
 

Atletiekvereniging ‘HERA’ 
 SECRETARIAAT: 
MEVR. M. VAN DER KEMP 

POSTBUS 345 
  1700 AH  HEERHUGOWAARD 

TEL: 072-8889636 
  SECRETARIS@AVHERA.NL 

 
 

ATLETIEK VERENGING HERA - 1 / 4 – VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VERSLAG Algemene ledenvergadering 24 maart 2016 
 

   

1. Welkom	en	opening	door	de	voorzitter	Sebastiaan	Huijs	
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de algemene ledenvergadering over het jaar 
2015. In totaal zijn er 28 leden aanwezig. We beginnen dit jaar anders dan normaal met de huldiging 
van een Nederlands Kampioen. Afgelopen dinsdag hebben we Henk van Dijk al gehuldigd voor zijn 1e 
plaats op de 200 meter bij het NK indoor. Nu zullen wij Koen Hoedjes huldigen. Koen heeft in 2015 maar 
liefst 3 clubrecords op zijn naam weten te schrijven. Verder 1e geworden op de 60 meter in 7.54 sec. en 
1e bij kogel 4 kg 14,74 m tijdens Indoorwedstrijden C/D in Apeldoorn . 
Koen verklapt zijn geheim, voor iedere wedstrijd een gebakken eitje. 

2. Mededelingen	
Geen mededelingen. 

3. Ingekomen	stukken	
We hebben een ingekomen stuk van Linda Tesselaar mogen ontvangen. Bij AV Hera is het voor de 
ouders van jeugdleden vaak onduidelijk wat er van ze verwacht wordt. De teksten zijn allemaal erg 
vrijblijvend. Bij de omliggende verenigingen staat er vaak verplichte deelname aan de competitie 
wedstrijden. De tekst zou bij AV Hera aangepast kunnen worden, minder vrijblijvend. Het bestuur zal dit 
advies meenemen. 

4. Notulen	Algemene	Ledenvergadering	van	26	maart	en	11	juni	2015		
De notulen worden goedgekeurd. 

5. Uitreiking	Vorkprijs	en	huldigen	jubilaris	
Cees Bakker wordt naar voren geroepen. Cees is een zeer actief lid/trainer en vervult vele andere 
functies binnen Hera. Cees is al 36 jaar lid van AV Hera en veelzijdig inzetbaar. Hij is een van de 
medeoprichters van de club van 100. De Vorkprijs komt Cees dan ook zeker toe, van harte gefeliciteerd.  

