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Uitnodiging voor de jaarvergadering
SAV

d.d. 15 maart 2013

Aanvang 20.00 uur in de kantine
Agenda

1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Goedkeuring tekstueel notulen vorig jaar.
4. Goedkeuring jaarverslagen: Bestuur

Medische commissie
Ledenadministratie
Jurycommissie
Jeugdcommissie
Technische commissie
Redactie Sprinter
Weg- en crosscommissie
Kantinecommissie
Coryfeeën
St. Hup (ter inzage in de kantine)

Baanwedstrijdcommissie
Sportief wandelen
Vrijwilligerscommissie

5. Verslag van de penningmeester (ter inzage in de kantine).
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Verkiezing kascontrolecommissie.
8. Begroting (ter inzage in de kantine).

a.  contributieverhoging volgens de algemene prijsindex en verhoging
contributie Atletiekunie.

9. Verkiezing van het bestuur:
Aftredend en herkiesbaar: Piet Blokker en Margreet Broersen. Cees Meijer stelt
per 15 maart 2013 zijn functie ter beschikking. Het bestuur draagt Gerwin Struijs
voor als nieuw algemeen lid van het bestuur om de plaats van Cees Meijer in te
nemen. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Voor de goede
orde ontvangen wij uw eventuele aanmelding, inclusief 10 verzamelde
handtekeningen, voor 8 maart aanstaande.

10. Kei en Pluim.
11. Inventarisatie rondvraag.

gezellig borreluurtje Na!!!!!

12. Rondvraag beantwoorden.
13. Afsluiting Algemene Ledenvergadering door de voorzitter.

Pauze
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Notulen
Notulen Jaarvergadering SAV d.d. 16
maart 2012

Aanwezig: het bestuur bestaande uit Piet Blokker
(voorzitter), Abdel el Amrani (penningmeester),
Lilian Blokker (secretaris), Tom Beertsen,
Margreet Broersen, Peke de Vries, Cees Meijer
(iets later) en 33 leden.

Afwezig met bericht:
Paul Olofsen en Peter Olofsen.
Afwezig zonder bericht: alle overige leden.

1. Opening en vaststellen agenda
Piet heet allen, mede namens het bestuur van
harte welkom, speciaal ons erelid de heer Martin
Vleerlaag en noemt de afberichten. Het is 8.10
uur.
Een korte terugblik op 2011:
-Het hele jaar heeft in het teken van het 60-jarig
jubileum gestaan. Er was vlot een leuke
commissie gevormd. Het is een super leuke
verjaardag geworden met voor elk wat wils.
Prachtig weer overdag tijdens de activiteiten
voor de jeugd en het jeu de boulen, en uiteraard
voor HET sportevenement, de halve marathon in
estafettevorm. Een gezellige receptie in de
bestuurskamer. Een prachtige avond in de Paus.
En tenslotte het fantastische cadeau van de
Stichting Hup: een eigen elektronische
tijdwaarneming.
-Ook in 2011 wel genomineerd maar niet gekozen
tot Sportploeg, maar Nadine Visser wel gekozen
tot Sporttalent van West-Friesland.
-Ook gebeurden er minder mooie dingen in 2011.
Overleden zijn onze ereleden Leendert Logger en
Arie Rood, de eerste loper van Lutjebroek.
Verleden week is René Appelman na een ernstige
ziekte overleden. We gedenken hem tijdens een
minuut stilte. Het schilderwerk in de kantine
komt van de hand van René. Martin Vleerlaag
heeft een in memoriam geschreven, te vinden op
de website.
-Ook in 2011 het NK Atletiek hier op de baan. De
organisatie was prima, bijna perfect. De meisjes
van SAV op het schavot als derde.
-Dit jaar 2 keien en 5 pluimen. De keien worden
niet gelijktijdig uitgereikt. De ene moet wat
eerder weg en de andere komt wat later.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen.

3. Goedkeuring tekstueel notulen
jaarvergadering 2010
Geen op- of aanmerkingen.

4. Goedkeuring jaarverslagen
Bestuur. Bedankt Lilian.
Ledenadministratie. Overgenomen door Tom
Beertsen. Tom bedankt.
Sportief wandelen. Jetze Douwe bedankt.
Jurycommissie. Bedankt, Hans.
Jeugdcommissie. Bedankt, Paulien.
Vrijwilligerscommissie. Hans bedankt.
Redactie Sprinter. Marjon bedankt.
Wegwedstrijdcommissie. Jos, bedankt.
Kantinecommissie. Bedankt Ria.
Stichting Hup. Tine en Abdel bedankt. (Vraag
van Johan Laan: Waarom is de aanschaf van de
elektronische tijdwaarneming in 1 keer
afgeschreven? Dit omdat het een cadeau was van
de Stichting Hup aan de Vereniging SAV).
We missen nog het verslag van de Medische
Commissie, Technische commissie en
Coryfeeën club.

5. Verslag van de penningmeester
Het verslag lag sinds 14 dagen in de kantine ter
inzage voor geïnteresseerden.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd.

6. Kascontrole
Tine Eggers en Hans Schouten zijn bij Abdel op
bezoek geweest en hebben de boeken
steekproefsgewijs gecontroleerd. Het ziet er
perfect uit. Er wordt nu gewerkt met een prachtig
nieuw computerprogramma. Het advies is dan
ook de vergadering de penningmeester décharge
(= vrijwaring) te verlenen. De vergadering gaat
hiermee akkoord middels een stevig applaus.

