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Uitnodiging voor de jaarvergadering
SAV

d.d. 16 maart 2012

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

Ledenadministratie
Sportief wandelen
Jurycommissie
Jeugdcommissie
Redactie Sprinter
Wegwedstrijdorganisatiecommissie
Kantinecommissie
Vrijwilligers
St. Hup (ter inzage in de kantine)

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 KNAU-
contributie.

9. Verkiezing van het bestuur:
Aftredend en herkiesbaar: Abdel el Amrani en Cees Meijer.
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Voor de goede orde
ontvangen wij uw eventuele aanmelding, inclusief 10 verzamelde handtekeningen,
vóór 1 maart aanstaande.

10. Inventarisatie rondvraag.

gezellig borreluurtje Na!!!!!

Pauze

11. Rondvraag beantwoorden.
12. Kei & Pluim
13. Afsluiting Algemene Ledenvergadering door de voorzitter.
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Notulen

Notulen Jaarvergadering SAV d.d. 18 maart
2011

Aanwezig: het bestuur bestaande uit Piet Blokker
(voorzitter), Abdel el Amrani (penningmeester),
Lilian Blokker (secretaris), Tom Beertsen, Peke
de Vries, Cees Meijer en 30 leden.

Afwezig met bericht:
Marjon de Haas, Jetze Douwe Sandstra, Martin
Vleerlaag, Dirk Rood en Margreet Broersen.
Afwezig zonder bericht: alle overige leden.

1. Opening en vaststellen agenda
Piet heet allen, mede namens het bestuur van
harte welkom en noemt de afberichten.
Een kort overzicht over 2010:
-Jammer, niet verkozen tot Sportploeg 2010.
-Opening kleedkamers en overige ruimten. Later
in het jaar mooie plantenbak en welkomstbord
geplaatst. In de loop van de zomer zal er nog
licht aangebracht worden achter de kantine.
-Nieuwe prachtige website geopend.
-In februari werden de eerste medailles weer
geoogst bij de NK Indoor.
-Mooi weer bij de vrijwilligersavond.
-Meegedaan aan de RABO Fietstocht. 17
September as. gaan we weer!
-In september jubilea 3 bestuursleden; Peke, Piet
en Tom alle drie 12,5 jaar bestuurslid.
-In oktober kwam Wethouder Groot voor de
huldiging van al onze medaillewinnaars. 19 goud,
12 zilver en 13 brons.
-John de Wit en Hans Bleeker kwamen naar de
bestuursvergadering om te praten over de
Ledendienst.
-Er is een feestcommissie opgericht voor het 60
jarig bestaan van S.A.V. Dit zal 22 oktober 2011
gevierd worden. Deze commissie kwam zeer snel
tot stand, nu nog een kantinecommissie en
verjonging binnen de commissies.
-En tenslotte nog even de coryfeeën opnoemen.
Ze komen regelmatig bijeen om onderhoud te
plegen aan de gebouwen en de baan.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen stukken:
Jaarverslagen van de wandeltak, rapen & nieten
en vrijwilligers en de ledendienst.

3. Goedkeuring tekstueel notulen
jaarvergadering 2009.
Geen op- of aanmerkingen.

4. Goedkeuring jaarverslagen
Bestuur. Bedankt Lilian.
Medische commissie. Bedankt Koos. Er is een
brancard besteld.
Ledenadministratie. Regelmatig gaat er iets fout.
Er moeten betere controles op
deze administratie komen. Wordt aan gewerkt.
Irene bedankt.
Jurycommissie. In handen van Hans Bleeker
overgegaan. Bedankt, Hans.
Jeugdcommissie. Bedankt, Paulien.
Redactie Sprinter. Marjon bedankt.
Wegwedstrijdcommissie. Jos, bedankt.
Kantinecommissie. Bedankt Ria.
Technische Commissie. Cees bedankt.
Coryfeeën. Tine, bedankt.
Stichting Hup.
WOC, niet ontvangen.

5. Verslag van de penningmeester.
Het verslag is bij aanvang van de vergadering
uitgedeeld. Tijd is dan wel tekort om studie van
het verslag te maken.
Volgend jaar in de uitnodiging voor de
jaarvergadering vermelden dat de stukken bij de
penningmeester aangevraagd kunnen worden.

