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Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief vinden overgebleven
oliebollen toch nog een bestemming en trekken laatste resten
kruitdamp weg in het zwerk.
Wij hopen dat je terugkijkt op een heel goede en gezellige
jaarwisseling met dierbaren en dat een voorspoedig, gezond én
bovenal sportief TOPjaar net is begonnen.

De Grote Clubactie
Johan is scheidsrechter
Junioren C&D Indoor
Nationale Wedstrijden

Sportieve prestaties
2015 gaat de boeken in als een jaar waarin onze baan- en wegatleten prachtige
sportieve resultaten hebben behaald en een groot aantal pr’s werden verscherpt;

klasse, want daar gaat het uiteindelijk om! Zo werden prachtige resultaten behaald door
o.a.:

Isabelle Aalders (zilver hoogspringen op de C-spelen )

Eline de Jong (Nederlands kampioen MA 3000 meter indoor)

Eline de Jong (Nederlands kampioen MA 5000 meter)

Eline de Jong (3e NK MA 10 km weg)

Dirk-Jan Demkes (Nederlands kampioen Masters 800 meter indoor)

Edwin Wissema (2e NK Masters 5000 meter)

Kees Versloot (3e NK Masters werpdriekamp)
En daarnaast zijn vele persoonlijke- en clubrecords verbroken!