7. Verkiezing kascontrolecommissie
Hans Schouten is volgend jaar de voorzitter van
de kascontrolecommissie. Nieuw lid Gert Jan
Onos. Als reservelid meldt Rob Ruitenberg zich
aan.

8. Begroting 2010
 Contributieverhoging volgens de algemene
prijsindex en verhoging KNAU-Contributie zoals
eerder besproken. Een verdere verhoging is niet
nodig.
John de Wit: Welke leverancier heeft SAV voor
gas, water en licht? Green Choice en de
afrekening gaat via de Zouaven. Het bedrag is zo
hoog omdat er een deel van 2011 in dit bedrag
zit. € 7.500,— van 2010 en € 12.00,— van 2011.
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-vervolg: Notulen
In 2012 alleen dus de kosten van 2012.

9. Verkiezing van het bestuur
Aftredend en herkiesbaar Abdel el Amrani en
Cees Meijer.
Geen tegenkandidaten dus beiden zijn herkozen.
Luid applaus

12. Kei & Pluim
In 2011 waren 2 grote evenementen: het 60-jarig
bestaan en het NK Atletiek op 4-9.
De vijf mensen die onze feestdag georganiseerd
hebben, hebben er een fantastische dag voor de
vereniging van hebben gemaakt. Paulien, Rob,
Addis, Gerwin en Lilian: jullie hebben het
geweldig gedaan. Alle vijf ontvangen ze de pluim
en een bloemetje.

Bijna elke week staat er wel een stukje over de
keien van SAV in de krant. Een van de twee keien
van 2011 is Heleen Wildoër. Ze is vanuit een best
wel diep dal teruggekomen naar de top. Goud op
de NK in 2.19.66. Ze ontvangt van de voorzitter
de kei en een bloemetje.
De andere kei is er nog niet. Deze wordt dus later
uitgereikt.

Pauze
Inventarisatie rondvraag. Vragen kunnen aan
Lilian doorgegeven worden.

10. Rondvraag
Inmiddels is onze superkei gearriveerd. Ze is
natuurlijk Nadine Visser. In 2011 zes keer goud,
drie keer zilver en één keer brons. Twee keer in
Turkije en vier keer tijdens een NK. Haar
specialiteiten: de horden en de meerkamp. Ze
wilde het record van Daphne Schippers
verbeteren, dat is nog niet gelukt, dit wordt het
volgende doel! Nadine krijgt de kei uitgereikt en
de bloemen. Dit jaar al vier keer goud en gekozen
tot sporttalent van West-Friesland. Nadine, nog
veel succes in 2012!
-Op tafel ligt het verslag van de Medische
commissie.
Mirjam de Boer: Hoe komen de verslaggevers
aan hun informatie? Het zijn vaak negatieve
verhalen en nooit over vrouwen in de atletiek.
Antwoord: SAV heeft geen invloed op wat er in
de krant komt. Er wordt door de krant vaak een
stagiaire gestuurd, die eigenlijk niet weet wat er
gaat gebeuren.
Margreet: Over de jeugd worden de verslagen
verzorgd door iemand van Hollandia.
Martin Vleerlaag: Is de contributieverhoging
volgens de algemene prijsindex statutair

toegestaan?
Antwoord: Abdel heeft het nagekeken. Een in
de Algemene Ledenvergadering genomen besluit
is bindend.
-Een aantal jaarverslagen is er nog niet zoals van
de Coryfeeën. Dit is toch ook geen commissie?
Antwoord: Een verslag van de activiteiten van
de Coryfeeën is wel wenselijk.
-Onderhoud op en rond de baan wordt gedaan
door SAV. De aanwezigheid van troep van SSV is
regelmatig storend en ergerlijk.
Antwoord: De afspraak is dat SAV voor de
atletiekbaan zorgt en SSV voor hun eigen delen
rond de baan. De voorzitter zal een afspraak
maken met de voorzitter van SAV om SSV te
vragen hun rommel op te ruimen.
Koos Jong: Worden de vergaderingen met alle
commissies van SAV weer georganiseerd? Zo ja,
graag een uitnodiging.
Antwoord: Het is er het afgelopen jaar bij
ingeschoten, maar er is ook weinig belangstelling
voor.
Tames van Zwol: Het aantal trimlopen loopt
terug, er blijft bijna niets over. Is dit de
landelijke trend?
Antwoord: De leden van de commissie worden
allemaal wat ouder. Misschien met jonge,
enthousiaste nieuwe mensen iets aan te
veranderen. Ook wordt het door de verplichte
verkeersregelaars moeilijker te organiseren. Ook
doen lopers tegenwoordig aan 1 of 2 grote lopen
per jaar mee en lopen verder voor zichzelf.
Saskia Essen-Boon: Alle leden zijn gebeld
voor vrijwilligerstaken. Kunnen deze mensen
ook ingezet worden?
Robin van Kalsbeek: Complimenten voor de
mensen die op en rond de baan bezig zijn. Je
meldt iets en het wordt direct verholpen.
Geweldig!

11. Kei & Pluim
Zie na 9 en bij de rondvraag.

12. Sluiting
Piet sluit de vergadering om 9.25 uur. Er kan nog
nagepraat worden onder het genot van een hapje
en een drankje.