6. Kascontrole.
De boeken zijn gecontroleerd door Johan Laan
en Tine Eggers. Zij hebben op verzoek van Abdel
alles uitgebreid bekeken en in orde bevonden.
Abdel heeft z’n werk keurig gedaan. Het advies is
dan ook de penningmeester décharge (=
vrijwaring) te verlenen. De vergadering gaat
hiermee akkoord middels een stevig applaus..

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

8a. Contributieverhoging volgens de
algemene prijsindex en verhoging KNAU-
contributie.
Verhoging dit jaar 1,8 %. Is € 0,90.
Vorig jaar is toestemming verleend deze
verhoging automatisch door te voeren.
Er wordt nagekeken of dit statutair wel zo kan.

8. Begroting 2010
Johan Laan: geen hoofdtrainer meer = daling
trainerskosten, stijging medailles.
Paul Olofsen: 466 BAS is nu Technisch
Commissie.
De subsidie van de gemeente wordt met 3 %
gekort.
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-vervolg: Notulen
De begroting 2011 wordt door de vergadering
goedgekeurd. Abdel bedankt.

9.Verkiezing van het bestuur.
Aftredend en herkiesbaar Lilian Blokker, Tom
Beertsen en Peke de Vries.
Alle drie mogen ze door van de vergadering, dus
alle drie herkozen! Applaus.

Pauze.
Inventarisatie rondvraag. Vragen kunnen aan
Lilian doorgegeven worden.

10. Rondvraag
Ria Faber: Lastig, het maken van de Sprinter en
de stukken voor de jaarvergadering als 2
boekjes. Mag het volgend jaar één boekje
worden? Ja.
Johan Laan: Geen hoofdtrainer meer, een
zorgelijke ontwikkeling. Het bestuur is het
hiermee eens, maar het vinden van een
hoofdtrainer is niet eenvoudig.
Paul Olofsen: Wat is de reden van het afgelasten
van de Uitsmijtersbokaal en de Indoor in De
Sluis? Er zijn te weinig deelnemers. Ook zijn de
voorzieningen in De Sluis te primitief. Het
aanbod is groter dan in het verleden. Men kiest
dan niet voor De Sluis. Over het afgelasten van de
Uitsmijtersbokaal moet op een andere plaats
gesproken worden. Er is heel veel verkeerd
gegaan.
Vraag 2 van Paul: Niet alle leden van de
sportploeg zijn geïnformeerd over de nominatie.
Wat is de reden hiervan? Er is door Margreet
naar alle winnaars een e-mail gestuurd.
Vraag 3 van Paul: Wanneer komt het nieuwe
clubtenue? Komt er aan. Er wordt hard aan
gewerkt.
Marica Onos: Heeft SAV internet? Ja, er is een
aansluiting. Er is echter op dit moment geen
computer meer. Er komt een nieuwe.
Marica wil graag de data ontvangen van de
wegcie. Loopjes? Worden z.s.m. doorgegeven.
Koos Jong: In het verleden waren er cie.
vergaderingen. Wordt dat weer opgestart? Ja,
dat zal weer opgepakt worden.
Kay Olofsen: sta nog als trainer vermeld in de
Sprinter. Zal aangepast worden.
Robin van Kalsbeek: Kan het middenveld worden
geëgaliseerd? De atleten gaan door hun enkels!
Peke zal het doorgeven aan de gemeente.

11.Kei & Pluim
De pluim gaat dit jaar naar Paulien de Wit. Lilian
bedankt Paulien voor alles wat ze voor de
vereniging doet en overhandigt haar de pluim en
de bloemen.

De kei is dit jaar voor Marloes Duijn voor haar
fantastische prestaties. Hartelijk gefeliciteerd en
ga zo door! Zij ontvangt de kei en de bloemen
van Piet.

Dan een nieuwe taak voor het huidige bestuur.
Het bestuur heeft besloten, mede in verband met
het 60-jarig bestaan 2 leden voor te dragen aan
de vergadering om deze te benoemen tot erelid.
Rien Broersen en Yvonne Haakman hebben in de
afgelopen decennia ontelbare werkzaamheden
verricht voor de vereniging.
Yvonne: Sinds 1982 organisatie
Scholierenveldloop, indoor De Sluis, de
baanwedstrijden. Bijna 30 jaar onafgebroken
vele, vele uren werk verzet voor SAV.
Rien: Bestuurslid, penningmeester en secretaris.
Deelgenomen aan de Technische cie., Baan cie.
En wegwedstrijd cie. Wedstrijdsecretaris,
jurycommissie en jurycursusleider, begeleider
jeugdcompetitie ploegen, scheidsrechter en
starter. Gedurende meer dan 40 jaar.
Na het opnoemen van al deze werkzaamheden
kan de vergadering alleen maar akkoord gaan
met de benoeming tot erelid van deze twee
kanjers.
De gouden speldjes worden door Piet opgespeld
en de bloemen worden overhandigd.

