
A G E N D A  L E D E N V E R G A D E R I N G  

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van AV Trias welke zal 
worden gehouden op donderdag 12 april 2017 om 20.30 uur in de kantine aan 
de Maalwater 1 te Heiloo. 

1. Opening door de voorzitter. 

2.  Uitreiking van de jaar en vrijwilligers prijzen. 

3.  Mededelingen.  

4.  Goedkeuring notulen van de ALV van 18 april 2017 

5.  Bestuursverkiezing.  
• Aftredend en niet herkiesbaar: Theo Bakker 
• Aftredend en herkiesbaar: Michiel Singer 
• Secretaris: Maud Ackermans 

Kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor aanvang van de 
vergadering.  

6. Jaarverslagen van bestuur en commissies.  

Heden en toekomst AV Trias 
  
Ook dit jaar kijk ik weer terug op een mooi atletiek- en verenigingsjaar. Ik 
ben trots op alle individuele en teamprestaties van onze atleten/teams, 
waarvan een aantal tijdens de jaarvergadering gehuldigd zal worden. Ook 
ben ik trots op de inzet van de onze trainers en vrijwilligers. Wat is het goed 
om te zien dat zo veel mensen zich inzetten voor de vereniging. Daardoor 
kan er veel, en daar ben ik blij mee en daarvoor wil ik iedereen bedanken. 
  
Het afgelopen jaar was een druk jaar voor het bestuur, maar we hebben dan 
ook forse stappen gemaakt. De speerpunten die wij hadden voor vorig jaar 
waren: 
  
1.      Voldoende trainers op niveau; 
2.    Voldoende en kwalitatief hoogwaardige trainingsmaterialen; 
3.    Voldoende ruimte op de atletiekbaan/krachthonk voor de diverse   

 doelgroepen; 
4.      Een duidelijk “gezicht” en “product” en heldere communicatie teneinde 

 alle doelgroepen te bereiken; 
5.    Enthousiaste en voldoende vrijwilligers aantrekken (commissies,   

 juryleden, hulptrainers, kluswerkzaamheden, schoonmaak,    
 communicatie ed); 

6.      Voldoende financiële middelen om dit alles te bekostigen. 



Trainers 
Het aantal trainers is op peil gebleven en zelfs ets gestegen. Helaas zijn we 
nog steeds op zoek naar een extra sprint trainer, die wij ondanks diverse 
advertenties niet kunnen vinden.   
  
Sven Ootjers heeft de wens geuit zich vooral te willen richten op het trainen 
van topatleten en talenten. Het bestuur ondersteunt dit van harte omdat wij 
van mening zijn dat topatletiek een spil moet zijn waarop de vereniging 
draait. Sven is daarmee formeel de topsport trainer van de vereniging 
geworden. De vereniging draagt een deel van de kosten en daarnaast is aan 
de sporters gevraagd om naast hun contributie een extra bijdrage te doen 
voor de trainingen en zich in te zetten om sponsoring voor de club te 
verkrijgen. Dit is positief ontvangen door de sporters en hun ouders. 
  
Dit betekende wel dat Sven een groot deel van zijn taken als 
verenigingscoördinator niet meer zou oppakken. Wij hebben dus moeten 
kijken naar een nieuwe taakverdeling en invulling daarvan. Omdat het 
hebben en houden van trainers hoge prioriteit heeft, hebben wij een 
vacature voor een trainers coördinator uitgezet. Deze is ingevuld door Joop 
Wiersma. Joop zal zich de komende tijd gaan inzetten om trainers te blijven 
binden en boeien, de trainingen goed af te stemmen en het aantal trainers 
op peil te houden. Ook voor komend jaar willen wij de trainers de 
mogelijkheid bieden om opleidingen te volgen en zullen wij ze weer 
trakteren op een gezellige trainersavond. Via Joop zal ook gezorgd worden 
dat de planning van het gebruik van baan en krachthonk goed op elkaar is 
afgestemd. 
  
Trainingsmaterialen 
Ofschoon wij flinke stappen zetten met de verwerving van materialen blijft 
de bekostiging daarvan een probleem. Wij staan nog steeds voor een aantal 
grote uitgaven om de kwaliteit en aanbod van de materialen op het 
gewenste niveau te houden. 
Dit heeft de aandacht van het bestuur en zal het komende jaar meer 
prioriteit krijgen. 
  
Communicatie/marketing 
Op het gebied van communicatie zijn grote steppen gezet. De website is 
vernieuwd en de nieuwsbrief wordt regelmatig en actueel aan de leden 
verzonden. Vanuit de vereniging krijgen we positieve reacties op zowel de 
website als de nieuwsbrief. Dank daarvoor Hanneke en Eline! Verder hebben 
we een aantal keren in de schijnwerpers gestaan bij ondernemend Heiloo 
om te proberen de ondernemers uit Heiloo aan ons te binden. 
Onze atleten en trainers behalen veel mooie resultaten waardoor zij 
regelmatig in de pers verschijnen . Ook dat is positief voor de  club. 
  



