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2. VERSLAG Algemene ledenvergadering 25 maart 2014 
 

   

1. Welkom en opening door de (vice-) voorzitter 
Margot van der Kemp heet iedereen van harte welkom in de mooie verbouwde kantine en 
opent de algemene ledenvergadering over het jaar 2013 om 20:30 uur. 
Er zijn in totaal 58 mensen aanwezig die de presentielijst hebben getekend. 
De agenda en het jaarverslag zijn op de vernieuwde website van AV HERA te vinden. 
Frank Kuin en Martijn dank voor de uitstekende site. Verder zijn een aantal geprinte 
versies van het jaarverslag beschikbaar. 
Er volgt een voorstel ronde van de huidige bestuursleden: 
Kees Boeve, Hans Verveer, Rody Kiekens/ Remco Verveer, Ab Wassenaar, Pip Tesselaar 
en Margot van der Kemp. 
Aangezien Peter Rietveld op 7 Januari besloten had om per direct zijn functie als 
voorzitter te beëindigen treedt Margot op als waarnemend voorzitter en leidt de 
vergadering. 

2. Mededelingen 
We hebben afbericht ontvangen van: 
Nico Bijman, Nico Wagenaar, Afra Kruijer. 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

4. Notulen algemene ledenvergadering 2012 
Per bladzijde wordt gevraagd aan de aanwezigen of er opmerkingen op de notulen van de 
algemene ledenvergadering 2012. Op geen van de bladzijden zijn er opmerkingen 
waarmee de notulen zijn goedgekeurd. 

5. Vorkprijs 2013 en  huldiging jubilarissen 
Kees Boeve deelt de Vorkprijs uit aan Teun Leeuwerik ook bekend als “de schilder”, voor 
zijn vele werkzaamheden afgelopen jaar  en de vele jaren daarvoor. Teun merkt op dat 
hij het graag deed omdat het ook zijn hobby is. 
Er zijn deze keer maar liefst 8 jubilarissen die al 25 jaar lid zijn. Kees Boeve roemt hun 
als trouwe en gewaardeerde leden van een fijne club. 
De bloemen, speld en oorkonde worden uitgereikt aan Rina Cardol, Cuny van der Kroon, 
Jan Meester, Mat Pronk en Hans de Jong.  
Paula en Joop Koomen en Nico Wagenaar zijn afwezig, maar deze jubilarissen zullen op 
een later tijdstip hun bloemen, oorkonde en speld krijgen. 

6. Jaarverslag 2013 
Verslag vice voorzitter en secretaris: Herman de Jong merkt op dat er een foutje in het 
rooster van aftreden staat. Bij Technische commissie staat dat deze vacant is, maar 
hiervoor is een kandidaat. Verder geen commentaar, keurig gedaan! 
Vrijwilligerszaken: Geen commentaar! 
Jaarverslag accommodatie: Een lang verhaal van Ab staat in het jaarverslag want er is 
veel gebeurd. De baan is volledig gerenoveerd en ligt er prachtig bij. Geen commentaar 
op het verslag, complimenten Ab! 
Wedstrijdzaken: geen commentaar, Ab! 
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Jeugdzaken: complimenten Pip. Het bestuur merkt op dat zij bijzonder blij zijn met het 
jeugdbestuur. 
Technische commissie: Remco & Rody bedankt! 
Leden administratie: Mariejella heeft een paar maanden geleden de ledenadministratie 
overgedragen aan Jenny Geluk. Er is een nieuw administratie pakket in gebruik 
genomen, dit heeft veel werk gekost maar loopt nu goed. Rien Berg merkt op dat er 
volgend hem 1 dame te weinig staat aangegeven bij de trimmers. Dit zal worden 
uitgezocht. In het geheel is er sprake van een duidelijke teruggang in het aantal leden in 
2013, het bestuur kondigt aan dat er later in de vergadering hierop terug wordt 
gekomen.   
Penningmeester: Herman de Jong merkt op dat de contributie inkomsten bijna 5.000 
Euro minder waren dan begroot terwijl de KNAU afdracht nagenoeg gelijk bleef. Hans 
Verveer verklaart dat een deel hiervan komt door de afspraken rondom de overgang van 
een aantal atleten naar Hylas.  
Verder zijn de afschrijvingen voor 2013 circa 5x hoger dan begroot. Hans verklaart dat 
dit komt door afspraken met de gemeente over afschrijvingen. Ook de kascommissie 
vond dat de afschrijvingen circa 1000 Euro hoger moesten, dus dat is in de begroting 
2014 opgenomen. Tegenover de extra afschrijvingen van 2014 staan extra inkomsten 
begroot van de wedstrijdorganisatie.  
Rien Berg merkt op dat hij de 200 Euro aan inkomsten van de reclameborden niet in 
verhouding vindt staan tot het aantal borden. Pip en Ruud hebben beiden betaald. Hans 
verklaart dat een deel niet wil betalen, voor anderen de nota’s nog niet zijn verstuurd en 
voor weer anderen sprake is van een algemene overeenkomst (All4Running) of een 
eenmalige sponsoring (Nootenboom).  Het oud papier heeft ook niet veel opgebracht nu 
de gemeente hier geen subsidie meer op wil geven. Verder is er geen commentaar op de 
begroting en het verslag. 

7. Kascommissie 
Het woord is aan de kascommissie bestaande uit: 
Peter Stam: zelf lid van Hera. 
Aad v.d. Flier: vader van atleet van Hera. 
De kascommissie heeft de uitgaven en inkomsten alsmede de begroting gecontroleerd en 
goedgekeurd en zal dan ook hierbij decharge verlenen aan de penningmeester. 
Aad van de Flier treedt af en wordt opgevolgd door Hans Pater. Peter Stam blijft aan, 
Evelyn Praat is reserve. De waarnemend voorzitter dankt Aad en Peter voor de 
kascontrole. 

