Voorwoord

AV Gouda

Het jaar 2017 was een bijzonder jaar voor AV Gouda. Het trainingsaanbod
staat als een huis. In 2017 hebben we bovendien twee nieuwe groepen
kunnen starten: de Move-on groep in samenwerking met de Voedselbank
en de revalidatiegroep in samenwerking met FysioVisiq. Van enkele trainers hebben we onder meer vanwege studie en verhuizing afscheid genomen, maar onder leiding van hoofdtrainer Brendan Troost is ook een
aantal nieuwe trainers gestart. Ook in 2017 was er veel aandacht voor de
opleiding en begeleiding van de (nieuwe) trainers.
AV Gouda heeft in 2017 een druk gezocht en goed georganiseerd wedstrijdprogramma neergezet. Absoluut hoogtepunt was het NK Masters.
Deze eerste van drie Goudse edities vond plaats van 9 t/m 11 juni. Met
behulp van talloze vrijwilligers is er een fantastisch evenement neergezet.
Helaas eindigde het jaar bijzonder slecht door de brand die AV Gouda op
30 december 2017 trof. Deze was het gevolg van brandstichting en had
grote schade tot gevolg. Nagenoeg alle trainingsmaterialen en ook het
grootste deel van onze wedstrijdmaterialen zijn bij deze brand verloren
gegaan. Op het moment dat dit jaarverslag afgerond wordt, kunnen we
gelukkig melden dat we letterlijk en figuurlijk uit de brand zijn en dat alle
geplande wedstrijden in 2018 doorgaan zoals gepland.

Jaarverslag 2017

Marleen Verbruggen
Voorzitter AV Gouda

Kidsrun tijdens NK Masters
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Het jaarverslag is samengesteld aan de hand van de vijf thema’s van het
meerjarenplan van AV Gouda.

daarmee is de toegevoegde waarde van AV Gouda te gering. Voor de
groep baanatletiek Masters kijken we in overleg met de atleten naar de
meest geschikte vorm. Daarnaast zijn er in 2017 twee nieuwe groepen
gestart: de Move-on groep in samenwerking de Voedselbank en de Revalidatiegroep in samenwerking met FysioVisiq.
De Move-on groep richt zich op Gouwenaren met een zeer smalle beurs
die graag fitter willen worden en nieuwe mensen willen ontmoeten, maar
daar niet de financiële middelen voor hebben. De groep traint iedere
maandagmiddag. Dit is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit
het Goudse Sportstimuleringsfonds.
De revalidatietraining op de eigen baan, onder leiding van Simon Bliek
(FysioVisiq), is voor alle leden vanaf 16 jaar voor wie het vanwege blessures of fysieke beperkingen tijdelijk niet mogelijk is om aan te sluiten bij de
eigen trainingsgroep. Deelname aan deze training vindt plaats na een
intakemoment. Overleg tussen Simon, de sporter en de eigen trainer is
belangrijk en wordt verzorgd.
Bij de pupillen hebben we nog steeds het (luxe)probleem van wachtlijsten. Om de wachtlijsten in te korten is er begin 2017 een extra groep Bpupillen gestart. Bij de D-Junioren hebben we ook nog enkele atleten op
de wachtlijst. Verder kunnen we door voldoende trainers binnen de totale
opleiding iedereen direct plaatsen.

Presteren naar eigen ambitie
Eind 2017 had AV Gouda 407 leden. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als
eind 2016. Naast het aanbod in de reguliere groepen hebben we ook in
2017 succesvolle clinics georganiseerd ter voorbereiding op de Groenhovenloop en de Singelloop. De pilotgroepen baanatletiek masters en sportief wandelen zijn in 2017 afgerond. De groep sportief wandelen zal voorlopig geen vervolg krijgen. Binnen Gouda is er voldoende aanbod en

AV Gouda is een geliefde vereniging voor een stage. In diverse groepen
zijn stagiairs aanwezig. Mooie bijkomstigheid is dat daarvan ook een aantal actief blijft na hun stageperiode. Sinds 2016 is AV Gouda erkend leerbedrijf voor twee mbo-opleidingen op het terrein van sport; een erkenning naar de buitenwereld dat we serieus en zorgvuldig omgaan met onze
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maatschappelijke plicht en de ontwikkeling van stagiairs. In 2017 zijn dan
ook drie stagiairs actief geweest binnen onze vereniging als trainer.

Ook hier weer leuke prestaties en enthousiaste pupillen. Fijn dat veel
ouders zich inzetten om deze wedstrijden te laten slagen.

