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2. VERSLAG Algemene ledenvergadering 14 maart 2013 
 

   

1. Welkom en opening door de voorzitter 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de algemene ledenvergadering 
over het jaar 2012. 
Er zijn in totaal 146 mensen aanwezig die de presentielijst hebben getekend. Dat 
betekent dat er een beetje ingeschoven moet worden om iedereen te laten plaats nemen 
in de kantine. 
Het is een ongekend grote opkomst en daar is dan ook wel een reden toe. 
Er volgt een voorstel ronde van de huidige bestuursleden: 
Edwin Ooijevaar, Kees Boeve, Hans Verveer, Rody Kiekens/ Remco Verveer, Ab 
Wassenaar en Ellen de Graaf. 

2. Mededelingen 
We hebben afbericht ontvangen van: 
Pip en Suzanne Clement, dhr. Jan Janssen uit Oudorp, Lida Deen, Cock van der Hulst, Jos 
Rozemeijer, Astrid de Bruin. 
Margot van der Kemp zal vanavond notuleren, zij is onze beoogde nieuwe secretaris. 
De voorzitter vraagt, omdat we vanavond met een grote groep zijn, de tijd in de gaten te 
houden en de vragen kort en krachtig te beantwoorden en elkaar met respect te 
behandelen. 
Ze wenst ons een goede jaarvergadering toe! 
Wat betreft vaststellen van de agenda enkele wijzigingen: 
Agendapunt 5.  Naast jubilaris Niels Geursen  nog 2 jubilarissen: Afra Kruijer en 
Jacqueline Koenis. Hoewel we de ledenlijst zorgvuldig hadden bekeken was ons toch 
ontgaan dat beiden ook al 25 jaar lid zijn van AV Hera. Zij worden straks dan ook nog 
gehuldigd. 
8 a. In het Jaarverslag 2012 bij het rooster van aftreden bestuur is helaas een fout 
opgetreden: de penningmeester Hans Verveer is in dit rooster niet meegenomen. 
Mededeling van het bestuur: 
Vorige week dinsdag 5 maart heeft het bestuur om redenen in de brief aan u allen 
verstuurd, uitgelegd, dat de samenwerking met twee trainers namelijk Peter Winkel en 
Bianca van Diepen met directe ingang is beëindigd. 
De verbreking van de samenwerking was voor Henny Winkel, pupillen trainster de reden 
om met onmiddellijke ingang haar trainerstaken neer te leggen. 
Dit betreurt het bestuur zeer, maar heeft er gezien de omstandigheden begrip voor. 
De vereniging heeft op haar grondvesten geschud en het heeft een grote impact op alle 
betrokkenen. 

3. Ingekomen stukken 
Hans Broers, vader van pupillen Jana en Lara, heeft een brief ingezonden die door Rody 
bij agenda punt 12 zal worden voorgelezen. 

4. Notulen algemene ledenvergadering 2011 
Het is al een tijd geleden dat deze vergadering heeft plaats gevonden. 
Blz. 3 geen opmerkingen 
Blz. 4 Chronologen website zijn niet actueel. Niet up-to-date, soms wel soms niet. 
Blz. 5 geen opmerkingen 
Blz. 6 geen opmerkingen 
Blz. 7 geen opmerkingen 
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5. Vorkprijs 2012 en  huldiging jubilarissen 
De voorzitter reikt de Vorkprijs uit aan Herman de Jong. 
Het toeval was dat zij tijdens het NK indoor in Apeldoorn naast hem kwam te zitten en hij 
openhartig en praterig was. Dat maakte het opstellen van de toespraak een stuk 
eenvoudiger. 
Herman is bij Hera een bekend gezicht, maar voor velen een man met wie het zeer 
prettig samenwerken is. Voor Hera als geheel de ideale vrijwilliger, met een groot HERA 
hart, iemand die goud waard is. 
Zijn inzet op de dinsdagochtend, waar hij deel uitmaakt van de dinsdagochtendploeg, is 
noemenswaardig. Zijn inzet tijdens wedstrijden, aanwezigheid tijdens feesten en partijen 
en voorheen zijn betrokkenheid bij het regelen van de sponsoring, maakt hem tot de 
ideale persoon aan wie het bestuur de Vorkprijs graag overhandigt. 
Het bestuur wenst de vereniging toe dat we nog heel lang van zijn inzet mogen genieten, 
maar bovenal wenst het bestuur Herman een goede gezondheid toe, geluk en nog vele 
mooie sportmomenten om te bekijken, maar ook om zelf te beleven.  
Kees Boeve bestuurslid Vrijwilligerszaken neemt het woord en nodigt Afra Kruijer, 
Jacqueline Koenis en  Niels Geursen uit. Dit in het kader van de huldiging van de 
jubilarissen. 
Niels is al vanaf 1986 lid, eigenlijk was het vorig jaar al 25 jaar maar toen vergeten dus 
nu alsnog. Hij is al vanaf zijn 7e lid van Hera en een fanatiek polsstok hoogspringer en 
ook al jaren trainer. Op NK 2007 sprong hij 4.82 m hoog. 
Afra Kruijer is succesvol atleet, maar helaas afgelopen jaar geplaagd door blessures. 
Jacqueline Koenis heeft zowel binnen als buiten sterk gepresteerd op de korte en midden 
lange afstand. Zij was ook actief in de jeugdcommissie. 
Bloemen worden uitgereikt aan de jubilarissen en Herman de Jong. 

6. Jaarverslag 2012 
Verslag voorzitter: niemand commentaar, dank u wel! 
Vrijwilligerszaken: complimenten Kees! 
Jaarverslag accommodatie: complimenten Ab! 
Wedstrijdzaken: complimenten Ab! 
Jeugdzaken: complimenten Edwin! 
Technische commissie: Remco & Rody bedankt! 
Leden administratie: mooi bijgehouden, dank Mariejella! 
Penningmeester: Reparatie dak kantine i.v.m. lekkage afgelopen jaar. 
Dit komt zo dadelijk aan de orde in de begroting 2013. 
Hiermede sluiten we hoofdstuk jaarverslag 2012 af. 
Voor de reparatie van het dak is in de begroting nog geen post opgenomen. 
De reparatie zal over een aantal jaren plaats gaan vinden. Dus niet in 1 keer 10.000 
euro. 
Het komt nu neer op ongeveer 3.000 euro per jaar er is nog geen post opgenomen. 
De begroting werd voorheen opgesteld i.v.m. de subsidie van de gemeente 
Heerhugowaard. De subsidie is echter stopgezet. Begroting is gebaseerd op gegevens 
van het afgelopen jaar. 
Cees Bakker geeft ook nog even uitleg over de verlichting en de nieuwe keuken. Dit 
wordt gefinancierd door de Club van Honderd en gaat dus buiten de begroting van AV 
Hera om. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de begroting meer. 