6. Jaarverslag	2015	
Voorzitter: Visie van Hera voor de toekomst, een zo breed mogelijke doelgroep, waar  iedereen het 
zoveel mogelijk naar zijn zin heeft, talenten ontwikkelen.  
Afgelopen jaar maar liefst 32 top 10 noteringen. Willem van de Werff wijst erop dat er in de 
beleidsnotitie staat dat 10 atleten met een top 10 notering, het waren er 12 afgelopen jaar. Er zijn maar 
liefst 29 clubrecords gevestigd, zowel bij de Masters als bij de jeugd. Er komt een kleine aanpassing in 
de Beleidsnota. Pupillen D die zich al willen specialiseren kunnen in het vervolg bij de junioren A 
meetrainen. 
De clubrecords worden voor vermelding geverifieerd door Ab Wassenaar. Vraag hoe wordt er omgegaan 
met de nieuwe puntentelling bijvoorbeeld bij de meerkamp en vestigen van clubrecords? Tot nu toe nog 
niet voorgekomen, zullen kijken hoe we hier mee om moeten gaan in de toekomst. 
Vrijwilligerszaken: We hebben 90 vrijwilligers bij AV Hera. Vrijwilligers vinden voor sponsoring is lastig 
gebleken. Een punt van aandacht is de vrij hoge leeftijd van het vrijwilligers korps. 
Jonge vrijwilligers zijn meer dan welkom! We zijn erg blij met Kees Baltus van de ledenadministratie. 
De jurycursus wordt ieder jaar gehouden. De ouders van de jeugdleden zullen hiervoor ook worden 
benaderd om het aantal juryleden zodoende uit te bereiden. 
In het najaar zal er een BBQ worden gehouden voor alle vrijwilligers bij AV Hera. 
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Er zal een herhaling plaatsvinden voor het gebruik van de AED, we onderzoeken de mogelijkheid voor 
subsidie hiervoor vanuit de gemeente. 
Accommodatie: We hebben afgelopen seizoen veel wateroverlast gehad op de baan de oorzaak hiervan 
is gevonden en gemeld bij de gemeente. De baan ziet er al behoorlijk versleten uit, het oranje is er in de 
bochten al behoorlijk vanaf gelopen. Er is reeds een firma hiervoor langs geweest. 
Het ontruimingsplan is in de maak. Wobbe en Astrid volgen de cursus wedstrijdleider en zullen dit op 
zich nemen. 
Wedstrijdzaken: Astrid vertelt dat zij in oktober november weer bij Hera is terecht gekomen. Zij is 
officieel geen bestuurslid, maar voor wedstrijdzaken vaak wel even aanschuift bij de 
bestuursvergaderingen. 
Astrid zal ouders enthousiasmeren voor de jurycursus. Voor het wedstrijdsecretariaat is een 2e laptop 
aangeschaft. Er is een internetverbinding voor het wedstrijdsecretariaat gerealiseerd. Vanaf komend 
seizoen zullen de wedstrijden via atletiek.nu gaan. We zijn druk aan het testen met dit programma. 
Waar staat de Ideeënbus? Dit is de grote oranje H, hier zal een bordje met de naam ideeënbus op 
worden geplakt. Voor 2016 zullen er tijdens de open Club Kampioenschappen een 
kennismakingswedstrijd voor Athletics Champs worden gehouden. 
Vraag: komt er komend jaar nog een instuif wedstrijd voor de CD junioren?  
Deze staat nog niet gepland voor 2016 er staan 17 wedstrijden gepland, waarvan 5 competitie 
wedstrijden in een hele korte periode. We hebben een beperkte topjury die je niet kunt blijven inzetten. 
We zijn wel opzoek om dit korps ook uit te bereiden. Er is een technische wedstrijd gepland op 9 juli hier 
kunnen ook de junioren CD aan deelnemen. 
Jeugdzaken: hebben vele gezellige en leuke activiteiten voor de jeugd  georganiseerd o.a.: de 
Vuurloop, filmavond, sinterklaas, jeugdkamp, ouder kind wedstrijd, sinterklaas etc. Er heeft een 
verandering plaatsgevonden voor het berekenen van de prestatieprijzen bij de jeugd er is een lange 
afstand aan toegevoegd. Het aantal bestuursleden binnen het jeugdbestuur is terug gelopen en ze zijn 
dan ook nog dringend opzoek naar versterking. 
Afgelopen jaar zijn er 37 artikelen aan de kranten aangeboden. Teksten gaarne uiterlijk 19:00 uur op 
zondagavond aanbieden. Zoveel mogelijk gebruik maken hiervoor van het invul format zodat alle 
informatie beschikbaar is. 
We hebben de actie van de Hoedies/truien met capuchon gehad, een geslaagde actie, een goede 
herkenbaarheid en uitstraling van AV Hera. 
We hebben vorig jaar wel deelgenomen aan de Deen actie maar waren helaas uitgeloot. 
Wel heeft Deen alle brood en krentenbollen voor het jeugdkamp gesponsord. 
Technische commissie: We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we op alle specialistische nummers 
trainers beschikbaar hebben. We hebben geen start to run meer maar 3 maal per jaar beginnen met 
hardlopen. Afgelopen jaar zijn er 16 personen vanuit start to run lid geworden van Hera. 
Aanvraag voor subsidie Sport Impuls is gerealiseerd. Mensen met een depressie of burn out kunnen een 
12 weken durende cursus deelnemen. Bij dit proces zijn ook psychologen betrokken. Dit zal in totaal 3 
maal in 2016 en 3 maal in 2017 plaatsvinden. Ellen de Graaf en Annemiek van der Bos hebben een 
speciale cursus hiervoor gevolgd. Er is op dit moment een nieuw project Trail onder leiding van Albert 
van Loon van start gegaan. Een 30 tal enthousiaste atleten zijn in de duinen van Schoorl actief aan het 
Trailen. Op 20 april zal Annet Brons starten met overdag hardlopen, dit is ook voor de huidige leden. 
Op 30 april zijn de examens voor Looptrainer 3 waar Albert van Loon en Dolf Klijn vanuit Hera aan zullen 
deelnemen. We hopen er dan weer 2 volwaardige trainers bij te hebben. 
Penningmeester: Contributie innen vorig jaar heel veel problemen mee gehad. Nu gekoppeld via de 
AU. Oproep aan de leden om zoveel mogelijk machtigingsformulieren af te geven aan de 
penningmeester, de informatie over machtigingsformulier staat op de Hera website. Op dit moment 
hebben zo’n 240 leden een machtiging afgegeven. 
Als opmerking komt er naar voren dat het beter is om vier gelijke bedragen te innen en niet zoals nu 1e 
betaling een klein bedrag afdracht Atletiek Unie en eventuele wedstrijdlicentie. 
Dit zal Hans meenemen voor het jaar 2017. 
Als opmerking dat de toelichting op de balans en begroting ontbreekt. Het zijn alleen maar cijfers. 
Te weinig onderbouwing bij de begroting. Hoe zijn de cijfers tot stand gekomen. Op de balans staat 
afschrijving polsstokhoogspringmat een lager bedrag? Dat klopt eerste jaar 10% afschrijving. 
Bij wedstrijdorganisatie staat slechts een bedrag van €1.277,- klopt dit? Ja hier zijn de kosten al van 
afgehaald. Afgelopen jaar was er een negatief resultaat, als we dan kijken naar de begroting is er dan 
niet vrij krap begroot? Ja we doen er alles aan om de inkomsten kant omhoog te brengen. 
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Start to Run vorig jaar begroot op €5.000,- de werkelijke opbrengsten waren €4.600,- nu staat deze op 
de begroting 2016 voor €3.000,-, hoe kan dit? Goede opmerking hier gaan we naar kijken. 

