook dit jaar is het plan om weer een 
jurycursus te organiseren bij voldoende deelname. Het is belangrijk dat ons jurycorps zich 
blijft vernieuwen en verjongen. Een punt van aandacht is de elektronische tijdwaarneming. 
Het zou mooi zijn als dit team enkele enthousiaste medewerkers erbij zou krijgen.  
De huidige basis is erg smal. Bij ziekte of andere oorzaken is er een probleem. Meld je aan, 
het is een heel interessante en boeiende bezigheid om onze atleten van een juiste tijd te 
voorzien op diverse loopnummers (vrijwilligerszaken@avhera.nl of wedstrijdzaken van 
Hera). 

In augustus van dit jaar is op 84-jarige leeftijd Teun Leeuwerink overleden. Teun was tot op 
hoge leeftijd een actief atleet en vrijwilliger. 16 jaar maakte hij deel uit van onze 
dinsdagochtendploeg, waar hij o.a. het schilderwerk van ons clubgebouw verzorgde.  

De dinsdagochtendploeg bestaat uit een tiental vrijwilligers die wekelijks het onderhoud 
doet rond de baan, kantine, toiletten en douches. Deze groep zorgt ervoor dat we met z’n 
allen prettig en gezond kunnen trainen op onze accommodatie. Aan het eind van het jaar 
hebben de trainers en leden van de dinsdagochtendploeg weer een traditionele attentie 
gekregen. Dit jaar was het een mooie chocoladeletter. Wij steunden hiermee tevens   
Roparun (doel: palliatieve zorg voor mensen met kanker).  

Voor de laatste keer een jaarverslag van mijn hand. Na 7 jaar als bestuurslid 
vrijwilligerszaken heb ik besloten te stoppen met deze functie. 

Plannen voor 2020.  
Nieuwe en bestaande leden en ouders van jeugdleden zullen actiever benaderd worden met 
het verzoek ten minste eenmaal per jaar iets voor Hera te doen. Assisteren bij trainingen 
van de jeugd, kantinedienst, assisteren bij wedstrijden etc. 

Kees Boeve 
Bestuurslid vrijwilligerszaken 
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5. Accommodatiebeheer 2019 (Ab Wassenaar) 
 
Een jaar waarin gepland stond om een nieuwe toplaag toe te passen. Heerhugowaard  
Sport N.V heeft definitieve toestemming gegeven om in 2019 aan de renovatie te beginnen.  
 
Vooraf besproken in het bestuur wanneer we hiermee zouden starten. Er is gekozen om als 
eerste renovatie van het seizoen te beginnen om niet te moeten wachten op opleveringen 
van andere sportaccommodaties. Bezwaarlijk is het wel, omdat het dan midden in de 
aanloop van de wedstrijden was.  
De werkzaamheden zouden 6 weken in beslag nemen als het weer het toe zou laten. 
22 maart startte de besprekingsronde betreffende de keuringsrapporten. 
 
BESPROKEN PUNTEN  
1. Polsstokhoogspringaanloop 
De bestaande constructie is bovenop de opsluitband aangebracht waardoor de baan bij de 
randen omhoogloopt. Dit was niet op de juiste manier aangebracht. Deze is dus op de juiste 
vervangen doorkunststof van de aanloop strook te verwijderen. 

• Grotere vellingkant aan de bestaande opsluitband zagen.  
• Primer toepassen (geschikt voor op beton)  
• Nieuwe kunststof toplaag aanbrengen 

  
2. Speerwerpen  
De eindstukken van beide speer aanlopen zijn reeds vervangen en zijn voorzien van een 
sandwichconstructie.  
 
3. Discuswerpen/ kogelstoten  
De baan is bij beide werpcirkel verzakt tegen de rand van de betonnen werpcirkel aan.  
Het is hier noodzakelijk de fundering weer op hoogte te brengen. Naast de kooien zijn 
ontbrekende maaitegels aangebracht.  
 
4. Hink-stap-sprong.  
Door de verrijdbare overkapping voor de zandbak is er spoorvorming ontstaan in de baan, 
deze zijn aan beide zijde geëgaliseerd en van nieuw tartan voorzien. De hink-stap-sprong 
afzetbalken zijn verlegd naar de juiste aanloop, om de geëiste lengte van de aanloop te 
verkrijgen voor goedkeuring van de baan.  
 
Planning 
Start maandag 29 april 2019 met het schoonmaken van de baan. Hiervoor is vier dagen 
uitgetrokken, waarbij de afdekgoten worden verwijdert en de goot leeggeschept, zodat ook 
de binnenrand goed kon worden schoon gemaakt met een waterstraal 200bar. 
 