Pupillen

CD Junioren
Alle pupillen en CD-junioren schrijven zich in voor wedstrijden via een zelf
ontwikkelde atletiekdatabase. De ouders hebben toegang tot deze database en kunnen op een eenvoudige manier aangeven of hun kind meedoet aan wedstrijden. De ouders zijn hier zeer tevreden over. AV Gouda
betaalt de inschrijfgelden uit de contributiegelden. Atleten hoeven hiervoor dus niet extra te betalen. Dit doen we omdat we willen stimuleren
dat zo veel mogelijk atleten met wedstrijden meedoen. In 2017 is het
beleid met betrekking tot de afmeldingen aangescherpt. Het doel was
geen geld meer verliezen op de afzeggingen voor wedstrijden (dit was
meer dan 800 euro per jaar). Dat is gelukt en daarmee is het gewenste
effect bereikt.
In 2017 is het coördinatorschap van de C-Junioren over genomen door
Laura Molenaar en Jorrit van der Wiel. Hierdoor is de ondersteuning van
deze groep uitstekend in orde gebleven. Naast alle reguliere trainingen
wordt voor deze groep ook altijd een strandtraining georganiseerd en zijn
de trainers op vele wedstrijden aanwezig. Een in het oog springende prestatie was de deelname van C-Junior Jochem Ribberink aan de C-Junioren
Interland. Hij kwam voor Nederland uit op het onderdeel 300 meter horden.

Loïs van der Zanden (crosskampioen 2016-2017) tijdens de cross in Alphen
In 2017 waren er weer vijf mooie crossen waar de pupillen aan mee konden doen. Leuk om te zien dat nog steeds een grote groep van zo'n 50
pupillen enthousiast aan deze crosscompetitie meedoet. Op het podium
was er dit jaar behalve de bekende winnaars van AV Gouda ook plaats
voor enkele nieuwe leden. Naast de eigen indoorwedstrijd in de Zebra
waren er ook indoorwedstrijden in Zoetermeer. Wederom weer prijzen
voor onze eigen AV Gouda-atleten. Aan de zomercompetitie nieuwe stijl
zijn zowel de ouders en pupillen na een aantal jaren helemaal gewend.

SAB-groep
Ook de AB-Junioren en senioren hebben een prima jaar achter de rug.
Zowel de prestatiesporter als de meer recreatief ingestelde baanatleet
krijgt bij AV Gouda een aanbod op maat. Door het vertrek van enkele
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trainers is in de zomer van 2017 hard gezocht naar nieuwe trainers, wat
ook gelukt is. In de breedte hebben we daarmee voldoende trainers.
Hoofdtrainer Brendan Troost investeert in de kwaliteit van ons trainerskorps door middel van interne clinics, het stimuleren van het volgen van
bijscholingen bij de NKS, een workshop voor onze trainers met FysioVisiq
en het volgen van opleidingen bij de Atletiekunie. In gesprek met de trainers probeert hij altijd maatwerk te leveren. Frank van Leeuwen heeft in
2017 zijn AT3 én AT4 behaald, wat een geweldige impuls is voor zijn vakmanschap en die van de trainingsgroep. In 2017 is de organisatie van de
SAB-groep bovendien zo heringericht dat de atleten meer verdieping en
specialisatie kunnen afnemen en het trainingsaanbod nog beter aansluit
bij hun wensen.

De VB-groep draaide goed en heeft na uitgebreid zoeken uiteindelijk eind
2017 een nieuwe trainer gevonden. Hierdoor is de continuïteit nu gelukkig
verzekerd, maar het blijft wel fragiel. We blijven daarom hard op zoek
naar nog een extra trainer.
Ten slotte is tijdens de algemene ledenvergadering in november een aanpassing op het contributiehuis goedgekeurd door de leden. Het nieuwe
contributiehuis gaat in per 1 januari 2018. Belangrijke wijzigingen voor
2018 zijn de introductie van het vakantielidmaatschap voor studenten
tussen 18 en 25 jaar en het tweemaal in plaats van vijf keer per jaar innen
van de contributie.
Enkele sportieve hoogtepunten van 2017:
• De Nederlandse titel van Shaquille Haverkamp op de 100 m outdoor door bij de Jongens Junioren A en zijn deelname aan het EK
voor Junioren in Italië.
• Shaquille Haverkamp werd in 2017 sporttalent van de gemeente
Gouda werd en Pascal van Norden werd sportman van Gouda,
dankzij zijn gouden medaille tijdens het Nederlands Kampioenschap
op de 100 kilometer en het Nederlands Kampioenschap M45+ tijdens de marathon van Amsterdam (2.35.19).
• NK Estafette: Julia Hollander, Chantal Kruit, Kim Lavrijsen, Frederique Post (MJA) behaalden een clubrecord op 4 x 100 m en een 4e
plaats NK. JJB: Faas Ignatius, Indigo Tjan, Ruben Koning, Jochem
Ribberink 4 x 400m clubrecord en 2e plaats NK, 4 x 200m clubrecord en 2e plaats NK. Hsen: Floris de Boer, Cosmo van Berkel, Riepko de Vries, Vincent Kruit 4 x 200 m clubrecord en 3e plaats NK.

