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Kees Versloot 3de op NK werp 5 kamp
Felicitaties aan clublid Kees Versloot voor zijn behaalde 3e
plaats tijdens de NK Werp5kamp Masters 50+ in Zutphen.
Kees kreeg de bronzen medaille omgehanden nadat hij met een
puntentotaal van 3091 een nieuw clubrecord had gevestigd.
Proficiat!

Nieuws van het Bestuur
Hoewel je het met de recente plotselinge hagelbuien niet zou vermoeden,
is de kalender-lente al ruimschoots op gang en zijn atleten volop in
voorbereiding voor hun komende baan- en/of wegwedstrijden.
Zo staat als eerst volgende baanwedstrijd op vrijdag 13 mei bij AV’34
Apeldoorn de Werp3kamp 2 voor Junioren A/B en Senioren op het pro
gramma. Op 2e Pinksterdag , maandag 16 mei, is het sfeervolle
hardloopevenement de Kroon Ooyse Landloop.
We gaan ervan uit dat een groot aantal AVL clubleden straks onder de
startboog staat! Inschrijven kan op www.ooyselandloop.nl

Bestuurszaken
Vanuit bestuurszaken kunnen we melden dat de geldlening bij Bank Nederlandse Gemeenten op 5 april werd
bijgeschreven op rekening van onze stichting De Liemers Breedtesport (DLB). Deze storting liep precies parallel
met de betaaldatum van de eerste termijnfactuur van onze aannemer Gerard Heijneman.
Op donderdag 14 april passeerde bij notariskantoor Prick & Van Houtum
de zogenaamde “Erfpachtovereenkomst met Recht van Opstal”. Deze
notariële akte werd ondertekend door dhr. Paul Peters als
vertegenwoordiger van gemeente Zevenaar, door notaris Martijn van
Lawick van Pabst, door Erik van den IJssel en Femke Dijkstra als voorzitter
en secretaris van de stichting DLB en Jacqueline van Pelt en Ingrid van
Buuren als voorzitter en secretaris van de vereniging AVL. Hierna kon (en
is) vrijdag 15 april dan éindelijk de subsidie van gemeente Zevenaar van
€ 180.000 voor de kleedkamervoorziening LC in de nieuwbouw
bijgeschreven op de rekening van stichting DLB.
Extra Algemene Leden Vergadering vrijdag 29
april
Met dank aan SV Babberich voor hun gastvrijheid
vond een extra ALV plaats in de kantine op
sportpark De Buitenboom in Babberich. Rechts de
agenda van deze avond. Voor de volledige
presentatie: Klik hier
De vergadering werd bezocht door 14 deelnemers,
waaronder 12 verenigingsleden, één
vertegenwoordiger / vader van een minderjarig
clublid en Joke Roeterdink van de Gelderse
SportFederatie was eveneens aanwezig, waarvoor
onze dank !
Verslag van de agenda-punten :
De vergadering werd geopend door voorzitter Jacqueline van Pelt.
Daarna was het woord aan aspirant-secretaris Jan Hendriks. Hij introduceerde zichzelf bij de aanwezigen en
haakte in op zijn sportieve en bestuursverleden bij Triathliem. Ook vertelde hij over zijn overstap naar de