7. Kascommissie 
Het woord aan de kascommissie bestaande uit: 
Peter Stam: zelf lid van Hera. 
Aad v.d. Flier: vader van atleet van Hera. 
Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de volgende zaken: 
Trainersvergoeding / vrijwilligers. 
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Registratie van het aantal gegeven uren training. 
Debiteuren administratie. 
Aanbevelingen zijn aan het bestuur gedaan en overgenomen. 
De kascommissie zal dan ook hierbij decharge verlenen. 
De kascommissie zal nog 1 jaar aanblijven. In de statuten van Hera staat dat een 
kascommissie voor 3 jaar kan aanblijven. Volgend jaar zal de kascommissie dan ook 
aftreden. 
Voorzitter dankt Aad en Peter voor de kascontrole. 

8. Bestuur 
De penningmeester is  uit het rooster van aftreden gevallen. Zijn aftreden/herkiesbaar 
stellen zal echter in 2014 zijn. 
Het bestuur stelt voor ter benoeming: 
Peter Rietveld: voorzitter 
Margot van der Kemp: secretaris 
Secretaris: 
Ik ben Margot van der Kemp, getrouwd met René van den Berg, ook een atleet bij Hera. 
Ik ben in de zomer 2012 opnieuw lid geworden van Hera, na een onderbreking van 3 
jaar, die wij in Denemarken hebben doorgebracht. Voor die tijd was ik al jaren lid van 
Hera, ik loop op zaterdagochtend bij Cees Bakker met heel veel plezier. 
Als er iets is kunnen jullie mij altijd aanspreken. Ik heb er zin in en ik hoop mijn steentje 
te kunnen bijdragen aan een fijne atletiekvereniging waar iedereen op zijn of haar niveau 
veel plezier kan beleven. 
Voorzitter: 
Ik ben een loper. Zo’n drie jaar geleden bij Hera gekomen en ik train er met veel plezier. 
Ik ben een fervent hardloper, maar dat betekent niet dat ik geen oog heb voor de andere 
atletiekonderdelen. Ik ga veel leren! 
Ik ben verheugd jullie nieuwe voorzitter te mogen zijn. 

9. Punten ingebracht door Aad v.d. Flier 
Aad begint zijn verhaal met te vertellen dat hetgeen wat hij had willen brengen al 
grotendeels is achterhaald door datgene wat er de afgelopen weken heeft 
plaatsgevonden. 
Hij heeft nog wel enkele punten die hij graag kort naar voren wil brengen. 
Wat betreft de beloning van de trainers. Fiscaal wordt er nu onderzoek gedaan bij het 
hockey en het voetbal. We kunnen dus ook een onderzoek verwachten bij de atletiek 
verenigingen. Vrijwilligers beloning is gelimiteerd tot 1.500 euro. 
13 jaar later is er bij de pupillentraining nog niet veel veranderd. Boosheid en frustratie. 
Zijn kind is het atletiekplezier ontnomen. Hij realiseert zich dat dit niet de juiste plek is. 
Wat was, is geweest. 
Hera is een goed lopende vereniging. Een belangrijk punt voor een jeugdtrainer is dat die 
zich niet moet bezighouden met randverschijnselen. Een goed jeugdbestuur dat is 
belangrijk. 
Knopen zijn doorgehakt. Hij is blij dat bepaalde besluiten zijn genomen, een positieve 
inslag. 
Met zijn allen de vereniging nu steunen. 
Met zijn allen bouwen aan de toekomst van Hera. 
De voorzitter dankt Aad voor de steunende woorden. Kritische aantekeningen kunnen we 
ook goed gebruiken. 

10.  Esther Möhringer: 
Het bestuur is volgens haar voldoende  bij machte geweest om de antwoorden op haar 
punten te verwoorden. Zij heeft verder niets aan de punten toe te voegen. 
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Wat betreft het agendapunt omtrent de clubkleding wil zij het volgende wel mededelen: 
er zijn verschillende tenues /diverse kleding lijnen in omloop gekomen.  Hier is commotie 
over ontstaan. 
De voorzitter geeft aan dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt met de Mila groep. Bij 
nieuwe of andere kledinglijnen is er vooraf overleg en afstemming met het bestuur. 

11. Baanrenovatie 
Ab Wassenaar vertelt dat de baanrenovatie op 13 mei a.s. zal beginnen. Eerst wordt het 
middenterrein aangepakt en er worden lichtmasten bij geplaatst. In totaal zullen er 8 
masten staan, zodat de baan goed verlicht zal zijn in de toekomst. 
De gehele renovatie zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen, men is afhankelijk van 
het weer. Nieuw tartan kan alleen bij mooi en droog weer worden aangebracht. 
De onderhandelingen over waar naar toe tijdens de renovatie vinden nu plaats. 
Men verwacht rond half augustus klaar te zijn. 
Er komt een vraag van dhr. Paul Hoos: Of er nog aan gedacht is om een accommodatie 
adviseur van de Atletiek Unie in te schakelen? Dit om te voorkomen dat de baan niet aan 
alle specifieke eisen voldoet en niet zal worden goedgekeurd. Dit wordt door Ab 
meegenomen. 
Hera kan zich het beste indekken bij de gemeente door tijdig de baan te laten keuren. 
Verder is men wel bezorgd over het feit dat de status van de renovatie tot op heden nog 
in de onderhandelingsfase bevindt. De aanbesteding moet nog plaatsvinden. Kijk uit dat 
de termijn niet wordt overschreden. Wij zijn afhankelijk van de Gemeente 
Heerhugowaard en houden nauw contact. De voorzitter merkt op dat leden het van 
belang vinden dat het bestuur goed aangesloten blijft bij de gemeente en de ingezette 
veranderingen. 
Verder nog de vraag of de ringen voor discus ook worden vervangen? 
Ab antwoordt dat de discusringen er ook uit zullen gaan en vervangen zullen worden. 