Clinic door Pelle Rietveld
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Sociale binding

Hoe gaan we dit organiseren? We onderscheiden twee categorieën taken:
deelname aan een commissie (functie) of uitvoering van eenmalige activiteiten. Van alle functies en activiteiten is een overzicht met de geschatte
tijdsinvestering. Er komt een overzicht van functies op de website en een
vacature van de maand in het clubblad. Als je niet kiest voor een functie
dan vragen we je om in te schrijven op 2 taken per jaar (= 2 x ongeveer 4
uur). Aan het begin van het baanseizoen zullen we een oproep doen aan
alle leden om zich in te schrijven op taken. Heb je niet op tijd ingeschreven? Dan delen wij je in! Verplaatsen of wijzigen mag, maar het is je eigen
verantwoordelijkheid om een vervanger te vinden. AV Gouda zorgt voor
verzekering en opleiding.

AV Gouda vindt het belangrijk dat alle leden zich thuis voelen bij de vereniging en dat de vereniging een sociaal veilige omgeving biedt. Een vereniging is veel meer dan samen sporten.
De Algemene Ledenvergadering heeft eind 2017 het nieuwe vrijwilligersbeleid goedgekeurd. De uitgangspunten hiervan zijn dat iedereen vrijwilliger is en dat daarom aan ieder lid − of zijn ouder/verzorger − gevraagd
wordt om mee te helpen aan het draaiende houden van AV Gouda, want
vele handen maken licht werk.

Voor de pupillen is in 2017 wederom een spetterend pupillenkamp georganiseerd. Het drukbezochte weekend werd ook dit jaar afgesloten met
de traditionele pannenkoeken (gebakken door ouders) waarna de pupillen
moe en voldaan naar huis gingen.
Ook voor de SAB-groep wordt er twee keer per jaar een trainingskamp
georganiseerd. Dit jaar gingen maar liefst 30 atleten naar Overijssel voor
teambuilding (oktober 2017) en 15 atleten naar Dortmund voor een technisch trainingskamp (in januari 2017). Daarnaast verzorgt de activiteitencommissie diverse activiteiten voor de SAB-atleten, zoals deelname aan
het Goudse beachvolleybaltoernooi en filmavonden. Het SAB-gala vormde
het jaarlijkse hoogtepunt van de activiteitencommissie. Al deze activiteiten zorgen voor een belangrijke sociale binding met de vereniging. Veel
SAB-atleten zijn immers ook belangrijke vrijwilligers geworden voor de
vereniging.
Henk combineert speer met bardienst tijdens clubkampioenschappen

AV Gouda is bijzonder trots op alle (ouders van) leden die zich inzetten
voor de vereniging. In januari 2017 is daarom wederom een avond voor
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Aantrekkelijke wedstrijden en evenementen

alle vrijwilligers van AV Gouda georganiseerd. Na het Chinees buffet was
het tijd voor een inmiddels bekende en ongeëvenaarde pubquiz onder
leiding van Henk van Zutphen. AV Gouda kan rekenen op ruim 120 (ouders van) leden die zich op een of andere wijze inzetten voor de vereniging. Denk hierbij aan het geven van trainingen, jureren bij wedstrijden,
draaien van bardiensten, verzorgen van onderhoud aan baan en clubhuis,
verzorgen van de communicatie etc.

AV Gouda heeft in 2017 een druk gezocht en goed georganiseerd wedstrijdprogramma neergezet. Absoluut hoogtepunt was het NK Masters dat
in 2017 voor de eerste keer in Gouda plaatsvond.