7. Kascommissie	
De kascommissie voor 2015 bestaat uit Hans Pater en Evelyn Praat. Hans neemt het woord en hij heeft 
zich wel zorgen gemaakt over de ledenadministratie en het innen van de contributie. De financiële 
verslaglegging zag er bij controle goed uit. Complimenten. Hierbij wordt dan ook goedkeuring verleend. 
Benoeming kascommissie. Hans en Evelyn blijven nog 1 jaar en Donald van Raaij staat nog op de lijst 
als reserve lid van de kascommissie. 

8. Bestuur	
Rooster van aftreden geeft aan dat er dit jaar de secretaris Margot van der Kemp en bestuurslid 
Technische commissie Pip Tesselaar aan de beurt zijn om af te treden. Margot heeft aangegeven zich 
niet meer verkiesbaar te stellen voor de functie van secretaris. Ze zal het wel blijven doen tot er nieuwe 
secretaris is gevonden. Pip stelt zich wel weer beschikbaar. 
Er is dus een vacature voor de functie van secretaris, helaas meld zich op dit moment niemand voor 
deze functie. Er zijn ook geen tegenkandidaten voor de bestuursfunctie Technische commissie. Pip wordt 
aangesteld voor de komende drie jaar, voor de bestuursfunctie Technische commissie te vervullen. We 
zullen opzoek gaan naar een nieuwe secretaris. 

10. Het	jaar	2016	nieuwe	projecten	voor	AV	Hera	
Op 4 januari hebben we subsidie aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen via Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodatie en deze is reeds 
toegekend deze zal bedragen 30 % van het te investeren bedrag. Bij AV Hera hebben we een hoge 
energierekening i.v.m. de lichtmasten. Verder is Pip bereid gevonden om dit project te financieren. 
Vraag is waarom dit investeringsbedrag niet in de begroting is meegenomen? Antwoord: de subsidie is 
pas onlangs toegekend, zo niet dan was het project ook niet doorgegaan.  
Wat betreft de sprintheuvel hiervoor zijn de werkzaamheden in volle gang. Er komen ook 2 kleine 
heuveltjes bij zodat we ze ook kunnen gebruiken voor crossen. Een goed idee vinden de leden. 
We willen de inkomsten verhogen door de prijzen in de kantine te verhogen. Een aantal leden vindt het 
wel belangrijk dat de verhoging niet al te hoog zullen zijn. Er wordt ingestemd met het volgende 
voorstel: 
Frisdrank €1,50 
Koffie /thee €1,- 
Nuts/mars €1,- 
Broodje Kroket €2,- 
Wijn  €2,- 
Wobbe Feenstra neemt het woord. Hij volgt samen met Astrid de Bruin de cursus wedstrijdleider. Samen 
met de Juco’s Ruben Vogel hebben zij het onderwerp besproken dat de vrijwilligers altijd uit hetzelfde 
groepje moeten komen en dit vaak moeizaam gaat. Veel verenigingen worstelen hiermee. Voorstel om 
een puntensysteem te gaan invoeren bij AV Hera. Voor alle leden zal er dan een verplichting komen om 
verschillende werkzaamheden te gaan verrichten voor de vereniging. De komende maanden gaan ze 
kijken welke werkzaamheden er zijn binnen de vereniging en hoeveel punten je ervoor kunt behalen. De 
ouders van de jeugdleden zullen hier ook bij betrokken worden. Iemand met de hoogste punten zou dan 
vrijwilliger van het jaar zijn. Met z’n allen klussen doen en zodoende de binding met de vereniging 
versterken. We doen het met elkaar. Wat gebeurt er als leden hun punten niet gehaald hebben? 
Weten we nog niet.  Voorstel zou kunnen zijn punten behaald €12 Euro korting. Een mooi initiatief een 
goed idee, de leden gaan akkoord. 

11. Contributie	2017	
Voorstel zoals gepubliceerd in het jaarverslag wordt aangenomen. 
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12. Rondvraag	
Bij het behandelen van de jaarrekening is goedkeuring verleend, er is officieel geen decharge verleend. 
Hiermede wordt door de leden alsnog decharge verleend.  
Er wordt nog aandacht gevraagd voor het volgende op maandag 14 maart is er van een van onze 
jeugdleden een blauwe winterjas uit de kleedkamer gestolen. Vraag aan iedereen om opmerkzaam te 
zijn. 

13. Sluiting	
De vergadering wordt om 22:25 uur door de voorzitter gesloten. 
 
 
 
  
 