12. Sluiting.
Piet sluit de vergadering om 10.10 uur. Er kan
nog nagepraat worden onder het genot van hapje
en een drankje.

Dan gaat Nico Grent, erelid van SAV staan en
vraagt het woord. Hij bedankt het
bestuur voor al het werk dat verzet wordt en
geeft ze allen een enveloppe.
Nico, bedankt voor deze leuke geste.

Nel
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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

In januari, de eerste vergadering van 2011,
begonnen we de vergadering met een gastbezoek
van Hans Bleeker en John de Wit. Hans en John
hebben de taak op zich genomen om al het
vrijwilligerswerk binnen SAV in kaart te brengen.
Hoeveel vrijwilligers hebben we, wat doen ze en
hoeveel hebben we er eigenlijk nodig om alle
klussen te klaren.
We spraken ook uitgebreid over het 60-jarig
bestaan. De gehele voorbereiding van dit
evenement in oktober krijgt vastere vormen en
begint hier en daar al behoorlijk te leven.
Voorzitter Piet gaf aan een banier te regelen die
we het hele jaar op de baan kunnen laten hangen.
In februari spraken we over een digitaal
inschrijfformulier die met één druk op de knop
naar de ledenadministratie wordt gestuurd.
De jaarvergadering is in deze maand ook altijd
onderwerp van gesprek.
In maart spraken we over de Rabo-fietsdag. Een
jaarlijks terugkerend evenement, bij eenieder
inmiddels wel bekend, die € 250,- voor de
clubkas oplevert.
Tevens liet Cees tijdens deze vergadering de
winterjassen, voorzien van het SAV-sprintertje,
zien die we hebben besteld voor de trainers en
diverse vrijwilligers.
In april werd duidelijk dat de organisatie van de
Kloetloop teleurgesteld was over de deelname.
Bovendien was het aantal deelnemende SAV-ers
ook erg laag.
Irene Hetteling gaf aan dat ze de ledenadmini-
stratie graag over zou willen dragen aan iemand
anders. Dit is een belangrijke vacature om in

vullen. Het bestuur wil Irene graag bedanken
voor haar inzet in de periode dat ze de
ledenadministratie onder haar hoede had.
In mei had het bestuur Sven Ootjers uitgenodigd.
Hij kwam ons vertellen over zijn werkzaamheden
bij een Trias in Heiloo. Sven is daar trainers
coördinator en ons bestuur wilde daar graag
meer over weten. Naar aanleiding van dit
gesprek zijn wij in gesprek geweest met Obe van
der Klei. Helaas konden we op financieel gebied
niet nader tot elkaar komen.
Bestuurslid Tom geeft aan dat hij de
ledenadministratie op zich wil nemen. Alvast
bedankt Tom en succes ermee.
In juni kwam Obe nog even op bezoek tijdens de
vergadering om aan te geven waarom hij niet in
kon gaan op het aanbod van SAV.
De baan werd gekeurd met het oog op de
mogelijke toewijzing van de NK in september.
In juli is de toewijzing van de NK op 4 september
een feit. Er stond een commissie op om dit
evenement tot in de puntjes voor te bereiden.
De technische commissie gaf aan dat zij op zoek
zijn naar een trainer voor de AB-groep.
Tijdens de vergadering in september blikten we
terug op zondag 4 september. De organisatie van
de NK clubs op onze baan verliep uitstekend.
Alle betrokken partijen waren enthousiast. We
mogen trots zijn op de WOC en alle vrijwilligers
die dit op touw hebben gezet.
De eerste kwalitatief hoogwaardige SAV-
vlaggetjes van de hand van Ria Struijs en Yvon
Haakman wapperden vrolijk rondom de baan. En
de bedrukking ervan is u toch niet ontgaan?
In oktober keken we terug op geslaagde
clubkampioenschappen en de jaarlijks
terugkerende huldiging van onze kampioenen.
Tevens werden de winterjassen uitgereikt.
En vol verwachting keken we uit naar de
festiviteiten rondom ons 60 jarig bestaan.
Wegens het definitief aflasten van de indoor in de
Sluis wil de technische commissie zich buigen
over een potentiële indoorwedstrijd in de Kloet.
We hopen hier meer over te vernemen in 2012.
Het kon natuurlijk niet missen dat we het in
november over de feestdag op 22 oktober
hadden. Wat hebben we allemaal een prachtige
dag beleefd. De organisatie verliep soepel, het
weer was geweldig en alle deelnemers en
belangstellenden enthousiast. En aansluitend een
geweldige reünie in de Paus. Wat was het leuk om
al die SAV-ers van vroeger weer eens te zien en
te spreken.
In december kwamen allerlei operationele zaken
aan bod.
Wat  is het jaar weer omgevlogen.  We kunnen
terugkijken op een prachtig en feestelijk 2011.
Wat zal 2012 voor ons in petto hebben?