Tijdens het Gouds sportgala in februari 2017 ontving Meindert de Joode
een vrijwilligersspeld van de VGSO voor zijn enorme verdiensten bij AV
Gouda. Meindert is al jarenlang een zeer gewaardeerd lid van de klusclub
en zorgt er bovendien voor dat het middenterrein op tijd gemaaid wordt.
In het kader van NL Doet! heeft AV Gouda met een grote groep vrijwilligers in maart de baan op orde gebracht, zodat we goed het baanseizoen
konden starten met de openingswedstrijd in april.
De (jeugd)leden van AV Gouda hebben voor een opbrengst van ongeveer
€ 2.000,- gezorgd met de verkoop van loten tijdens de Grote Clubactie. Dit
is iets minder dan in 2016. Deze opbrengst is inmiddels besteed aan de
aanschaf van een slingerkooi, die we in zeer goede staat konden overnemen van Papendal.

NK Masters finish 100 m

AV Gouda heeft daarnaast in het voorjaar van 2017 meegedaan aan de
Jumbo-actie die ons nieuwe trainingsmateriaal heeft opgeleverd en aan
de Rabo-fietstocht, waarbij voor iedere deelnemer een bedrag aan AV
Gouda is overgemaakt.

De eerste van drie Goudse edities van het NK Masters werd van 9 t/m
11 juni gehouden. Met behulp van talloze vrijwilligers is er een fantastisch
evenement neergezet. Ongeveer 500 atleten zijn op ongeveer 1.000 individuele onderdelen uitgekomen. De organisatie van deze grote wedstrijd
vraagt veel organisatiekracht van de vereniging en was bij het kernorganisatiecomité NK Masters, bestaande uit Eggo Bert Smid, Jan Kees
Boon en Hans Braker in bijzonder goede handen. De organisatie heeft veel
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complimenten ontvangen over de wedstrijd, de jury, de hulpvaardigheid
van de vrijwilligers, de gastvrijheid, de accommodatie en de algehele sfeer
tijdens het evenement. Dit biedt een hele mooie basis voor de komende
twee jaar, want ook de edities 2018 en 2019 zullen plaatsvinden op de
baan van onze vereniging.
In februari 2017 vond een goedbezochte Groenhovenloop plaats. In maart
is een pupillenindoorwedstrijd in de Zebra georganiseerd. Daarnaast zijn
er twee K&S-instuifwedstrijden georganiseerd (Hemelvaart, en augustus)
die bijzonder goed bezocht zijn en tot hele mooie prestaties hebben geleid. Ten slotte werd het baanseizoen afgesloten met de clubkampioenschappen in het eerste weekend van oktober. In de winter werd op zaterdag 9 december de K&S-cross gehouden. De cross werd goed bezocht. In
samenwerking met de Brede School stonden er opnieuw een flink aantal
basisscholieren aan de start.
30 december 2017: brand gesticht in materialenopslag AV Gouda
Er is met medewerking van de Atletiekunie een brandbrief naar alle atletiekverenigingen gestuurd met de vraag of zij AV Gouda wilden helpen
met overbodig materiaal of een financiële bedrage. Er zijn bedrijven en
fondsen benaderd, er zijn gesprekken geweest met de gemeente Gouda
en Sport.Gouda en er is op 9 februari 2018 een sponsorloop georganiseerd die het ongelooflijke bedrag van € 16.500,- heeft opgeleverd. In het
jaarverslag 2018 zullen we daarover uitgebreid verslag doen, maar we
kunnen al wel vast melden dat AV Gouda door alle ontvangen hulp uit de
brand is! Wij willen alle leden, (atletiek)verenigingen, bedrijven, fondsen,
gemeente Gouda en Sport.Gouda hiervoor enorm bedanken! Zonder jullie
hulp was dit nooit gelukt!

De brand
Het jaarverslag 2017 is niet compleet zonder een paragraaf over de afschuwelijke brand die AV Gouda op 30 december 2017 getroffen heeft.
Deze was het gevolg van brandstichting met grote schade tot gevolg. De
materialenopslag is hierbij volledig uitgebrand. Nagenoeg alle trainingsmaterialen en het grootste deel van onze wedstrijdmaterialen zijn verloren gegaan. AV Gouda is zelf eigenaar van de atletiekaccommodatie, inclusief alle opstallen en materialen. Natuurlijk zijn we als vereniging verzekerd, maar de verzekering dekt lang niet de werkelijke praktische schade, omdat veel van de materialen al afgeschreven zijn. Direct na de brand
zijn er diverse acties uitgezet.
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Samenwerking met andere organisaties en sponsoring