Nel
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Bestuur

Jaarverslag bestuur
Het bestuur van SAV bestond dit jaar uit:
voorzitter Piet Blokker
secretaris Lilian Langendijk-Blokker
penningmeester Abdel el Amrani
Algemene leden Tom Beertsen

Peke de Vries
Cees Meijer
Margreet Broersen

Het bestuur heeft in 2012 11 keer vergaderd.
In januari werden de eerste voorbereidingen
weer getroffen voor de jaarvergadering.
De jaarverslagen van de diverse commissies
werden gevraagd aan de commissieleden en de
penningmeester had het druk met het financieel
jaarverslag. We spraken ook over groot
onderhoud van de baan. Ons erelid Arie Rood is
overleden. SAV plaatste een advertentie in de
krant en de vereniging werd vertegenwoordigd
tijdens de condoleance. In de Sprinter werd een
prachtig in memoriam geplaatst.

In februari werd gesproken over de
elektronische tijdwaarneming (ET), het prachtige
cadeau van stichting HUP aan SAV ter ere van
het 60- jarig bestaan. Er zal een toren worden
gebouwd om de onderdelen van de ET optimaal
te kunnen bedienen.
Er is een veiligheidsplan geschreven voor het
krachthonk. De regels betreffende het gebruik
van deze accommodatie werden verscherpt,
zodat er meer controle is. Dit is ter bescherming
van de gebruikers, maar ook voor het behoud
van ons materiaal en de ruimte.
Ons erelid René Appelman is overleden. SAV
plaatste wederom een advertentie en de
vereniging werd vertegenwoordigd tijdens
condoleance. In de Sprinter werd wederom een
prachtig in memoriam geplaatst.

In maart kwamen we erachter dat dhr. Meindert

Reus in ons jaarvergaderingboekje niet genoemd
staat als lid van verdienste, die in het verleden
een bronzen sprinter heeft ontvangen. Vanaf de
editie van dit jaar staat hij er weer op. En
uiteraard excuses van onze kant naar dhr. Reus.
De vrijwilligerscommissie is heel actief geweest
door te bellen naar leden en te informeren welke
vrijwilligerstaak zij op zich zouden willen nemen.
Als gevolg van deze massale belronde is er een
mooie lijst tot stand gekomen met potentiële
vrijwilligers per commissie.

In april en mei spraken we over een vast te
stellen huurbedrag voor het verhuren van de ET.
Onze voorzitter deelde zijn zorg over het
voortbestaan van de wegcommissie. Er lijken te
weinig enthousiaste nieuwkomers te zijn om het
stokje van de oudere vertrouwde generatie over
te nemen.
Eveneens plannen we de vrijwilligersmiddag/
avond. We besloten het dit keer nogmaals als
vanouds te organiseren. Maar voor volgend jaar
(lees: 2013) zouden we eens naar andere
mogelijkheden willen kijken. We staan overigens
open voor uw mening en of suggesties
hieromtrent.

We zijn gestopt met de verkoop van clubkleding
via Sportscore in Hoorn. De voorraad hebben we
overgenomen en staat tot op heden nog te koop
voor spotprijzen via onze site.
De TC was het hele jaar rond druk met
trainersperikelen. Een aantal zeer gewaardeerde
trainers stoppen aan het einde van het jaar. En
dat moest weer opnieuw ingevuld worden.
De allereerste clubvlag van SAV dook op bij dhr.
Nico Grent. Wij waren van mening dat we daar
iets speciaals mee moesten doen. We hebben de
vlag in laten lijsten en nu prijkt hij in vol ornaat
aan de wand in de bestuurskamer.
Na de zomermaanden spraken we weer over de
scheuren en de hobbels in de baan. Bestuurslid
Peke de Vries nam het wederom mee naar het
gemeentehuis om het daar onder de aandacht te
brengen.

In oktober had het bestuur weer overleg met de
vrijwilligerscommissie. Zij werkten het jaar rond
hun plannen uit en hebben daar veel tijd en
aandacht aan besteed.
Tijdens de trainingspakkenwedstrijd heeft
wethouder mevrouw L. Groot de NK-
medaillewinnaars gehuldigd.

In november werden allerlei operationele zaken
besproken.

In december kwamen SAV en Paul Olofsen tot
een akkoord. Paul zal per januari 2013 in dienst
treden als trainer. Hij is natuurlijk allang bekend
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-vervolg: Bestuur

 Medische
commissie

 Ledenadministratie

bij ons, want hij was al trainer op
vrijwilligersbasis.
Paul, veel succes. Dat 2013 zowel voor jou als
voor ons een sportief en succesvol jaar mag
worden.

Namens het bestuur
Lilian Langendijk-Blokker
secretaris

25 maart:, Kogelslingerwedstrijd, de verzorging
was in handen van Margret en Koos.
4 april: Kloetloop de verzorging van zowel EHBO
als massage was in handen van Carla, Sandra en
Sjon. Er werden 7 personen behandeld.
21 april: C-D Competitie, de verzorging was
(dankzij de benadering van vrijwilligers) in
handen van de eigen mensen. Door de verzorgers
John en Hans werden 5 pleisters geplakt en er
werd 2x gekoeld. Voor de massage was Sandra
aanwezig.
20 mei: Competitie Dames 3de divisie, De EHBO-
vereniging van Stede Broec  was imgeschakeld en
voor de massage was Margret aanwezig met
aflossing van Koos. Er werden7 personen
verzorgd.

De Ledenadministratie
2012 is een rustig jaar geweest wat betreft de ledenadministratie. De verschillen met de Atletiek Unie
zijn grotendeels opgelost. Het ledenbestand van de actieve leden is per saldo  gestegen en wel met 20
leden (2012:6).De stijging vindt voornamelijk plaats bij de pupillen en de recreanten, terwijl er een
daling plaats vindt bij de junioren en masters. De stijging van de recreanten komt door de instroom
vanuit Start to Run.