8. Bestuur 
Overeenkomstig het rooster van aftreden is Hans Verveer aftredend, maar hij is tevens 
herkiesbaar voor de functie van penningmeester. Er wordt de aanwezigen gevraagd of er 
tegenkandidaten zijn. Deze dienen zich niet aan waarna Hans met applaus opnieuw 
benoemd wordt. 
Rody en Remco hebben aangegeven door privé redenen geen tijd meer te hebben om de 
functie van trainingscoördinatoren op deze wijze in te kunnen vullen. Zij treden terug uit 
het bestuur en worden met bloemen bedankt voor hun bijdrage. Zij blijven gelukkig nog 
wel op de achtergrond nauw betrokken. Pip Tesselaar is bereid gevonden om de plaats in 
het bestuur voor de technische commissie op zich te nemen. Hij wordt ondersteund door 
Herman de Jong die de contactpersoon op de baan is naar de trainers toe. Er dienen zich 
geen tegenkandidaten aan waarna Pip met applaus benoemd wordt. 
Jan Meester zal in het bestuur plaatsnemen voor jeugdzaken. Jan Meester zit al in het 
jeugdbestuur, ook de benoeming van Jan wordt met applaus goedgekeurd. 
Margot doet nogmaals een oproep voor kandidaten voor de functie van voorzitter en voor 
de functie van bestuurslid PR & Communicatie. Helaas dienen zich geen kandidaten aan 
waardoor deze functies voorlopig vacant blijven. 
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9. Vooruitblik 2014 
Het bestuur presenteert de 4 speerpunten voor 2014: 

1. Trainers 
Voor alle trainingsgroepen goed opgeleide trainers welke in harmonie met elkaar 
samenwerken. Pip zal dit leiden namens het bestuur. Herman de Jong zal de 
contacten met trainers en atleten onderhouden terwijl Remco & Rody op de 
achtergrond ondersteuning zullen verlenen. Er zijn al vier nieuwe trainers actief, 
allen Hera coryfeeën; Ivo Peeters, Robin Korving, Afra Kruijer en Marcel Telman. 
Men is nog op zoek naar 1 of 2 pupillentrainers en 1 juniorentrainer. Op dit 
moment is er nog een ledenstop bij de pupillen omdat er bewust gekozen was 
voor kwaliteit in de traingen. Zodra de pupillen in april weer de baan opgaan is er 
weer ruimte voor toestroom, vooral als er in wordt geslaagd om ook extra trainers 
hiervoor aan te trekken. 
Er wordt gevraagd of een goede technische trainer ook in staat is om een groep 
pupillen of junioren te leiden. Over het algemeen gaat dit goed, er zijn wat kleine 
problemen geweest met een tweetal atleetjes maar deze problemen zijn opgelost 
en de omgang is goed. Wel is het een uitdaging om de oudere jeugd vast te 
houden, wat een probleem is bij de meeste sporten. 
Willem van de Werf vraagt wat de ambities van de club zijn. Er wordt geantwoord 
dat er allereerst geïnvesteerd wordt in goede trainingen. Bij de pupillen wordt er 
minder gelopen en meer op techniek getraind. Afgelopen jaar waren alle pupillen 
en junioren competitieploegen op alle nummers bezet. 

2. Ledengroei 
Hans legt de plannen uit voor ledengroei: 
- Vanaf april weer toename van pupillen. 
- Deelname aan de sport carrousel levert hopelijk nieuwe leden 
- Verdergaan met start-to-run 
- Uitbreiding van de trimgroep 

3. Beleidsplan 
Margot legt uit dat er gewerkt gaat worden aan een vernieuwing van het 
beleidsplan. Dit moet gedragen worden door alle leden. Zij roept daarom iedereen 
op om hieraan mee te werken. 

4. Op naar 25.000 Euro 
Kees legt uit dat er circa 25.000 Euro nodig is voor een nieuwe polsstok 
hoogspringmat en hoogspringmat in verband met nieuwe regelgeving. De 
overkappingen moeten ook aangepast worden.  
De eerste aanpassing aan de overkapping voor de hoogspringmat is inmiddels 
gereed en vandaag geïnstalleerd. Het paste prima, Paul Brouwer bedankt! 
Om het benodigde geld binnen te halen is een projectgroep gestart met daarin 
Kees Boeve, Willem van de Werf, Jolanda Hierck en Adrie van der Wijk. 
Om de opbrengst bij te kunnen houden heeft Frieda van de Werf een fraaie 
geldmeter gemaakt welke onthuld wordt, applaus voor Frieda. Er is al 2500 Euro 
opgehaald, 2000 van de club van honderd, 300 van All4running en 200 via 
obligaties.  
Plannen om verder geld in te zamelen zijn: 
- Renteloze obligaties, deze zullen voor het eerst in 2017 op de jaarvergadering 

uitgeloot worden. Meer informatie een inschrijflijsten liggen na afloop van de 
vergadering op de bar. 

- Multimate actie. Voor iedere 20 Euro welke besteedt wordt bij Multimate gaat 
2 euro naar jezelf en 1 euro kan AVHera besteden. 

