Jaarverslag WOC 2020
Het jaar 2020 was een atletiekjaar, zoals we als Wedstrijd Organisatie Commissie nog
niet hadden meegemaakt. De cross-wedstrijden van de Broos van Erp competitie en de Joe Mann
Bosloop konden nog wel georganiseerd worden, maar alle baanwedstrijden moesten i.v.m. de
corona-uitbraak worden afgelast. Aan het eind van een leeg wedstrijdseizoen konden in september
alleen de Pupillen avondwedstrijden en de Outdoor clubkampioenschappen nog worden gehouden.
We hopen, met alle atleten, dat de situatie het komende jaar verbetert waardoor we onze taak: het
organiseren van wedstrijden binnen AVGM, weer kunnen gaan uitvoeren.
Onze commissie bestond dit jaar uit:
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Carlo Flapper
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Ingrid Brekelmans
Wedstrijdsecretariaat
Jo van Meurs
Wedstrijdsecretariaat
Martin Versteeg
Wedstrijdsecretariaat
Karin Waterkamp
Wedstrijdsecretariaat / Wedstrijdleider
Frank Abbink
Joe Mann Bosloop
Jo heeft te kennen gegeven na 10 jaar te willen stoppen. Gelukkig zijn er na de zomer twee nieuwe
leden gevonden om onze commissie te versterken: Ilonka de Bresser en Fred Louwers.
In plaats van de 12 geplande maandelijkse vergaderingen hebben we er dit jaar slechts 7 gehad.
Daarnaast hebben verschillende WOC-leden, i.v.m. het organiseren van evenementen, enkele
vergaderingen bijgewoond met andere verenigingen (o.a. Circuit 14, de Kempische Crosscompetitie
en de Indoor clubkampioenschappen).
Hieronder een overzicht van de georganiseerde wedstrijden van het seizoen 2020 (te beginnen met
de crossen in najaar 2019). 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
9-nov
15-dec
12-jan
26-jan

Wedstrijden seizoen 2020
Vijverloop
Putjesbergen
Blokhutloop
Joe Mann Bosloop
Broos van Erp Crosscompetitie
7-sept Avondwedstrijden pupillen en D junioren
9-sept Avondwedstrijden pupillen en D junioren
27-sept Outdoor clubkampioenschappen

Deelnrs. GM
Jury
Deelnrs. GM Jury
99
90
4
90 87
92
84
4
93 87
102
92
4
82 74
380
61
11
355 58
101
94
88 84
60
60
17
56 56
58
58
19
56 56
81
80
26
83 82

Grijs gearceerd = seizoen 2019
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4
4
4
11
22
17
27

De genoemde aantallen zijn de atleten die aan de start zijn verschenen.
Een paar opmerkingen over de wedstrijden:
• van de niet-leden zijn er 7 die, buiten mededinging, aan 2 of 3 crossen hebben deelgenomen.
• met name het niet doorgaan van de kermismeerkampen is door diverse deelnemers
betreurd, zowel door verschillende masters als door atleten die zich op de kermis verheugd
hadden.
• bij de clubkampioenschappen werden het gezellig samen sporten (met belangstelling van
ouders en grootouders) en de seizoensafsluiting met een barbecue node gemist.
Onze EHBO-ploeg bestond dit jaar uit de 5 vaste leden: Ariënne, Ans, Fred, Helly en Joep. Doordat
veel wedstrijden niet doorgingen kwamen we niet in de problemen, maar voor de toekomst blijven
we op zoek naar aanvulling en zullen, waar nodig, een beroep doen op de EHBO-vereniging.
Ook in financieel opzicht was 2020 een jaar waarover weinig te melden valt, behalve dat Anja als
penningmeester ons weer regelmatig op de hoogte hield van de financiële stand van zaken.
We prijzen ons gelukkig dat we bij de organisatie ook dit lastige jaar weer gesteund werden door een
groot aantal vrijwilligers die hielpen bij materiaalverzorging, baanonderhoud, jurering, EHBO en
andere ondersteuning. We willen hen daarvoor vanaf deze plaats van harte danken.
Namens de WOC,
Herman Wester, secretaris

