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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 beeindigen 
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. 
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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! 
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 ledenadminstratie 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. 
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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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 