Overzicht van het ledenbestand per ultimo 2012:
2012 2011 2010 2009  2008  2007

Minipupillen 1 1 1 6 0 9 2
Pupillen(C+B+A) 7 1 68 7 4 59 7 5 7 6
Junioren(C/D) 5 0 5 0 64 64 6 1 63
Junioren(A/B) 28 34 32 26 25 26
Senioren 40 42 35 30 3 1 29
Masters 49 52 5 1 45 43 4 7
Recreanten 212 194 1 7 3 180 188 201
Overige Leden 2 7 34
Totaal 488 4 7 5 435 404 432 444

10 juni:  Competitie Meisjes A, zowel de EHBO als
de massage was in handen van SAV- ers  Eddy en
Ellen. De massage werd verzorgd door Sandra er
werden 14 personen verzorgd.
16 juni:  De scholympische dag, de EHBO was in
handen van Patrick en Marike. Er zijn diverse
pleisters geplakt.
22 juni:  Heer en Meester Baan circuit, de EHBO
werd verzorgd door Mirjam en  Sandra en
Martine hebben de massage uitgevoerd.
9 september: Uitsmijterbokaal, de verzorging
werd gegeven door Martine en Herma. De
wedstijd is zonder problemen verlopen.
22 september: De Survivalrun, hoewel geen SAV-
evenement, werden er ook hier door SAV-ers en
2 personen van buitenaf 25 personen verzorgd.
30 september:  Clubkampioenschappen, door
omstandigheden moest de EHBO-vereniging van
Stede Broec ingeschakeld worden. Op ’n enkele
pleister na, is het rustig geweest.
18 oktober: SAV-Cross, voor de EHBO waren
Tineke, Hans  en Koos  aanwezig. Er zijn 3
personen door ons verzorgd.
Dit was het voor seizoen 2012 met dank aan de
vrijwilligers die gezorgd hebben voor een
kostenbesparing.

Met vriendelijke groet, Koos Jong.

 -vervolg: Medische cie.
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JeugdcommissieJurycommissie

F

Hierbij het verslag van de jurycommissie van het
afgelopen jaar 2012.
Het was mijn tweede jaar als jury-coördinator.
De juryleden die afgelopen jaar aanwezig zijn
geweest bij de diverse wedstrijden wil ik hierbij
ontzettend bedanken voor de inzet die zij
geleverd hebben.
We hebben dit afgelopen jaar 9 leuke wedstrijden
gehad en de meeste daarvan zijn met goed weer
verlopen.
Om het benodigd aantal juryleden bijeen te
krijgen moest er wel heel wat afgemaild en gebeld
worden maar uiteindelijk zijn alle wedstrijden
voldoende voorzien van juryleden.
Het is dan ook de bedoeling om het komende jaar
de juryleden en de (assistent)juryleden aan het
begin van het seizoen in te delen. Op deze manier
weet iedereen al in een vroeg stadium waar hij/
zij aan toe is. De voorbereidingen hiervoor zijn al
in volle gang.
Het aflopen jaar hadden we voor het eerst de
beschikking over ET (elektronische tijdmeting)
waardoor er minder mensen nodig zijn bij de
tijdregistratie. Dan kunnen deze juryleden ook
weer ingezet worden bij andere onderdelen.
Samenvattend denk ik dat we terug kunnen
kijken op een geslaagd jaar. En ik ga er vanuit dat
we het komende jaar met dezelfde groep
enthousiaste juryleden, aangevuld met nieuwe
versterkingen, het jaar weer positief tegemoet
kunnen zien.
Tevens heb ik besloten om te stoppen met mijn
functie als jurycoördinator.
Nu alleen nog iemand proberen te vinden die
deze werkzaamheden van mij over wil nemen……

Namens de jurycommissie,
Hans Bleeker

De jeugdcommissie bestond in 2012 uit de
volgende mensen: Lillian Hauwert, Carla
Beertsen, Robin van Kalsbeek, Paulien de Wit en
sinds juni 2012 Addis Riet.
Marica Onos verzorgde ook dit jaar de
clubrecords, het PR-klassement en de jeugdhoek
in de Sprinter voor de jeugdcommissie.
Guislaine Zwagemaker verzorgde het inschrijven
voor wedstrijden van de pupillen; Margreet
Broersen verzorgde het inschrijven voor
wedstrijden van de junioren. Vervoer
wedstrijden: Ariadne Mosselman.

De jeugdcommissie heeft in 2012 11x vergaderd,
waarvan 1 papieren vergadering.

De jeugdcommissie bestaat in 2012 uit trainers
en één atleet. Wij zijn dan ook nog steeds
dringend op zoek naar ouders die een aantal
taken kunnen overnemen.

In 2012 zijn Carla Beertsen en Paulien de Wit
gestopt als jeugdtrainers, gelukkig hebben we
een aantal nieuwe trainers/hulptrainers kunnen
verwelkomen. Tijdens de zomervakantie hebben
er 3 weken geen trainingen plaatsgevonden.

Bij de pupillencompetitie dit jaar mogen 3 teams
naar de finale; de meisjes pupillen A2, de jongens
pupillen B en de meisjes pupillen B (3e). Er mocht
1 atleet meedoen als individueel.
Dit jaar een andere opzet bij de competities bij de
C&D-junioren. De ploegen hebben goed
gepresteerd, helaas geen ploeg naar de landelijke
finale.
Bij de D-spelen is er één medaille behaald.