Jury Coördinator
Als JuCo sluit ik me graag aan bij de woorden van onze WOC secretaris. Toch enkele lichtpuntjes:
We hadden in april een bijeenkomst gepland waarbij de (nieuwe) reglementen zouden worden
toegelicht en waarbij we zoals gebruikelijk de kennis over de bestaande reglementen in de vorm van
een multiple choice quiz op wilden frissen. Helaas ging dit niet door, maar met een digitaal
alternatief hebben we toch een kleine twintig juryleden bereikt, waarvan de beste 5 beloond werden
met een doos Merci.
Later hebben nog enkele andere juryleden de bijscholing van de AU gevolgd. Qua vraagstelling bleek
de quiz van de AU , met onze goedkeuring overigens, nagenoeg gelijk te zijn aan onze quiz.
Een ander lichtpuntje was dat toen ik de balans opmaakte wie er dit jaar, met dit beperkte aantal
wedstrijden, allemaal actief zijn geweest, bleek dat slechts vier van de vierenvijftig juryleden niet
actief zijn geweest.
Zoals ik schreef hadden we 54 juryleden op de lijst staan. Intussen zijn er daar weer twee van
afgevoerd o.a. door verhuizing.
In 2021 hopen we weer een cursus te kunnen verzorgen waarmee we weer extra aanvulling voor ons
korps kunnen opleiden. Doorlopend is het nodig dat nieuwe mensen worden opgeleid. Zowel uit de
hoek van baanatleten als vanuit loop- en wandelatleten. En natuurlijk zijn belangstellende ouders
van jeugdatleten zeer welkom.
De functie van JuCo wordt vacant. Vorig jaar heb ik aangekondigd dat ik hiermee ga stoppen. En dus
ben ik op zoek naar vervanging voor een taak die ik, denk ik, intussen tien jaar met erg veel plezier
gedaan heb. In eerste instantie zoek ik mijn opvolger binnen ons korps. Tijdens de jaarvergadering
hoop ik te kunnen berichten of dit gelukt is.
Ben Saris
Jury Coördinator AVGM
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Materiaal
Materiaal
Ook wat materiaal betreft was 2020 een bijzonder jaar. Gezien de onzekerheid die 2020 bracht zijn
aanvankelijk de bestellingen uitgesteld. Tegen de zomer zijn voor Baan en Bootcamp toch (in goed
overleg met de penningmeester) de bestellingen geplaatst. Als gevolg van de lockdown is een run
ontstaan op gewichten en fitnessmaterialen. Gevolg is dat voor het krachthonk niet alle gewenste
materialen besteld konden worden en dat de materialen die wel besteld zijn in sommige gevallen
extreem lange levertijden hadden.
Voor de wedstrijden is een 2e hordekar (identiek aan de kar die in 2019 is gekocht) besteld.
Daarnaast zijn voor het meters maken (Athletics Champs) nieuwe afstandsborden gemaakt. Verder is
het aanschaffen van wedstrijdmaterialen omwille van de corona-maatregelen uitgesteld. Niet
aangeschafte materialen zijn opnieuw begroot voor 2021.
Baangeluid
Komende jaren willen we het geluid op onze accommodatie verbeteren. Tijdens de verbouwing van
de kantine is hier in de nieuwe geluidskast al rekening mee gehouden, daarin is ruimte voor een
extra versterker vrijgehouden. Dit jaar zijn 8 nieuwe speakers aangeschaft. Om deze speakers ook
daadwerkelijk te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om in 2021 (maatwerk) beugels en een extra
versterker aan te schaffen. We beschikken dan over 2 versterkers voor buiten, die qua capaciteit
sterk genoeg zijn om het aantal speakers in de masten verder uit te breiden. Streven is om gefaseerd
in 2021 en 2022 het geluid verder uit te breiden.
Bootcamp
Enkele jaren geleden is gestart aan de bouw van een bootcamptoestel. In 2020 is hier verder aan
gewerkt. Eind 2020 is het toestel zover afgerond dat in het toestel nu ook bootcampmaterialen
opgeborgen kunnen worden.
Accommodatie
• De discuskooi is begin 2020 in opdracht van de gemeente Best vervangen. Dit was een
noodzakelijke aanpassing i.v.m. een wijziging in het wedstrijdreglement.
• Er zijn door ons zelf enkele nestkastjes voor koolmezen opgehangen nabij het bootcampveld.
Dit om meer koolmezen aan te trekken en hopelijk op deze manier overlast van
processierupsen terug te dringen. De gemeente Best heeft verspreid door Best op veel
plaatsen ook nestkasten opgehangen. Rondom onze accommodatie is dit niet gedaan omdat
hier processierupsen ook actiever bestreden worden (o.a. d.m.v. wegzuigen).
• In september heeft een voorinspectie van onze accommodatie (uitgevoerd door de
AtletiekUnie, in opdracht van de gemeente Best) plaatsgevonden. Op een aantal punten is
onze accommodatie afgekeurd. De gemeente zorgt ervoor dat voor de start van het nieuwe
seizoen deze punten zijn verholpen en dat de definitieve keuring plaats heeft gevonden. We
zijn hierover in goed overleg met de gemeente en ondersteunen daar waar mogelijk.
• Als vereniging voeren we ‘zelfwerkzaamheid’ uit op de accommodatie. Dit houdt in dat we
klein groenonderhoud zelf doen. We mogen hierbij geen chemische middelen gebruiken.
Gezien de grote hoeveelheid ‘tegelstroken’ hebben we bij de gemeente gevraagd om een
borstelmachine.
• In opdracht van de gemeente wordt jaarlijks de baan gereinigd. Afgelopen jaren is dat steeds
in het najaar uitgevoerd. De gemeente heeft voorgesteld om deze reiniging te verzetten naar
het voorjaar. Mosvorming is door de gemeente bestreden met heet water.
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Omwille van de corona-maatregelen zijn diverse tijdelijke aanpassingen gedaan aan de
accommodatie. Van eenrichtingsverkeer tot het aanleggen van een waterleiding voor een
extra handenwasvoorziening.
In de hoek achter op onze accommodatie is in december gestart met voorbereidende
werkzaamheden voor de plaatsing van een zendmast. We leveren daar een hoek van ca.
10x10 meter in.