SPONSOREN

Waar mogelijk zoekt AV Gouda de samenwerking met andere verenigingen en organisaties. Dit gebeurde onder andere op de volgende terreinen:
• Met de Brede School en Sport.Gouda werd onder meer tijdens het NK
Masters een obstacle run georganiseerd voor basisscholieren.
• Met SC Reeuwijk werd de jaarlijkse indoorwedstrijd voor pupillen in de
sporthal de Zebra georganiseerd.
• Bij baan- en wegwedstrijden wordt samengewerkt met andere atletiekverengingen in de regio Zuid-Holland Midden. Er is bijvoorbeeld
een succesvolle gezamenlijke pupillencompetitie (volgens het Athletics
Champs format) en CD-blokmeerkamp. Daarnaast werken onze
scheidsrechters en juryleden als vrijwilliger mee aan wedstrijden van
andere verenigingen en hetzelfde geldt ook omgekeerd.
• Samenwerking met de Langlaufvereniging; hun looptrainers zijn bij ons
lid geworden en nemen deel aan activiteiten
• In samenwerking met FysioVisiq is de revalidatiegroep gestart en is
een bijscholingsavond voor trainers verzorgd.
• In samenwerking met de Voedselbank is de Move-on groep gestart.
• In samenwerking met Sport.Gouda zijn atletiek diplomadagen voor
basisscholieren verzorgd en zijn atletiek clinics tijdens de Koningsspelen verzorgd.
• Mokveld was ook in 2017 sponsor van de startnummers.
• AV Gouda dankt alle samenwerkingspartners en sponsoren! Samen
hebben we er een fantastisch sportief jaar van kunnen maken.

8

Bijlage Bestuur en Commissies
Bestuur
Voorzitter

Marleen Verbruggen

Secretaris

Annelies van Dorp

Penningmeester

Marian Verhaegh

Wedstrijdorganisatie

Henk van Zutphen

Technische Commissie

Vacant

Algemeen lid

Lotte Wevers

Commissies
Technische Commissie

Brendan Troost, Reinier Bliek, coördinatoren
v.d. groepen.

Hoofdtrainer

Brendan Troost

Coördinator pupillen

Gonnie Paulides

Coördinator D-junioren

Eric Pols

Coördinator C-junioren

Laura Molenaar, Jorrit van der Wiel

Coördinator SAB

Patrick Janssen en Frank van Leeuwen

Coördinator recreanten

Agnes Popkema

Organisatie Groenhovenloop

Peter Spruit, Bernard Disselborg, Jan Blom,
Detlev König,

Organisatie K&S-instuiven baan
en K&S-cross

Alexander Kirkels, Jorrit vd Wiel, Reinier Bliek,
Jelle Smid

Organisatie NK Masters 2017,
2018, 2019
Organisatie overige wedstrijden

Eggo Bert Smid, Jan Kees Boon, Hans Braker

Jurycoördinator

Marieke vd Graaf

Elektronische tijdwaarneming

Mirjam Pols, Bert vd Meer, Geert Popkema

Inschrijven wedstrijden pupillen

George Henze

Inschrijven wedstrijden CDjunioren
Activiteitencommissie SAB

Monique Rüegg

Nieuwjaarsborrel, NL Doet, Vrijwilligersavond, Grote Clubactie

Annelies van Dorp

Maandag klusclub clubgebouw
en baan

Kees vd Dool (coörd), Aart Broer, Ed Vergeer,
Meindert de Joode, Henny Heeren, Dick
Stijnman, Wim Zeltenrijch

Klusclub 1ste zaterdag materialen en terrein

Geert Popkema, Jan Jaap van der Maas, Pim
Veltman

Verhuur

Coördinatie kantinezaken

Marleen Verbruggen (tot okt ’17). Daarna
Karin en Henk van Zutphen
Linda Teekens (tot okt ’17) Andy van Berkel en
Marco van Oosten (vanaf okt ’17)
Karin van Zutphen

Sponsoring

Vacant, acting: Marleen Verbruggen

Website

Saskia Sjollema

Fotografie

Hans Braker, Oscar vd Wijk

Redactie digitale nieuwsbrief

Saskia Sjollema

IT-infra

George Henze, Randolf Broer

Ledenadministratie

Agnes Popkema

Vrijwilligersbeleid

George Henze

Uitvoerend penningmeester

Michelle Martinot (tot juli ’17).

Administratie/boekhouding

Kitty Verbrugge

Bijhouden clubrecords

Vince di Calogero

Vertrouwenspersoon

Koert Velders, Marit van Vliet

Commissie onderhandse lening

Hans Braker, Dick Slob

Kascontrole Commissie 2016

John de Heer, Bernard Disselborg

Openen en sluiten baan

Marianne Groenendijk, Henk van Zutphen
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Alexander Kirkels, Alexander Overkamp, Melissa Benschop, Joost van Zutphen