De vereniging zorgt voor het verwijderen van de discuskooi, het net van het kogelslingeren 
en een deel van de polsstokinstallatie met kussens plus het verplaatsen van de tweehoog 
springkussens. 
 
Polytan start maandag 6 mei met fase 1 een week eerder als gepland met de reparaties van 
het tartan en veranderingen zoals aangegeven, het afplakken van de baan waarna de basis 
emulsie kon worden aangebracht. 
 
Polytan is gestart in op 13 mei met de werkzaamheden aan de baan. Het werk is op te 
delen in drie fasen:  

• Tijdens fase 1 wordt de besproken punten gerepareerd en aangepast. De baan 
volledig afgeplakt  

• Tijdens fase 2 wordt de basis laag aangebracht daarna de sandwich laag, dit duurt 
ongeveer 3 weken.  

• Tijdens fase 3 wordt de belijning aangebracht, dit duurt ongeveer 1 week.  
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23mei is fase 3 klaar, waarna de belijning op zaterdag. 
25 mei eerste aanzet wordt begonnen met de belijning van de rondbaan. 
30 mei Hemelvaartsdag wordt landmeting met alle punten om de belijning te kunnen 
afmaken. 
 
De laatste hand van de belijning vond plaats van 3 tot 6 juni, totaal 6 weken waarbij soms 
zelf op de baan kon worden getraind, wat eigenlijk niet de afspraak was. Vanaf dat moment 
kon de opbouw van de installaties (discus, hoog, polsstok en goten) weer beginnen door 
Hera.  
 
Na eerste keuring door de Atletiekunie moesten er een aantal herstelwerkzaamheden plaats 
vinden waarna een herkeuring is gekomen met de uiteindelijke volledige goedkeuring.  
 
Bevestiging hiervan kwam binnen op 31-01-2020 via de Atletiekunie. 
 
Verder zijn de gebruikelijke werkzaamheden uitgevoerd, zoals reparaties aan gebouwen en 
terreinen o.a. grasmaaien bijveld en binnenterrein, kanten snijden aanloopvlakken onkruid 
verwijderen looppaden en regelmatig de baan schoonblazen.  
 
Helaas is de waterdoorlaatbaarheid niet meer zoals het was en als het veel heeft geregend 
heb je wel een natte ondergrond tot zelfs plassen in baan 1 en op het hoogspringplateau. 
 
Het licht van de sprinthelling veroorzaakte iedere keer een aardlekprobleem waarbij de 
totale spanning wegviel. Door een van de lampen te vervangen is de storing verholpen en is 
de verlichting weer bruikbaar. Ook is er gestart met het verwijderen van de kogel 
werpstrook van 18m2 naast de kogelbak met een inhoud van 9m3. Door dit in stukken van 
0,5 bij 0,5 mtr te zagen, zodat het afgevoerd kan worden.  
Hiervoor in de plaats komt een beton strook, waardoor de strook minder kwetsbaar wordt 
en er minder blessures ontstaan bij het aanglijden of draaien bij de trainingen. 
 
Paul Brouwer heeft naar grote tevredenheid van Hans Arnhard overkappingen gemaakt voor 
de kogel- en discusring en zijn in het nieuwe jaar geplaatst. Paul bedankt hiervoor. 
 
Ab Wassenaar 
Bestuurslid Accomodatie 
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6. Jaarverslag Wedstrijdzaken (Ab Wassenaar) (Wobbe Feenstra) 
 
 
Team wedstrijdzaken 
Het team van de wedstrijdzaken bestaat op dit moment uit twee personen, Ab Wassenaar 
en Wobbe Feenstra.  
 
Juryleden en overige officials voor wedstrijden 
De groep juryleden neemt iets af ondanks dat we weer vier nieuwe juryleden hebben 
opgeleid. Dit geldt ook voor de specialistische functies als tijdwaarneming en Juco. Voor de 
toekomst zullen we hier meer aandacht aan moeten schenken om hetzelfde aantal 
wedstrijden te kunnen blijven organiseren. Wobbe zorgt voor de jury en vrijwilligers voor de 
wedstrijden en de uitslagenverwerking. Ab zorgt voor de chronologen, de opzet voor de jury 
lijsten en het chronoloog in atletiek.nu en eindcontrole van de uitslagverwerking.  
 
