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Beste BAV-vrienden en ouders van jeugdleden, 

Onlangs vond de Algemene Leden Vergadering plaats, onder verheugend grote belangstelling. De Pen-
ningmeester kon een mooi positief resultaat presenteren; de financiën van onze vereniging zijn goed op 
orde. Bespreekpunt was het voornemen voor het mogelijk maken van een vernieuwde Polsstokhoog-
faciliteit. Het bestuur heeft de ALV om draagvlak gevraagd om dit mogelijk te maken, welke vrijwel una-
niem afgegeven werd. De vervolgstap is inmiddels genomen. We zijn in gesprek met Seste, aangezien de-
ze stichting verantwoordelijk is voor het beheer van het sportpark, waaronder ook de investeringen. 

Onze penningmeester Bep van Rijn heeft zich per 10 mei teruggetrokken uit het bestuur van de BAV. Tot 
onze spijt. Een principieel verschil van mening ligt hieraan ten grondslag. Bep heeft het penningmeester-
schap met heel veel inzet en enthousiasme vervuld. Het bestuur betreurt in hoge mate dat een verschil 
van mening een einde gemaakt heeft aan Beps medewerking. Onze dank voor haar bewezen inzet is 
groot, zij was een fijne bestuurder die goed in ons team paste. Het vertrek van Bep betekent dat wij naar-
stig op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Betalingen liggen nu stil, dat mag niet te lang duren. 
Wie helpt ons uit de brand? 

Tijdens de ALV werd ook de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt: Wim Oostveen! Wim zet zich al ja-
ren met grote inzet in voor onze vereniging, zowel bij de jeugd als bij de wandelgroepen is hij erg actief. 
De prachtige (wissel)trofee mag hij een jaar lang trots op zijn schoorsteenmantel zetten. Gefeliciteerd! 

De nieuwe assistent-looptrainers zijn onlangs allen geslaagd voor hun diploma. Roland, Mireille, Jolanda, 
Wim, Gabrielle en Koen van harte gefeliciteerd, en welkom bij het trainerscorps. 

De BAV heeft sinds kort een nieuwe Activiteitencommissie. Nadat de Recreantencommissie is opgehou-
den te bestaan, was daar behoefte aan. Onder bezielende leiding van Peter Bakker zal dit team allerlei 
leuke activiteiten naast de trainingen gaan organiseren. Dames en heren: veel succes! 

 

Fijne maand gewenst! 

 

Edan van der Meer 
Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl) 
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Nieuws van de ledenadministratie 

In de maand mei kwam nog een leuk aantal aanmeldingen binnen, vrijwel geheel afkomstig uit de Start to 
Run beginnerscursus. 
Daarom dit maal een hartelijk welkom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:  
Wendy  Gerritsen  Bussum  recreant 
Pim  van Gestel  Baarn  recreant     
Ellen  van Ginkel  Baarn  recreant   
Daniëlle Kortland  Baarn  recreant   
Arne  Melse   Baarn  recreant 
Susan  Nijstad   Eemnes  recreant 
Adrie  Rossen   Eemnes  trainer  
Dirk-Jan Ruighaver  Baarn  recreant   
Isabelle  Schneiders  Laren  recreant  
Paulina  Veenstra  Baarn  recreant  
Henk  Veenstra  Baarn  recreant  
 
Voor de 3 maanden kennismakingsperiode meldden zich aan: 
Musa Kok, Erica van Middelaar, Rick van der Poel en Miranda van der Steen. 
 
Echter dit keer ook weer een aantal afmeldingen. 
Per 1 juli nemen wij tevens afscheid van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Tineke  de Heij   Baarn  recreant zaalgroep 
Dionne  Hop   Baarn  junior D 
Mary  de Koning  Baarn  recreant wandel fit 
Madelief van Oorsouw  Baarn  pupil A 
Jeannette Piek   Baarn  recreant wandel fit 
Thiara  Serné   Baarn  pupil C 
Nicole  Tiele   Baarn  recreant wandel fit 
 
Van de Atletiekunie ontvingen wij nog de volgende nieuwe wedstrijdlicenties: 
 
Voornaam Naam:   Licentienummer:  Categorie: 
Catharina van den Dungen 922941   junior C 
Daniël  Hovius   923144   pupil A 
Keano  Hovius   923143   pupil C 
Jaco  Spiering  923141   senior 
Mauro  Stolze   922943   pupil A 
Hinde  Wunderink  923146   pupil C 
Sara  Wunderink  923145   pupil D 
Door een storing bij Sportlink is aan Zeki Muhci nog steeds geen nummer toegekend. 
 