Nieuwbouw in 2016!
Tevens gaat 2015 de boeken in als het jaar van transitie! Transitie van een traditionele atletiekvereniging met
de focus op atletiek. Transitie naar een moderne atletiekvereniging die, naast de focus op atletiek, ook
openstaat voor vernieuwing zoals de Atletiekunie de Open Club gedachte benoemt.
Open staan voor kansen die er liggen als samenwerking met de omgeving wordt gezocht zoals scholen, jeugd,
gezondheidszorg en gemeente.
Aanleiding tot en onderdeel van deze nieuwe vereniging is de vervanging van het oude clubgebouw, met een
boekwaarde van € 0,00 door nieuwbouw. Hier is een investering mee gemoeid van meer dan een half miljoen!
Het huidig bestuur van AVL vond de begrote ‘eigen bijdrage leden’
hieraan van € 32.000,=, niet wenselijk. Tevens waren meegerekende
sponsorinkomsten niet realistisch. We hebben als bestuur toegewerkt
naar een financieel verantwoord, aangepast ontwerp zónder extra eigen
bijdrage van de leden; compacter van omvang en tevens multifunctioneel.
Atletiekbaan
Dankzij de onderhoudsdienst van gemeente Zevenaar én niet te vergeten
aanzienlijke vrijwilligersinzet van clubleden, ligt de atletiekbaan er nog
steeds prima bij.
Per 1 januari 2016 heeft de gemeente Zevenaar het beheer en exploi
tatie van sport-buitenaccommodaties, zoals ‘onze’ atletiekbaan, over
gedragen aan het commerciële sportbedrijf Ataro BV. Zij verhuren de
atletiekbaan in 2016 in eerste instantie aan ons, maar zoeken ook an
dere mogelijke huurders voor exploitatie-inkomsten. Ataro en AVL zijn in
de toekomst aan elkaar verbonden en hebben elkaar straks veel te
bieden: zij bieden de baan aan en wij de nieuwe, multifunctionele
sportaccommodatie, een prima trainerscorps én een gevarieerd atletieken breedtesportaanbod. Eerste oriënterende gesprekken tussen bestuur
AVL en management Ataro BV over samenwerking zijn positief verlopen en worden vervolgd. Hierbij hebben we
onze wens van uitbreiding van de huidige baancapaciteit door aanleg van een kunstgras inloopbaan reeds op
tafel gelegd als gespreksonderwerp.
AVL Bestuur
Als bestuur doen we er alles aan om 2016 tot een succes te maken en de basis te leggen voor de toekomst.
Dat vergt verandering, wat wij zien als een uitdaging! Als bestuur zijn we te rade gegaan bij de Atletiekunie voor
hun visie hoe een ‘atletiekvereniging-met-toekomst’ eruit zal zien en wordt bestuurd. Ben je geïnteresseerd,
kijk dan hier voor het filmfragment.
Om alle bestuurlijke taken goed georganiseerd te krijgen, doen wij als bestuur een beroep op de ondersteuning
en expertise van 2 externe partijen.
Voor operationele ondersteuning is Titus Fierkens bereid gevonden enige
werkzaamheden op zich te gaan nemen. Titus is al zeer lang bekend met
de vereniging: reeds in 1974 als C-pupil lid geworden en momenteel actief als
trainer van de MILA wedstrijdgroep. Ook heeft hij vanuit zijn werkverleden als
account- en marketingmanager in de sport, de nodige ervaring opgedaan. Als
zelfstandig ondernemer zal hij zich voor de vereniging gaan bezig houden met
de coördinatie van de nieuwbouw/accommodatie en daarnaast komen zaken aan de orde als oriëntatie huidig
atletiek programma, talentontwikkeling, competitieopzet, breedtesport, beleid/ledengroei, samenwerking met
externe partijen, buitenschoolse sportopvang, trainersbestand etc.
Er staat veel op het programma en daarom zijn wij eens temeer blij dat wij als vereniging, via een
urenverantwoording van Titus, ons kunnen beroepen op zijn ondersteuning en expertise.
Tevens doen wij als bestuur een beroep op de ondersteuning en expertise van GSF accountmanager Joke
Roeterdink. Zij adviseert bij de onderhanden, complexe vraagstukken van het afgelopen jaar zoals, Beleidsplan,
Bidbook, Privatiseringsovereenkomst, Stichtingsconstructie, subsidies energiemaatregelen, Fiscaliteitsaspecten
(Belastingdienst) en Hypotheekadvies voor clubaccommodatie bij de BNG (ook dit advies kwam van Joke).
Privatiseringsovereenkomst met gemeente Zevenaar: urgentie was geboden
Door de ambtenaar Sportzaken Zevenaar is aan het bestuur AVL begin 2015 bekend
gemaakt dat de reeds in 2012 toegezegde subsidie van € 180.000 in de nieuwbouwkosten,
niet over de jaargrens 2015/2016 heen beschikbaar zou blijven. Het bestuur heeft
natuurlijk alles in het werk gesteld om deze subsidie niet verloren te laten gaan. Met en
dankzij medewerking van juridische expertise uit eigen AVL geleding is het ons
gelukt en heeft ondertekening van de privatiseringsovereenkomst op 12
november jl. plaatsgevonden.
Groen licht van de Politiek voor financiële borgstelling
Om in atletiektermen te blijven: een andere te nemen horde voor het bestuur
AVL in 2015: de garantstelling voor de hypotheek door de Gemeenteraad. Op 1
december heeft het bestuur de vraag voor de borgstelling geldlening en de
plannen van de vereniging toegelicht in de Raadscommissie Samenleving. Op 16 december is de Gemeenteraad
Zevenaar unaniem akkoord gegaan met ons verzoek , hetgeen volgens de ambtenaar Sportzaken een unieke
gebeurtenis is geweest. Hier < filmfragment raadsvergadering agendapunt 7> is de besluitvorming (van 2:01:23
tot 2:05:00) van de Raadsvergadering en de motivatie van de partijen van 16 december terug te zien.
Vernieuwde website
Als vereniging hebben we het afgelopen jaar ingezet op vernieuwing, waaronder
vernieuwing van de website. Hier zijn alleen maar positieve reacties op
ontvangen. Tevens verscheen een ‘app’ voor onze jeugdigere smartphone
gebruikers. Momenteel staat een enquête uit naar alle leden om een keuze te
maken voor een vernieuwd logo, omdat het oude logo, met een origineel alléén
in bitmap format, qua toepassingsgebruik sterk was beperkt.
De nieuwe stichting accommodatiebeheer
Beter dan met deze twee afbeeldingen kan het bestuur het niet brengen: doelstelling is het elkaar versterken
en aanvullen; vereniging en stichting. Hadden we 12 november nog als naam Stichting ”Accommodatiebeheer
De Liemers” in gedachten, inmiddels heeft het stichtingsbestuur zelf gekozen voor Stichting “De Liemers
Breedtesport”.
Met ondersteuning van Joke Roeterdink en jury- en clublid Joop Hoefnagels, is het enthousiaste stichtingsbestuur
drukdoende om samen met notaris en clublid Martijn van Lawick van Pabst begin 2016 de stichtingsstatuten
gereed te hebben.
Tot slot: ‘It git oan’
Als bestuur hebben we ingezet op nieuwbouw. Diverse
aspecten hiervan zijn reeds aan de orde gekomen. Zoals
ook eerder genoemd: “Een belofte maken en hem waarmaken”; dat is waar we
voor staan, dat is wat we gaan doen!
Een fraaie, nieuwe, goed geoutilleerde clubaccommodatie, geschikt voor het
organiseren van door de Atletiekunie goedgekeurde wedstrijden, thuisbasis voor de
vereniging AV de Liemers en ál haar leden, dat is waar het elke atleet om gaat en
waar het allemaal om draait.
Het huidig clubgebouw wordt slechts 30% van de tijd benut. In de toekomst willen
we de overige 70% van de nieuwe multifunctionele accommodatie met breedte sport
en de Open Club gedachte een efficiënte bestemming geven én
ten gelde maken, waarbij inkomsten via de stichting gaan
terugstromen naar de vereniging.
Er staat veel te gebeuren in 2016, maar vele handen maken licht
werk, óók van jeugdleden en hun ouders. Een beroep op
vrijwilligersondersteuning het komend jaar in de uitvoeringsfase
van de nieuwbouw zal onherroepelijk aan de orde zijn.
Laten we sámen kiezen we voor de toekomst met een fraaie quote
van Usain Bolt in gedachten.
Het bestuur AVL wenst u en uw dierbaren een gelukkig, gezond, voorspoedig en vooral SPORTIEF 2016 toe!!!
Tot ziens op 9 januari bij de traditionele AVL Nieuwjaarsloop!
Jacqueline van Pelt, Ingrid van Buuren, Hans Jansen, Pierre Schreven, Gregor van Betuw, Jouke Dijkstra.