Wedstrijden 
We hebben in 2019 de volgende wedstrijden georganiseerd: 
 
03-02-2019    Strandloop 
10-03-2019    Voorjaarsloop 
31-03-2019    Openingswedstrijd 
06-04-2019    CD-juniorencompetitie 
07-04-2019    Masterscompetitie 
12-04-2019    Cityrun Heerhugowaard by night 
22-06-2019    G-competitie 
30-08-2019    Baancircuit XL  
14-09-2019    Regio-finale pupillencompetitie 
05-10-2019    Clubkampioenschappen 
13-10-2019    Najaarsloop 
24-10-2019    Clubcross 
30-11-2019    Regiocross pupillen / junioren 
 
      
Ondanks alle voorbereidingen die er worden gedaan kun je het niet voor iedereen de ideale 
wedstrijd in elkaar zetten. Er wordt te gemakkelijk gedacht: dat regelen we wel even in de 
laatste week, dat gaat dus niet altijd. Een chronoloog is het meeste werk om in elkaar te 
zetten. Als dat naar volle tevredenheid is gelukt en in Atletiek.nu is gezet kan je het 
chronoloog niet zomaar omgooien. Onderdelen staan vast omdat je met een tijdsbalk werkt 
en niet zomaar kan worden aangepast. Als trainers wat anders willen meldt dat dan ruim 
van tevoren en niet op de dag dat het chronoloog uit komt. 
 
Ab Wassenaar 
Wobbe Feenstra 
Wedstrijdzaken 
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7. Jaarverslag 2019 Jeugdbestuur en Public Relations (Jan Meester)

Jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur heeft tot doel sociale activiteiten te organiseren, naast de  
atletiektrainingen, die uiteraard door de trainers worden verzorgd. Het jeugdbestuur 
bestond in 2019 grotendeels uit vier personen, aangevuld met ouders die speciale taken 
vervullen. 

Onderstaande activiteiten zijn in 2019 voor de jeugd georganiseerd: 

a) Nieuwjaarstraining
b) Voorjaarsloop - jeugdleden
c) Paaseieren zoeken
d) Bowlen met de junioren
e) Jeugdkamp
f) Grote clubactie
g) Ouder-kind-wedstrijd
h) Najaarsloop – jeugdleden
i) Pupillen-uitje
j) Sinterklaasfeest
k) 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. Vanaf oktober heeft zij deze 
taak overgedragen aan Sander Feenstra. 

De vuurloop op 5 mei, waarbij de kinderen het Bevrijdingsvuur dat door de volwassen uit 
Wageningen wordt opgehaald, verspreiden binnen Heerhugowaard, is dit jaar helaas niet 
doorgegaan. De reden hiervan is dat de twee personen die de coördinatie tussen de 
verzorgingshuizen en de militaire voertuigen organiseren, dit jaar een keer wilde overslaan. 

De Grote Clubactie die voor het grotendeels drijft op de verkoop van loten door de  
jeugdleden is dit jaar een succes geworden. Het heeft een bedrag van Euro 1.882,80 
opgebracht voor de vereniging. Ook is er achter de schermen veel werk verzet door Pauline 
ten Bruggencate, die alle aanmeldingen die via de e-mail binnenkomen verwerkt en 
aankondigingen voor wedstrijden en activiteiten verzorgt. Kortom: ook een onmisbare 
schakel.  

De Ouder-kind-wedstrijd is dit jaar gehouden onder de bezielende leiding van Dennis Wit en 
was succesvol. Het heeft tot doel ouders meer te betrekken bij de sportieve activiteiten van 
hun kinderen. 

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 mee 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. Cindy Kiekens was de stuwende kracht tijdens dit 
weekend. 
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Terugkijkend op 2019 heeft het Jeugdbestuur de nodige activiteiten gerealiseerd toch 
blijven er nog voldoende zaken over om in 2020 op te pakken en in te verbeteren.  
Jan Meester die het jeugdbestuur vertegenwoordigt in het hoofdbestuur heeft besloten zich 
niet herkiesbaar te stellen voor de functie van jeugdbestuurslid eind maart. Met het vertrek 
van Jan is het van belang dat het jeugdbestuur wordt versterkt met tenminste twee 
enthousiaste leden, die het leuk vinden om activiteiten voor de jeugd te organiseren! 
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8. Jaarverslag Trainer en trainingszaken (Pip Tesselaar) 

 
De TC bestaat helaas nog alleen uit Pip Tesselaar. Gelukkig zij er wel veel mensen bereid 
om te ondersteunen, met name Herman de Jong en Robin Korving, die ook de ploegleiders 
zijn van onze succesvolle dames- en herencompetitieploegen, met allebei een mooie 
finaleplaats en zelfs een mooie promotie van de dames naar de landelijke 1e divisie. 
Henk van Dijk en Lilian Koelemeij zijn de coaches van ons master heren- en damesteam. 
Ook met succes, want deze twee teams stonden ook allebei in de landelijke finale. 
 