Namens de ledenadministratie, 
Hans Oostindiën  
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Eemmeerloop 2018 afgelast of toch niet?                                                                                                                                      
Over afzien, onwel worden, teleurstellingen, rugzakjes en buikzakje 
 
Afgelast of toch niet helemaal. Het werd een soort Elfstedentocht beslissing. Wie voorbij Bartlehiem was 
mocht door, zo niet einde verhaal. Het Eemmeerloop Bartlehiem was Blaricum, het wisselpunt aan het 
einde van de derde etappe. Berusting en begrip voor de beslissing van de organisatie, maar ook teleurstel-
lingen. “Het ging zo lekker, niets aan de hand, je moet je tempo aanpassen. Als je goed getraind bent 
moet het kunnen”. Kennelijk was niet iedereen goed getraind of van nature minder goed bestand tegen 
de hitte of behept met een ‘rugzakje’. Van één loopster was me bekend dat zij een ‘buikzakje’ heeft. Ons 
aller Marjolein liep niet alleen. Vier maanden zwanger besloot ze nog een laatste keer ‘haar kind in wor-
ding’ een laatste stevige looptraining te geven en meteen wat hittebestendiger te maken. Geweldig Mar-
jolein, wat een klasse en soepelheid!!! 
 
Al tijdens de eerst etappe werden mensen on-
wel. Maar in de tweede etappe was het hele-
maal raak in het broeierige lange stuk door het 
bos langs het Eemmeer. De ambulances reden 
af en aan. Zoekend naar een doorgang om op 
bij het parcours te komen. Politiemotoren 
scheurden heen en weer en ook het Rode 
Kruis en de EHBO beleefden piekdrukte. Dat 
dit zo niet door kon gaan was iedereen duide-
lijk. Op een gegeven moment zijn de ambulan-
ces ‘op’. Vandaar dat de hulpdiensten de atle-
tiekvereniging Quo Vadis verzochten de loop 
te stoppen. Volgens de Quo Vadis website wa-
ren er toen al verschillende lopers opgenomen 
in het ziekenhuis. 
 
Toch begon het allemaal zo mooi. Het was al vroeg warm, maar de stemming bij de BAVers zat er goed in. 
Als eerste loper dit jaar, was ik samen met Pieter tijdig naar de start gelopen om een plaatsje vooraan te 
bemachtigen. En dat lukte, naast snelle mannen als Camiel en Hans. ‘Meegesleurd’ in hun tempo, zag ik, 
mijn horloge raadplegend, dat we tegen de 14 km per uur liepen. Dat dit voor mij een tandje te snel is was 
me direct duidelijk. Zeker toen, zoals bij elke loop, 'Diesel Bart' halverwege langszij kwam. Ik was weer 
eens te snel gestart. De toptijd halverwege was aan het einde behoorlijk ver gesmolten. Een beetje wan-
kel door de inspanningen, maar met ‘warme’ ondersteuning en verzorging van de teammaatjes, was ‘de 
hitteklop’ snel verdwenen. Om me heen en ook na de latere etappes zag ik steeds weer datzelfde ritueel. 
Een geweldige teamspirit en ‘liefdevolle’ zorgzaamheid voor de loper bij het wisselpunt.  
 
Op dat Blaricumse wisselpunt bleek dat één loper goed voorbereid was en een helder moment gehad 
moet hebben ter voorbereiding van deze 43e Eemmeerloop. Waarschijnlijk waren het de weersverwach-
tingen en of de Giro, die hem die ingeving gegeven hadden om strandstoelen mee te nemen. Ja, strand-
stoelen. Nu is daar een strandje bij Blaricum op dat wisselpunt tussen de 3e en 4e etappe. Maar dat was 
niet zijn ingeving. Nee, Roland dacht ik ga daar eens lekker de bermtoerist uithangen, genieten van het 
afzien en lijden van anderen, van sporters. Want dat is wat die gasten langs de weg doen bij wielerkoer-
sen. Hij had allang voorzien, gezien de meteorologische verwachtingen, dat hij als laatste loper toch niet 
aan de bak hoefde. Dan maar de bermtoerist spelen. Ze zaten overigens prima die stoelen. Roland be-
dankt! 
 
Niet wetend dat er nog velen in de ‘race’ waren, ook BAV teams, keerden we huiswaarts. Zodoende liepen 
we de altijd gezellige ‘after party’ bij BU 21 mis. Jammer, maar volgend jaar is er weer een herkansing.  
 
Tekst: Pim Molenaar                                                                                                                          
Foto’s: Quo Vadis (pagina 6,7 en 8) en Gertjan Hooijer (pagina 9, 10 en 11) 
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Binnenkort in een bos bij u in de buurt… 
 
Onder de bezielende leiding van Theo Berendsen heeft een nieuwe groep enthousiaste lopers de stap ge-
nomen naar het assistent-trainerschap. In drie avonden passeerde de theorie van de Atletiekunie / Atle-
tiek Academie de revue. De aspirant-trainers leerden op de eerste avond wat een goede training is, hoe 
mensen leren en informatie onthouden (of juist niet…), uit welke elementen een training is opgebouwd 
en welke trainingsvormen er zoal zijn. Carlo Oudebeek deelde (zeer bruikbare) ervaringen, tips & tricks.  
 
