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Jaarverslag Secretaris 2020 
 
 
De samenstelling van het bestuur ziet er sinds de jaarvergadering 2020 als volgt uit:  
Voorzitter  Paul Hoen 
Secretaris  Ingrid Wouters – de Haan  
Penningmeester Nico Leijtens   
Voorzitter baan  Carola Janssen 
Voorzitter lopen Kathinka van Dijk  
Voorzitter wandelen Henk Plasman 
 
Hedwig Harks was tot 3 juli 2020 als secretaris onderdeel van het bestuur.  
 
Corona crisis 
2020 stond vooral in het teken van het Corona virus. Op 12 maart werd AVGM als gevolg van 
landelijke maatregelen gedwongen alle trainingen en activiteiten te annuleren en de accommodatie 
te sluiten. Toen half april bekend werd dat de maatregelen voor de jeugd t/m 18 jaar versoepeld 
gingen worden, zijn protocollen opgesteld voor AVGM. De protocollen van de Atletiekunie zijn 
hiervoor de basis. Ook is onze accommodatie door Martin Nijkamp en Koen van den Boomen in 
sneltreinvaart ingericht naar geldende Corona maatregelen. Op 6 mei kon de jeugd weer starten met 
trainen en op 18 mei ook de volwassenen. Helaas liepen vanaf de zomer de Corona besmettingen in 
Nederland weer op, waardoor 28 september de kantine gesloten moest worden. Een nieuwe 
gedeeltelijke lockdown was vanaf 14 oktober van invloed op de activiteiten van AVGM. Volwassenen 
mochten enkel in kleine groepjes (4 en later 2 personen) trainen. Op 15 december is een harde 
lockdown ingegaan, waardoor het bestuur in overleg met de trainers heeft besloten om de 
gezamenlijke trainingen en activiteiten voor de lopers (incl. bootcamp) en wandelaars tijdelijk stil te 
leggen. 
 
Vergaderingen 
De Corona crisis heeft ook veel veranderd in de vergadercultuur binnen AVGM. In 2020 is het bestuur 
8 keer in vergadering bijeen geweest. Bij deze vergaderingen was ook Leo van der Staak (voorzitter 
van de WOC) een deel van de vergadering aanwezig. Het bestuur heeft daarnaast 5 
bestuursvergaderingen digitaal gevoerd.  
Bovenop de reguliere maandelijkse bestuursvergaderingen zijn diverse keren digitale 
spoedvergaderingen gepland, gekoppeld aan de persconferenties van de Rijksoverheid in verband 
met wijzigingen in de Corona maatregelen. Protocollen en wijzigingen daarop zijn gepubliceerd op 
onze website. Daarnaast zijn onze leden via trainers en Social Media geïnformeerd. 
Martin Nijkamp heeft in november aan het bestuur een demonstratie over de mogelijkheden van de 
server van AVGM gegeven. De server is een veilige omgeving voor onze verenigingsbestanden. 
Gefaseerd zal de server door het bestuur en commissies gebruikt gaan worden. De 
ledenadministratie en de boekhouding worden opgeslagen in de All-United cloud. 
 
Commissies 
Binnen de vereniging wordt gewerkt met veel commissies die allemaal zelfstandig hun werk doen. 
Voor iedere commissie is er een bestuurslid vast aanspreekpunt en als dat nodig is vindt er periodiek 
overleg plaats. De verschillende commissies presenteren allemaal hun eigen jaarverslag. Dit verslag 
richt zich daarom op de eerste plaats op zaken waarbij het bestuur in zijn geheel betrokken is 
geweest.  
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Ledenaantal 
Per 31 december 2020 telde onze vereniging 523 leden, waarvan 10 ereleden. Onze vereniging 
kromp dit jaar met 42 personen, terwijl we vorig jaar een groei kenden van 28 personen. 
We schreven 61 nieuwe leden in, waarvan circa een derde onder de 10 jaar is. In 2019 kende de 
vereniging nog 108 nieuwe leden. Ook hebben iets meer leden hun lidmaatschap gezegd, namelijk 95 
in 2020 tegenover 80 in 2019. Begin 2020 ontvingen we het bericht dat op 23 december 2019 Wicher 
Timan is overleden. Hij was bij AVGM actief als loper. In de bijlage is opgenomen hoe het 
ledenbestand zich in 2020, en voorgaande jaren, ontwikkelde.  
De Corona crisis zal zeker van invloed zijn op de ontwikkeling van ons ledenaantal in 2020. 
Desalniettemin zet het bestuur in 2021 extra in op ledenbehoud en ledenwerving om zo een verdere 
krimp te voorkomen. 
 