12. Vooruitblik 
Ingekomen stuk de brief van dhr. Hans Broers, ouder van Jana en Lara wordt 
voorgelezen door Rody Kiekens. Enkele aanwezigen stemmen in met de inhoud van de 
brief. 
Vooruitblik van de voorzitter: 
We realiseren ons dat we er als vereniging met het verbreken van de samenwerking met 
Peter Winkel en Bianca van Diepen, nog lang niet zijn, stap 1 is gezet. Het bestuur staat  
tot op de dag van vandaag nog achter het besluit. 
We willen voorkomen dat we in de toekomst weer voor een dergelijke ingrijpende 
beslissing komen te staan. 
Communicatie zal erg belangrijk worden. 
Plezier en prestatie voor alle atleten dat streven wij na.  
Wij vragen om ondersteuning van de ouders en leden tot de rust weer is teruggekeerd. 
Jeroen Slagter wordt door de voorzitter nog extra bedankt voor zijn rol als bemiddelaar. 
Nu willen wij onze blik vestigen op de toekomst. 
Wij zien hoe belangrijk Hera als vereniging is, we zijn hier vanavond niet voor niets. 
Complimenten voor allen en het bestuur. 
Het bestuur hoopt dat tijdens de volgende algemene ledenvergadering het onderwerp 
anders is en luchtiger en we vrolijker het jaar 2013 kunnen afsluiten. 
Verder wil de voorzitter nog even stil staan bij het feit dat Henny Winkel haar 
trainerschap heeft beëindigd, dit heeft een enorme leegte bij de pupillen achtergelaten 
en is voor de vereniging een groot gemis. We hopen op een later tijdstip nog tot een 
afscheid te komen. 
Verder gaan we zo snel mogelijk werken aan een nieuwe jeugdcommissie. 
De opzet van een nieuwe jeugdstructuur is in gang gezet. Hiervoor hebben we een 
sponsorbedrag ontvangen. 
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Dankbetuiging aan alle leden die hebben bijgestaan. Een paar leden wordt naderhand 
door het bestuur persoonlijk bedankt. 
Enkele belangrijke punten van aandacht voor de komende periode zijn: 
- communicatie tussen de trainers 
- transparantie bestuur 
- leren omgaan sociale media 
- baanrenovatie 
- veel kennis aanboren binnen de vereniging 
- veel energie, wat goed is behouden. 

13. Rondvraag 
Paul Brouwer vraagt waarom de vergadering weer op donderdag is? 
Antwoord: ene jaar op dinsdag, volgende keer op donderdag. Volgend jaar dus op 
dinsdag. 
Edwin doet een oproep: op 13 en 20 april is er een toernooi voor CD junioren bij Hera, hij 
vraagt om steun en hulp om er samen een mooie dag van te maken. 
Michael Treffers heeft aangegeven i.v.m. werkzaamheden zijn trainerschap per 1 april 
neer te leggen. Namens ons allen bedankt voor de jarenlange inzet. 
Willem v.d. Werff: Of wij als atletiekvereniging nog een rol gaan spelen op 26 april? 
Er schijnt een gebrek te zijn aan accommodatie en dit zou een mooi moment zijn om 
atletiek onder de aandacht te brengen. 
Antwoord: we zijn tot op heden hiervoor nog niet benaderd.  
Wel voor de sportcarrousel op donderdag 2 mei a.s. 
Hier zullen wij  als Hera aan meewerken, om voor alle basisschoolkinderen in 
Heerhugowaard de mogelijkheid  te bieden om hen met atletiek te laten kennis maken. 
Wat gebeurt er met de Mila groep? 
Martin/Ron en Jeroen nemen de Mila midden groep van Peter over. 
Jeffrey van der Park: doen we aan de competitie mee? 
Senioren mannen staan ingeschreven en op 6 april is hierover een vergadering. 
Reactie:  Estafette doe je met zijn vieren en dit is al erg snel. 
Een punt van veiligheid. 
Als de werpers putten in het veld werpen dan zou het wel zo fijn zijn als ze ook weer 
gedicht werden. Nu is het zo dat je door je enkel kan gaan door de putten. 
Antwoord: Er is een baanreglement en afspraken zijn daarover op de trainersvergadering 
gemaakt. Indien men een overtreding constateert dan de trainer op de hoogte stellen. 

14. Afscheid huidige voorzitter 
De voorzitter weet ons tot op het laatste moment te verrassen. Ellen zou Ellen niet zijn 
als zij het niet op haar manier weet af te sluiten. Een grote boodschappentas komt op 
tafel. 
Als eerste twee grote oranje Hera brillen voor de nieuwe voorzitter Peter Rietveld en 
secretaris Margot van der Kemp. Dat zij via de Hera bril met een helikopterview alles in 
de gaten kunnen houden. 
De voorzittershamer wordt aan Peter Rietveld overhandigd. 
Voor de overige bestuursleden heeft ze iets anders bedacht. Van oranje mandarijn, 
gezond en bestaande uit partjes naar sinaasappel, maar tenslotte de grootste een 
pompoen. Ze krijgen een kweekkasje voor een pompoen overhandigd. In aanleg een 
gezond karakter. Dat ze er samen iets heel moois van mogen maken. Vele handen 
maken licht werk. 
Rody bedankt namens het bestuur Ellen voor het afgelopen jaar waar zij als enige vrouw 
deel uitmaakte van het Hera bestuur. Dit heeft zij met verve gedaan. Bloemen en een 
afscheidsgeschenk hiervoor zijn op zijn plaats. 
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15. Sluiting 
De voorzitter sluit voor de laatste maal de vergadering en bedankt iedereen met de 
woorden: we hadden een week geleden niet kunnen bedenken dat deze avond zo zou 
verlopen. 
Bedankt allen en nu is het tijd: 22.30 voor een drankje. 
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3. Jaarverslag 2013 van de (vice-) voorzitter en secretaris Margot van 

der Kemp 
 
Inleiding 
We hebben een zeer bewogen jaar achter de rug, met als belangrijk punt de renovatie 
van de baan. Dit betekende dat er op verschillende locaties getraind moest worden. 
Verder het vertrek van onze trainers Ron van Diepen, Edwin Ooijevaar en Martin van der 
Park, en het vertrek van onze voorzitter Peter Rietveld. Wij willen Peter nog van harte 
bedanken voor zijn grote inzet die hij de afgelopen 10 maanden voor Hera heeft getoond! 
Naast al deze roerige zaken zijn er gelukkig ook hele mooie berichten te vermelden. We 
zijn weer  lekker samen aan het trainen op een hele mooie gerenoveerde baan. De 
verbouwing van de bar kan jullie ook niet zijn ontgaan! Verder ga ik nog niet alles 
verklappen want dan hebben de verschillende commissies verderop in het jaarverslag 
niets nieuws meer te melden. 
Sportieve prestaties 
Er zijn in 2013 weer hele goede prestaties door Hera atleten behaald. Velen hebben hun 
persoonlijke records verbeterd, klasse! We hebben vele malen de pers gehaald waarin 
het oranje zwart getoond werd. Onze dank gaat hierbij uit naar het enthousiaste 
trainerskorps die hieraan hun bijdrage hebben geleverd.  
Wij hebben drie atleten van Hera mogen huldigen. De reden waarom staat hieronder 
weergegeven. 
Nicole Berghouwer pakt zilver op NK Meerkamp op 19 en 20 mei in Apeldoorn. 
Zij behaalde de volgende resultaten: 
100 m. horden  15.14 sec, 2e 
hoogspringen   1.57 m 
kogelstoten   11.77 m, 2e 
200 meter   26.03 sec, PR! 
Verspringen   5.35 m. 
speerwerpen   34.24 m. 
800 meter   2.25.44  
puntentotaal    4930 punten    
 
