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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. 
Er kan nu begonnen worden met de vergadering. 
Het is een ongekende 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: 
Marcel 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: 
 
5.  Naast jubilaris Niels Geursen  nog 2 jubilarissen: Afra Kruijer en Jacqeuline Koenis hoewel 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 alle 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 training ook de reden om met 
onmiddellijke ingang haar trainerstaken neer te leggen. 
Dit betreurt het bestuur zeer, maar heeft er gezien de omstandigheden veel 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. 
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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 

5. Vorkprijs	2012	en		huldiging	jubilarissen	
 
Voor de voorzitter was het lastig om een toespraak voor te bereiden voor iemand die je niet goed kent. 
Het toeval was er dat zij tijdens het NK indoor in Apeldoorn naast de persoon kwam te zitten en deze 
openhartig en praterig was. 
Het bestuur heeft unaniem gekozen om de Vorkprijs 2012 uit te reiken aan Herman de Jong. 
Herman is bij Hera een bekend gezicht, maar voor velen een man met wie het zeer prettig samenwerken 
is, en voor Hera als geheel de ideale vrijwilliger, met een groot HERA hart, iemand die goud waard is. 
Je inzet op de dinsdagochtend waar je deel uitmaakt van de dinsdagochtendploeg, je inzet tijdens 
wedstrijden, je aanwezigheid tijdens feesten en partijen en voorheen je betrokkenheid bij het regelen 
van de sponsoring, maakt je tot de ideale persoon aan wie we de vorkprijs graag overhandigen. 
We wensen ons toe dat we nog heel lang van je inzet mogen genieten. Maar bovenal wensen wij je een 
goede gezondheid toe, geluk en nog vele mooie sportmomenten om te bekijken maar ook om zelf te 
beleven.  
De jubilarissen Kees Boeve bestuurslid Vrijwilligers neemt het woord en nodigt Afra Kruijer Jacqueline 
Koenis en  Niels Geursen uit. 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 succesvol atleet helaas afgelopen jaar geplaagd door blessures. 
Jacqeuline Koenis sterke korte en midden lange afstand gepresteerd zowel binnen als buiten. 
Was ook actief in de jeugdcommissie. 
De speldjes worden opgespeld een beetje voorzichtig i.v.m. enge truitjes. Bloemen 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 HHwaard. 
Subsidie is echter stop gezet. Begroting is gebaseerd op gegevens van afgelopen jaar. 
 
Cees Bakker geeft ook nog even uitleg over de verlichting en de nieuwe keuken dat dit gefinancierd 
wordt door de Club van Honderd en dus ook buiten de begroting om. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de begroting meer. 
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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. 
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 
bijdrage aan een fijne atletiek vereniging 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 atletiek 
onderdelen. 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 het geen 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 de 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 
atletiekplezier is ontnomen. Realiseert zich dat dit niet de juiste plek is. Wat was is geweest. 



 

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

POSTBUS 345 
  1700 AH  HEERHUGOWAARD 

TEL: 072-8889636 
  SECRETARIS@AVHERA.NL 

 
 

ATLETIEK VERENGING HERA - 4 / 6 – VERSLAG BESTUURSVERGADERING 

Hera een goed lopende vereniging. Een belangrijk punt voor jeugdtrainer is dat die moet zich niet 
moeten bezighouden met rand verschijnselen. 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. 
 
Ellen dankt Aad voor de steunende woorden. Kritische aantekeningen kunnen we ook goed gebruiken. 

10. Esther	Mohringer:	
 
Het bestuur is bij machte om het te verwoorden. Ik heb verder niets aan de punten toe te voegen. 
Wat betreft het agenda punt de clubkleding wil ik het volgende mededelen: er zijn verschillende tenues 
/diverse kleding lijnen in omloop hier is commotie over geweest. 
Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de Mila groep. Bij nieuwe of andere kledinglijnen vooraf in 
overleg en afstemmen 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 licht masten 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. 
De gemeente is de opdrachtgever en hechten daar niet zoveel belang aan. 
Hera kan zich het beste indekken bij de gemeente door tijdig de baan te laten keuren. 
Verder is men wel bezorgt 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. 
Verder nog de vraag of de ringen voor discus ook worden vervangen? 
Ab beantwoord de vraag dat de ringen discus er ook uit zullen gaan en vervangen worden. 

12. Vooruitblik	
 
Ingekomen stuk de brief van dhr. Hans Broers, ouder van Jana en Lara wordt voorgelezen door Rody 
Kiekens. 
 
Plezier en prestatie in de atletiek voor iedereen. 
Enorme impact voor trainers Peter en Bianca, ouders betrokkene en atleten. 
De manier waarop het gegaan is brengt veel emoties en kwaadheid met zich mee. 
 
Vooruitblik van de voorzitter: 
 
We realiseren ons dat we er als vereniging nog lang niet zijn, stap 1 is gezet. 
Het bestuur staat er tot op de dag van vandaag nog achter het besluit. 
We willen voorkomen dat we in de toekomst weer voor zo’n feit 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. 
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Jeroen Slagter willen we nog extra bedanken 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. 
Ik hoop dat tijdens de volgende algemene ledenvergadering het onderwerp anders is en luchtiger en we 
vrolijker het jaar 2013 kunnen afsluiten. 
 
Verder wil ik 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. 
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 ingang gezet. Hiervoor hebben we 
een sponsorbedrag ontvangen. 
 
Dankbetuiging aan alle leden die hebben bijgestaan. 
 
De trainingen worden hervat. 
 
Enkele belangrijke punten: 
 
-Communicatie tussen trainers 
-Transparantie bestuur 
-Leren omgaan sociale media 
-Baanrenovatie 
-Veel kennis binnen de vereniging 
-Veel energie, hetgeen dat 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 en vraagt om 
steun en hulp om er samen een mooie dag van te maken. 
 
Michael Treffers. 
Hij 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. Werf 
Of wij als atletiek vereniging 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 groep van Peter Mila midden over. 
 
Jefry 
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. 
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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 baan regelement 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 boodschappen tas 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 helikopter view 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 van 
een pompoen overhandigd. In aanleg gezonde karakter en dat ze er samen iets heel moois van mogen 
maken. Velen 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 een een afscheidsgeschenk hiervoor zijn 
op zijn plaats. 
 

15. Sluiting	
 
De voorzitter sluit voor de laatste maal de vergadering.  
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 voor een borrel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