Jeugd Ondersteuningsteam Junioren(OTJ) 
Het OTJ bestaat uit Karin Hoedjes en Linda Tesselaar. 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. Ook het informeren waar andere 
leuke wedstrijden zijn en bij welke wedstrijden er Hera trainers aanwezig zijn wordt 
geregeld door het OTJ. Helaas heeft Karin aangegeven er mee te willen stoppen, voor haar 
hebben we dus op korte termijn een vervanger nodig. Karin bedankt voor je inzet. 
 
Trainercoördinator Junioren 
Erik Ruijs is onze trainingscoördinator voor de junioren, dit loopt goed met vaste 
trainers voor de diverse groepen. En met groot succes. De B-jongens behaalden een derde 
plaats in de landelijke competitiefinale. Van november t/m februari trainen de D- en  
C-junioren in de zaal. Een grote wens is om een aparte groep op te starten voor B en A 
junioren die (nog) niet bij de specialisatietrainers zitten, hiervoor ontbreekt het ons 
momenteel aan een geschikte trainer. 
 
Trainercoördinator Pupillen 
Cindy Kiekens is onze trainingscoördinator voor de pupillen. De pupillen hebben ook goed 
gepresteerd in 2019 met diverse podiumplaatsen tijdens de crosscompetitiefinale en ook 
tijdens de baancompetitiefinale en zelfs een eerste plaats voor de A1-jongens en B-meisjes.  
De stijging van ons ledenaantal kwam de laatste jaren hoofdzakelijk voor rekening van de 
pupillen, echter sinds afgelopen najaar loopt het aantal pupillen iets terug. We houden 
vinger aan de pols hoe dit ontwikkelt en wat we er eventueel aan kunnen doen.  
 
Scott Sanders is gestopt met training geven bij de pupillen, net als Tom ten Bruggencate, 
maar Tom is doorgestroomd naar de junioren, Scott en Tom bedankt voor jullie inzet de 
afgelopen jaren. Cindy heeft dit gemis opgevangen door enthousiaste junioren van Hera in 
te zetten voor de pupillentraining. 
 
Extra begeleid Atletiek 
Deze groep is in 2019 stabiel gebleven. Er is meegedaan aan de competitie waarbij goed is 
gepresteerd. In 2019 is er een tweede training in de week bij gekomen op zaterdagmiddag, 
dit biedt waarschijnlijk ook mogelijkheden voor meer leden aanwas. Deze groep is voor 
onze maatschappelijk verantwoorde uitstraling naar gemeente zeer belangrijk. 
 
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 hardlopen” opgestart. Het aantal starters dat lid geworden is, is 
ongeveer hetzelfde als in 2018. 
 
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. 
 
Na de beginnen met hardlopen cursus proberen we de mensen aan ons te binden met een 
vervolgcursus, in het voorjaar de voorbereidingsgroep voor de Cityrun, in de zomer Run to 
the Damloop en later in het jaar het Schoorlarrangement.  
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Run to feel better 
In april starten we weer met een nieuwe cursus Run to Feel Better olv. Ellen de Graaf en 
Annemiek van den Bos. De combinatie met de ‘Feel Better training’ van ‘Amici Zorgt’ samen 
met Hera is een zeer effectieve manier om stress, angst, depressieve gevoelens en 
aanhoudende vermoeidheid te verminderen. 
 
Opleiding 
Nadat in 2018 er zeven Hera trainers voor hun Basis Baanatletiektrainer 3 geslaagd, is er 
afgelopen jaar wat minder aan de opleidingen besteed, er zijn wel trainers naar specialisatie 
cursussen en de bijscholingsdagen van de Atletiekunie geweest. Hier zijn we heel blij mee 
en kunnen we de kwaliteit van de trainingen voldoende waarborgen. 
 
Plannen voor 2020 

• Collega trainingscoördinator proberen te vinden. 
• Uitbreiding van het trainerscorps. Per direct een trainer voor de AB-junioren en de 

pupillen nodig, wie weet iemand? Laat het ons weten. 
• Stagebedrijf: ook in 2020 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 vrouwenploeg naar de 1e 

divisie, proberen dit jaar dat voorbeeld met de mannenploeg te volgen. 
• Clinics: ook in 2019 zullen er weer specialisatieclinics 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 opstarten. 
• Optimaliseren communicatie tussen de TC, OTJ, trainers, atleten en ouders. 

 
 
Pip Tesselaar 
Bestuurslid trainingszaken 
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9. PR en Communicatie (Frank Kuin) 
 
De Public Relations worden binnen de vereniging door twee personen behartigt, te weten 
Jan Meester en Frank Kuin.  
 
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. 
 
Wederom zorgden de talentvolle junioren voor veel publiciteit in de regionale pers. 
Aansprekende sportieve prestaties genereert goede positieve PR.  
 