De jeugdcommissie heeft ook dit jaar weer het
één en ander voor de jeugd georganiseerd.
*Als afsluiting van het crossseizoen zijn we
wezen bowlen.
*Dit jaar was er voor de pupillen het kamp met
als thema “De Olympische Spelen”.
*Helaas geen juniorenkamp, het aantal opgaven
was te laag, Addis, Lillian en Robin zijn met een
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Redactie Sprinter

technische
commissie

-vervolg Jeugdcommissie:

In 2012 is er 8x een Sprinter mét Bikkel
uitgekomen waarvan het februari/maartnummer
een erg dikke was, want daar zaten de
jaarstukken bij. Het insturen van de kopij verliep
elke keer goed.

Ger Heinsius verzorgt ieder jaar het
advertentiebestand, zodat we aan het begin van
een nieuw kalenderjaar weer een aantal pagina’s
met advertenties hebben liggen, die vervolgens
het hele jaar in de Sprinter ingevoegd worden
door Ria Faber met haar raap- en nietploeg.

Ook Jos Struijs en Tom Beertsen zijn bij elke
Sprinter betrokken, want zij zorgen voor de
vermenigvuldiging van de bladen. Verder kan
Marjon voor elk nummer rekenen op een aantal
vaste schrijvers die voor mooie stukjes zorgen:
Marica Onos zorgt voor zowel de Jeugdhoek als
de Baanhoek en Piet Blokker is met zijn
Bestuurlijkheden ook telkens van de partij.

Het aanleveren van de kopij voor de Bikkel
verliep telkens goed, dit is vooral het geval nu
Fleur Beemster de snelle jongens en meisjes
achter hun broek aan zit, zodat zij op tijd hun
‘stukkie’ inleveren. De vele verslagen met
lekkere, modderige actiefoto’s werden met veel
plezier door Marjon ingevoegd. Bij SSV is een
tijdje geleden een start gemaakt met een
jeugdrubriek “Even voorstellen” en die loopt nu
erg lekker. De senioren hebben een vragenlijst
die telkens met veel enthousiasme wordt
ingevuld én ingeleverd.

Voor het jaar 2012 kunnen we wederom zeggen:
het verliep als een speer! Dus hopen we dat het
ook voor 2013 zo goed gaat! Foto’s zijn altijd
welkom, mits niet ingevoegd in Word of Excel.
Graag als los bestand (zo groot mogelijk) aan een
mail hangen en per mail 1 foto sturen. En graag
álle bijdragen digitaal inleveren, want er is geen
tijd om dit alsnog in te typen.

Hiermee bedankt de redactie iedereen voor de
geschreven bijdragen en de anderen voor het
maken (drukken, rapen, nieten) én bezorgen van
de Sprinter/Bikkel.

Marjon de Haas

aantal atleten gaan mountainbiken in Schoorl.
*Dit jaar was de oliebollentraining ‘s avonds, met
circa 120 deelnemers was het een geslaagde
training.
*Ook was er weer een ouder-kind wedstrijd. Ook
dit werd door de ouders goed ontvangen.

Het aantal deelnemers aan de SAV-crossen blijft
op dit moment gelijk. We hebben het tijdstip van
13.00 uur naar 11.00 uur verplaatst. Het aantal
atleten dat meedoet aan de districtscrossen is al
een aantal jaren hetzelfde. Voor de finale hadden
7 atleten zich geplaatst en is er 1
zilverenmedaille behaald.

De jeugdcommissie wil iedereen die ons
geholpen heeft met de verschillende activiteiten
en natuurlijk alle jeugdtrainers bedanken voor
hun hulp en inzet.

De jeugdcommissie

Wij hebben als commissie een prima jaar achter
de rug.
Alleen gaat in de TC een wisseling plaats vinden:
Cees Meijer gaat plaats maken voor een jonger
lid en dat is Gerwin Struijs.
Hierdoor zal Cees zijn plaats in het bestuur ook
vervallen, maar blijft hij wel een paar taken van
de TC vervullen.
Helaas hebben wij een behoorlijk verloop in ons
trainersbestand, vooral het afscheid van Erick is
moeilijk op te vangen.
Doordat onze vereniging toch wel wat afgelegen
ligt, zijn trainers van buiten onze regio moeilijk
naar ons toe te bewegen.
Dit is echt een groot probleem voor onze
vereniging, vooral voor onze jeugdleden.
Want het begint altijd bij de basis, dus bij onze
jeugdleden!
En ik vraag bij deze aan iedereen: als je iemand
weet, meld dat aan de leden van deze commissie
of een bestuurslid.

De Technische Commissie

Lilian Hauwert, Margreet Broersen, Rob
Ruitenberg, Gerwin Struijs en Cees Meijer
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baanwedstrijd
commissie

Het afgelopen  jaar is er op onze atletiekbaan een
negental wedstrijden georganiseerd met als
noviteit daarbij ons eigen E.T. team.
Na een korte cursus en een flink aantal keren
oefenen kon het E.T. team, bestaande uit tien
personen, dit jaar op onze eigen baan aan de bak.

De eerste wedstrijd van het seizoen, en daar
hoefde de ET nog niet op te treden, was de
dubbele kogelslingerwedstrijd op zondag 25
maart. Aan deze wedstrijd deden 14 atleten mee.
Vincent Onos was in deze wedstrijd met
overmacht de sterkste en won beide wedstrijden.
Zijn beste prestatie was 65,41 m, een goede
opmaat voor de 66.83 m, de beste Nederlandse
jaarprestatie, die hij 1 ½ maand later in
Ettelbrück (Luxemburg) zou werpen.