Namens het bestuur
Lilian Langendijk-Blokker, secretaris
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 Ledenadministratie
De ledenadministratie is in 2011 door 2 mensen
gevoerd, het 1e halfjaar heeft Irene Hetteling de
ledenadministratie verzorgd (hiervoor onze
dank). In het 2e halfjaar heeft Tom Beertsen het
stokje overgenomen. Tevens is er voor gekozen
om een ander softwarepakket aan te schaffen wat
gekoppeld kan worden aan de financiële
administratie. De invoering van het
ledenbestand heeft nogal wat tijd gekost, maar is
nu bij. Wel zijn er nog enkele verschillen met de
Atletiek Unie, maar die zullen op korte termijn
worden opgelost. Het ledenaantal is per saldo
licht gestegen t.o.v. 2010 en wel  met 6 leden. De
post “overige leden” betreft voornamelijk
juryleden.

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

Minipupillen 1 6 0 9 2
Pupillen( C+B+A) 68 7 4 59 7 5 7 6
Junioren C/D 5 0 64 64 6 1 63
Junioren A/B 34 32 26 25 26
Senioren 42 35 30 3 1 29
Masters 52 5 1 45 43 4 7
Recreanten 194 1 7 3 180 188 201
Overige leden 34
Totaal 475 435 404 432 444

Sportief Wandelen
Het jaar 2011 is voor dit onderdeel van de
vereniging toch een succesje.

Er zijn enkele nieuwe deelnemers gesignaleerd.
Zowaar zijn hiervan ook enkele mensen werkelijk
deelnemer (lid) geworden.
Vooral de maandagavond met Nordic Walking
mag zich in verdere belangstelling verheugen.
Als we op deze avond compleet zijn, zijn er
ongeveer 10 mensen die meelopen.
Hierbij zijn ook leden die op de woensdagavond
aan hardlopen doen.
De woensdagavond is meestal iets minder in trek,
dit komt dus ook van de mensen die dan willen
hardlopen.
Ook is er op deze avonden nog steeds ruimte
voor de leden, die het (tijdelijk) iets rustiger aan
willen doen.
De leden die ziek zijn geweest of herstellende zijn
van een blessure kunnen lekker gezond bezig zijn
bij de wandeltak.
Wij doen niet aan wedstrijden, alleen aan
wandelen met tussendoor enkele oefeningen.
Om deze reden is het verslag minder uitgebreid

dan van de atletiek groepen.
Immers bij ons valt niets te melden van records
of behaalde prijzen.
Wij willen iedereen die eens een keer wil
meelopen van harte uitnodigen  om toch eens de
stoute schoenen aan te trekken.
Het is best leuk en gezellig om met ons mee te
doen.

Laat het niet zo zijn dat onbekend, onbemind is.
Kom dus ook meemaken wat de wandeltak is.
Jetze Douwe
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JeugdcommissieJurycommissie

F

Hierbij het verslag van de jurycommissie van het
afgelopen jaar 2011.
Het was mijn eerste jaar als jury-coördinator. Ik
heb deze functie overgenomen van Paulien de
Wit.
Het was in eerste instantie even kijken hoe het
een en ander allemaal in zijn werk gaat, maar op
een gegeven moment heb je de het wel onder de
knie.
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 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.
Vooral het NK voor junioren was een wedstrijd
waar we met z’n allen met gepaste trots op terug
kunnen kijken.
Helaas zijn er een aantal mensen geweest die na
een lange tijd jurylid geweest te zijn, besloten
hebben om er mee te stoppen. Voor deze mensen
is een bedankje voor al die jaren dat ze aanwezig
zijn geweest niet meer dan logisch. Laten we
hopen (en er aan werken) dat de jongere garde
deze lege plekken weer op gaat vullen.
Voor het komende jaar hebben we 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.
Namens de jurycommissie,
Hans Bleeker.