- Koekblikken actie 
- Loopathlon 
Jacqueline Koenis merkt op dat er ook geprobeerd zal worden om aan de 
jeugdsponsoractie van Deen mee te doen.  
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10. Rondvraag 
Anne Lenis merkt op dat er in de toelichting op de begroting een voorstel staat om de 
contributie voor 2015 met 3 Euro te verhogen, hierover is nog niet gesproken of gestemd 
in de vergadering. 
Dit had inderdaad moeten gebeuren. Een stemming vind plaats en het voorstel van 3 
Euro verhoging in 2015 wordt aangenomen. 
Rien Berg vraagt of de KNAU ook ondersteuning verleent aan de verenigingen om de 
gevolgen van veranderende regelgeving als voor de springmatten op te vangen.  
De KNAU is hier inderdaad naar gevraagd maar deze waren niet bereid op enige wijze 
tegemoet te komen of te ondersteunen. 
Sjaak Doodeman merkt op dat zijn Start-To-Run groep circa 30-40 atleten trekt, maar de 
meeste hiervan helaas niet doorstromen naar Hera. Verder is sprake van een toenemend 
aantal vergelijkbare start groepen. 
Rina Cardol vindt dat er weinig wedstrijden op de kalender staan.  
Ab verklaart dat dit door een aantal omstandigheden komt: 

- Vele instuifwedstrijden in de buurt 
- Baancircuit 
- Toedeling van wedstrijden door de KNAU. Doordat de baan nog niet volledig is 

goedgekeurd (afzetbalken verspringen, hoogspringmatten en 
polsstokhoogspringmatten)  kunnen er maar beperkt wedstrijden worden 
gehouden.  

- Beperking belastbaarheid jurycorps 
Cindy Kiekens vindt dat Hera een van de beste werp accommodaties heeft van de regio 
en vraagt of het mogelijk is om aparte werpwedstrijden te houden. Hiervoor zijn immers 
maar enkele juryleden nodig. 
Ab vindt dit een interessant idee en zal kijken of hij dit nog het komende seizoen kan 
inplannen. 
Peter Stam vraagt zich af of de contributie niet te hoog is voor nieuwe leden. Kan er een 
speciale aanbieding gemaakt worden of gespreid betalen?  
Gespreid betalen kan inderdaad en deze mogelijkheid staat tegenwoordig aangegeven op 
het voorgedrukte aanmeldingsformulier. Verder vindt het bestuur de contributie 
marktconform vergeleken met andere atletiek en sport verenigingen.   
Herman de Jong vraagt of er ook een lief en leed fonds is. 
Dit is er alleen voor de jeugd. Het bestuur zal de mogelijkheden bekijken voor de rest 
van de vereniging. 

11. Sluiting 
Margot bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:42 uur. 
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3. Jaarverslag 2014 voorzitter Sebastiaan Huijs 
 
Inleiding 
In 2014 ben ik met veel plezier begonnen als voorzitter van AV Hera. Het was een stabiel 
en winstgevend jaar. Dit heeft hoofdzakelijk maken met de enthousiaste trainers en 
vrijwilligers van onze vereniging. Het is prachtig om te zien met hoeveel passie jullie je 
voor de vereniging in hebben gezet! Dit heeft een positieve spin-off gehad op een tal van 
zaken die bestuursleden u straks toelichten. 
Als bestuur willen we deze positieve lijn voortzetten. We hebben de kaders hiervoor 
vastgelegd in een conceptbeleidsplan. Dit plan komt na het jaarverslag aan de orde. We 
staan hierbij open voor iedere positieve aanvulling of kritische opmerkingen. 
Naast de vrijwilligers en trainers zorgen de leden zelf voor om AV Hera positief in de 
schijnwerpers te zetten en wel door de resultaten die ze in 2014 hebben behaald. 
 
Sportieve prestaties 
Deze resultaten waren voor jong en wat ouder van topniveau! Velen van jullie hebben 
hun persoonlijke records verbeterd, klasse! Als resultaat kwam ons oranje zwart vele 
malen voor in de media. Er was alleen een probleem, door de vele huldigingen konden 
wij nauwelijks binnen het begrote bedrag voor de bijbehorende bloemen blijven! 
Henk was hierbij de opvallendste atleet en bij deze wil ik hem nogmaals huldigen voor 
zijn prestaties tijdens het NK Indoor waar hij als eerste op de 200 m eindigde in een tijd 
van 24.14 sec. Wederom een clubrecord. Onderstaand een overzicht van de huldigingen 
en de beste prestaties:   
	  
EK Masters Izmir Turkije 
Henk van Dijk M45 1e plaats 400 meter 51,97 sec 
 
NK Masters Utrecht 
Henk van Dijk M45 400 meter 1e plaats 53,16 sec 
Pip Tesselaar M40 5.000 meter 1e plaats 16:01  
 
NK Masters Utrecht 
Anne Lenis  M65 200 meter 1e plaats 27,26 sec 
Jenny Geluk V35 speerwerpen 2e plaats 30,76 
 
Deze masters bleken de voorbeelden voor de jeugd te zijn, want komen nu in 2015 ook 
op stoom! 
 
Bestuurlijke veranderingen 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 25 maart 2014 is Hans Verveer herkozen tot 
penningmeester, is Pip Tesselaar benoemd tot bestuurslid technische zaken en is Jan 
Meester benoemd tot bestuurslid jeugdzaken. Tot slot ben ik per mei aangetreden als 
voorzitter.     
 
Al deze wijzigingen hebben tot de volgende samenstelling van het huidige bestuur geleid: 
 
Voorzitter:     Sebastiaan Huijs 
Penningmeester:   Hans Verveer 
Secretaris:    Margot van der Kemp 
Vrijwilligerszaken:   Kees Boeve 
Accommodatie:   Ab Wassenaar 
Wedstrijdzaken:            Ab Wassenaar 
Jeugdbestuur:   Jan Meester 
Technische commissie:  Pip Tesselaar 
PR & Communicatie:   Vacature 
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Rooster van aftreden: 
 

Functie Naam 2015 2016 2017 2018 
Voorzitter Sebastiaan Huijs   x  
Secretaris Margot van der 

Kemp 
 x   

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

 
Zoals we uit het schema van aftreden kunnen zien is, zijn Ab Wassenaar en Kees Boeve 
aan de beurt om af te treden. Als deze wijzigingen in het bestuur worden aangenomen 
tijdens de algemene ledenvergadering, dan zijn we  nog op zoek naar: een nieuw 
bestuurslid PR & Communicatie. 
Wie wil het bestuur van Hera komen versterken en samen met ons de uitdaging 
aangaan? 
 