Op 21 april brandde het competitiegeweld los. De
eerste wedstrijd, die door ons in dat kader werd
georganiseerd was de CD-competitie. 42 Ploegen
uit Noord-Holland streden die dag om de beste
plaatsen in hun poule. Het startte allemaal niet
zo vlotjes als gehoopt. De toren voor de ET was
te laat gekomen en de camera bleek niet goed
gepositioneerd te kunnen worden. Gelukkig
kwam alles wel in orde en konden we daarna
genieten van veel strijd en mooie prestaties.
Tijdens deze wedstrijd moest er voor de eerste
keer gewerkt worden met een nieuw
computerprogramma, dat nog niet helemaal, of
misschien wel helemaal niet goed werkte. Maar
dankzij verschillende telefoontjes naar België is
het wedstrijdsecretariaat er in geslaagd alles
goed te verwerken. De meisjes D en Meisjes C van
SAV werden hier 1e en 2e in hun poule, terwijl de
jongens C en D genoegen moesten nemen met
een 10e  resp. 5e plaats. In totaal kwamen er rond
de 350 atleten in actie.
De wedstrijd verliep naar ieders tevredenheid en
ook de mensen van de ET waren tevreden over
hun eerste optreden op de SAV-baan.

De volgende wedstrijd was op zaterdag 12 mei de
Pupillencompetitiewedstrijd. 174 Kinderen
streden hier om zoveel mogelijk punten voor
hun ploeg bij elkaar te sprokkelen. Alle SAV-
ploegen eindigden in de middenmoot of iets
daaronder.

20 mei Senioren Competitie 3e divisie Een
serieuze krachtproef voor de ET en voor het

jurycorps. Een seniorencompetitiewedstrijd is
toch weer iets anders dan een pupillencompetitie
of een CD competitie. Bij de mannen kwamen 18
ploegen uit in deze wedstrijd en bij de vrouwen.
Samen bracht dit ook weer rond de 350 atleten
op de baan en ook deze wedstrijd verliep mede
dank zij de inzet van alle juryleden, het
wedstrijdsecretariaat, de mensen in de kantine
en alle andere vrijwilligers weer vrijwel
vlekkeloos.

Op10 juni was het de beurt aan de Junioren A
Competitie. Hier duidelijk een kleiner aantal
ploegen, 7 bij de meisjes en 10 bij de jongens. De
meisjesploeg van SAV stak, zoals de laatste jaren
gebruikelijk, weer met kop en schouders boven
de rest uit en werd met een voorsprong van meer
dan 600 punten eerste in de poule.

16 juni hadden we jeugdscholympischedag.
Slechts 130 kinderen mochten we voor deze
wedstrijd inschrijven. Jammer, want juist deze
wedstrijden zijn een goede gelegenheid om de
jeugd kennis te laten maken met de atletieksport.
29 juni Heer en Meester Circuit  met als speciale
het kogelslingeren, waaraan 14 atleten
deelmanen.  In totaal streden ruim 100 atleten
om de eer en de prijzen.

9 september Uitsmijterbokaal. Dit jaar 2 echte
toppers onder de deelnemers. Bij het
kogelslingeren de Nederlands kampioen Vincent
Onos, die de rest met een worp van 66.27 meter
ver achter zich liet. Bij het discuswerpen stond
Olympia-ganger Eric Cadee op de deelnemerslijst
en met een worp van 65.43 m. toonde hij aan dat
zijn uitzending naar Londen terecht was.

30 september Clubkampioenschappen. Eerlijk
gezegd een bedroevende deelname:  nog geen 75
deelnemers Je kan je afvragen of voor een
dergelijke wedstrijd nog wel belangstelling is.
Gelukkig liet de jeugd zich van de goeie kant zien.
Tijdens de pauze werden alle Nederlandse
kampioenen van SAV gehuldigd door de
plaatsvervangend wethouder Sport van Stede
Broec, de heer Bart Nootenbos.

Aan het einde van dit verslag wil ik iedereen
bedanken, die zich het afgelopen jaar heeft
ingezet om tot een geslaagd wedstrijdseizoen te
komen. Ik denk dan aan de mensen op het
wedstrijdsecretariaat, de jurycoördinator, die er
voor zorgde dat we alle wedstrijden voldoende
juryleden hadden, de mensen van de
elektronische tijdwaarneming, alle juryleden en
assistent-juryleden, de mensen die de baan
wedstrijdgereed maakten, onze materiaalman en
last but not least, iedereen, die vanuit de kantine
alle medewerkers, deelnemers en toeschouwers
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hebben voorzien van een “natje en droogje”
We hopen dat SAV het komende seizoen weer
een beroep op deze en nieuwe mensen kan en
mag doen. Want we hebben weer veel mensen
nodig om ook 2013 tot een geslaagd
wedstrijdjaar  te maken.

Kantinecommissie

-vervolg:

baanwedstrijdcommissie

Dit jaar hadden we 10 wedstrijden die over het
algemeen allemaal goed zijn verlopen. De
kantinedienst  werd dit jaar verzorgd door de
vrijwilligerscommissie. Het was niet altijd
gemakkelijk om voldoende mensen te krijgen,
maar het is toch steeds gelukt. Er zijn er nog niet
genoeg, dus kunnen er nog steeds  vrijwilligers
bij. Soms was het pas op het laatste moment
geregeld, maar het is iedere keer weer goed
gekomen.
We hopen dat er ook voor het komende jaar weer
voldoende vrijwilligers zijn om tijdens de
wedstrijden iedereen tevreden te stellen. We
danken in ieder geval alle mensen die ons dit jaar
hebben geholpen.
Inkoop en het beheer van de voorraden is ook
dit jaar weer goed gegaan. Er was steeds
voldoende van alles aanwezig om aan de vraag te
voldoen.