loopsport en aansluiting bij AVL in 2014. Aansluitend hebben wij met unanieme stemming Jan welkom geheten
als secretaris AVL.
Erik van den IJssel en Arnold Janssen presenteerden de activiteiten van de stichting DLB en onderlinge
taakverdeling. Ingrid van Buuren en Hans Jansen gaven een toelichting op de financiële relatie tussen stichting
DLB en vereniging AVL.
Joop Hoefnagels verzorgde de presentatie van agendapunt 4. Hij is sinds de oprichting in 1973 clublid van onze
vereniging. Na zijn actieve tijd als atleet is hij zich als jurylid altijd actief blijven inzetten voor de vereniging.
Daarbij is hij sinds de ALV van 12-11-2015 het vereniging- en stichtingsbestuur terzijde gaan staan met research
onderzoek en tevens als procesbewaker en adviseur m.b.t. de complexe onderwerpen zoals statuten van de
stichting DLB, het BTW-vraagstuk en de eigendoms- en bindingsverhouding tussen vereniging AVL en stichting
DLB.
Joop gaf tevens tekst en uitleg waarom de statuten gewijzigd moeten worden. Ook ging hij uitvoerig in op de
verschillende opties die er zijn om een financiële bijdrage van de vereniging AVL aan de stichting DLB te doen.
De gewenste mate van binding tussen AVL en DLB is bepalend voor het type overeenkomst. De uiteindelijke
keuze is sterk afhankelijk van het al dan niet accepteren van het voorstel tot statutenwijziging. In overleg met
de fiscaal adviseur en de beide besturen zal de definitieve vorm worden gekozen. Er wordt naar gestreefd om
voor de ALV van 19 mei het keuzeproces te hebben afgerond.
Hierna werd een korte pauze ingelast voor een 2e koffieronde en onderling afstemmingsgesprek.
Om 20:40 uur nodigde secretaris Jan Hendriks de deelnemers weer aan tafel voor agendapunt 5:
Stemming tot voorstel:
voor aanpassing van de statuten van de stichting DLB zoals door AVL adviseur dhr. Arjan Hof van Jongbloed
Fiscaal Juristen is voorgesteld;
Alle 13 stemgerechtigde aanwezigen stemden vóór de aanpassing zoals deze in stemming werd gebracht.
Vanwege een trainingsstage in Monte Gordo, Portugal waren 18 clubleden verhinderd fysiek aanwezig te zijn bij
deze avond. Zij brachten tijdens de vergadering bij secretaris Jan Hendriks via hun mobiel hun stem uit. Ook zij
stemden vóór aanpassing van de statuten.
Secretaris Jan Hendriks onderzoekt nog de rechtsgeldigheid van deze tijdens de vergadering uitgebrachte
stemmen. Immers, ten tijde van de oprichtingsstatuten van de stichting in 1973, was er nog geen sprake was van
digitale communicatie. Echter, de uitslag van de stemming zal hierdoor overigens niet veranderen.
Voortgang nieuwbouw
De nieuwbouw van de clubaccommodatie vordert gestaag en
we liggen op schema qua scope en budget. Aannemer
Heijneman ligt zelfs iets voor op de planning, waarvan
bijgaande foto’s van vrijdag 29 april.