Op 8 en 9 juni vonden de NK Masters plaats bij A.V. CIALFO in Epe. 
Onze toppers van Hera hebben de volgende plaatsen behaald: 
Anne Lenis  1e op de 100 meter in 13.80 sec 
M65   3e op de 200 meter in 28.40 sec 
 
Henk van Dijk  1e op de 400 meter in 52.53 sec clubrecord  
M40   1e op de 200 meter in 23.88 sec clubrecord 
   3e op de 100 meter in 11.91 sec 
  
Bestuurlijke veranderingen 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 maart 2013 zijn Peter Rietveld en Margot 
van der Kemp benoemd tot voorzitter respectievelijk secretaris. 
Edwin Ooijevaar heeft besloten te stoppen als bestuurslid Jeugdzaken. Hiervoor in de 
plaats is Pip Tesselaar toegetreden tot het bestuur. 
Tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2013 hebben Remco Verveer en Rody 
Kiekens aangegeven, wegens privé omstandigheden, terug te willen treden uit het 
bestuur van av Hera als trainingscoördinatoren. Zij zullen nog wel op de achtergrond 
actief blijven. Op 7 januari 2014 heeft de voorzitter Peter Rietveld aangegeven per direct 
te stoppen als voorzitter. 
 
Al deze wijzigingen hebben tot de volgende samenstelling van het huidige bestuur geleid: 
 
Voorzitter:     Vacature 
Penningmeester:   Hans Verveer 
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Secretaris:    Margot van der Kemp 
Vrijwilligerszaken:   Kees Boeve 
Accommodatie en Wedstrijdzaken: Ab Wassenaar 
Jeugdbestuur:   Pip Tesselaar 
Technische commissie:  Vacature 
PR & Communicatie:   Vacature 
 
Rooster van aftreden: 

 
Functie Naam 2012 2013 2014 2015 2016 
Voorzitter Vacature      
Secretaris Margot van der 

Kemp 
    x 

Penningmeester Hans Verveer   x   
Accommodatie Ab Wassenaar    x  
Technische commissie Vacature      
Jeugdzaken Pip Tesselaar     x 
Wedstrijdzaken Ab Wassenaar    x  
Vrijwilligerszaken Kees Boeve    x  
PR & Communicatie Vacature      

 
Zoals we uit het schema van aftreden kunnen zien is onze Penningmeester Hans Verveer 
aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich weer herkiesbaar. Pip Tesselaar is bereid om 
de taak van bestuurslid Technische commissie op zich te willen nemen ondersteund door 
Herman de Jong die de contacten met de trainers zal verzorgen. Jan Meester heeft 
aangegeven de plaats van Pip als bestuurslid Jeugdzaken op zich te willen nemen. Als 
deze wijzigingen in het bestuur worden aangenomen tijdens de algemene 
ledenvergadering, dan zijn we  nog op zoek naar: een nieuwe voorzitter, bestuurslid PR & 
Communicatie. 
Wie wil het bestuur van Hera komen versterken en samen met ons de uitdaging 
aangaan? 
Vrijwilligers 
Wat zou Hera zijn zonder vrijwilligers? Onze dank aan allen voor de fantastische inzet 
van afgelopen jaar. We mogen best trots zijn dat alles tot stand is gebracht samen met, 
en door vrijwilligers. 
Toch moeten we hier ook kanttekeningen plaatsen. Het bestuur bestaat momenteel nog 
uit vijf leden, zoals jullie hebben kunnen lezen. Na de vergadering met toetreden van Jan 
Meester waarschijnlijk uit 6 leden. Dit is veel te weinig! Dit is niet genoeg om alle 
uitdagingen aan te gaan. We zullen het samen moeten doen. Hierbij doe ik dan ook de 
oproep aan alle leden: 
Waar ben jij goed in? Waarmee kun jij je club AV Hera ondersteunen? 
“Vele handen maken licht werk” 
Bedenk als je gevraagd wordt voor een klus, of je jouw club Hera hiermee kan helpen en 
zeg niet gelijk neen. Denk eraan we zijn allemaal vrijwilligers die samen trainen bij een 
fijne atletiekvereniging: Hera. Als we het samen doen moet het lukken! Schroom niet 
kom naar ons toe, we kunnen alle hulp goed gebruiken. 
Middelen en Sponsoring  
We staan voor een aantal grote investeringen. De baan is gerenoveerd, maar de 
polsstokhoogspring mat is afgekeurd. Willen we officiële wedstrijden springen dan dient 
de afmeting van de mat 6 x 6 meter te bedragen. Dit betekent een nieuwe mat en 
overkapping. Verder nog de aanschaf van een nieuwe hoogspringmat en overkapping. 
Het  saldo benodigd voor het onderhoud aan de gebouwen neemt toe. Denk aan 
dakbedekking , schilderwerk etc.  
We zullen in 2014 actief op zoek moeten naar sponsoren, want dergelijke grote bedragen 
kunnen we zelf niet financieren. Gelukkig zijn een aantal leden al bereid gevonden om 
zitting te nemen in de zogenaamde polsstokhoogspringcommissie om te kijken hoe we 
dit project in de toekomst kunnen gaan financieren. 
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Tot slot 
Wij hopen op een sportief  2014 waarin weer mooie prestaties zullen worden neergezet 
door Hera atleten, en dat Hera een vereniging is waar iedereen met veel plezier naar toe 
gaat en mooie sport momenten zal beleven. Wij streven ernaar dat Hera een vereniging 
is waar een fijne sfeer hangt en ieder op zijn of haar niveau bezig is atletiek te 
beoefenen. Dit kunnen wij niet alleen, maar samen moet het lukken! 
 
Margot van der Kemp 
 
 

4. Jaarverslag vrijwilligerszaken 
 
 
Een terug- en vooruitblik 
 
Het jaar 2013 stond in het teken van de renovatie van de baan, wat niet wil zeggen dat 
Hera in deze periode geen activiteiten heeft ontplooid. 
Een vaste groep vrijwilligers (dinsdagochtendploeg OHP) werkte mee op de baan om 
alles goed te laten verlopen. Het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
Op 3 oktober werd het “Sportpark de Vork” (en onze atletiekbaan) geopend door de 
wethouder van sportzaken de heer Leo Dickhoff.  
Bij afwezigheid van onze voorzitter heeft Ellen de Graaf een prachtige toespraak 
gehouden. 
 