Nieuwjaarsloop 2016
Jij bent er toch ook bij?
Op zaterdag 9 januari is de Nieuwjaarsloop 2016, alle leden en niet leden
kunnen deelnemen aan een hardloopafstand variërend van 400m tot en
met 3km. Loop je niet mee? Dan ben je altijd welkom om alle lopers aan
te moedigen en warme chocomelk of glühwein te komen drinken.
Het programma start om 19:30 uur met de 400m voor de mini pupillen tot
en met de b-pupillen, het volledige programma is terug te vinden op de
flyer hiernaast.
Na de prijsuitreiking zal het nieuwe logo van AV de Liemers bekend
gemaakt worden en zullen we terug blikken op een sportief 2015.

Uitslagen op de website
Het is weer mogelijk om individueel uitslagen van
wedstrijden door te geven zodat deze weer op de
website worden gepubliceerd. Zo kun je in één
oogopslag zien welke resultaten je per wedstrijd hebt
behaald.
Ook zijn inmiddels de uitslagen van de
clubkampioenschappen, BVC-cross Veenendaal en
Wageningen als ook de Try-Out Games verwerkt. De
uitslagen van wedstrijden die vanuit AV de Liemers
worden georganiseerd zullen automatisch worden
bijgewerkt.
Bij individuele wedstrijden zal de uitslag gemaild
moeten worden naar uitslagen@avdeliemers.nl ovv
naam, wedstrijd, datum, plaats, onderdeel/afstand,
uitslag en eventuele bijzonderheden of via de website
www.avdeliemers.nl onder wedstrijden en dan tabblad
uitslag doorgeven.
Wil je ook nog uitslagen verwerkt hebben van
wedstrijden die vòòr de clubkampioenschappen zijn
gehouden mail deze uitslag dan nog even door dan
zullen ze alsnog nog worden verwerkt.
De verwerking van de uitslagen zal periodiek gebeuren.

De Grote Clubactie
De loten verkopers van onze vereniging hebben
samen een mooi bedrag van €820,77 op weten te
halen met de Grote Clubactie.
De 3 beste loten verkopers van onze vereniging zijn
uiteraard weer extra bedankt voor hun inzet met
een cadeaubon voor Intersport Luising. En dan
hebben we het over de toppers Marieke Kampes (30
loten), Indy Eijsbouts (29 loten) en Noa Esselink (27
loten) super goed gedaan!
Alle loten verkopers die meer dan 20 loten hebben
verkocht zullen zo spoedig mogelijk hun 20-lotenactie bonnen krijgen voor korting op mooie
sportartikelen en een kaartje voor een pretpark.

Johan Wolthuis is geslaagd: scheidsrechter atletiek
Op 24 december ontving trainer Johan Wolthuis een mooi kerstkado van de Atletiekunie.
Hij kreeg te horen dat hij was geslaagd voor zijn examen "scheidsrechter atletiek".
Al eerder werd bekend dat Johan In 2016 mag jureren bij de Europese
Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam.
Proficiat Johan !

Intersport Jonker Junioren C&D Indoor Nationale Wedstrijden
Op zaterdag 23 en zondag 24 januari zal deze wedstrijd in het Omnisport in Apeldoorn worden georganiseerd.
Deze wedstrijd is inmiddels landelijk bekend en mag ieder jaar weer een groot aantal atleten verwelkomen
vanuit het hele land.
AV de Liemers is mede-organisator van deze wedstrijd en dus zullen wij ook onze bijdrage moeten leveren in de
vorm van vrijwilligers. Het varieert van jurylid tot medewerker callroom, medewerker toegang/kassa,
medewerker materiaalploeg tot medewerker catering. Kortom: iedereen vervult een belangrijke rol om dit
toernooi tot een succes te maken.
Heb je in dit weekend nog een plekje vrij in je agenda meld je dan aan via juco@avdeliemers.nl.
Vind je 2 dagen te veel van het goede.... geen probleem, 1 dag of een dagdeel daar zijn wij ook al heel blij
mee. We kunnen jouw hulp goed gebruiken !

Sponsors & Partners

E-mailadres en webversie
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van AV de Liemers waarvan het e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Is jouw
e-mailadres gewijzigd of nog niet bekend bij de ledenadministratie geef dit dan zo snel mogelijk door. Het e-mailadres van de
ledenadministratie is: ledenadministratie@avdeliemers.nl
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Kijk dan op de website voor een PDF versie.