Wij merken wel dat de voor de vereniging belangrijke doelgroep recreanten 
steeds meer uit ons vizier verdwijnt. Dit is een slechte ontwikkeling, omdat 
dit een grote groep atleten vormt binnen de club die wij nodig hebben. Het 
aanbod voor recreanten in Heiloo blijft groeien, in de vorm van diverse 
loopgroepen, bootcampclubs en trainingsavonden. Ook dit is een punt wat 
het komende jaar meer prioriteit moet krijgen. 
  
Vrijwilligers 
Vanaf dit jaar is Maud Ackermans onze vrijwilligers coördinator. Dit was 
nodig, omdat het aantal vrijwilligers in de vereniging terugliep. Daardoor 
hebben wij al een aantal wedstrijden moeten cancelen, wat de vereniging 
inkomsten kost. Maud zal het beleid tijdens de jaarvergadering toelichten en 
ook dit dient het komende jaar prioriteit te krijgen binnen het bestuur. 
  
De bezetting van de diverse commissies was een punt van aandacht. De 
leden van de technische commissie die nog slechts uit drie leden bestond 
hebben per 2018 hun functie neergelegd. De technische commissie speelt 
een sleutelrol op het gebied van de technische atletiek binnen de vereniging 
dus het is van groot belang om een goed bezette technische commissie te 
hebben. Gelukkig is de technische commissie aangevuld met een aantal 
enthousiaste leden en zodoende nagenoeg weer op sterkte. Er mist nog een 
lid namens de jeugd en een lid namens de  recreanten.  Hierbij worden 
leden opgeroepen voor deze interessante functies!   
  
Financieel 
Ook dit jaar zijn we met de uitgaven binnen het beschikbare budget 
gebleven. Feit blijft dat er  te weinig geld is voor investeringen in materiaal,  
trainers  en accommodatie. Wij dienen ons te richten op het behoud en groei 
van onze bloeiende jeugd- en juniorenafdeling en een groei van de 
recreanten en seniorenafdeling. Dat doen we door een aantrekkelijk en 
veelzijdig sportaanbod te bieden. 
  
Naast de contributies dienen wij ons te richten op het binnenhalen van meer 
sponsors en het organiseren van een of meerdere evenementen die geld 
opleveren. Verder wordt gekeken naar de uitbreiding van de verhuur van de 
atletiekbaan. Een betere bezetting van de accommodatie  kan en moet meer 
inkomsten genereren. Uiteraard blijven we ook fondsen aanspreken zoals de 
Rabo clubkas.   
  
Het bestuur heeft vertrouwen in de toekomst en kijkt uit naar een mooi 
verenigingsjaar. 
 
  



Pupillen 

Crosscompetitie 
De finale vond plaats bij AAC in Amsterdam. Namens Trias stonden er 17 pupillen 
aan de start, waaronder er individuele- en teamprijzen werden behaald. 
Individuele prijzen waren er voor mini pupil Dante Cronie en A1 pupil Jasmien vd 
Kolk (beide 4e), A1 pupil Ties Oosting (3e), B pupil Zoë Hoebe (2e) en jongens 
pupillen B Tijs Witte (1e) en Boet van Hove (2e) werden samen met Friso Wijnia 
en Florian Meijer 1e met het team. 

Baancompetitie 
De finale van de zomercompetitie werd gehouden in Edam bij AV Edam. Van de 8 
pupillen die zich geplaatst hadden, waren er 3 pupillen die een top 10 klassering 
noteerde.  
Mini pupil Dante Cronie (7e), A1 pupil Ties Oosting (5e) en B pupil Zoë Hoebe 
(3e). De jongens A1 waren als team hoog geplaatst, maar na een diskwalificatie 
bij de estafette mogen ze het in 2018 opnieuw proberen om een teamprijs in de 
wacht te slepen.  

Bijzonder activiteiten  
Afgelopen jaar werd er voor alle pupillen weer een spelletjesmiddag 
georganiseerd, een mooie mix van oude hollandse en moderne spelletjes. Het A 
pupillenkamp was ook weer een succes wat niet alleen door het mooie weer 
kwam, maar zeker ook door alle trainers en vrijwilligers die geholpen hebben. 

Bezetting trainingen 
Ook in 2017 zitten we rond de 100 pupillen op de ledenlijst. Belangrijk om de 
trainingsdagen maandag en woensdag te voorzien van genoeg trainers. Op de 
maandag heeft elke leeftijdscategorie 2 trainers tot zijn beschikking, waarvan 
een deel vaste trainers en een deel jeugdtrainers. Tijdens de woensdag 
trainingen zijn het de vaste trainers die worden geassisteerd door hulpouders. 

Organisatie pupillenzaken 
2017 was ook het jaar dat de pupillencommissie haar eerste volle jaar heeft 
gedraaid. Dat Margo, Madelon en Wendy verschillende taken als maandelijkse 
informatie opsturen, nieuwe leden aanmelden en verwerken van andere 
gegevens op zich nemen is voor trainers een uitkomst. Zo kunnen de trainers 
zich op het training geven richten en zijn de dames tijdens de trainingen 
beschikbaar voor de ouders om vragen te beantwoorden. Een top samenwerking 
waar wij erg blij mee zijn! 