In april is er een jurycursus georganiseerd met als gevolg dat we 9 nieuwe juryleden 
konden toevoegen aan het jurybestand. 2 zaterdagen hebben zij zowel praktijk en 
theorie onderricht gekregen van Paul Hoos. 
Omdat we veel juryleden hebben bij Hera lopen onze wedstrijden ook zeer goed en zijn 
we niet steeds aangewezen op dezelfde mensen. 
 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel zaken opgepakt. Maar we zijn er nog niet. 
 
De ledenadministratie is jarenlang verzorgd door Mariejella van der Veldt. Zij heeft 
besloten om het estafettestokje over te dragen aan Jenny Geluk-Cardol. 
 
De clubrecords werden ook al jarenlang bijgehouden door Ted Kruijer. Ted heeft besloten 
met deze activiteit te stoppen. Ook hier hebben we weer een vrijwilliger gevonden die 
deze taak gaat overnemen, Jan Springveld. 
 
Met het vernieuwen van de website was het voor Rodney Ribbelink het juiste moment om 
te stoppen en de werkzaamheden over te dragen aan Frank Kuin. 
Wij danken Mariejella, Ted en Rodney voor hun jarenlange inzet en we wensen Frank, 
Jenny en Jan veel succes! 
 
Ik heb een projectgroep in het leven geroepen die gaat proberen nieuwe financiële 
bronnen aan te boren voor de polsstok hoogspring installatie. Deze installatie is door de 
renovatie door de Atletiek Unie afgekeurd. Willen we goede wedstrijden organiseren op 
onze mooie baan dan moeten we aan bepaalde eisen voldoen.  
 
Zoals u ziet is Hera volop in beweging met zichtbare en onzichtbare zaken. 
 
Maar dit gaat niet zonder vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. 
 
We kunnen nog heel wat vrijwilligers gebruiken bij Hera o.a. in de kantine tijdens 
wedstrijden, ter ondersteuning van de trainingscoördinatoren en juco’s. 
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Schroom niet om contact met mij op te nemen. 
 
Dan wil ik eindigen met de wens dat we in het seizoen 2014/2015 weer verder groeien 
als atletiekvereniging. 
 
Kees Boeve 
 
 

5. Jaarverslag accommodatie 
 

 
Het is een turbulent jaar geweest qua renovatie, maar als je naar het eindresultaat kijkt 
zie je een fantastisch complex met wel een heel goede verlichting voor de donkere 
avonden. 
Je kan haast niet geloven dat er zoveel is gebeurd. Een mooi entree, hekwerk langs de 
noordkant met een tegelpad ervoor, je zou het bijna vergeten. 
De dinsdag ochtendploeg hield de  kantine en wc's schoon, dat viel niet altijd mee omdat 
dit ook als opslag ruimte werd gebruikt voor materialen. Herman de Jong of ik zijn 
constant aanwezig geweest om hand en spandiensten te verlenen en adviezen te geven. 
Uiteindelijk is het ons toch gelukt, ondanks alles. 
Nadat de CD competitie was geweest, kon de start van de renovatie beginnen. Een aantal 
wensen was meegenomen in de offerte. Als het tartan was verwijderd kon er een definitief 
oordeel worden gegeven over de staat van de aanloopstroken en het asfalt van de banen.  
Helaas werd dit een tegenvaller. De aanloopstroken waren verpulverd en in het asfalt 
zaten nogal wat afwijkingen. Dit zou meer kosten dan de stelposten in de begroting. 
Uiteindelijk ben ik met Albert Faas van de gemeente en firma Nootenboom om de tafel 
gaan zitten en zijn de mogelijkheden besproken om een aantal veranderingen aan te 
brengen om binnen het budget te blijven van wat de gemeente oorspronkelijk in de 
begroting had opgenomen. 
Enige voorstellen waren; 
Door de buitenbaan 4cm  te verhogen zou de baan niet hoeven worden af gefreesd en de 
goten die vervangen moesten worden konden dan op de juiste hoogte worden gesteld 
zodat dit kosten besparend werd. Door deze maatregel hoefde er ook geen 1000m3 van 
het middenterrein worden verwijderd.  
Deze grond wilde ik bewaren om er een wal van te maken, om mogelijk later deze grond 
te gebruiken voor een sprintheuvel.  
Een verspringaanloop met springbak laten vervallen, deze verplaatsen naar de noordkant 
zodat je een vergrote verspringbak kreeg, toen opperde Nootenboom het idee om er dan 
drie aanlopen aaneen gesloten van te maken zodat de middenstrook dan gebruikt kon 
worden voor invaliden. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om extra geld te genereren om 
dit te verwezenlijken.  
Omdat volgens de IAAF de kogelbakken in de zelfde richting moeten liggen moest de 
kogelslingerkooi verplaatst worden naar de kantine en de discuskooi naar het oosten. 
Omdat de kogelbak naar 25 meter moest en in de oorspronkelijke situatie daar geen 
ruimte voor was. Hierdoor ontstond er een geheel nieuwe situatie. Er werd gekozen voor 
een hele grote kogelbak zodat er nu 5 personen aan de zijkant kunnen stoten. Goed voor 
het Trinitas College, maar ook voor ons. 
De speeraanloop  bij de kantine zat al in de eerste offerte en bleef dus gehandhaafd. 
Tussen alle vakken waar nu tegels zijn aangebracht was er een optie voor kunstgras, maar 
dit werd te duur waardoor uiteindelijk voor tegels is gekozen. Nootenboom zou een nieuwe 
prijsopgave maken  voor de gewijzigde situaties. De gemeente ging akkoord met het 
bedrag. 
Als men van nabij de renovatie heeft gevolgd kom je tot de conclusie dat er heel veel is 
gebeurd. Het Tartan was in twee dagen verwijderd en opgeruimd. Daarna was het 
wachten op de keuring en de nieuwe offerte. Het leverde  3 weken vertraging op. Toen 
uiteindelijk het verlossende antwoord kwam was het een komen en gaan van shovels, 
draglines, kranen en tractors om al het puin, beton en zand af te voeren. Tijdens het 
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afvoeren van alle puin is besloten om de gemetselde overkapping van het hoogspringen te 
verwijderen omdat anders het plateau gesteld moest worden naar deze hoogte  en het 
water niet naar de baan zou aflopen maar naar de hoogspringmat. Plus dat er een 
afkeuring in het rapport was gemaakt over de zijsteunen van de wielen van de vlonder. De 
penningmeester zag zijn investering verloren gaan. 
Direct na deze werkzaamheden is het middenterrein voorzien van nieuwe drainage van 
voor naar achteren ook onder de kogelbakken. Alleen zal in het voorjaar bij de kantine 
onderzocht worden of  daar de drainage wel heel is gebleven met al het zware vervoer  
over dit stukje grond. Tevens zal dan ook het bijveldje worden gedraineerd. 
Zoals afgesproken werd de energie voorziening van de kleedkamers bij de Herons 
verplaatst naar de club en moest er snel een meterkast worden gemaakt. Om alle 
voorzieningen voor de baanverlichting en de stroomvoorzieningen van de kantine en de 
materiaalruimte, klokhuis en wedstrijdsecretariaat aan te kunnen sluiten. Dit ging niet 
helemaal naar wens, waardoor er 200 meter kabel moest worden vervangen. Dit  is 
gesponsord  door de firma Noordeloos. Omdat er  voor de lichtmasten nieuwe kabels 
gegraven moesten worden bedacht ik, als de grond open ligt zou ik gelijk kabels kunnen 
leggen voor een nieuwe geluidsinstallatie.  
In overleg met de Club van Honderd is besloten om een nieuwe geluidsinstallatie met 
speakers te kopen. Dit is door hun gesponsord. De bekabeling heeft de club voor zijn 
rekening genomen en is direct meegegaan met de bekabeling van de lichtmasten. Schrik 
niet een totaal van 2700 meter. 
Uiteindelijk zijn er ook veel plafondplaten uit de kantine gehaald om de speakertjes in de 
ruimte te voorzien van bekabeling.  
Wat niet iedereen weet is dat er ook bij de start van de 200 meter en de finish een 
voorziening is aangebracht om in de toekomst met Mylaps te kunnen werken voor 
elektronisch start en finish. 
De kogel en discuskooi zijn voorzien van een tartan laag zodat de rubbertegels niet terug 
gelegd hoefden te worden. We mochten zelf beslissen wat we er mee gingen doen. 
Uiteindelijk zijn ze beland in de krachtruimte en bij de tweede kogelring. 
Gelukkig hadden we een deel van de bestaande balken van de oude kogelringen in 
veiligheid kunnen brengen waardoor na afloop van de baankeuring we ze weer konden 
bevestigen om te voorkomen dat de kogels de baan oprollen. Jammer dat mensen soms 
weinig geduld hebben en klaar staan met hun commentaar. Geduld is een schone zaak als 
vereniging wil je van alles, maar het kan uiteindelijk niet allemaal tegelijk, je hebt soms 
met de financiële situatie te maken.  
Het tartan is de bekroning van het werk, fantastisch mooi weer gehad een mooiere zomer 
kon je niet krijgen. Maar dan blijk je niet de enige te zijn, die zijn atletiekbaan af wil 
hebben. Veel beloven maar toch niet komen. Gaat het nog lukken voordat het weer 
omslaat? Gelukkig zat het mee en is het een fraai geheel worden.  
Het hele jaar stond al op het verlanglijstje dat het dak gerenoveerd zou worden 
uiteindelijk zijn we in december gestart, het dak heeft nu een geheel nieuwe laag bitumen 
gekregen hopelijk zijn de lekkages nu achter de rug. 
 