Voortgang Planning Nieuwbouw:
Dakplaten en wandbeplating
Dakdekker
Aluminium kozijnen plaatsen
Afwerkvloer aanbrengen/vlinderen
Deuren plaatsen in bestaand gebouw
Gebouw glas- en waterdicht
Vloerbehandeling betonvloer
Startdatum v.a. schilderwerk vrijwilligers
Metselwerk gereed
Tegelwerk gereed
Oplevering kantine en kleedkamers
Oplevering: nieuwbouw + bestaand

wk16/17 ma. 18 apr. - vr. 29 apr.
wk18 - ma. 2 mei
wk20 - ma. 16 mei
wk20 - do. 12 mei
wk21 - ma. 23 - vr. 27 mei
wk21 - vr. 27 mei
wk22 - do. 2 juni
wk22 - ma. 30 mei
…
…
…
wk30 - vr. 29 juli

Even voorstellen: Jan Hendriks, secretaris AV de Liemers
In de extra algemene ledenvergadering van 29 april is Jan Hendriks
benoemd als nieuwe secretaris. In het onderstaande stelt hij zich even
voor.
Ik ben 55 jaar, woonachtig in en afkomstig uit Zevenaar. Getrouwd en
vader van twee kinderen. Mijn dochter Nina traint al een aantal jaren
bij AV de Liemers. Zelf ben ik nu ongeveer een jaar lid. Tot mijn 35e
heb ik actief de triathlonsport beoefend. Ik was ook lid en bestuurslid
van Triathliem in Didam. Na mijn 50e heb ik het hardlopen weer
voorzichtig opgepikt, onder andere omdat mijn vrouw vond dat het toch
wel een beetje de verkeerde kant opging met de verhouding tussen
lengte en gewicht.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en al gauw stond ik weer aan de
start bij allerlei wedstrijdjes. Om het trainen weer enigszins
gestructureerd aan te pakken en om samen met anderen te lopen, ben ik lid geworden van AV de Liemers. Ik
loop meestal dinsdagavond op de baan.
In het dagelijks leven was ik projectmanager bij wooncorporatie Wonion in Ulft. Daarvoor heb ik onder andere
bij de gemeente Zevenaar gewerkt als beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Op dit moment ben ik op zoek
naar een nieuwe baan waardoor ik wat meer tijd beschikbaar heb. Toen ik hoorde dat AV de Liemers op zoek
was naar een secretaris, heb ik besloten om mij kandidaat te stellen om me op deze manier in te zetten voor de
club.

Kantinehulp gezocht
Op vrijdag avond 20 mei zal er bij AV de Liemers de derde werpdriekamp georganiseerd worden.
We zoeken nog 1 of 2 kantine medewerkers die voor de verkoop van koffie/thee/fris en wat lekkers kunnen
zorgen.
De wedstrijd start om 17:00 uur en zal tot ongeveer 21:00 uur duren.

Vrijwilligerscommissie
Beste leden en ouders van jeugdleden van AV De Liemers,
Als vrijwilligerscommissie volgen wij de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd van de Gelderse Sport Federatie.
Wij hebben inmiddels een drietal workshops achter de rug. De vierde en laatste workshop vindt op 19 mei plaats.
In het kader van dit traject organiseren wij in de komende weken een vrijwilligerswervingsactie.
Gelukkig beschikt onze vereniging al over een aanzienlijk aantal enthousiaste vrijwilligers.
Onze vrijwilligers, het fundament van onze vereniging, zorgen ervoor dat wij onze activiteiten betaalbaar
kunnen aanbieden. Wij streven naar meer vrijwilligers, omdat vele handen licht werk maken. Met ieders hulp
wordt de vereniging sterker en kunnen we nog meer leuke activiteiten organiseren!
Belronde
Binnenkort gaat onze belronde van start en zullen wij ook jou aanbieden om vrijwilligerswerk te doen. We
proberen alle werkzaamheden te inventariseren waar we hulp bij kunnen gebruiken.
We gaan graag samen met jou op zoek naar taken die leuk zijn en bij jouw interesses passen. Ook voor leden die
beperkt tijd hebben, zijn er voldoende mogelijkheden.
De belronde ziet er qua planning als volgt uit:


We starten de actie in de komende 4 weken met het benaderen van onze huidige vrijwilligers. Zij
ontvangen een mail, waarin gevraagd wordt welke taak of taken zij op dit moment uitvoeren. Vervolgens
willen wij hen persoonlijk (telefonisch) benaderen, omdat hun wensen op het gebied van vrijwilligerswerk
in de loop der tijd veranderd kunnen zijn. De verkregen informatie over huidige taken gaan wij invoeren in
de Vrijwilligersmodule van Sportlink, zodat wij de database met taken en vrijwilligers verder kunnen gaan
vullen.



Daarna gaan wij ook de overige leden persoonlijk (telefonisch) benaderen, met de vraag naar welke taak/
taken iemands interesse uitgaat (voorkeurstaak). Wanneer er vervolgens vrijwilligers nodig zijn voor een
bepaalde klus, kunnen we in de Vrijwilligersmodule eenvoudig zoeken naar leden, die aangegeven hebben
interesse te hebben.

Vrijwilliger zijn bij onze vereniging is altijd plezierig. Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers ontzettend.
We hopen daarom dat ook jij deel uit wilt maken van ons vrijwilligersteam!
Alvast bedankt voor je positieve reactie!
Met sportieve groet,
namens de Vrijwilligerscommissie van
AV De Liemers,
Wim Zwikker
Stella Buning
Miryam Donkervoet
e-mail: vrijwilligers@avdeliemers.nl
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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.

