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VERSLAG Algemene ledenvergadering 28 maart 2017 
 

   

1. Welkom	en	opening	door	de	voorzitter	Sebastiaan	Huijs	
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. In totaal zijn er 25 leden 
aanwezig.  

2. Mededelingen	
We beginnen met de huldiging van Koen Hoedjes, Henk van Dijk en Pip Tesselaar voor hun behaalde 
prestaties. Ed Cardol zal op een ander tijdstip worden gehuldigd, hij kan er vanavond helaas niet bijzijn. 
Wij hebben afbericht ontvangen van Ellen de Graaf en René van den Berg. 

3. Ingekomen	stukken	
Er zijn geen ingezonden stukken dit jaar. 

4. Notulen	Algemene	Ledenvergadering	van	24	maart	2016	
De notulen worden goedgekeurd. De notulen van ALV zullen na goedkeuring van het bestuur op de Hera 
website worden geplaatst. 

5. Uitreiking	Vorkprijs	
 De Vorkprijs is dit jaar voor Rien Berg en is vanochtend reeds aan hem uitgereikt. Rien is een trouw 
medewerker van dinsdagochtendploeg. En al 39 jaar lid van Hera. Gespecialiseerd  jurylid verspringen. 
Hij maakt al 15 jaar de toiletgroepen schoon. Hij heeft deze Vorkprijs en erkenning echt verdiend. Rien 
nogmaals heel erg bedankt voor al je inzet voor AV Hera! 

6. Jaarverslag	2016	
Ditmaal geeft de voorzitter een presentatie met behulp van de moderne techniek de laptop en beamer 
en wordt er stilgestaan bij het jaar 2016. Wat heeft er allemaal plaatsgevonden en welke ontwikkelingen 
zijn er gaande. Er is aandacht voor verduurzaming en materiaal, aanschaf 66 zonnecellen, aanleg 
sprintheuvel, wifi voor atletiek.nu,  aanschaf materiaal Athletics Champs, beamer, materiaal voor 
krachtoefeningen, polsstokken, nieuwe toplaag kogelbak. 

7. Kascommissie	
De kascommissie voor 2016 bestaat uit Hans Pater en Evelyn Praat. Hans neemt het woord. Er zijn 
goede sprongen gemaakt voor wat betreft de inning van de contributie. Dit is voor 2016 heel goed 
gedaan, complimenten voor de penningmeester. Samen met Evelyn heeft Hans de boeken nagekeken. 
Er zijn veel uitgaven via de kas gegaan. Aangeraden wordt om deze transacties terug te brengen. Nog 
een vraag aan de penningmeester: Is Hera in staat om de leningen die openstaan voor de 
hoogspringmat en de zonnecellen om deze per direct te voldoen? Antwoord Hans Verveer: Neen aan het 
eind van het jaar was er niet voldoende saldo om hieraan te voldoen. Wij hebben echter wel afspraken 
gemaakt met degene die ons geld hebben geleend en verwachten aan de afgesproken voorwaarde te 
kunnen voldoen. Vraag blijft is de schuld direct opeisbaar?  
Advies van de kascommissie pas wel goed op wat betreft de uitgaven en ga een buffer op bouwen voor 
onverwachtse uitgaven in de toekomst.  
De leden gaan akkoord en verlenen decharge.  
Wij danken Hans Pater voor zijn inzet, de afgelopen drie jaren heeft hij deelgenomen in de 
kascommissie.  Donald van Raaij zal volgend jaar samen met Evelyn Praat de kascommissie vormen. We 
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zijn nog opzoek naar een nieuw reserve lid voor de kascommissie. Robin Korving zal zijn moeder Peggy 
hiervoor vragen. 

8. Bestuur	
Rooster van aftreden geeft aan dat er dit jaar, de voorzitter Sebastiaan Huys, jeugdzaken Jan Meester 
en penningmeester Hans Verveer aan de beurt zijn om af te treden. Zij stellen zich alle drie weer 
beschikbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en iedereen gaat akkoord. Sebastiaan, Jan en Hans zetten 
hun bestuursfunctie voor Hera voort. 
Secretaris Margot van der Kemp treedt af en de nieuwe secretaris Sanne Glas wordt gepresenteerd en 
voorgesteld. Iedereen stemt hiermee in.  
Voor de bestuursfunctie PR & Communicatie heeft Frank Kuin zich aangeboden. Hij heeft er veel zin in 
om het verder uit te bouwen. Iedereen stemt hiermee in.  
Het bestuur van Hera is hiermede voltallig alle bestuursfuncties zijn bezet en het bestuur is op volle 
sterkte! 