Ab Wassenaar 

 
 

6. Jaarverslag wedstrijdzaken 
 
Het afgelopen jaar was kort maar krachtig vanwege de renovatie. De Strandloop stond als 
eerste gepland helaas was het verschrikkelijk slecht weer. Theo Quax en Herman de Jong 
waren door de regen en de harde wind van  de kou onderkoeld. Zij lieten zich terug 
brengen door de reddingsbrigade die over het strand heen en weer reed vanwege de 1/2 
wandel marathon van Egmond. Zelfs onze Bob ging als een speer naar huis om zich op te 
warmen. De deelname viel ook nu weer tegen, dankzij De Meeuwen uit Volendam leek het 
nog ergens op maar van Hera was er weinig deelname. 
De Voorjaarsloop  was beter ten opzichte van de Najaarsloop 2012, nu iets meer 
deelnemers en ook weer een bijdrage voor de clubkas. Peter Stam, Niek Houter en Kees 
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en Annita Boeve ondanks dat jullie bij de Najaarsloop niet meer hoefden te helpen, pakten 
jullie toch de draad weer op, bedankt! 
Als de Trainingspakken wedstrijd, Baan Circuit Heer & Meester, Pupillencompetitie en de 
CD competitie in veertien dagen moet worden afgewerkt, kan dit zorgen voor een 
moeilijke bezettingsgraad qua jury. Dit was eigenlijk een beetje te veel van het goede. 
Helaas kon dit niet anders omdat de baan renovatie van start moest gaan.  
Gelukkig hadden Alma en Evelyn alles keurig geregeld en waren de vrijwilligers voldoende 
aanwezig om deze wedstrijden te kunnen draaien. Met keurige overzichten wist iedereen 
zijn taak en tijd wanneer hij of zij aanwezig moest zijn, fantastisch Alma en Evelyn! 
De clubkampioenschappen moesten helaas worden afgelast doordat het gras op het 
middenterrein nog niet mocht worden betreden. 
De Najaarsloop is officieel een 10km geworden en gecertificeerd door de Atletiekunie. Ook 
hier zou de deelname groter mogen zijn maar ja dat kan je wel willen maar niet 
afdwingen. De voorinschrijvingen via inschrijven.nl gaat goed. Dankzij Mischa Nieuwboer 
wordt er een netwerkje gecreëerd zodat je op twee computers je atleten willekeurig kan 
invoeren. Fantastisch, nu nog een internet aansluiting in de kantine. 
Ook nu weer is het Roele cross circuit goed verlopen met ook een goede deelname bij de 
St. George Cross. 
Ger Kok was gestopt en had te taken overgedragen aan Gideon die toch voor enige 
problemen kwam te staan met het programma. Dankzij de juco's en Peter Stam is het 
circuit weer tot een goed einde gebracht.  
Binnen de wedstrijdzaken is de wens uitgesproken om voor de elektronische tijd en het 
secretariaat   meerdere personen op te leiden, zodat er wat meer ondersteuning is om te 
kunnen wisselen van personen die al zoveel doen binnen de vereniging. Vele handen 
maken licht werk. Alleen wil dit nog niet helemaal lukken. Er is goede hoop dat het 
komend jaar dit op touw wordt gezet.  
 