Tot slot 
Wij hopen op een sportief  2015 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, voor iedereen toegankelijk is en op zijn of haar niveau 
bezig is atletiek te beoefenen. Onze nadere uitgangspunten en doelstellingen staan 
geformuleerd in het conceptbeleidsplan die we ook tijdens de Algemene 
Ledenvergadering voorleggen. 
 
Sebastiaan Huijs 
 
 

4. Jaarverslag vrijwilligerszaken 
 
 
2014 is een jaar geweest waarin het bestuur weer veel activiteiten heeft ondernomen en 
ondersteund.  
Het aantal leden dat bij Hera vrijwilligers activiteiten uitvoert is nog steeds groot. Echter 
de gemiddelde leeftijd van de vaste vrijwilligers neemt toe. 
 
Op diverse posten wordt een structureel tekort ervaren.  
Bijvoorbeeld de bemensing van de elektronische tijd. 
Kantinebezetting tijdens de wedstrijden. 
Ook missen we nog collega’s die lange tijd actief willen zijn in de noodzakelijke 
commissies. 
 
Wij doen dan ook een beroep op onze jongere leden en ouders van jeugdleden om hun 
steentje bij te dragen aan het noodzakelijke vrijwilligers werk. 
 
De kantine werd in 2014 onder handen genomen door de vrijwilligers. Er werd een 
nieuwe bar gebouwd, plafonds werden geschilderd, deuren opnieuw in de verf gezet en 
tot slot kreeg het dak een nieuwe Bitumelaag, zodat we klaar zijn voor de komende 
jaren. 
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Op 6 april werd onze, geheel vernieuwde atletiekbaan officieel en feestelijk geopend door 
wethouder Leo Dickhoff. 
Na de opening volgde een sportprogramma met als afsluiting een Zweedse estafette 
waar iedereen aan mee kon doen, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, vaders en moeders. 
Het werd een heel spektakel en zeker voor herhaling vatbaar. 
Deze mooie dag werd afgesloten met een heerlijke BBQ waar zeker 200 mensen aan 
deelnamen. 
De feestcommissie kan terugkijken op een zeer geslaagde dag. 
 
De projectgroep die in het leven was geroepen om veel geld in te zamelen voor een 
nieuwe hoogspring- en polsstokhoogspringmat met overkappingen, heeft zijn gestelde 
doel bereikt. 
Binnen een jaar hebben we de € 25.000 euro “bijna” gehaald. 
In het voorjaar zullen de matten officieel in gebruik worden genomen. Natuurlijk was dit 
succes nooit mogelijk geweest zonder de betrokken Heraleden en sponsoren.  
Hera is hen veel dank verschuldigd. 
We zien het jaar 2015 met optimisme tegemoet, waarin we met behulp van de leden 
weer nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. 
 
Kees Boeve 
 
 

5. Jaarverslag Accommodatie 
 

Door technische omstandigheden heeft het verslag van accommodatie geschreven door Ab 
Wassenaar ons helaas niet voor de sluitingsdatum weten te bereiken.  
Niet getreurd, de accommodatie ligt er prachtig bij! 
Klaar voor het baanseizoen 2015. 
We hebben een fantastische baan die er zo mooi bij ligt mede door de grote inzet van de 
Dinsdag Ochtend Ploeg. Veel onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden aan de baan en 
de kantine, toiletten en omkleedruimtes, nemen zij voor hun rekening.  
Dank aan deze trouwe mannen! 
De nieuwe hoogspringmat en overkapping is vorig seizoen reeds in gebruik genomen en 
voldoet daarmee aan de nieuwe eisen gesteld door de Atletiek Unie. 
Door de geslaagde acties afgelopen jaar voor het project ‘Op naar €25.000,-‘. De acties 
bestonden o.a. door het samen WK voetbal kijken op het grote scherm in de kantine, de 
verkoop van obligaties, verkoop van AV Hera koekblikken,  de bloembollen actie, goede 
doelen Actie Dekamarkt, kunnen wij jullie mededelen dat de nieuwe 
polsstokhoogspringmat reeds is besteld en deze zal spoedig worden geleverd.  
Nogmaals dank voor jullie bijdrage! 
Wat betreft de baan en accommodatie kunnen we zeggen dat we voorlopig even klaar zijn  
met de grote investeringen en met genoegen uitkijken naar de toekomst en de mooie 
prestaties die er zullen worden geleverd. 
 
Margot van der Kemp 
 
 

 
6. Jaarverslag Wedstrijdzaken 

 
Start van het wegseizoen begint met de strandloop waarop steeds wordt getwijfeld of we 
er mee door zullen gaan of stoppen. Met 5 personen kunnen we de wedstrijd doen en als 
we dan eenmaal op het strand staan  is het toch weer een leuk gezicht dat de Meeuwen 
uit Edam met 50 man op het strand staat met hun fel geel groene tenue de strandloop 
nog steeds in hun competitie hebben opgenomen. Jammer dat er dan van Hera weinig 
animo is laat staan deelname, terwijl er volop getraind wordt in de duinen.  
Voorjaarsloop en Najaarsloop waar bijna eigenlijk alles van zelf gaat met een mooie 
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deelname bij de najaarsloop mede door een loopgroep van Lycurgus. Waardoor het totaal 
aantal deelnemers op 220 uit kwam. 
 
De familiedag tevens de officiële opening van de baan was een zeer geslaagde dag 
waarbij het aantal atleten beter had gekund maar iedereen die aanwezig was deed mee 
met als slot de Zweedse estafette, van groot tot klein van mini tot maxi, zij lieten zich 
van hun beste kant zien. Onder aanvoering van alle oud-leden  bestuursleden en 
genodigden die waren uitgenodigd om  de officiële baan opening bij te wonen stonden 
onder het genot van een drankje en later de barbecue bij de estafette langs de kant van 
de baan. Waarbij de laatste serie een heel verrassende was om dat het team Rovers met 
wel twee hele kleine minipupillen als slot loper voor de 200 en 100mtr een gigantische 
voorsprong hadden hierdoor te niet werd gedaan. 
 