9. Puntensysteem	vrijwilligers/	Ledendienst	ouders	
Wobbe Feenstra neemt het woord.  
Samen met Astrid de Bruin en Ruben Vogel hebben zij alle taken binnen de vereniging in kaart gebracht 
en er punten aan gehangen. Het is voor 80% klaar het plan en zal vervolgens eerst met het bestuur 
worden gedeeld. Het puntensysteem vrijwilligers is er met name voor dat iedereen zijn bijdrage voor de 
vereniging kan leveren. Voor de zomer is het plan klaar.  
Er is nog één moeilijk punt: Wat doe je als iemand zijn punten niet haalt? Gezonde dwang, 
aanspreekcultuur, niet d.m.v. bestraffen/belonen.  
Alle taken binnen de vereniging staan omschreven hoeveel uur staat ervoor en hoeveel punten krijg je 
ervoor. Dit levert wel een administratie op die moet bijgehouden worden. Wobbe, Astrid en Ruben willen 
hiervoor gaan zorgen. 
Wij hopen hiermede te bereiken dat een grotere groep taken gaan doen. 
In september zal er een presentatie zijn van dit plan voor alle leden. 
Ook is het goed om ouders van jeugdleden er meer bij te gaan betrekken. Hoe staan jullie hier 
tegenover? Ouders verplichten, we zijn met z’n allen een vereniging. Je moet het brengen als een 
morele verplichting. Als jeugdleden lid worden gelijk zeggen wat er van hun wordt verwacht. Ouders van 
jeugdleden gaan ook in het puntensysteem mee.  
Er wordt gestemd. Iedereen is voor de verplichting om de ouders van jeugdleden mee te laten draaien in 
het puntensysteem. 

10. Contributie	2018	
Voorstel zoals gepubliceerd in het jaarverslag wordt aangenomen. Opmerking dat de leden van Extra 
Begeleid Sporten een lage contributie betalen. Antwoord : zij trainen slechts 1 maal in de week. Alle 
trainers die zich hiervoor inzetten doen het echter geheel vrijwillig zonder vergoeding hiervoor te 
ontvangen. Door de verhoging van €3,- per lid, verhoog je procentueel gezien de contributie het meest 
bij de laagste contributie. Gevraagd wordt:  hoe verhoudt de Hera contributie zich t.o.v. de omliggende 
atletiek verenigingen? Antwoord wij zitten gemiddeld, niet heel hoog niet heel laag t.o.v. de andere 
atletiek verenigingen. 
Het woord recreanten zal uit de lijst worden verwijderd. 

11. Rondvraag	
Paul Brouwer trainer van de Trimgroep vraagt aandacht voor het volgende: 39 jaar geleden zijn ze 
begonnen met +/- 40 actieve leden trimmers. Dit wordt minder en minder, momenteel nog slechts 12 
leden. De gemiddelde leeftijd 69 jaar bij de mannen en 63 jaar bij de vrouwen. Wat gaat het bestuur 
hieraan doen? Voorstel om iemand uit de Trimgroep zelf aan het einde van Beginnen met hardlopen een 
presentatie over de Trimgroep te laten geven. Ook de promotiefilm waarin alle disciplines van AV Hera 
aan bod komen wordt nog genoemd. 
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De voorzitter stelt het volgende voor: 

- Nieuwe naam, Trimgroep spreekt tegenwoordig niet meer aan. 
- Stichting Welzijn benaderen om hier een oproep te doen en leden te werven,dit sluit mooi aan 

bij de doelgroep. 
- Een kranten artikel met een oproep in de huis aan huis bladen. Paul zal hiervoor een stukje 

schrijven met een foto erbij. 
 
Dolf Klijn heeft als voorstel een open dag houden bij AV Hera met alle disciplines. 
Siem Ruiter vraagt hoe het zit met de slijtage van de baan? 
Bij de keuring is de baan goedgekeurd. Voldoet aan alle eisen. De gemeente en de leverancier zijn nog 
aan het onderhandelen. Nieuwe belijning en rood kleuren wordt volgend jaar gedaan. 
Cees Bakker wil graag nog even vermelden dat bij de aanschaf van materialen en de sprintheuvel de 
Club van Honderd enorm in heeft bijgedragen. 
Robin Korving steeds meer wedstrijdatleten. Hij zou graag als optie meenemen aan de andere kant van 
de baan ook een startlijn te plaatsen. Dit kan dan i.v.m. de nieuwe belijning mooi worden meegenomen. 
Verder nog de opmerking van Henk van Dijk. Wij trekken nieuwe leden aan met starten met hardlopen. 
Hebben wij hier wel genoeg trainers voor? Vorige week waren er 50-60 atleten in de groep van Cees 
Bakker. Hoeveel atleten kun je in 1 groep hebben? Hoeveel kunnen er op een baan trainen? Vooralsnog 
nog geen problemen mee. Binnenkort gaat de groep van Cees Bakker op dinsdagavond weer naar de 
duinen trainen. 

12. 	Sluiting	
De vergadering wordt om 21:49 uur door de voorzitter gesloten. 
 
 
 
  
 