In het jaar 2019 zijn tenminste 33 krantenartikelen aangeboden bij onderstaande  
dag-/weekbladen: Noord Hollandsdagblad; De Koerier en Het Heerhugowaards Nieuwsblad. 
(Dit zijn er minder geweest dan in de voorgaande jaren, waarbij er gemiddeld 60 artikelen 
werden aangeboden.) We zijn op zoek naar vrijwilligers die input kunnen leveren voor de 
krantenartikelen, omdat Jan en Frank niet altijd bij alle wedstrijden aanwezig zijn en/of op 
de hoogte. 
 
Daar komt bij dat in september De Koerier failliet is gegaan. Dit weekblad plaatste bijna alle 
artikelen die door AV Hera werden aangeboden. 
 
Website 
De website was ook in 2019 de spreekbuis van de vereniging. Met veel nieuws over de 
prestaties van de leden en aankondigingen van activiteiten. De site heeft een in 2019 9.740 
bezoekers getrokken en deze hebben in 22.861 bezoeken aan onze website bij elkaar 
71.788 keer een pagina bekeken. 
 

 
 
Daarnaast blijkt dat we goed gevonden worden in de zoekmachines. 
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Sociale media 
AV Hera beheert drie sociale mediakanalen; Facebook, Twitter en Instagram.  
De AV Hera Facebookpagina heeft zo’n 495 volgers en een gemiddeld bereik van ca 275 
personen per bericht. Facebook wordt vooral ingezet om extra aandacht te krijgen voor de 
evenementen, de speciale looparrangementen en websitenieuws onder de aandacht van de 
volgers te brengen. 
 

 
 
Het zijn vooral de ouders van de pupillen en junioren die Facebook gebruiken. Voor junioren 
is het medium Instagram meer geschikt.  
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Het Hera Instagram account plaatst vooral foto’s van juniorenwedstrijden en het aantal 
volgers is gestegen van 248 naar 306 en heeft gemiddeld zo’n 70 likes op een bericht. 
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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 2019 onze hoofdsponsor. 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 22 sponsors met een reclamebord en vermelding op de site met totaalopbrengst 
van € 3.150,00 over 2019. 
 
We hebben in 2019 ook De Broekhuis Groep als sponsor binnengehaald. Als naamsponsor 
van het evenement Broekhuis regionale pupillenfinale 2019 heeft de vereniging een flink 
bedrag opgeleverd. Daarnaast is er de Broekhuis clubbonus die AV Hera extra geld kan 
opleveren als leden en vrienden van de vereniging klant zijn bij Broekhuis. Lees daar meer 
over op onze site www.avhera.nl/clubbonus. 
 
Naast bovenstaande sponsors halen we ook nog geld binnen via sponsorkliks.nl.  
De inkomsten waren in 2019 ca. € 250,00. 
 
We hebben in 2019 afscheid genomen van Runnersworld als sponsor en leverancier van de 
clubkleding. In begin van 2020 zijn er contacten gelegd met Duijn Teamsport en zij zullen 
de rol van leverancier van de club- en teamkleding overnemen. 
 
Er is altijd verloop in sponsors en alle financiële steun kunnen we gebruiken, daarom zijn 
alle tips welkom. Mail deze naar prencommunicatie@avhera.nl of bel met 06 51 32 46 62. 
 
Frank Kuin 
Bestuurslid PR en communicatie 
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10.  Jaarverslag penningmeester (Hans Verveer) 
 
 

 
     

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 AV HERA

ACTIVA debet credit debet credit
2019 2019 2018 2018

Vaste middelen

Gebouwen 44.060,31€   
Materialen 8.157,99€    

--------------- 52.218,30€  62.906,20€  

Vorderingen op korte termijn

Transitoir 2.755,23€    2.755,23€     2.402,59€     

Liquide middelen

Kassen 61,19€        
Rabobank 1.126,21€    
Rabobank Spaar 1.197,30€    
Vermogenspaar 23.000,00€   
ABN-Amro Spaar 557,80€       
ING 5.296,51€    

--------------- 31.239,01€  20.208,87€  

PASSIVA

Schulden op korte termijn

Hypotheek 10.479,10€  vrijval in 2018 10.479,10€  
Transitoir 7.517,56€    
Lening P. Tesselaar 8.600,00€    
Lening HVO 2.000,00€    

--------------- 18.117,56€  26.034,04€  

Schulden op lange termijn

Obligatielening 1.970,00€     2.670,00€     

Eigen vermogen 66.124,98€  56.813,62€  

---------------- ------------------- ---------------- ----------------

86.212,54€    86.212,54€    85.517,66€    85.517,66€    
========== ============ ========== ==========
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA
Afschrijving Afschrijving