Voor 2013 zijn er weer heel wat wedstrijden
gepland, en we hopen dat we weer op iedereen
kunnen rekenen om er ook voor de kantine weer
een leuk jaar van te maken.

Ria Struijs

Coryfeeën

Dit is een groep van 13 enthousiaste senioren. Zij
komen iedere 2e donderdag van de maand in de
kantine bijeen. Dan wordt er heel wat werk
verzet; zoals
Het reinigen van de goten langs de atletiekbaan
Het verwijderen van de afgevallen bladeren in de
herfst
Het tijdwaarneemhok is neergezet en
geïnstalleerd
De gebreken aan de kantine worden hersteld
Het wedstrijd- en trainingsmateriaal wordt
onderhouden
Technische storingen worden verholpen
Kortom, zij zorgen voor het algehele onderhoud
van de kantine, de baan en het materiaal.
De dames hebben de kantine van binnen en van
buiten gereinigd; het houtwerk en de ramen.
Er is ook een begin gemaakt met het opzetten van
een archief.
Deze mensen hebben nog geheel geen tijd om
achter de geraniums te gaan zitten, want iedere
maand is er wel iets te doen.
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wandeltak
Algemeen
Dit verslagje betreft alleen de trainingen Nordic
Walking en Sportief Wandelen op de maandag- en
de woensdagavond. Van de trainingen op de
vrijdagmiddag beschik ik niet over de
betreffende gegevens.
Begin dit jaar was er een groepje van 10
personen die regelmatig met de wandeltak
meeliepen. De één wat vaker dan de ander. Er
waren deelnemers die gedurende een bepaalde
periode meeliepen en dit afwisselden met
training op de baan of een andere sportactiviteit.
Ook waren er mensen die alleen aan Nordic
Walking meededen of enkel aan Sportief
Wandelen. Echter het aantal deelnemers is voor
een vereniging als S.A.V. in verhouding tot
vergelijkbare atletiekverenigingen niet veel.
Jammer genoeg heeft één persoon dit jaar het
lidmaatschap opgezegd.
Sportief  Wandelen
Het verslag begint steeds weer met dezelfde
constatering als het verslag over voorgaande
jaren. Het Sportief Wandelen is nog steeds het
stiefkindje van de vereniging. Dit komt mede
doordat te weinig naar buiten wordt getreden
met de mogelijkheden welke de vereniging op dit
punt biedt. Ook vanuit de vereniging komt nog te
weinig aanwas. Dit kan komen door misschien
nog steeds onwetendheid onder de leden. Hierop
is de spreuk ”Onbekend maakt onbemind”
wellicht van toepassing. Het is een ideale manier
van conditie behoud voor leden, die een blessure
of iets dergelijks hebben gehad en hierdoor
willen beginnen met een rustige training. Ook
leden die tijdens een periode van actief
hardlopen regelmatig eens een tijdje (een langere
of korte periode) een rustige trainingsavond
willen hebben is dit een ideale manier van
bewegen. Voor alle leden is Sportief Wandelen
een ideale manier dus om opnieuw conditie te
verkrijgen of anders de reeds aanwezige conditie
te behouden.
Tijdens de vakantieperioden zijn de
trainingsavonden gewoon doorgegaan. De
waarneming van de trainingen werd gedaan door
de leden zelf.
Het bestuur zou moeten proberen via diverse
redactionele artikelen in dag- en/of weekbladen
meer publiciteit aan deze activiteit te geven.
Nordic Walking
Sedert  enige jaren worden wekelijks trainingen
Nordic Walking gegeven. Meestal beginnen deze
trainingen nu om 19.15 uur, een enkele maal om
18.30 uur, hier geldt dus van tevoren even
informeren naar de aanvangstijd.
De bekendheid hiervan bij de leden van de

vereniging zal nog moeten worden uitgebreid.
Nordic Walking is een actievere manier van
bewegen dan Sportief Wandelen, als tenminste de
juiste techniek wordt gebezigd. Bij het niet
toepassen van de juiste techniek wordt in het
algemeen gesproken over stokkensjokkers.
In 2013 moet worden getracht om meer mensen
te activeren. Hierbij geldt echter hetzelfde als
hetgeen bij Sportief Wandelen omtrent het
publiceren van deze activiteit in dag- en/of
weekbladen is vermeld.

Jetze Douwe Sandstra

Vrijwilligerscommissie

Hierbij het verslag van de vrijwilligerscommissie
van het afgelopen jaar 2012.
In de winterperiode van 2011/2012 zijn we bezig
geweest met de cursus “vrijwilligers praktisch
werven”.
Deze cursus hebben we met z’n vieren gedaan:
John de Wit, Saskia Essen-Boon, Peter Reus en
mijzelf.
Het voordeel van deze cursus dat er tijdens de
loop van deze cursus uitgelegd wordt wat er
beste gedaan kan worden en dat kan dan gelijk in
de praktijk worden toegepast.
Het voorjaar van 2012 hebben we dan ook
gebruikt om de leden en de ouders van de
jeugdleden te benaderen. Dit werd zowel gedaan
via email als ook telefonisch.
Maar bijna vijfhonderd leden benaderen is echt
een bereklus.
Er zijn inmiddels heel veel leden en ouders
benaderd en er is slechts een enkeling die
aangeeft niets te willen/kunnen doen (met wat
voor reden dan ook). De rest van de leden die
nog niet als vrijwilliger te boek staan worden dit
voorjaar nog benaderd.
Onze indruk is dus dat bijna iedereen wel iets wil
doen voor de vereniging.
Het is echter lastig om mensen te vinden die
structureel iets willen doen, bijvoorbeeld
deelnemen in een commissie o.i.d.
Wij komen maandelijks bij elkaar om te
vergaderen en de te nemen stappen door te
spreken. Inmiddels is John de Wit helaas gestopt
en is zijn plaats overgenomen door Joop
Tamsma. Joop heeft gelukkig heel veel ervaring
in het vrijwilligerswerk en is een aanwinst voor
onze commissie.
Namens de vrijwilligerscommissie,
Hans Bleeker