Dank aan allen die geholpen hebben om van 2017 een geweldig pupillen atletiek 
jaar te maken! 

Junioren en Senioren 

De C junioren werden in 2017 getraind door Sven geassisteerd door stagiaires 
Martha en Celine.Een ontzettend  leuke groep waar de opkomst op de dinsdag 
erg goed was te noemen 20 a25 junioren. Ook deden er enkele 1e jaars B 
junioren mee. Tevens waren er enkele C junioren die trainden bij Hans en RTA. In 
de competitie deden de C junioren het prima. De jongens zaten dicht bij de 



landelijke finale. Bij de crosscompetitie deden de jongens het prima en 
kwalificeerde zich voor de finale. Nienke Madderom liep de 2e prestatie ooit 
gelopen in Nederland op de 80 meter horden 11.56. Tevens kwam ze voor het 
eerst uit voor het Nationaal Team. Tijdens de interland werd ze keurig 2e. Casper 
Peterse deed het goed bij de Nationale meerkamp. 

Er is nu een gemengde groep met junioren en senioren en masters getraind door 
Hans. Dit gaat op zich prima, vooral ook met de inzet van Martha. Echter i.s.m. 
onze nieuwe coördinator moet er gekeken worden of dit anders ingedeeld moet 
worden. Hans denkt aan nog een extra trainer die goed voegt bij de groep. 
Tevens hebben we nu Mark Kok erbij als specialist horden en spring nummers.  

Jaarverslag Technisch Commissie 2017 

De Technische Commissie heeft zich in 2017 vooral bezig gehouden met het 
voorbereiden en organiseren van de wedstrijden en het materiaalbeheer voor 
trainingen en wedstrijden. De samenstelling van de TC was David Bastiaansen, 
Sven Ootjes, Mariska Bouwer en Richard Brouwer. 

Onder aansturing van Marc Barnhoorn en Richard zijn er diverse wedstrijden 
georganiseerd (2 competitiewedstrijden, 3 instuifwedstrijden, CD eveninggames, 
2 keer de Parkloop, Maalwaterrun, clubkampioenschappen cross en baan).   
Het wedstrijdprogramma in 2017 was weer zonder Hemelvaartwedstrijd. De 
KlimduinRUN is in 2017 niet doorgegaan doordat de organisatie en de deelname 
niet tijdig gereed was. 
Deze wedstrijden zijn mogelijk gemaakt door de inzet van vele leden (jury, 
wedstrijdsecretariaat, uitzetten baan en cross, etc). 

De invulling van de trainingen is en blijft een voortdurend punt van aandacht. 
Hoewel het zeker op onderdelen beter kan, is dat in 2017 bij de pupillen en 
jeugd redelijk goed gegaan. Tessa Molenaar heeft als coördinator van deze 
trainingen prima werk gedaan. 
Bij de junioren en senioren heeft een lange zoektocht naar een goede invulling 
plaats gevonden waarbij de TC nauwelijks of geen betrokkenheid heeft gehad. 

Het materiaalbeheer is uitstekend verzorgd door onder meer Aad Jan Peterse en 
Peter de Jong. Veel werk aan baan, gebouw en materiaal is wederom door hen 
opgepakt. 
Er is divers materiaal aangeschaft. 

Het gebrek aan verbinding, communicatie en samenwerking tussen bestuur en 
TC, blijkt niet te werken en dit heeft de voltallige TC eind 2017 doen besluiten 
om te stoppen met zijn activiteiten.  
Daarnaast hebben Marc en Richard aangegeven na 2018 te overwegen om te 
stoppen met de wedstrijdorganisatie. 

Namens de TC, 
Richard Brouwer 



    
De kantine in 2017 
In 2017 zijn de zaken rond de kantine min of meer regulier verlopen. Jolande 
Brasser verdient grote lof vanwege het schoonmaken en bijhouden van het hele 
clubgebouw. Dat geeft overigens wel eens de nodige irritaties. In haar logboek 
dat op de bestuurskamer ligt valt veelvuldig te lezen over deuren die niet zijn 
afgesloten, lichten die zijn blijven branden en de verwarming die de hele nacht 
heeft staan loeien. Dat zou toch allemaal niet nodig moeten zijn. Het gaat er 
allemaal om dat degene die als laatste het clubgebouw verlaat even een laatste 
ronde maakt langs deuren, lampen en de thermostaat. Mooi, dat is dus 
afgesproken. 
Eenzelfde afspraak zouden we moeten maken over het opbergen van kleding in 
de kleedkamers en niet in de kantine zelf. 
Daarnaast waren er de wedstrijden en de kantinebezetting. Dat marcheerde 
goed, dankzij de inzet van Karin Brouwer, Hanneke Ruitenbeek, Lenneke Stam en 
al dan niet toevallige passanten. 

Volgend jaar een opvrolijking van de kantine? 

Theo Bakker. 

7.  Jaarverslag penningmeester (zie bijlagen) 

8.  Verslag kascommissie  

9.  Benoeming kascommissie 2018.  

10.  Vaststellen begroting 2018.  

11.  Bestuursbeleid. 

12.  Rondvraag.  