Ab Wassenaar 
 
De prestatieprijzen van het jaar 2013 zijn de volgende atleten: 

 
Masters Mannen  Mannen    JJA (1994+1995)   JJB (1996+1997) 
Pip Tesselaar   Ronald Dekker   Joeri Slagter    geen 
 
JJC (1998+1999)  JJD (2000-2001) 
Lars Hierck   Dean Niesten 
 
Masters vrouwen  Vrouwen   JMA (1993+ 1994)   JMB (1995+1996) 
Lida Deen   Sharda Zuurbier  geen     Lindsay Brands
     
 
JMC (1997+1998)  JMD (1999+2000) 
Esmee Slagter  Noortje Herrijgers 
 
 

7.   Verslag Jeugdzaken   
 
Het jaar 2013 was een bewogen jaar voor de atletiekvereniging Hera en daarmee ook 
voor het Jeugdbestuur. 
Na de bestuurs- en trainingsperikelen tijdens de vorige jaarvergadering – maart 2013 - is 
er een nieuw Jeugdbestuur aangetreden. Het bestond aanvankelijk uit een negental 
personen. Naarmate het jaar vorderde namen er diverse leden binnen korte tijd al 
afscheid van het Jeugdbestuur. Allen om verschillende redenen. Toch is er nog steeds 
een kern, van ambitieuze bestuursleden die voldoende ideeën en wilskracht hebben om 
het Jeugdbestuur verder te ontwikkelen. Bovendien heeft zich sinds kort ook een nieuw 
Jeugdbestuurslid aangediend in  de persoon van Jolanda Hierck. Wij zijn bijzonder blij 
met haar komst, dat zich kenmerkt door enthousiasme en initiatief. 
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Het huidige Hera Jeugdbestuur bestaat thans uit: 
• Jacqueline Koenis (voorzitter); 
• Esther Möhringer (secretaris); 
• Peter Koelemeij (penningmeester); 
• Jan Meester (lid); 
• Jolanda Hierck (lid); 
• Pip Tesselaar (lid). 

 
Waar heeft het Jeugdbestuur zich  het afgelopen jaar mee bezig gehouden?  

• Opstellen van Regels voor het Jeugdbestuur; 
• Bepalen Jeugdbeleid en afstemming met het Hoofdbestuur en 

trainingscoördinatoren; 
• Opstellen van Bewaarexemplaren per jeugdcategorie; 
• Opstellen Hera Jeugdkalender; 
• Uitvoeren van diverse activiteiten; 
• Ontwikkelen van een Hera-kleding Bestelformulier in samenwerking met 

All4Running uit Alkmaar. 
• Formaliseren van de proeftrainingen bij de jeugd. 
• Digitaliseren van het inschrijfformulier. 

 
Het ontwikkelen en uitvoeren van diverse jeugd-activiteiten is naar onze mening nog 
enigszins onderbelicht gebleven in de voorbij maanden, maar we hebben er de voorkeur 
aangegeven eerst aandacht te schenken aan de organisatie en structuur, en het 
aantrekken van nieuwe jeugdtrainers, alvorens allerlei nieuwe activiteiten te ontplooien. 
Dat vergde al voldoende inspanning van ons allen. 
 
Waar ligt de focus van het Jeugdbestuur, het komende jaar op? 

• Optimaliseren van de trainingen met voldoende goed opgeleide trainers 
• Verbeteren van de informatievoorziening via een vernieuwde Hera-website met 

een eigen item “Jeugd” en mogelijk een periodiek Hera Jeugd Nieuwsbulletin. 
• Organiseren van diverse activiteiten, zie voor een overzicht van de activiteiten, de 

Hera Kalender jeugdactiviteiten 2014. 
• Organiseren van de grote clubactie bij de jeugd. 
• Van diverse repeterende activiteiten draaiboeken opstellen, zodat een activiteit in 

de toekomst eenvoudiger overdraagbaar is. 
• Verbeteren bekendheid van het Jeugdbestuur bij de pupillen, junioren en hun 

ouders of verzorgers. 
 
Het Jeugdbestuur zal ook in 2014 medio oktober een Infoavond organiseren, waarin u 
van gedachten kunt wisselen met het Jeugdbestuur over het gevoerde beleid, de 
toekomstplannen, de zaken die goed zijn verlopen en de zaken  die voor verbetering 
vatbaar zijn. Tevens zal er op deze avond gelegenheid zijn om sportkleding te ruilen. De 
exacte datum is nog niet bekend, maar het zal medio oktober 2014 zijn. 
 
Heeft u echter zaken die u echt dwars zitten, wacht dan niet tot de Infoavond, maar richt 
uw aanbevelingen en/of opmerkingen aan jeugdbestuur@avhera.nl (= het e-mailadres 
van het Jeugdbestuur). Dan worden deze op zo kort mogelijke termijn in behandeling 
genomen. 
 
Er op vertrouwend dat wij een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren van de jeugd 
voor de atletieksport en het scheppen van de randvoorwaarden om zich in deze sport 
verder te ontplooien. 
Het Hera Jeugdbestuur 
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8. Jaarverslag Technische Commissie 2013 
 
 

In het afgelopen jaar is er van een aantal trainers afscheid genomen. Dit heeft ons aan 
het werk gezet. Wij zijn met name trots op de aanstelling van de nieuwe pupillentrainers: 
Sylvia Wit, Dennis Wit, Nicole Berghouwer, Gijs Nijenhuis, Carla Verveer en Lillian 
Koelemeij. Het jeugdbestuur is vernieuwd. Het jeugdbestuur heeft een voorzitter tevens 
is er een afgevaardigde van het jeugdbestuur Pip Tesselaar aanwezig bij de 
vergaderingen van het hoofdbestuur. 
 
De pupillentrainingen zijn onderhanden genomen door Sylvia en Dennis Wit zij hebben 
een nieuw trainingsschema gemaakt. Dennis Wit is verantwoordelijk voor de pupillen 
coördinatie. Dit betekent dat hij veel vrijheid heeft en alleen contact met de training 
coördinatie heeft wanneer hij denkt dat dit nodig is.  
 
De baanrenovatie is op details na afgerond en daar zijn we erg trots op. Tijdens de 
baanrenovatie hebben alle trainingsgroepen onderdak gevonden op andere locaties. Zo 
hebben onder andere AV Nova, AV Hylas en AV Trias ons de mogelijkheid gegeven om 
gebruik te maken van hun faciliteiten. Wij danken hierbij deze verenigingen. 
 
Door het afscheid van een aantal trainers is AV Hera helaas leden verloren. Dit heeft 
Martin van der Park doen besluiten om zijn trainingen bij Hera neer te leggen. Wij 
danken hem voor de jaren waarin hij zich heeft ingezet voor Hera. Met het afscheid van 
Martin zijn wij weer opzoek gegaan naar andere trainers. Wij kunnen dan ook met trots 
melden dat Robin Korving is toegevoegd aan het trainerscorps. 
 
Edwin Ooijevaar heeft besloten al zijn werkzaamheden binnen AV Hera naast zich neer te 
leggen. Hij had een hoop taken, deze zijn allemaal onderverdeeld bij de andere trainers. 
In het najaar hebben we wederom een stagiair bij de trainers, en dat is Joeri Slagter. 
Gijs Nijenhuis is nu een vaste trainer geworden, nadat hij vorig jaar via een stage 
ervaring heeft opgedaan als trainer bij onze vereniging.  
 
