
Jaarverslag bestuur over het jaar 2021 

Het bestuur bestond in 2021 uit Ruud Wierenga voorzitter, Koen 

Selie, penningmeester, Mirjam de Boer, secretaris, Willem Dudink, 

algemeen lid in 2021 toetredend, Brenda Roet, algemeen bestuurslid. 

Brenda is een welkome aanvulling voor het bestuur met veel 

ervaring. 

2021 Was een jaar met wederom veel coronabeperkingen. Gelukkig  

kon er het hele jaar wel doorgetraind worden, al was het met 

regelmatig beperkingen zoals een tijdelijke avondklok. Dat er 

doorgetraind kon worden blijkt ook wel uit alle goede prestaties die 

geleverd zijn door de diversen atleten. 

Vooral de wegwedstrijden werden gecanceld, maar de topsporters 

mochten gewoon doorgaan met de wedstrijden en trainingen, terwijl 

er voor de jeugd en de wedstrijd atleet af en toe een wedstrijd 

georganiseerd kon worden. Lieke en Nadine hebben zelfs 

deelgenomen aan de Olympische spelen met zeer goede resultaten. 

Het crosscircuit kon na 2 jaar afwezigheid ook weer met groot succes 

georganiseerd worden. 

Er zijn in 2021 weer vele mooie zaken gerealiseerd. Het krachthonk 

werd opgeleverd en met vele extra meters erbij werd er een prachtig 

ruimte gerealiseerd. Dank aan alle vrijwilligers die hier een steentje 

aan hebben bijgedragen. 

Ook werden de trainersjassen eindelijk geleverd en de Club van 100 

werd weer nieuw leven ingeblazen door onze penningmeester Koen . 

Inschrijven daarvoor is nog altijd mogelijk! 

Er werd een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft, omdat bij het 

oude het geluid aan de overkant van de baan niet meer te horen was. 

Ook werd een nieuwe startpistoolsysteem aangeschaft. Voordeel 

hiervan dat er voor het oude startpistool geen vergunning meer 

hoefde betaald te worden. Verder was de finish-camera aan 



vervanging toe. De oude was stuk en repareren kostte een enorm 

bedrag met de vraag wanneer het volgende euvel zou optreden. Een 

nieuwe camera zou weer voor jaren meegaan. Met al deze middelen 

zijn we nu weer up to date waar we jaren mee vooruit kunnen.  

Ook is er een glasvezelkabel aangelegd voor sneller WIFI. Dit alles om 

de uitslagen van wedstrijden zo snel mogelijk op de uitslagen lijst te 

krijgen. 

In oktober werd het 70 jarig jubileum gevierd in het 

verenigingsgebouw Tuf in Bovenkarspel. Het werd een hele gezellige 

avond waar oud en jong atleten elkaar ontmoette. S ’middag werd er 

op de baan een steprace gehouden wat hilarische taferelen 

opleverde en een groot succes was. 

Voldoende trainers, commissieleden, bestuursleden en vrijwilligers 

werven…het blijft een probleem. Trainers stopte ermee, gingen 

elders aan de gang. Gelukkig is Oscar bereid gevonden om zijn uren 

uit te breiden en aan meer groepen training te geven en hebben we 

in Marian een goede nieuwe trainer gevonden voor de 

recreantengroep. Ook heeft Ruud een extra training op zich genomen 

voor de wedstrijdatleten. 

De commissies zijn ook onderbezet. Het wordt veelal uit het zelfde 

vijver gevist. Het blijkt dat bij inschrijving wel werd aangegeven dat 

nieuwe leden vrijwilligerswerk wilde gaan doen, maar dit bleef vaak 

onopgemerkt. Door een andere, online inschrijving, hopen we deze 

aanmeldingen te onderscheppen en de leden actief in te zetten bij de 

vrijwilligerstaken binnen de vereniging. 

 

 

 

 