De jeugdcommissie bestond in 2011 uit de
volgende mensen: Lillian Hauwert, Carla
Beertsen, Robin van Kalsbeek en Paulien de Wit.
Marica Onos verzorgde ook dit jaar de
clubrecords, het PR-klassement en de jeugdhoek
in de Sprinter voor de jeugdcommissie.
Paulien verzorgt het inschrijven voor
wedstrijden van de pupillen; Margreet Broersen
verzorgt het inschrijven voor wedstrijden van de
junioren.

De jeugdcommissie heeft in 2011 9x vergaderd.

De jeugdcommissie bestond in 2011 alleen nog
maar uit trainers. Wij zijn dan ook nog steeds
dringend op zoek naar ouders die een aantal
taken kunnen overnemen. Het inschrijven van de
pupillen zal door Guislaine Zwagemaker worden
overgenomen van Paulien de Wit, Ariadne
Mosselman zal het regelen van het vervoer op
zich gaan nemen in 2012.

Net als ieder jaar zijn er ook dit jaar weer
jeugdtrainers/hulptrainers gestopt, we zijn dus
nog op zoek naar nieuwe trainers. Tijdens de
zomervakantie zijn de trainingen dit jaar (op 3
trainingen na) weer gewoon doorgegaan.

Bij de pupillencompetitie ging dit jaar helaas
maar 1 team naar de finale; de meisjes pupillen
A1 (7e). Er mochten ook drie atleten individueel
meedoen.
De meisje junioren C & D, zijn derde geworden in
de gebiedsfinale, ook de jongens hebben met hun
kleine ploeg goed gepresteerd tijdens de
competities.
Bij de D-/ en C-spelen hebben de atleten van SAV
ook weer diverse medailles behaald en ook bij
het NK-meerkamp vielen er SAV-meiden in de
prijzen.
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Redactie Sprinter-vervolg Jeugdcommissie:

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 Wilde
Westen-kamp.
*In oktober heeft weer het
junioren”survivial”kamp plaatsgevonden. Het
vinden van een passende (niet al te dure) locatie
wordt al moeilijker,
*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
11 atleten zich geplaatst en is er 1 bronzen
medaille 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

In 2011 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 schrijft 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. Ook de vaste
rubrieken “Van het Bestuur”, “De Pen” en “FF
voorstellen” worden voor elk nummer op tijd
aangeleverd.

Voor het jaar 2011 kunnen we wederom zeggen:
het verliep als een speer! Dus hopen we dat het
ook voor 2012 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
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Kantinecommissie

wegwedstrijd
commissie

De eerste loop  op de kalender van 2011 was op
30 januari de Kaagloop in Wervershoof.  Het is
Johan Koomen die deze loop tot  in de puntjes
verzorgt en daarom is het voor ons die dag niet
veel werk meer. Het aantal deelnemers was goed
te noemen, vooral bij de jeugd was er veel
deelname.
De eerste van de vijf Dorpenlopen ging op 30
maart van start in Lutjebroek, waar gelukkig
redelijk veel jeugd  aan de start stond.
De tweede van de vijf werd gelopen in
Grootebroek. Het aantal deelnemers hier viel
tegen.
Zondag 10 april werd in dezelfde plaats de
Kloetloop  georganiseerd. Ook deze dag stonden
er minder mensen aan de start dan in
voorgaande jaren.
Op woensdag 13 april konden we het start- en
finishdoek ophangen in Bovenkarspel.
De vierde plaats waar op woensdag 20 april werd
gelopen was in Hoogkarspel.
Hier was het aantal deelnemers goed te noemen.
Er stond veel jeugd aan de start.
De laatste van de vijf Dorpenlopen werd gelopen
op 27 april in Venhuizen.
Door de lage opkomst hier, schrappen we
Venhuizen van de kalender. Hiermee willen wij
de schaatsvereniging in Venhuizen bedanken
voor al die jaren dat ze ons gastvrij hebben
ontvangen en voor de goede hulp. Het is jammer
dat er steeds meer kleinere lopen verdwijnen van
de kalender. De grote evenementen zijn meer in
trek.
De commissie kon een tijdje op vakantie tot
november.

