JAARVERSLAG ATLETIEKVERENIGING A.S.V. 2018
ASV en haar visie
In de samenleving vervullen sportverenigingen een belangrijke rol. Ze geven sporters de mogelijkheid
om, in de huidige hectische tijd, op een sportieve en gezonde manier van de vrije tijd te genieten.
Sinds de oprichting in 1948, heeft Atletiek Vereniging A.S.V. Eibergen de doelstelling om ruimte te
bieden aan alle vormen van atletiek en dit mogelijk te maken voor elke leeftijdsfase. Via speelse en
niet te specialistische trainingen voor de kleinsten en specifieke, meer op wedstrijd gerichte
trainingen voor jeugdigen tot eveneens op maat afgestemde trainingen of begeleidingen van de
oudere leden. Het kan allemaal bij ASV.
Algemeen
Medio oktober 2017 is het plan ontstaan om samen met Marleen Kosterink van Een idee,
bijeenkomsten te organiseren voor de invulling van de toekomst van ASV. In januari zijn twee
bijeenkomsten georganiseerd, 1 voor de jeugd en 1 voor volwassen leden om te brainstormen over
de toekomst van ASV met als titel “Klaar voor de start”. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht en
als positief ervaren. Het verenigingsgevoel is sterk aanwezig onder de leden. Petra Reusink heeft een
getekend verslag gemaakt van deze bijeenkomst. Opgepakt dit jaar zijn : de nieuwe website:
informatieboek voor de jeugd: informatie boek met huisregels: een kerstpakket voor de G atleten en
is Lian Acda druk doende met het op starten van een wandel groep.
Op 15 september is het 70 jarig bestaan gevierd. De middag stond in het teken van sportiviteiten en
er werd afgesloten met een gezellige barbeque. De vrijwilligersprijs 2018 is uitgereikt aan de
dinsdagochtend ploeg. Zij ontvingen een cheque en een t-shirt van ASV.

Bestuurszaken
In 2018 hebben we weer veel moeite moeten doen om de vacante bestuursfuncties op te vullen.
Diverse jaren kampen we echter met het feit dat de functie van penningmeester nog steeds niet is
ingevuld. Ton neemt deze taken tijdelijk waar als penningmeester. Het gaat hier om de
betalingstaken. De boekhouding wordt ondergebracht bij een ZZP-er en zullen de kosten
opgenomen moeten worden in onze begroting.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Ton Harmsen
vacature
Francis Schilderinck
Ton Harmsen
vacature
Dennis te Nijenhuis
Eddie Grotenhuis
Vacature
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Het huidige bestuur is in 2018 (jan-dec) 10 keer bij elkaar geweest voor de reguliere
bestuursvergaderingen. Daarnaast is het bestuur aanwezig geweest bij het Bijenkamp overleggen en
bij verschillende overleggen met oa. de scheidsrechtersvereniging. Zij organiseren op de
donderdagavond de trainingen van de scheidsrechters op onze baan. We nemen als ASV ook deel
aan voorzitters overleggen van de atletiekverenigingen in de omliggende gemeenten in Twente en
de Achterhoek en bijeenkomsten van SFB.
In 2018 heeft het jaarlijks overleg plaatsgevonden met trainers en jeugdtrainers.
Financiën
Bij de ALV van 22 mei is geen decharge verleend aan het bestuur. Financiën waren niet op orde.
Afspraak was deze in juni 2018 op orde te krijgen maar dit had meer tijd nodig dan gedacht.
Het financieel jaarverslag zal apart worden aangeboden. Grote uitgaven voor aankomend jaar
worden niet verwacht.
Hart voor de Achterhoek heeft ASV een extra geldbedrag opgeleverd.
Wedstrijden
Sportief 2018
In 2018 hebben weer veel atleten van ASV Eibergen aan verschillende wedstrijden deelgenomen. Er
zijn grenzen verlegd, persoonlijk records geboekt en uitdagingen aangegaan.
De Eiberrun had te kampen met minder deelnemers als voorgaande jaren. De wintercross is goed
verlopen, hier was het ook mogelijk om deel te nemen aan een wandeltocht.
Trainerszaken
Rick Harmsen en Mirthe Hofmeijer zijn gestart met de cursus BAT3. Zij ondersteunen Nicolette en
Hans met het geven van de atletiektrainingen. Dit loopt nu goed. Honza Valenta geeft technische
clinics aan de jeugd. Dit wordt zeer enthousiast ontvangen bij de jeugd.
Met de looptrainers is een afspraak gemaakt dat bestuur en Paulien Boverhof de groepen een
bezoek brengen in 2109. In dit bezoek zal het bestuur tekort besproken worden en worden lopers geenthousiasmeert om vrijwilligers werk te gaan doen. Tevens zal bij deze bijeenkomsten de
mogelijkheid bestaan om voor een leuke prijs een ASV shirt te bestellen.
Algemene zaken
Ledenaantal:
De ledenadministratie wordt verzorgd door de Atletiekunie in het software pakket Sportlink. De mutaties
worden door de ledenadministratie van ASV (Leonie van Rijn) doorgegeven aan de Atletiekunie.
Het ledenaantal bedroeg de afgelopen jaren per 31 december als volgt:
31-12-2013:
31-12-2014:
31-12-2015:
31-12-2016:
31-12-2017
31-12-2018

403
421
431
413
372
358
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De contributie wordt aangegaan voor 1 jaar en is het ledenaantal per 1 januari ieder jaar lager door negatieve
mutaties. Op 1 jan. 2019 bedroeg het ledenaantal 304 leden wat een afname is van 54 leden. We zullen het
aantal leden nauwlettend in de gaten houden.

Vrijwilligers
Zoals elk jaar willen we ook dit jaar weer alle vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet in de
verschillende commissies, op incidentele momenten zoals wedstrijden, bij de activiteiten
georganiseerd door ASV en NL doet, we kunnen niet zonder jullie! Samen staan we sterk en kunnen
we van ASV een vereniging maken van en voor leden.
Versterking van vrijwilligersbestand blijft altijd welkom. Lijkt het je leuk om ook te helpen, dan ben je
van harte welkom! Wellicht ken je mensen die ook hun steentje bij zouden kunnen/willen dragen,
meld hen dan aan.
Het bestuur wil jullie, vrijwilligers, vragen om ook aankomend jaar weer een beroep te mogen doen
op jullie inzet. Met de inzet van ons allen kunnen we ASV een vereniging laten zijn waar we trots op
mogen zijn, een vereniging die in Berkelland en ver daarbuiten een sportieve rol van betekenis speelt
en waar een ieder graag naar toe komt!

April 2019
Bestuur ASV
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