bijdrage 1
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Vrijwilligerscommissie

bijdrage 2

September 2011 zijn John de Wit, Hans Bleeker
en Saskia Boon begonnen met een cursus van de
Atletiekunie voor het werven van vrijwilligers bij
de vereniging. John de Wit is inmiddels gestopt,
Peter Reus en Joop Tamsma hebben de gelederen
versterkt.
Wij gaan met het bestuur ervan uit dat ieder lid
vanaf 16 jaar en ouders van leden onder de 16
jaar zich kunnen inzetten voor de vereniging.
Daarom zijn we eerst begonnen met de
benadering van nog niet actieve leden om zo veel
mogelijk mensen in te kunnen delen als
vrijwilliger.
Voor de start van het nieuwe seizoen zullen wij
alle commissies een lijst met namen van
vrijwilligers doormailen. Het is de taak aan de
commissies om de vrijwilligers te benaderen en
in te plannen voor het seizoen. Overigens
adviseren we de commissies een avond in te
plannen waarop vrijwilligers de mogelijkheid
krijgen een datum vast te leggen en informatie te
verstrekken.
Ons streven is vóór de start van het seizoen de
indelingen teruggekoppeld te krijgen van de
commissies, zodat wij voor alle werkzaamheden
rond de weg- en baanwedstrijden de indeling
kunnen ophangen in kantine en/of kleedkamers.
Zo kan ieder lid zien wanneer hij verwacht wordt.
Wij hopen op een goede samenwerking en
vertrouwen er op vele nieuwe gezichten te
mogen verwelkomen.
In april 2012 hebben we zelf als
vrijwilligerscommissie voor alle commissies en
nieuwe vrijwilligers een avond ingepland waarop
de leden informatie kregen over de betreffende
commissie en ingeroosterd konden worden voor
het seizoen.
Wij hebben in 2012 alle commissies van SAV
benaderd om duidelijk aan te geven welke
functies zij binnen hun gelederen hebben en
hoeveel vrijwilligers zij daar bij kunnen
gebruiken. Dit is inmiddels geïnventariseerd.
Ook hebben wij op de website een begin gemaakt
met informatie over alle commissies en het
bestuur, zodat iedereen kan zien wat de
verschillende commissies/het bestuur in de
vereniging doen en welke activiteiten zij voor de
vereniging ontplooien.
Inmiddels hebben wij een eigen mailadres bij
SAV: vrijwilligerscie@savatletiek.nl

Joop Tamsma, Peter Reus, Saskia Boon en Hans
Bleeker

penningmeester
verslag ligt ter inzage vóór de vergadering
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Functie Naam Jaar aantreden Jaar aftreden

Voorzitter Piet Blokker 1998 2013
Secretaris Lilian Blokker 2003 2014
Penningmeester Abdel el Amrani 2009 2015
Algemeen lid Peke de Vries 1999 2014
Algemeen lid Tom Beertsen 1999 2014
Algemeen lid Cees Meijer 2009 2015
Algemeen lid Margreet Broersen 2008 2013

Kascontrolecommissie:

Hans Schouten voorzitter
Gertjan Onos algemeen lid
Rob Ruitenberg reserve

Ereleden:
Leendert Logger(†), Tini Botman, Eugène en
René Appelman(†), Klaas Veul(†), Nico Grent,
Arie Rood(†), Henk Knol (†), Martin Vleerlaag,
Remmert Koomen.

Gouden sprinter:
Obe van der Klei

Zilveren sprinter:
Rien Broersen, Jan Ettes, Petra Visser, Tames
van Zwol, Jan en Ria Hauwert.

Bronzen sprinter:
Bert van Elswijk, Meindert Reus, Jaap Visser,
Gerrit Visser (†), Ton Sjerps, Bert Kreuk, Corrie
Reus en Ineke Plukkel.

Pluim:
Yvonne Haakman, Fam. Konink, Fam. Hauwert,
Henny Koorstra, Thonny Vleerlaag, Jan Reus,
Richard Bot, Tine Eggers , Gerda Veul, Ger
Heinsius, Betty Rezee, Jan Blom, John Reus, Piet
Blokker, Marica Onos, John de Wit, Paulien de
Wit en de feestcommissie SAV 60 jaar.

Kei:
John Boogaard, IJsselmeer estafetteploeg,
Marsploeg (scholympische dag), SOS-ploeg, Jos
Schaper en Vincent Onos (2003 en 2004), Els
v.d. Jagt en Maarten Jak,  Anita Baas (New York
marathonploeg), Jeugdtrainersstaf meisjes D,
Richard Bot, Nicole Kroonenburg, Addis Riet,
Marloes Duijn, Heleen Wildoër en Nadine Visser.