Op 20 november konden we een parcours
uitzetten in het Streekbos.
Dit was het tweede jaar dat hier werd gelopen en
de deelnemers waren heel tevreden.
De laatste loop op de kalender van SAV was op
18 december in Westwoud. Met die dag een
opkomst van 39 lopers en 12 minder
medewerkers was het in Westwoud ook de laatste
keer. Daarom willen wij de schaatsvereniging
Westwoud/Oosterblokker bedanken voor al die
jaren dat ze ons hebben geholpen.

We hopen niet dat het met de kleinere lopen in de
regio nog minder wordt en dat ze allemaal
verdwijnen van de kalender.

De wegwedstrijdcommissie

- 3 april trainingspakkenwedstrijd: goed
verlopen.
- Kloetloop op 10 april: vrij rustig in de kantine,
ondanks de redelijke deelname; 1 medewerker
achter de bar zou voldoende geweest zijn.
- 16 april leuke CD-wedstrijd met een goede
omzet voor de kas: te weinig personeel in de
kantine.
- 21 mei tijdens de Pupillencompetitie voldoende
mensen voor kantinedienst.
- 28 mei avondwedstrijd Schadebergcircuit met
goede deelname maar matige omzet.
 - Jeugdscholympische dag weinig deelname,
regenachtig weer, dus weinig verdiend.
- 4 september NK teams Ajunioren: zeer drukke
wedstrijd ook in de kantine druk met 12
medewerkers in de kantine. Zeer goede omzet en
tevrede gezichten.
- Clubkampioenschappen op 2 okt was vrij rustig:
2 personen achter de bar, maar helaas een
matige omzet.
- 26 oktober scholierenveldloop: lage omzet
door te weinig deelname.

Dit jaar werden  ook weer enkele keren
klaverjasavonden georganiseerd, redelijke
deelname.

Dank aan alle vrijwilligers die kantinediensten
gedraaid hebben, en we hopen dat we volgend
jaar ook weer op jullie kunnen rekenen.

Voor het komende jaar staat er weer een aantal
wedstrijden op het programma waar we dan weer
de kantinediensten voor verzorgen.

Ria Struijs
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Vrijwilligers

Dit jaar hebben we ons voornamelijk bezig
gehouden met het in kaart brengen van de
bestaande commissies en de vrijwilligers die
hierbij betrokken zijn.
Dit geldt zowel voor de vaste vrijwilligers die
wekelijks werkzaamheden voor de club
verrichten als voor de vrijwilligers die af en toe
hand- en spandiensten verrichten.
Hier ging toch behoorlijk veel tijd in zitten, en
dan merk je pas hoeveel commissies in de
vereniging zitten en nog belangrijker ook het
grote aantal vrijwilligers, die hier deel van
uitmaken. Wat ook opmerkelijk is, is dat er een
grote verscheidenheid aan commissies is en dat
je toch elke keer weer dezelfde namen
tegenkomt. Dat betekent dus dat er een kleine
groep mensen is die heel veel werk voor zijn/
haar rekening nemen en er een hele grote groep
is die af en toe iets doen.
Verder zijn we bezig om de structuur van de
bestaande commissies te verbeteren, soms
commissies samenvoegen en wellicht ook nieuwe
commissies toevoegen.
In november zijn we begonnen met een cursus
van de Atletiekunie voor het werven van
vrijwilligers (we zijn met z’n vieren: John de Wit,
Saskia Essen-Boon, Peter Reus en mijzelf). Dit
doen we samen met twee mensen van AV Edam,
bij ons in het clubgebouw. Het grote voordeel
daarvan is dat we professioneel begeleid worden
en dat er dan ook meer druk op de ketel staat
omdat we ons aan een bepaald schema moeten
houden. Als het goed is hebben we straks een
groot arsenaal aan vrijwilligers die met enige
regelmaat bepaalde werkzaamheden of functies
voor SAV gaan vervullen. We zijn volop bezig
maar nog lang niet klaar, dus dit jaar zal het jaar
van de waarheid worden.
Namens de vrijwilligerscommissie,
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 2012
Algemeen lid Peke de Vries 1999 2014
Algemeen lid Tom Beertsen 1999 2014
Algemeen lid Cees Meijer 2009 2012
Algemeen lid Margreet Broersen 2008 2013

Kascontrolecommissie:

Tine Eggers voorzitter
Hans Schouten algemeen lid
Gertjan Onos reserve

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

Gouden sprinter:
Obe van der Klei

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

Bronzen sprinter:
Bert van Elswijk, 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 en Paulien de
Wit.

Keien:
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 en
Marloes Duijn.