Overleg met de gemeente 
In 2020 is in opdracht van AVGM een gratis Energiescan op onze accommodatie uitgevoerd. Naar 
aanleiding hiervan is het overleg over de verlichting rondom de baan voortgezet. De aanpassing van 
de verlichting rondom de baan naar LED heeft de gemeente gepland voor medio 2021. Het GM-
rondje, 5 km met als startpunt de atletiekbaan, heeft een update nodig. Ook hiervoor is het overleg 
met de gemeente opgestart. In het kader van de steeds wijzigende Corona maatregelen is frequent 
ons pakket maatregelen ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. 
De gemeente heeft ons medegedeeld dat er een zendmast op onze accommodatie wordt geplaatst; 
deze grond is in eigendom van de gemeente. Met de gemeente wordt ook overlegd over de 
aanpassing van de toiletten en de kleedkamers in het oude gedeelte van ons clubgebouw. 
 
Nieuwe wetgeving 
De overheid heeft nieuwe wetgeving aangekondigd, namelijk de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. De wet gaat naar verwachting 1 juli 2021 in. Het bestuur heeft hierover een eerste 
webinar van de NOC NSF gevolgd en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.  
 
Verklaring omtrent het gedrag 
Als club hechten we veel waarde aan het veilig en vertrouwd kunnen sporten van onze leden. We 
hebben een vertrouwenspersoon (zie ander jaarverslag), maar ook vragen we van alle trainers en 
vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen (jongeren, specials) een Verklaring omtrent het 
Gedrag. Dit jaar hebben we voor 13 trainers / vrijwilligers een VOG aangevraagd. De VOG van de 
trainers dient iedere drie jaar opnieuw aangevraagd te worden.  
 
Grote Clubactie en Rabo ClubSupport 
De jeugdleden van AVGM hebben, onder aanmoediging van Petri van Horrik en Martin Nijkamp, voor 
een recordbedrag van 2091 euro aan loten verkocht in het kader van de Grote Clubactie. AVGM 
heeft ook meegedaan aan de Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank konden hun stem 
uitbrengen op hun favoriete verenigingen. Dat heeft AVGM een mooi bedrag van 1571 euro 
opgeleverd. 
 
Vrijwilligers 
De activiteiten van onze vereniging worden mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers. 
Denk hierbij aan trainingen, wedstrijden, bardiensten, schoonmaken, accommodatiebeheer, 
ledenadministratie, website, etc. Het bestuur is trots op de grote bereidheid van leden om de 
handen uit de mouwen te steken. Vanwege de Corona crisis heeft het bestuur besloten om dit jaar 
geen vrijwilligersavond te organiseren, maar alle structurele vrijwilligers te bedanken met een 
presentje. 
Marleen Smulders heeft jarenlang de rol van vrijwilligerscoördinator ingevuld. In augustus heeft zij 
haar werkzaamheden overgedragen aan de secretaris.  
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Er zijn diverse vacatures binnen AVGM. Op de website wordt hiervan een actueel overzicht 
gepubliceerd. Ook is het altijd fijn om met meerdere mensen een taak uit te voeren, want vele 
handen maken licht werk. Stuur een bericht naar vrijwilligers@avgm.nl als je vrijwilliger wilt worden 
of een extra taak op je wilt nemen. 
 
Namens het bestuur,  
Ingrid Wouters – de Haan (secretaris) 
 
 
 
Bijlage: ontwikkeling ledenbestand 2018 – 2019 – 2020 
 

 
 