De CD en de senioren competitie zijn wedstrijden waarin het lijkt of alles van zelf gaat, 
maar in het wedstrijd secretariaat is het werken geblazen vooral als het programma niet 
wil werken zoals je dat graag zou willen. Oorzaak een te mager werkgeheugen zorgt 
ervoor dat je er regelmatig wordt uitgegooid en moet je hem op nieuw opstarten. Bij de 
pupillen competitie blijkt op het eind van de dag het uitdraaien van de diploma's een 
probleem, omdat dit een zodanig geheugen vraagt als je geen goede selectie maakt van  
welke groep je wil uitprinten. Dan kun je maar een ding doen alles uitzetten en op nieuw 
de PC. opstarten. 
 
Over het Baan circuit en de pup/CD instuif  kan ik zeggen gezellig maar de deelname kan 
veel beter,  de clubkampioenschappen zijn vanuit een Excel programma gedraaid waarbij 
de ledenlijst was toegevoegd  om te voorkomen dat alle deelnemers er nog moesten 
worden ingetypt. Het blijft een probleem om je van te voren op te geven, toch is dit echt 
nodig wil je de wedstrijd op een normale manier en om op tijd te kunnen starten. 
 
De degradatie/promotie 2e divisie een wedstrijd die we kregen toegewezen van de 
atletiekunie op een tijdstip dat iedereen op vakantie is of gaat, als je terug komt moet je 
alles nog even regelen. Als er dan verwarring is of je topjury, jury of ledendienst moet 
doen ontstaat er wat ophef. Blijkt maar weer dat je o zo zorgvuldig moet zijn met hoe je 
iets opslaat om dingen uit elkaar te halen en het verspreiden hiervan. Topjury wordt door 
de Atletiekunie aangewezen, ledendienst komt bij de competitie via de deelnemende 
vereniging (verplicht) en aangevuld met jury of ledendienst uit de eigen vereniging. Bij 
de pupillencompetitie geldt dit niet, hier wordt door de organiserende vereniging de jury 
in gevuld. 
 
Met dank aan de Juco die dit weer mogelijk heeft gemaakt om tot een redelijke bezetting 
per wedstrijd te komen qua jury en ledendienst, toch moet dit in de toekomst anders er 
rust soms te veel druk op personen die bij een wedstrijd al een functie hebben en dan 
nog allerlei dingen moet regelen om de wedstrijd te laten draaien.  Jammer dat Alma 
Zigterman is gestopt als Juco, maar gelukkig blijft ze beschikbaar voor ledendienst of 
kantinedienst.  Alma bedankt! 
 
Ab Wassenaar 
 
 

7.   Verslag Jeugdzaken   
 
In 2014 heeft de nieuw ingezette koers ten aanzien van de jeugdtrainingen zijn vruchten 
meer dan afgeworpen. De Hera jeugd is succesvol geweest in diverse disciplines en is 
met name in de breedte sterker geworden. Voor de buitenwereld is dit ook niet 
onopgemerkt gebleven. De uitgebreide berichtgeving op de Hera site en de vele 
krantenstukjes met de goede prestaties van het afgelopen jaar hebben geleid tot 
complimenten van diverse collega verenigingen. 
Hulde aan onze trainers! 
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Na een kleine personele wisseling bestaat het huidige Hera Jeugdbestuur thans uit: 

• Jacqueline Koenis (voorzitter); 
• Esther Möhringer (secretaris); 
• Peter Koelemeij (penningmeester); 
• Jan Meester (lid); 
• Jolanda Hierck (lid); 

 
Waar heeft het Jeugdbestuur zich  het afgelopen jaar o.a. mee bezig gehouden?  

• Vereenvoudigen van de Prestatieprijzen methodiek; 
• Opstellen Hera Jeugdkalender; 
• Organiseren van de Grote Clubactie; 
• Uitvoeren van diverse activiteiten, waaronder de druk bezochte filmavonden. 

 
Een aantal jeugd-activiteiten welke voor het afgelopen jaar in de planning stonden, 
hebben we door diverse omstandigheden nog niet uit kunnen voeren. Maar zoals een 
bekend spreekwoord luidt: “Wat in een goed vat zit, verzuurt niet”. 
 
Het komende jaar zullen wij onze aandacht richten op o.a.: 

• Blijvend optimaliseren van de trainingen met voldoende goed opgeleide trainers. 
• Organiseren van diverse activiteiten, zie voor een overzicht van de activiteiten, de 

Hera Kalender jeugdactiviteiten 2015. 
• 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. 
• Opstellen jeugdbeleid als onderdeel van het Strategisch Beleidsplan van AV Hera. 

 
Het Jeugdbestuur zal in 2015 medio oktober een Info-avond 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. Wij 
streven er naar de exacte datum voor de zomervakantie bekend te maken. 
 
Heeft u echter zaken die u echt dwars zitten, wacht dan niet tot de Info-avond, 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. 
 