Gebouw
In en rond het gebouw is regulier klein onderhoud uitgevoerd. Denk aan het vervangen van lampen,
het herstellen van een defecte regenpijp, het netter bevestigen van bekabeling van de zonnepanelen,
het vervangen van defecte bewegingssensoren voor verlichting en het vervangen van gasslangen bij
de keukenapparatuur. Daarnaast is in de keuken boven de apparatuur een RVS-wandplaat bevestigd.
Klussen en groenonderhoud
Sinds eind 2019/begin 2020 hebben we de ‘Klussenapp’ in gebruik. In de AVGM-Nieuwsbrief wordt
hier ook regelmatig voor geadverteerd. Doel is laagdrempelig om hulp te kunnen vragen bij
allerhande klussen. Omwille van de corona-maatregelen zijn weinig klussen in groepsvorm opgepakt.
De in de klussenapp gedeelde klussen betroffen afgelopen jaar vooral oproepen voor
groenonderhoud.
Namens de materiaalploeg,
Martin Nijkamp

Conditio
Nadat AVGM de organisatie van de maandelijkse Conditio Trimloop in 2019 met succes had
overgenomen van sportvereniging Conditio, begonnen wij 2020 vol goede moed. Bedoeling was om
het aantal deelnemers van de trimloop over 3 en 6,7 kilometer in de bossen bij Joe Mann langzaam
maar zeker uit te breiden naar ongeveer 100 deelnemers per maand. Onze pijlen waren daarbij
voornamelijk gericht op deelname van eigen leden.
Na de editie van maart werd alles anders. In augustus zijn we toch weer met de nodige
voorzorgsmaatregelen begonnen maar helaas heeft dit slechts drie maanden mogen duren. Sinds
november ligt alles weer stil en is het maar de vraag wanneer en hoe we weer verder kunnen.
Het aantal deelnemers bij de edities van augustus, september en oktober viel, gezien de
omstandigheden, beslist niet tegen. In oktober hadden we circa 70 deelnemers.
Bij iedere editie wordt een beroep gedaan op 5 tot 6 vrijwilligers. Het is heel fijn dat ook in dit
bijzondere jaar de bereidheid om te helpen geen probleem is geweest. We zijn daar deze mensen
heel dankbaar voor.
We hopen jullie snel weer te zien bij de maandelijkse AVGM Conditio Trimloop.
Bob van Koetsveld
Organisatie
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