In 2012 was opgemerkt dat de doorstroming m.b.t. de D-junioren niet soepel verliep. Dit 
jaar is er een doorstromingsplan ontwikkelt. Alle junioren D & C doen een gezamenlijke 
warming-up, waarna zij in groepen worden verdeeld en 2 onderdelen per trainingsavond 
uitvoeren. Op deze manier merken de trainers op wanneer een junioren aanleg heeft 
voor een specifiek onderdeel en meldt dit aan de specialistische trainer. Hierdoor krijgen 
alle junioren op elk specifiek onderdeel van de atletieksport training van een 
specialistische trainer, zodat alle technische onderdelen ook de aandacht krijgen.  
 
Plannen voor 2014 
 
Door drukte in ons privé leven kunnen wij de taak als trainingscoördinatoren niet meer 
uitvoeren zoals wij dat graag zouden willen. Dit heeft ons doen besluiten om hulp te 
vragen. De hulp is gekomen van Pip Tesselaar en Herman de Jong. Dit betekent dat Pip 
de trainers coördinatie zal vertegenwoordigen in het bestuur. Herman wordt het 
aanspreek punt voor alle trainers tijdens de baantrainingen. Dit houdt in dat wij 
voornamelijk op de achtergrond aanwezig zullen zijn. 
 
De sprintgroep wordt momenteel geleid door Johan Koenis. Hij krijgt assistentie van Afra 
Kruijer. Bij de junioren trainingen kunnen vanaf dit jaar Ivo Peeters weer welkom heten. 
Ivo zal training gaan geven aan de junioren. Bij de pupillen wordt er nog hard gewerkt 
aan versterking. Wij hopen snel enkele nieuwe namen aan jullie te kunnen melden. 
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Het Rabobank talentenplan heeft ook in 2014 een gevolg gekregen. In de organisatie 
zitten Hans Verveer, Ellen de Graaf en Jeroen Slagter. 
 
AV Hera is een erkend stage bedrijf, dit betekent dat er ieder jaar stagiaires zich kunnen 
aanmelden bij Hera. Om dit allemaal in goede banen te leiden is besloten een stage 
coördinator aan te stellen. Ellen de Graaf gaat deze taak invulling geven. 
 
Remco & Rody 
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9.  Jaarverslag ledenadministratie over 2013 

Algemeen overzicht van de atleten. 
 
MAN         VROUW     

  2009 2010 2011 2012 2013     2009 2010 2011 2012 2013 
PUP-J 20 22 23 30      31   PUP-M 25 30 25 19 27 
JUN-J 48 48 32 34      26   JUN-M 43 42 39 48 32 
SEN-H 31 34 34 35      19   SEN-D 64 25 32 31 18 
MST-H 104 106 103 103      90   MST-D 26 7 56 61 53 
TRM-H 10 9 8 8 7   TRM-D 8 57 7 7 6 
TOTAAL 213 219 200 210 173   TOTAAL 160 161 159 166 136 

              
Overzicht van de pupillen. 
 
JONGENS      MEISJES       2009 2010 2011 2012 2013    2009 2010 2011 2012 2013 
J-M 1 0 0 0 3  M-M 2 1 2 3 5 
J-C 6 3 1 3 5  M-C 6 3 3 4 6 
J-B 5 8 8 5 5  M-B 6 9 5 1 3 
J-A1 4 7 8 8 8  M-A1 6 8 8 4 4 
J-A2 4 4 6 14 10  M-A2 5 9 7 7 9 
TOTAAL 20 22 23 30 31  TOTAAL 25 30 25 19 27 
 
Overzicht van de junioren. 
 
JONGENS      MEISJES       2009 2010 2011 2012 2013    2009 2010 2011 2012 2013 
J-D 12 8 4 11 10  M-D 11 11 14 18 15 
J-C 16 19 11 7 6  M-C 8 11 8 12 9 
J-B 12 12 8 11 6  M-B 14 9 7 12 4 
J-A 8 9 9 5 4  M-A 10 11 10 6 4 
TOTAAL 48 48 32 34 26  TOTAAL 43 42 39 48 32 

             Overzicht van de senioren. 
 
HEREN       DAMES        2009 2010 2011 2012 2013    2009 2010 2011 2012 2013 
H 31 34 34 35 19  D 26 25 32 31 18 
MST-35 10 9 8 8 7  MST-35 16 11 8 8 9 
MST-40 24 24 25 24 17  MST-40 21 19 21 20 15 
MST-45 23 24 22 18 19  MST-45 19 15 10 11 9 
MST-50 18 19 21 24 17  MST-50 4 8 14 16 14 
MST-55 8 9 8 7 9  MST-55 2 2 0 2 4 
MST-60+ 21 21 19 22 21  MST-60+ 2 2 3 4 2 
TOTAAL 135 140 137 138 109  TOTAAL 90 82 88 92 71 

             TRIMMERS              2009 2010 2011 2012 2013        HEREN 10 9 8 8 7        DAMES 8 7 7 7 6         
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10. Jaarverslag penningmeester 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 AV Hera 
 



Jaarverslag Hera 2013.doc  blad 21 

 

BEGROTING 2014 AV Hera 
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Toelichting: 
 
De activiteiten in 2013 hebben een negatief resultaat opgeleverd van EUR 1.486,81.  

   

               Er is weer veel gebeurd in 2013.   
            Door teruglopende ledenaantallen is de (financiële)basis bij Hera enigszins aangetast.  

    Maar door zuinig beleid en o.a. substantiële ondersteuning van de Cv100 zijn we het jaar 
    toch nog goed doorgekomen. De komende jaren zullen we weer moeten gaan sparen voor wat extra 

  vlees op de botten. 
              De grote uitgaven zoals dakrenovatie en verbouwing kantinebar zijn financieel afgedekt.  

 
    In 2014 zal wel een financiële bron gevonden moeten worden voor de polsstokhoogspringmat en een 

2e hoogspringinstallatie. 
 

               Contributies 
              

In de jaarvergadering over het jaar 2012 is de contributie vastgesteld voor 2014. Voor 2015 stelt 
   

het bestuur voor de volgende verhogingen door te voeren: 
        

               
Contributie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Senioren/masters 164 168 172 175 178 181 184 

Trimgroep 121 124 127 130 133 136 139 

Junioren A/B 121 124 127 130 133 136 139 

Junioren C/D en pupillen 106 109 112 115 118 121 124 
 

         

          

          
 

          2015 
   

               
Hans Verveer, 

              
penningmeester 

              
maart 2014 

              
               
               
               
                
 
 
 
 