Aanschafwaarde t/m 2018 2019 Boekwaarde
Gebouwen  €  44.060,34
Kantine 38.571€               37.223€        1.349€          -€                
Uitbreiding krachthonk/toiletten 31.888€               15.807€        1.276€          14.805€        
2018 overkapping verspringbak 3.180€                64€              127€            2.989€          
2015 Verbouwing bar/keuken 8.054€                1.283€          322€            6.448€          
2016 Sprintheuvel 5.692€                565€            228€            4.899€          
2017 Sprintheuvel 1.064€                64€              43€              957€            
2016 Zonnepanelen 15.336€               1.534€          613€            13.189€        
2015 Keuken 1.250€                427€            50€              773€            

--------------------- ---------------- ---------------- ----------------
 €            105.035  €       56.967  €         4.007  €       44.060 
============= ========== ========== ==========

Afschrijving o.b.v. 4 % per jaar v.d. aanschafwaarde (1e jaar 2%)

Afschrijving Afschrijving
Aanschafwaarde t/m 2018 2019 Boekwaarde

Materialen €  8.157,47
2014 Hoogspringmat 8.774€                7.897€         877€            -€               A
2015 Polsstokhoogspringmat 21.629€              15.140€        4.326€         2.163€         A
2018 Verwarmingsketel 1.584€                158€            317€            1.109€         A
2018 Ombouw website 1.694€                169€            339€            1.186€         A
2014 Hoogspringoverkapping 8.222€                3.700€         822€            3.700€         B

--------------------- ---------------- ---------------- ----------------
41.903€              27.065€        6.681€         8.157€         

============= ========== ========== ==========

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 €  7.517,56 Stand per 01-01-2019 56.813,62€     
vrijval obligatielening 680,00€         

vrijwilligersvergoeding 4e kw 2019 5.273,80€            ----------------
bankkosten 4e kw 2019 75,98                 57.493,62€     
afrekening Hhw Sport 2019 1.591,78             resultaat 2019  €      8.631,36 
declaratie jeugdkosten Jan Meester 497,33                ----------------
declaratie jeugdkosten Pauline t B 78,67                 Stand per 31-12-2019  €    66.124,98 

==========
---------------------

7.517,56€            
=============

Tegoed/vooruitbetaald

Transitoir €  2.755,23

oud papier nov/dec 2019 9,60€                 
opbrengst GCA 2019 1.882,80             
rente 2019 6,97                   
factuur Clubassistent 2019/2020 213,77                
huur postbus 2019/2020 242,50                
afrekening Vattenfall 2019 399,59                

---------------------
2.755,23€            

=============
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 AV Hera

WERKELIJK WERKELIJK BEGROTING
Baten 2018 2019 2019

Contributies 67.651€       72.416€           64.500€       
Kantine 2.792          2.752              4.300          
Diverse acties 2.045          3.180              2.000          
Loopgroepen 3.849          3.821              6.200          
Reclame (borden/advertenties) 3.225          3.131              2.300          
Gift/sponsor 1.800          1.614              -                
Rente 40              7                   100            
Oud papier 318            257                550            
Wedstrijdorganisatie 5.574          5.137              3.500          

--------------- ------------------ ---------------
87.294€       92.314€           83.450€       

Lasten

Afdrachten KNAU 12.105€       12.466€           13.600€       
Baanhuur 10.213        9.896              11.400        
Zaalhuur 4.864          3.377              3.700          
Energiekosten 6.858          6.700              6.000          
Telefoonkosten 658            586                750            
Vrijwilligerskosten 20.077        21.791            21.500        
Opleidingen 638            506-                2.000          
Materiaal 2.086          4.484              2.600          
Bestuurskosten 6.398          2.355              2.250          
Verzekeringen 2.541          2.762              2.650          
Onderhoud gebouwen 4.220          3.099              3.200          
Ledenadministratie 255            255                800            
40-j jubileum 458            -                   -                
Jeugd 854            860                1.200          
Algemene kosten 3.316          4.139              3.200          
Container 544            730                500            
Afschrijvingen 11.369        10.688            8.100          

--------------- ------------------ ---------------
87.453€       83.682€           83.450€       

Resultaat 159-            8.631              -                
--------------- ------------------ ---------------

87.294€       92.314€           83.450€       
========= =========== =========
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BEGROTING 2020 AV Hera
BEGROTING WERKELIJK BEGROTING

Baten 2019 2019 2020

Contributies 64.500€           72.416€           68.000€           
Kantine 4.300              2.752              2.800              
Diverse acties 2.000              3.180              2.500              
Loopgroepen 6.200              3.821              4.000              
Reclame (borden/advertenties) 2.300              3.131              3.000              
Gift/sponsor -                    1.614              -                    
Rente 100                 7                    10                  
Oud papier 550                 257                 250                 
Wedstrijdorganisatie 3.500              5.137              5.000              

