Jaarverslag WOC 2019
De wedstrijd-organisatie-commissie bestond dit jaar opnieuw uit:
Leo van der Staak
Voorzitter
Herman Wester
Secretaris
Anja Tange
Penningmeester en wedstrijdsecretariaat
Ben Saris
JuCo
Martin Nijkamp
Materiaal – Onderhoud
Koen v.d. Boomen
Materiaal – Onderhoud
Jozef van Stiphout
Parcoursafzetting cross- en wegwedstrijden / Materiaal
Carlo Flapper
Coördinator opbouw wedstrijden / Materiaal
Ingrid Brekelmans
Wedstrijdsecretariaat
Jo van Meurs
Wedstrijdsecretariaat
Martin Versteeg
Wedstrijdsecretariaat
Karin Waterkamp
Wedstrijdsecretariaat / Wedstrijdleider
Frank Abbink
Joe Mann Bosloop
Ook in 2019 heeft de WOC maandelijks vergaderd. Daarnaast hebben verschillende WOC-leden,
i.v.m. het organiseren van evenementen, een aantal andere vergaderingen bijgewoond, zowel
binnen de vereniging (Kermismeerkampen), als met andere verenigingen (o.a. Circuit 14, de
Kempische Crosscompetitie en de Indoor clubkampioenschappen).
Hieronder een overzicht van alle georganiseerde wedstrijden van het seizoen 2019 (te beginnen met
de crosses in najaar 2018). Daarbij zijn vermeld het aantal deelnemers (totaal en vanuit de eigen
vereniging), en het aantal juryleden dat actief was. Ter vergelijking zijn ook de aantallen van vorig
jaar opgenomen.
Datum
17-nov
1-dec
13-jan
27-jan
10-mrt
8-apr
10-apr
17-mei
1-jun
22-juni
5-7-jul
26-aug
28-aug
1-sep
22 sep

Wedstrijden seizoen 2019
Vijverloop
Putjesbergen
Blokhutloop
Joe Mann Bosloop
Broos van Erp Crosscompetitie
Indoorclubkampioenschappen
Avondwedstrijden pupillen en D junioren
Avondwedstrijden pupillen en D junioren
Circuit 14
Athletic Champs
Competitiewedstrijd (C/D)
Kermismeerkampen
Avondwedstrijden pupillen en D junioren
Avondwedstrijden pupillen en D junioren
Zuid-Ned kampioenschappen Sen. en B-Jun.
Outdoor clubkampioenschappen

Deelnrs. GM
Jury
Deelnrs.
90
87
4
113
93
87
4
113
82
74
4
94
355
58
11
428
104
173
63
9*
171
62
62
22
51
62
62
17
55
137
29
18
127
179
39
14
219
207
18
21
219
263
21 44-45
248
56
56
22
63
56
56
17
69
213
17
25
219
83
82
27
75

GM Jury
109
4
108
4
87
4
60
9
101
60
16
51
19
55
16
25
17
40
14
8
22
32
42-45
63
19
69
18
15
24
75
28

Grijs gearceerd = seizoen 2018 *= GM jurleden
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N.B. In de genoemde aantallen is geen rekening gehouden met afmeldingen/niet op komen dagen.
Een paar opmerkingen over de wedstrijden:









Het aantal deelnemers aan de crosscompetitie is helaas weer afgenomen. Daar staat tegenover
dat de maandelijkse Conditio Trimloop, waarvan GM dit jaar de organisatie heeft overgenomen,
wel een stijgende lijn toont.
De organisatie van de indoor clubkampioenschappen was in handen van AVV (Valkenswaard). Ze
werden opnieuw gehouden in de sporthal in Best. Dat betekende dat met name onze
materiaalploeg weer aan de bak moest.
De eerste avondwedstrijd begon nat en met onweer, maar het enthousiasme van de jeugdige
atleetjes leed daar gelukkig niet onder.
De masters vormen inmiddels een vast onderdeel bij de KMK. De betreffende atleten komen
graag naar Best. Verder was de kermis gelukkig weer te bezoeken op de zaterdagavond. De
verhoogde kosten voor BBQ en ontbijt waren reden voor een aantal deelnemers om daarvan af
te zien.
De najaars-avondwedstrijden werden onder prima weersomstandigheden afgewerkt. Het
onderdeel discuswerpen was toegevoegd, omdat er weinig gelegenheden zijn om hiervoor een
prestatie neer te zetten.
Tijdens de ZNK was de materiaal-ploeg maar met een beperkt aantal mensen aanwezig. Door
extra aanpoten en wat helpende handjes is een en ander toch goed verlopen.
Bij de afsluitende clubkampioenschappen bleek een gebrek aan begeleiding. Verder is ook deze
wedstrijd goed verlopen.

Onze EHBO-ploeg bestond dit jaar uit 5 vaste leden: Ariënne, Ans, Fred, Helly en Joep. Er is gezocht
naar leden/ouders die kunnen helpen. Helaas heeft dit nog onvoldoende resultaat gehad. We blijven
op zoek naar aanvulling en zullen, waar nodig, een beroep doen op de EHBO-vereniging.
Anja houdt ons als penningmeester maandelijks op de hoogte van de financiële stand van zaken.
Door steeds kritisch op de uitgaven te blijven, zijn we dit jaar in geslaagd wel binnen de begroting te
blijven.
We willen ons met het hele team ook komend jaar weer inzetten om bij AVGM een aantal goed
georganiseerde en goed bezochte wedstrijden te verzorgen. We rekenen daarbij zeker ook op een
grote, enthousiaste deelname uit de eigen vereniging.
We prijzen ons gelukkig dat we bij die organisatie ook dit jaar weer gesteund werden door een groot
aantal enthousiaste vrijwilligers, die zich inzetten voor materiaalverzorging, baanonderhoud,
jurering, EHBO en andere ondersteuning. We willen hen daarvoor vanaf deze plaats van harte
danken.
Namens de WOC,
Herman Wester, secretaris
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Jury Coördinator
In het jaarverslag van de secretaris van de WOC hebt u kunnen lezen welke wedstrijden er in 2019
georganiseerd zijn en met hoeveel juryleden dat zo'n wedstrijd tot een goed einde kan worden
geleid. Onze onderlinge wedstrijden, alsmede de Joe Mann Bosloop kunnen we met ons eigen
jurykorps behappen. Bij bijna alle overige wedstrijden moeten we de hulp van buitenaf inroepen en
gelukkig hebben we flink wat mensen van buitenaf die ons jaarlijks komen helpen. Daar staat
tegenover dat ook onze juryleden actief zijn bij competitiewedstrijden elders en enkele officials van
ons zijn actief bij onze zusterverenigingen.
Ons korps bestond dit jaar uit 56 juryleden. De afgelopen vijf jaren hebben we 10 juryleden
ingeleverd. Van de 56 gediplomeerde juryleden waren er 54 minimaal één maal actief. We hebben
dit jaar twee juryleden afgevoerd wegens inactiviteit. Gelukkig hebben we ook weer drie nieuwe
juryleden kunnen verwelkomen, zowel voor de Athletics Champs wedstrijden als voor de "normale"
wedstrijden. Uiteraard blijft het zaak dat we ons korps op niveau houden en daarom zullen we ook
komend jaar weer een cursus gaan verzorgen. Met name de harkers en latopleggers die ons dit jaar
weer behulpzaam waren tijdens avondwedstrijden en clubkampioenschappen, en aangetoond
hebben af en toe een handje te willen helpen, zouden we graag "inlijven" om dat ook als
gediplomeerd jurylid te willen komen doen.
Waarbij ik nog maar even meld dat je, als je eenmaal jurylid bent, echt niet elke wedstrijd aanwezig
hoeft te zijn. Zo'n drie of vier wedstrijden per jaar, waar je eigen kind actief is, volstaat over het
algemeen om onze wedstrijden te kunnen draaien. En meestal ben je er dan toch en als jurylid zit je
boven op de wedstrijd.
Waardering. Veel atleten hebben een bedankje over na afloop van hun wedstrijd. De winnaar (bij
hoog) geeft de jury vaak een handje. Een goede traditie. Daar moet je het ongeveer mee doen. En
daar doen we het ook voor. De atleten een leuke, goed georganiseerde en gejureerde wedstrijd
bezorgen. Daarnaast wordt een van ons tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet als
waardering voor de bewezen diensten. Dit jaar was dat Carlo Flapper. Carlo verzorgt de opbouw van
het wedstrijdveld voorafgaande aan de wedstrijd. En hoewel hij als jurylid zelden actief is heeft hij de
cursus gevolgd en de kennis die hij daar heeft opgedaan kan hij mooi gebruiken tijdens het uitzetten
van het veld. De beker die hij kreeg is ook een beetje voor ons allemaal. Een geslaagde wedstrijd
straalt op ons allemaal af. En wat dat betreft heeft GM met haar organisatie en haar juryleden een
naam hoog te houden.
Ben Saris
Jury Coördinator AVGM