Erop 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 
 
 

8. Jaarverslag Technische Commissie 2014 
  
De TC bestaat uit Rody Kiekens, Remco Verveer, Pip Tesselaar en Herman de Jong 
(Ellen de Graaf is gepolst voor deelname en zij is in principe bereid tot de uitvoering van 
hand- en spandiensten) 
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In 2014 zijn er 4 overleggen met alle trainers geweest: 
 
19 februari wordt het overleg voorgezeten door Rody Kiekens en Remco Verveer. 
Pip Tesselaar en Herman de Jong treden toe tot de Technische Commissie, Pip treed ook 
toe tot het bestuur en Herman gaat een bemiddelende rol vervullen tussen de trainers en 
de TC.  
Er zijn 12 trainers en assistenten aanwezig, waarvan Ivo Peeters en Afra Kruijer nieuw 
zijn. 
21 maart wordt het overleg voorgezeten door Rody Kiekens en zijn er 18 trainers en 
assistenten aanwezig, waarvan Carla Verveer, Cindy Kiekens, Lilian Koelemeij, Marcel 
Telman, Joeri Slagter en Lisanne Hoos nieuw zijn. (zij trainen allen de pupillen) Ook 
Joran Klaver (niet aanwezig) is assistent trainer geworden en helpt Robbert Wolvers en 
Johan Koenis. 
3 september wordt het overleg voorgezeten door Pip Tesselaar en zijn er 14 trainers en 
assistenten aanwezig, waarvan Ellen de Graaf nieuw is (traint, samen met Henk van Dijk 
de deelnemers aan Run to the Start naar Dam tot Damloop). Dennis de Wit (trainers 
coördinator Pupillen) 
10 december wordt het overleg voorgezeten door Pip Tesselaar en zijn er 12 trainers en 
assistenten aanwezig, waarvan Petra Schellekens ( assisteert Robbert), Agaath van der 
Schaaf en Mischa Nieuwboer (trainers G-Atletiek) nieuw zijn. Gabrielle Rovers (niet 
aanwezig) assisteert Sjaak Doodeman bij Start to Run en Thomas van Ophem (niet 
aanwezig) (assisteert Hans Arnhard) zijn ook nieuw.  
 
De agenda en de besproken punten zijn na te vragen bij de TC 
 
Gaan: In de loop van het jaar zijn Ivo Peeters, Afra Kruijer en Gijs Nijenhuis gestopt met 
trainingen geven. 
 
Aantal trainers: per 1 januari  13 en per 31 december 25 
 
Coördinator junioren: Robbert Wolvers is in de loop van het jaar coördinator 
geworden. 
 
G- Atletiek Van de zomer is gestart met G-Atletiek (extra begeleid sporten), de 
trainingen worden gegeven door Marcel Telman, Agaath van der Schaaf en Mischa 
Nieuwboer.  Zij geven training aan een vaste groep van een 5-tal atleten, de eerste 
onderlinge wedstrijd heeft ook al plaatsgevonden. Ook nemen de trainers deel aan het 
trainersoverleg. Het is een mooie aanvulling op het algemene aanbod van AV Hera 
 
Run to the Start (evenement van de AU voor de getrainde lopers naar een wedstrijd 
toe).  
In mei 2014 is door Ellen de Graaf en Henk van Dijk RttS Dam tot Damloop gestart. Er 
waren maar liefst 18 deelnemers bij aanvang. In het najaar is een RttS Egmond opgezet 
(12 lopers). En tot slot in december met RttS Zandvoort. Het aantal deelnemers voor 
deze activiteit was gering waardoor er gekozen is tot samenvoeging met de Cees Bakker 
Loopgroep van de zaterdag, In totaal heeft het geleid tot een toename van het aantal 
Hera leden van 6 lopers. 
 
Onder aansturing (organisatie) van Ellen de Graaf worden de trainingen verzorgd nu door 
Cees Bakker, met assistentie van Gabrielle Rovers en Dolf Klijn. 
 
Start to Run ook in 2014 zijn er door AV Hera, Sjaak Doodeman, weer 2 sessies StR 
opgestart. Bij de najaars uitvoering hebben Robin Korving en Gabrielle Rovers 
geassisteerd.  Bij aanvang ca. 40 deelnemers, aan de verlenging met het 
Schoorlarrangement hebben nog 15 lopers deelgenomen. Het was een erg enthousiaste 
groep. Volgend jaar kunnen we i.s.m. de ledenadministratie aangeven hoeveel lopers er 
na de activiteiten RttS en StR uiteindelijk lid worden van AV Hera. 
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Opleiding Nicole Berghouwer en Ellen de Graaf hebben met goed gevolg hun cursus 
afgesloten. 
Het opzetten van een interne cursus Assistent Trainer door Jeroen Slagter, Silvia de Wit 
en Nicole Berghouwer is  jammer genoeg niet gelukt. 
Pogingen om als opleidingsplaats voor Looptrainer 3 en Baanatletiektrainer 3 in het 
najaar kon door de korte realisatietijd niet doorgaan. (o.a. geen opleiders van de AU) 
 
Stagiaires: 
Joeri Slagter heeft zijn stage met goed gevolg afgerond en is trainer geworden. 
Er is 1 nieuwe stagiaires van CIOS gestart namelijk Lizzy Kolthof onder begeleiding van 
Ellen de Graaf (stage coördinatie)  
 
Clinics:  
Specialisatie clinics  aan trainers, assistente en geïnteresseerde ouders  zijn gegeven 
door:  
Hans Arnhard, 1. Krachttraining en 2. Kogel, discus en speer. 
Emil Weidema, verspringen 
Robin Korving, algemeen en sprint  
Bob Boverman, middellange afstand  
Rudy Bouwer geeft op uitnodiging regelmatig gasttrainingen 
 
Baan Competities Van pupillen tot masters is er aan de competities deelgenomen. 
Spijtig genoeg is de damesploeg, o.a. door blessures van de 2e naar de 3e klasse 
gedegradeerd. 
 
 
Clubrecords: 
Het samenstellen van de clubrecordlijsten, in de fraaie kasten in de kantine (met dank 
aan Jos Rozemeier en Teun Leeuwerink), is door Jan Springveld van het najaar aan Ab 
Wassenaar overgedragen. Ab heeft er voor gezorgd dat er duidelijke lijsten in de kasten 
hangen. Mochten er omissies in de lijsten staan, dan graag dit aan Ab Wassenaar 
doorgeven. 
 