------------------ ------------------ ------------------
83.450€           92.314€           85.560€           

Lasten

Afdrachten KNAU 13.600€           12.466€           12.000€           
Baanhuur 11.400             9.896              10.550             
Zaalhuur 3.700              3.377              3.700              
Energiekosten 6.000              6.700              6.700              
Telefoonkosten 750                 586                 600                 
Vrijwilligerskosten 21.500             21.791             25.000             
Opleidingen 2.000              -506               2.000              
Materiaal 2.600              4.484              4.000              
Bestuurskosten 2.250              2.355              2.400              
Verzekeringen 2.650              2.762              2.800              
Onderhoud gebouwen 3.200              3.099              3.200              
Ledenadministratie 800                 255                 260                 
Jeugd 1.200              860                 1.200              
Algemene kosten 3.200              4.139              4.100              
Container 500                 730                 750                 
Afschrijvingen 8.100              10.688             6.300              

------------------ ------------------ ------------------
83.450€           83.682€           85.560€           

Resultaat -                   8.631              -                   
------------------ ------------------ ------------------

83.450€           92.314€           85.560€           
=========== =========== ===========
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TOELICHTING RESULTAAT 2019 BEGROTING 2020 

INKOMSTEN  

1 Contributies 
Resultaat: EUR 72.416/Begroting: EUR 64.500 
De ledenaanwas is positiever uitgevallen dan verwacht. Voor 2020 weer 
bijgesteld i.v.m opzeggingen per 01-01-2020  
Begroting 2020: EUR 68.000  
Is gebaseerd op het aantal leden per 01-01-2020 samen met de in de loop van 
het jaar nog aan te melden leden. 
In de jaarvergadering over het jaar 2018 is de contributie voor 2020 vastgesteld 
en goedgekeurd. 
Voor 2021 is het voorstel: 

2015 2016 2017 2018  2019 2020  2021 
(voorstel) 
Senioren/veteranen 184 187 190 193 196 199  202 
Trimmers/recreanten 139 141 145 148 150 153  155 
U-18/U-20 139 141 145 148 150 153  155 
Junioren C/D en pupillen 124 127 130 133 136 139  142 

     Begeleid sporten  nvt 84,55   87   90  93   96  99 

2 

3 

4 

5 

Kantine 
Resultaat: EUR 2.752/Begroting: EUR 4.300 
De netto-opbrengsten van de kantineverkopen op wedstrijddagen en 
trainingsavonden. 
Begroting 2020: EUR 2.800  

Diverse acties 
Resultaat: EUR 3.180/Begroting: EUR 2.000 
Het resultaat bestaat hoofdzakelijk uit de opbrengst van de Grote Clubactie. 
Begroting 2020: EUR 2.500 

Loopgroepen 
Resultaat: EUR 3.821/Begroting: EUR 6.200 
Sinds enkele jaren biedt 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 2020: EUR 4.000 

Giften/sponsoren  
Resultaat: EUR 1.614/Begroting: 0 
Het bedrag bestaat uit € 1.000,-- uit het ING-fonds, € 500,-- van Broekhuis en 
opbrengsten van de sponsorkliks.
Begroting 2019: EUR 0 
Niet op begroot in verband met de onzekere factor. 

        6      Reclameborden/banners 
Resultaat: EUR 3.131/Begroting: EUR 2.300 
Frank heeft intussen mooie resultaten bereikt. De begroting zal de komende 
jaren hierop worden aangepast.  
Begroting 2020: EUR 3.000  
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        7     Rente 
Resultaat: EUR 7/Begroting: EUR 100 
Door gebrek aan spaartegoed en de lage rentestand een minimale opbrengst. 
Begroting 2020: EUR 10 
Omdat verwacht wordt dat er ook in de komende jaren geen renteverhoging tot 
stand komt is de begroting naar beneden bijgesteld. 
 

8 Oud papier 
Resultaat: EUR 257/Begroting: EUR 550  
Heel erg afhankelijk van de papierprijs. Begroting voor 2020 bijgesteld. 
Begroting 2020: EUR 250 
 

9 Wedstrijdorganisatie 
Resultaat: EUR 5.137/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 HHW Cityrun By Night heeft voor een extra 
inkomstenbron gezorgd. Begroting voor 2020 naar boven bijgesteld.   
Begroting 2020: EUR 5.000 

 
 
UITGAVEN 
 

1 Afdrachten Atletiekunie 
Resultaat: EUR 12.466/Begroting: EUR 13.600 
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 2020: EUR 12.000 
Gebaseerd op het ledenaantal van nu met aanwas in de loop van het jaar.  