Materiaal
Materiaal – beheer en opslag
Er zijn afgelopen jaar geen grote aanpassingen gedaan aan de opslag van materialen, op kleinere
opruimacties na. Het feit dat, zoals benoemd in het verslag van vorig jaar, onze externe opslagruimte
is komen te vervallen heeft niet tot problemen geleid.
Materiaal – wedstrijden
Evenals in 2018 is materiaal voor de Athletics Champs aangeschaft. Dit jaar waren dat 14 speciale
Athletics Champs hordes (dezelfde als die we voor de training al enige tijd hebben). Het laatste wat
we nu voor de Athletics Champs nog nodig hebben is (vaste) bestickering voor op de pylonen t.b.v.
meters maken en de teamestafette.
Daarnaast is dit jaar een eerste nieuwe hordekar aangeschaft. Hiervoor is samen met onze
leverancier een maatwerkoplossing geleverd. Op deze kar kunnen nu in totaal 40 hordes, dat houdt
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in dat we in plaats van 3 maar 2 hordekarren nodig hebben (dat scheelt 1500 euro op de totale
aanschaf).
In 2018 is een meettool aangeschaft voor de eigen wedstijdmaterialen van atleten. In 2019 is de
weegschaal vervangen. Deze was dusdanig oud dat onderhoud niet langer mogelijk was. We
beschikken nu over uitstekend materiaal om tijdens wedstijden de werpmaterialen te keuren.
Voor de overige materialen geldt dat zoals ieder jaar op beperkte schaal vervanging van materialen is
begroot, om te kunnen borgen dat we bij onze wedstrijden kwalitatief goed materiaal kunnen
bieden.
Materiaal – Baanatletiek (training)
Voor Baanatletiek is de grootste verandering in het krachthonk geweest. Er zijn 3 grotere apparaten
vernieuwd en er is kleiner krachtmateriaal aangeschaft. Qua trainingsmateriaal is het beperkt
gebleven tot op beperkte schaal vervanging van (klein) trainingsmateriaal.
Accommodatie & gebouw In 2019…
 Samen met de verbouwing van de kantine is ook de geluidsinstallatie vervangen. Daar waar we
voorheen voor binnen (kantine) en buiten (baan) aparte installaties hadden is dit tegenwoordig
één (compleet nieuwe) installatie. Het is nu mogelijk om tijdens wedstijden in de kantine (ook)
de microfonist te laten horen die buiten op het veld aanwezig is.
 De Narrowcasting die we in 2018 in de hal hebben aangelegd is uitgebreid met een scherm
achter de bar.
 De spandoeken bij de entree zijn vervangen. Deze waren versleten. Daarnaast is het
welkomstbord vervangen door een spandoek aan de gevel.
 In de perkjes voor het clubhuis is automatische beregening aangelegd. Dit om te zorgen dat de
beplanting ook de hete zomers (beter) overleeft.
 Er is overleg met de gemeente en leveranciers opgestart over de vervanging van de discuskooi.
Dit is vereist in 2020, i.v.m. een aanpassing in het wedstrijdreglement. De kooi moet minimaal 6
meter hoog zijn, i.p.v. de huidige 4 meter.
Vrijwilligers