Ledenlijst: 
Door o.a. problemen met het programma Club Assistent van de AU is het tot op heden 
niet mogelijk, voor Jenny Cardol, een lijst te genereren voor komende en gaande atleten. 
Deze lijsten per categorie hebben de trainers nodig om bij te houden of de atleten die bij 
hun trainen ook daadwerkelijk lid zijn. We hopen dat dit  snel geregeld kan worden. 
 
Baanreglement: 
Het baan reglement heeft een kleine wijziging ondergaan met betrekking tot het lopen. 
Het nieuwe reglement hangt in het mededelingen kastje op de baan en staat op de 
website van Av Hera. 
 
Trainingsjacks trainers: 
De trainers zijn in september in nieuwe jacks gestoken door Tesselaar Freesia en  
Zicht- Risico- en verzekeringadviseurs (dank aan de sponsors en aan Henk van Dijk voor 
het regelen) 
 
Meerkamp talenteam: 
Robbert Wolvers, Nicole Berghouwer en Lisanne Hoos, hebben een plan gemaakt voor 
het begeleiden van meerkamptalenten. 
 
Accommodatie en materialen 

• De polsstokoverkapping is met 1 meter verbreed door Paul Brouwer, waarvoor 
dank. 
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• Nieuwe drainage aangelegd door de gemeente op grasveld naast sprintbaan. 
• Rekstokken (2x) geplaatst, op het grasveld, voor het materiaalhok. Met dank aan 

de sponsor Multimate en de dinsdagochtend ploeg. 
• Nieuwe hoogspringmat en overkapping geplaatst, volgens de laatste eisen van de 

IAAF 
• Trainings startblokken zijn gerenoveerd door Ab Wassenaar 
• Materiaalkist (van plastic) geplaatst in Sporthal Zuid, na enkele weken is deze 

door een honkbalbal kapot gegooid, enkele weken daarna is de kist 
opengebroken, waarna door  Ab Wassenaar met hulp van de dinsdagochtendploeg 
een houten kist is gemaakt en deze inmiddels in gebruik is genomen.  

• Aanschaf van diverse wedstrijd en trainingsmiddelen, o.a.  hoogspringstandaards, 
wedstrijd speren, kogels en discussen, training indoorkogels, sprintvest, 4 
polsstokken, Vortex (huilers) pupillenwerpballen 

 
MYLAPS Time Point Systeem In april heeft Mylaps een demonstratie gegeven met een 
tijdregistratiesysteem, waarvan de lussen bij de renovatie al in de baan gelegd zijn op 
het start- en 200 meter punt. Een groot aantal mensen en enkele trainers zagen hier wel 
wat in. Na prijsopgaaf van Mylaps en een tegenvoorstel van Hera is de zaak op de lange 
baan geschoven. 
A. Doordat  Mylaps nooit heeft gereageerd op ons tegenvoorstel van sponsoring door 

Mylaps.  
B. Bij navraag van Herman de Jong, bij AV Nijmegen, die al het systeem met 

displayborden op de baan heeft staan, over het gebruik van het systeem door atleten 
en trainers, bleek dat het systeem nauwelijks gebruikt werd. 

 
Plannen voor 2015 
 

• Uitbreiding van de TC, doordat Rody Kiekens en Remco Verveer hebben 
aangegeven te willen stoppen. 
Dank aan Rody en Remco die afgelopen jaren een geweldige zware klus hebben 
geklaard. 

• In maart is Linda Hurkmans, hoogspringster van Nova Warmenhuizen met een PR  
van 1,79 mtr. op woensdagavond begonnen met het verzorgen van training 
hoogspringen. 

• Assistentie voor  Johan Koenis, ondanks het feit dat Henk van Dijk van de 
loopgroep in januari naar Johan is gegaan zijn wij nog op zoek naar een 
sprinttrainer voor op de donderdagavond. 

• Stagebedrijf: ook in 2015 zal Hera zich weer aanmelden als stageplaats bij het 
CIOS en/of mbo Sport en Bewegen 

• Competities: AV Hera zal met zoveel mogelijk teams deelnemen, van pupillen tot 
de masters.  

• Clubkleding: bij het uitkomen in de competities en NK ‘s, is het streven van de TC 
dat de deelnemers in clubkleding uitkomen. 

• Clinics: ook in 2015 zullen er weer specialisatie clinics worden gegeven, door de 
trainers, voor de trainers, assistenten en geïnteresseerde ouders. 
Sprint- horden door Robin Korving 
Kogelslingeren door Hans Arnhard 
Hoogspringen door  ? (in overleg met junioren coördinator Robbert Wolvers) 
Mila / Souplesse methode door Lex van Eck van der Sluis 

• Opleidingen:  
In het voorjaar zal de opleiding Assistent looptrainer 2 worden gegeven, docent 
Ellen de Graaf,  
(er hebben zich al 5 deelnemers van Hera aangemeld) en 
De opleiding Assistent Baan atletiektrainer 2, docent Marita Zwart van Zwol 
(er hebben zich al 10 deelnemers van Hera aangemeld) 
Bij voldoende deelname (min. 10 personen) wil Hera zich als opleidingsplaats 
aanmelden bij de AU voor de opleiding Looptrainer 3 en Baanatletiektrainer 3 
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(hiervoor zal in overleg een aantal trainers worden gevraagd om deel te nemen 
aan de cursus) 

• De nieuwe polsstokhoogmat, voldoet aan de laatste eisen van de IAAF, is 
inmiddels besteld en zal in week 19 worden geplaatst. Veel dank gaat uit naar de 
werkgroep die dit mogelijk hebben gemaakt, middels allerlei acties. 

 
Technische Commissie AV Hera 
 
 

9. Jaarverslag Ledenadministratie over 2014 
 

Algemeen overzicht van de atleten. 
 
