Jaarverslag secretaris 2019
De samenstelling van het bestuur ziet er sinds de ALV 2019 als volgt uit:
Voorzitter
Paul Hoen
Secretaris
Hedwig Harks
Penningmeester
Nico Leijtens
Voorzitter baan
Carola Janssen
Voorzitter lopen
Kathinka van Dijk
Voorzitter wandelen Henk Plasman
Het bestuur is in totaal 13 keer in vergadering bijeen geweest. Bij de reguliere vergaderingen was ook
Leo van der Staak (voorzitter van de WOC) een deel van de vergadering aanwezig.
Commissies
We werken binnen de vereniging 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.
Afscheid
Dit jaar namen we afscheid van twee personen. Eind juli overleed een van de mede-oprichters en
oud-penningmeester van onze vereniging Louis Aartsen.
Op 2 november overleed Greetje van Summeren. Greetje was een actief lid bij de wandelaars maar
ook als vrijwilliger. Ze draaide onder andere sinds 2016 bardienst en ook bij de verzorgingspost van
de Marathon konden we op haar assistentie en vrolijkheid rekenen.
Ledenaantal
Per 31 december 2019 telde onze vereniging 565 leden, waarvan 10 ereleden. Onze vereniging
groeide dit jaar met 28 personen terwijl we vorig jaar nog een krimp kenden van 50 leden. We
schreven ruim 100 nieuwe leden in waarvan circa een kwart onder de 10 jaar is. In de bijlage is
opgenomen hoe het ledenbestand zich in 2019 ontwikkelde.
Verbouwing kantine
Een belangrijke activiteit dit jaar was de verbouwing van de kantine. Met inzet van onder andere veel
vrijwilligers is in korte tijd de verbouwing gerealiseerd. Het bestuur is er trots op dat door de
eensgezindheid van de leden zo’n mooie prestatie geleverd kan worden. In het verslag van de
clubhuiscommissie leest u daar meer over. Om de opening van de nieuwe kantine te vieren werd een
zeer geslaagde pubquizavond gehouden.
Jubilea
Mede naar aanleiding van opmerkingen tijdens de ledenvergadering 2018 heeft het bestuur gekeken
naar de tijdstip waarop wij een jubileum van een lid vieren. Daar waar inschrijving bij de Atletiekunie
leidend was nemen we nu de inschrijfdatum bij AVGM als leidraad. Ook hebben we dit jaar een check
uitgevoerd op de daadwerkelijke inschrijfdata bij AVGM. Een jubilaris wordt gehuldigd in de
jaarvergadering na het jaar dat hij of zij zijn 25 of 50 jaar lid was van onze vereniging.
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Overleg met de gemeente
In 2019 heeft de gemeente een aantal beleidsregels aangepast. Onder andere voor de
exploitatievergunning, het horecabeleid en het evenementenbeleid. Waar nodig zullen we in 2020
zaken binnen onze club aanpassen.
Ook zijn we met de gemeente in gesprek over onder andere de verlichting rondom de baan, de
vervanging van de discuskooi en het aanpassen van de toiletten en de kleedkamers van het “oude “
deel van ons clubhuis. Bovendien zijn in 2019 op initiatief van de gemeente de eerste verkennende
gesprekken gevoerd met de Bestse sportverenigingen over een mogelijk Lokaal Sportakkoord.
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 onder ander een van de verslagen) maar ook vragen we van
alle trainers die werken met kwetsbare groepen (jongeren, specials) een Verklaring omtrent het
Gedrag. Dit jaar hebben we voor 18 trainers een dergelijke verklaring aangevraagd. De VOG van de
trainers dient iedere drie jaar opnieuw aangevraagd te worden.
Rabobank Clubkascampagne
Wij hebben meegedaan aan deze campagne. Leden van de Rabobank konden hun stem uitbrengen
op hun favoriete vereniging. Dat heeft ons een mooi bedrag van € 1427,-- opgeleverd.
Vrijwilligers
Uiteraard is het atletiek in al zijn facetten waar het bij onze vereniging om draait, maar zonder onze
vrijwilligers zou er geen vereniging zijn. Alle activiteiten draaien op onze vrijwilligers, of het
nu gaat om de trainingen, de wedstrijden, het kopje koffie na de training in dat prachtige
clubhuis, even iets opzoeken op de website en nog veel meer: het is onze grote schare
vrijwilligers die er voor zorgt dat het allemaal mogelijk is. We zijn dan ook apetrots dat er
steeds zoveel mensen klaar staan om de handen uit de mouwen te steken.
Zoals elke jaar was er in 2019 ook weer een gezellige vrijwilligersavond waar de trouwe
vrijwilligers uitgenodigd waren om in een ongedwongen sfeer samen te zijn. Enkele leden
van het bestuur zorgden voor een zeer geslaagde quiz waar de mannen en de vrouwen met elkaar de
strijd aan gingen.
Natuurlijk gaat het niet altijd perfect, het hapert en het schuurt hier en daar wel eens. Ook in
2019 waren er weer mensen die om verschillende redenen afhaakten, waar dan weer
vervangers voor moesten komen en dat gaat niet altijd vanzelf. Gelukkig lukt het doorgaans
weer om de vrijgevallen plaatsen op te vullen, maar soms kost het
wel veel energie om leden te mobiliseren. Dus wil je ook iets doen voor de club: schroom
niet en neem contact op met vrijwilligerscoördinator Marleen Smulders
vrijwilligers@avgm.nl

Namens het bestuur,
Hedwig Harks (secretaris)

Bijlage: ontwikkeling ledenbestand 2019
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