We hebben dit jaar mogen rekenen op veel vrijwillige hulp bij onze evenementen. Wel was het dit
jaar lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn enkele vaste vrijwilligers gestopt, zowel wat
betreft het opbouwen van de crosswedstrijden, als met de baanwedstrijden. In de organisatie van
een wedstrijd zit veel voorbereiding en ook bij het opbouwen en afbreken komt veel werk kijken.
Hetzelfde geldt voor het groenonderhoud, en het algemeen onderhoud aan het clubgebouw en onze
accommodatie. Coördinerende rollen hierin werden ook in 2018 weer ingevuld door Jan van
Kasteren wat betreft het groenonderhoud, Carlo Flapper wat betreft wedstrijdopbouw, Jozef van
Stiphout wat betreft de parcoursen en Koen van den Boomen en Martin Nijkamp wat betreft
materiaalbeheer en onderhoud.
Samen met Tom van Schijndel is een voorstel uitgewerkt om met een ‘GM Klussengroep’ op
WhatsApp te gaan starten. In deze groep, waar iedere GM’er (of ouder, verzorger etc.) zich toe kan
laten voegen zullen we in 2020 klussen posten waar we hulp bij kunnen gebruiken. Doel is om zo
laagdrempelig mogelijk en zonder enige verdere verplichting daar waar nodig extra handjes te
vragen.
Namens de materiaalploeg,
Martin Nijkamp
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Conditio
Vanaf januari 2019 heeft AVGM de organisatie van de maandelijkse Conditio Trimloop overgenomen
van sportvereniging Conditio. De trimloop over 3 en 6,7 kilometer in de bossen bij Joe Mann kent een
traditie van meer dan 50 jaar. Het karakter van - en de sfeer rondom - de trimloop zorgt voor een
trouwe schare deelnemers. We hebben er dan ook voor gekozen om voorzichtig te zijn met
veranderingen en hebben in de loop van het jaar met kleine stapjes uiting gegeven aan de overgang.
Verdere veranderingen, aanpassingen en “moderniseringen”, waarvan sommige noodzakelijk (denk
aan AVG, digitalisering en andere), zullen in 2020 en volgende jaren met de nodige aandacht en
geleidelijkheid doorgevoerd worden.
Een positieve trend zit in het aantal deelnemers. Waren er begin 2019 nauwelijks 50 deelnemers; in
de maanden september en oktober deden er zo’n 65 mensen mee en de laatste 2 maanden van het
jaar hadden we zelfs bijna 80 deelnemers. Een en ander resulteert in bijna € 1.300 aan inkomsten in
2019.
Met meer deelnemers uit eigen AVGM-gelederen en een aantal nieuwe gasten van buiten onze
vereniging streven we naar gemiddeld 100 deelnemers per maand in 2020. Middels promotie via
publicaties, flyers maar ook van onze leden en trainers, moet dit een haalbaar streven zijn.
Bij iedere editie wordt een beroep gedaan op 5 tot 6 vrijwilligers. Het is heel fijn dat dit tot nu toe
heel goed loopt. Er zijn een aantal mensen waar we (bijna) iedere maand op kunnen rekenen en daar
zijn we deze mensen heel dankbaar voor.
Bob van Koetsveld
Organisatie
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