De gegevens voor wat betreft aantal leden AV Hera zijn dit jaar voor het eerst uit het 
nieuwe ledenadministratieprogramma Club Assistent gehaald. Hierin wordt een andere 
indeling gehanteerd dan voorheen. In totaal in 2014 349 leden. In 2013 waren dit er 
309. Een groei van +40, waarvan 26 jongens, heren en 14 meisjes, dames. 
In totaal tellen wij 172 wedstrijdleden waarvan 63 meisjes, dames en 109 jongens, heren  
dat wil zeggen 49% van de leden van AV Hera is wedstrijd lid.  
 
MAN         VROUW     

  2010 2011 2012 2013 2014     2010 2011 2012 2013 2014 
PUP-J 22 23 30      31 29   PUP-M 30 25 19 27 23 
JUN-J 48 32 34      26 40   JUN-M 42 39 48 32 41 
SEN-H 34 34 35      19    SEN-D 25 32 31 18  
MST-H 106 103 103      90 130   MST-D 7 56 61 53 86 
TRM-H 9 8 8 7    TRM-D 57 7 7 6  
TOTAAL 219 200 210 173 199   TOTAAL 161 159 166 136 150 

              
Overzicht van de pupillen. 
 
JONGENS      MEISJES       2010 2011 2012 2013 2014    2010 2011 2012 2013 2014 
J-M 0 0 0 3 2  M-M 1 2 3 5 5 
J-C 3 1 3 5 7  M-C 3 3 4 6 4 
J-B 8 8 5 5 4  M-B 9 5 1 3 4 
J-A1 7 8 8 8   M-A1 8 8 4 4  
J-A2 4 6 14 10 16  M-A2 9 7 7 9 10 
TOTAAL 22 23 30 31 29  TOTAAL 30 25 19 27 23 
 
 
Overzicht van de junioren. 
 
JONGENS      MEISJES       2010 2011 2012 2013 2014    2010 2011 2012 2013 2014 
J-D 8 4 11 10 23  M-D 11 14 18 15 17 
J-C 19 11 7 6 10  M-C 11 8 12 9 11 
J-B 12 8 11 6 3  M-B 9 7 12 4 10 
J-A 9 9 5 4 4  M-A 11 10 6 4 3 
TOTAAL 48 32 34 26 40  TOTAAL 42 39 48 32 41 
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Overzicht van de senioren. 
 
HEREN       DAMES        2010 2011 2012 2013 2014    2010 2011 2012 2013 2014 
H 34 34 35 19 21 WL D 25 32 31 18 8 
 MST-35 9 8 8 7   MST-35 11 8 8 9  
MST-40 24 25 24 17 49 WL MST-40 19 21 20 15 14 
MST-45 24 22 18 19   MST-45 15 10 11 9  
MST-50 19 21 24 17 60 Rec MST-50 8 14 16 14 64 
MST-55 9 8 7 9   MST-55 2 0 2 4  
MST-60+ 21 19 22 21   MST-60+ 2 3 4 2  
TOTAAL 140 137 138 109 130  TOTAAL 82 88 92 71 86 
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10. Jaarverslag Penningmeester 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 AV Hera 
 

 
 

BEGROTING 2015 AV Hera 
 

De begroting voor 2015 is nog niet geheel afgerond en volgt nog en zal als bijlage 
worden verstrekt. 
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Algemene Toelichting: 
 
De activiteiten in 2014 hebben een positief resultaat opgeleverd van EUR 8.376,99  

               Door de ingebruikname van een nieuw ledenadministratiepakket Club Assistent (wens van de  
Atletiekunie) zou de ledenadministratie een stuk eenvoudiger in opzet worden. Echter door 
kinderziektes in het pakket, interne overdracht van de ledenadministratie en tijdrovende incasso- 
omzetting is de inning van de contributie in 2014 niet op het gewenste niveau uitgevoerd. 
In 2014 zijn er evengoed nog de nodige investeringen gedaan zoals €17.000,- aan materiaal en 
ruim €8.000,- aan dakrenovatie en verbouwing van de kantine en bar. 
Extra inkomsten zijn gegenereerd door de actie: “Op naar 25.000 Euro” t.b.v. de polsstokhoog 
springmat. 
Hierin is Hera met vlag en wimpel geslaagd. Hartelijk dank voor alle betrokkenen. 
Zaak is nu om in 2015 de achterstallige contributie 2014 alsnog betaald te krijgen. 
 

            Contributies 
 

              In de jaarvergadering over het jaar 2013 is de contributie vastgesteld voor 2015.  
Voor 2016 stelt het bestuur voor de volgende verhogingen door te voeren: 

   
Contributie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
2016 

       
 
 

Senioren/masters 168 172 175 178 181 184 
 

187 

Trimgroep 124 127 130 133 136 139 
 

142 

Junioren A/B 124 127 130 133 136 139 
 

142 

Junioren C/D  109 112 115 118 121 124 
 

138 

Pupillen      124 
    

138 
 
Mini Pupillen      124 

 
138 

G-atletiek      81,55 
 

84,55 
 

         

          
De Atletiekgroep Extra Begeleid Sporten is in 2015 officieel van start gegaan bij AV 
Hera, zij trainen op woensdag avond van 19:00 uur tot 20:00 uur en betalen voor 
2015 incl. contributie aan de AU €98,- op jaarbasis. 
Voor de Senioren Masters Trimgroep en Junioren A/B als voorstel om de contributie 
met 3 Euro te verhogen. Voorstel Junioren C/D en de Pupillen om de contributie te 
verhogen door verplichte deelname in 2016 aan de baancompetitie en de afdracht 
hiervoor al in de contributie te verwerken. Dit om de deelname aan de baancompetitie 
te vergroten.  
          

 

          2015 
   Hans Verveer, 

              penningmeester 
              maart 2015 
              

               
               
               
                