 
2 Baanhuur 

Resultaat: EUR 9.896/Begroting: EUR 11.400 
Conform de gebruikersovereenkomst met de gemeente Heerhugowaard. 
Begroting 2020: EUR 10.550 
Wij gaan er vanuit dat de baanhuur steeds iets hoger wordt i.v.m. inflatie.  

 
3 Zaalhuur 

Resultaat: EUR 3.377/Begroting: EUR 3.700 
De volgens trainingsschema in rekening gebrachte kosten voor de zaalhuur. Ook 
werd o.a. de Ookmeerhal in Amsterdam hiervan betaald. Werkelijkheid en 
begroting komen nagenoeg overeen. 
Begroting 2020: EUR 3.700 
 

4 Energiekosten 
Resultaat: EUR 6.700/Begroting: EUR 6.000 
De maandelijkse voorschotnota 2020 is inmiddels gebaseerd op EUR 45,-- 
stroomopbrengst. Energieverbruik van de kleedkamers en het gasverbruik in het 
clubhuis zijn nu de grootste onderdelen.   
Begroting 2020: EUR 6.700 
Op basis van bovenstaande is het werkelijk verbruiksbedrag in de begroting 
opgenomen. Door de zonnepanelen besparen we op elektriciteitsverbruik. 

 
5 Telefoon/internet 

Resultaat: EUR 586/Begroting: EUR 750 
Bestaat hoofdzakelijk uit vaste abonnementskosten voor internetgebruik. 



 
 

JAARVERSLAG AV HERA 2019  blad - 30 - 

Begroting 2020: EUR 600 
 
 

6 Vrijwilligerskosten 
Resultaat: EUR 21.791/Begroting: EUR 21.500 
Betreft de vergoeding voor onze trainers. Pip Tesselaar probeert met 
ondersteuning van de technische commissie voor alle trainingsdiciplines een 
trainer aan te stellen. Gediplomeerde hulp wordt beloond met een 
vrijwilligersbijdrage. 
Begroting 2020: EUR 25.000 
Omdat besloten is de bijdrage enigszins te verhogen is de begroting daarop 
afgesteld.   

 
7 Opleidingen 

Resultaat: EUR -506/Begroting: EUR 2.000 
Er is dit jaar minder gebruik gemaakt van het budget. In 2020 zal er mogelijk 
weer meer aanleiding zijn om cursussen te volgen. Het negatieve bedrag is 
ontstaan door een terugbetaling van opleidingskosten na voortijdige beëindiging 
van de studie. 
Begroting 2020: EUR 2.000 

 
8 Materiaal 

Resultaat: EUR 4.484/Begroting: EUR 2.600 
De werkelijke uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot. Toelichting volgt 
desgewenst tijdens de jaarvergadering.   
Begroting 2020: EUR 4.000 

 
9 Bestuurskosten 

Resultaat: EUR 2.355/Begroting: EUR 2.250 
De uitgaven lopen in de pas met het begrote bedrag.  
Begroting 2020: EUR 2.400 

 
10 Verzekeringen 

Resultaat: EUR 2.762/Begroting: EUR 2.650 
Premies van verzekeringen voor alle opstallen en inventaris. De premie voor de 
collectieve ongevallenpolis loopt via de Atletiekunie evenals die van de 
bestuurdersaanprakelijkheidsverzekering. 
Begroting 2020: EUR 2.800 

 
11 Onderhoud gebouwen 

Resultaat: EUR 3.099/Begroting: EUR 3.200  
Betreft het onderhoud aan de Herabezittingen zoals kantine, materialen en 
overige opstallen. 
Begroting 2020: EUR 3.200 

 
12 Ledenadministratie 

Resultaat: EUR 255/Begroting: EUR 800 
Begroting 2020: EUR 260 

 
13 Jeugd 

Resultaat: EUR 860/Begroting: EUR 1.200 
Uitgaven voor de jeugd buiten de wedstrijden om. Sinterklaas, Pasen, 
jeugdkamp, filmavond etc. 
Begroting 2020: EUR 1.200 
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14 Algemene kosten 
Resultaat: EUR 4.139/Begroting: EUR 3.200 
Begroting 2020: EUR 4.100 

 
15 Container 

Resultaat: EUR 730/Begroting: EUR 500  
Betreft de legingskosten van de afvalcontainer. 
Begroting 2020: EUR 750 

 
16 Afschrijvingen 

Resultaat: EUR 10.688/Begroting 8.100 
Ervaringscijfers uit het verleden. In de begroting is rekening gehouden met einde 
afschrijving van een aantal posten. 
Begroting 2020: EUR 6.300 

 
Hans Verveer 
Penningmeester 