Leidinggeven aan een groep, de positie als trainer, organiseren, ondersteunen en begeleiden van lopers 
vormde de kern van de tweede avond.   
 
Tijdens de laatste theoretische avond werd Theo ondersteund door Peter Keppel, die zijn visie gaf op de 
stap van atleet naar trainer en alles wat daarbij komt kijken. We hebben gesproken over het plannen en 
voorbereiden van trainingen, het aanpassen van gemaakte plannen, het waarom van het hebben van een 
plan B en soms een plan C.  
 
Na afloop van de laatste avond kregen de volgende BAV’ers het certificaat Assistant Looptrainer 2 uitge-
reikt: 
 
Jolanda Kannegieter 
Roland Marges 
Mireille Pater-de Haas 
Wim Rottier 
Gabrielle de Vries  
Koen Zweers 
 
De groep kijkt ernaar uit om de geleerde theorie in de praktijk te brengen! 
 
Koen Zweers 
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BAV Yakult Start to Run wederom een succes! 
 
Al jaren biedt de BAV (Baarnse Atletiek Vereniging) beginnerscursussen aan om te hardlopen. Inmiddels 
gesponsord en door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie professioneel ondersteund in de vorm van 
“Yakult Start to Run”. Zeven weken geleden startten zo’n twintig deelnemers, variërend van jong tot oud. 
Van echte beginners tot lopers die door omstandigheden uit de running geraakt zijn en weer in willen stro-
men. Door de uitstekende begeleiding bleek dat een goede keuze. 
Van al actieve renners die bijgeschoold wilden worden in techniek, tot deelnemers die zelf niet geloofden 
dat het hardlopen ooit iets zou worden. Een paar deelnemers bleken gestuurd te zijn door vrienden of 
partners. Zo werd het een vrolijk mopperen over oefeningen die eerst moeilijk leken, maar toch goed te 
doen waren. 
De nadruk lag vooral op techniek en plezier in het lopen hebben. Niet met opjagen door de trainers, maar 
met kreten als: “ontspan” en “geniet ervan” werden de hardlopers aangemoedigd. Na een paar weken 
werden de rondetijden op de atletiekbaan gemeten. Al mopperend kwamen sommigen over de finish, om-
dat het voor het gevoel nog niet echt snel ging. Maar tot ongeloof van bijna iedereen waren het wel dege-
lijk hele mooie prestaties.  
Ook werd door specialisten aandacht besteed aan fysio, schoenen, kleding en voeding. Dit onder het ge-
not van koffie, thee en zoete lekkernijen die troost boden. 
De trainers, Diana, Carlo, Peter en Theo waren goed op elkaar ingespeeld en door hun inzet en humor was 
de sfeer in de groep helemaal top. Daardoor werd iedereen met een kwinkslag gedwongen net iets verder 
te gaan dan eerst voor mogelijk werd gehouden. 
De afsluiting afgelopen zaterdag, was er één met een triomfboog van ballonnen en een erehaag van hard-
lopers die veelal ook ooit begonnen zijn met de start to run clinic van de BAV. Iedereen heeft minstens 
ruim drie kilometer non stop afgetikt. En het bleef nog lang gezellig in het clubhuis daarna. Over een te-
kort aan leden hoeft de vereniging zich geen zorgen te maken met deze nieuwe aanwas van enthousiaste 
lopers. 
De deelnemers vormen inmiddels een gezellige groep. Overigens is dit niet het eindstation. Vol energie 

gaat het merendeel van de groep verder om over een maand aan een vijf kilometer loop mee te doen en 

daarna aan te sluiten bij één van de reguliere loopgroepen van de BAV. 

Foto’s: Gertjan Hooijer  Tekst: Dirk Jan Ruighaver 
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BAV en de AVG 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) van kracht. Een van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden ge-
maakt over de verwerking van persoonsgegevens, dit geldt ook voor sportverenigingen. Graag informeren 
we je over welke acties de BAV onderneemt in het kader van de AVG. 
 
Welke persoonsgegevens bewaren wij? 
 

- NAW 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Bankrekeningnummer 
 

Met welk doel bewaren wij deze gegevens? 
 
Deze gegevens worden gevraagd en bewaard t.b.v. verwerking van de ledenadministratie, contributie-
heffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Voor de verwerking van onze leden-
administratie heeft de BAV een overeenkomst afgesloten met Sportlink. Sportlink is een externe dienst-
verlener. In de overeenkomst en de voorwaarden van Sportlink zijn alle aspecten van de verwerkersover-
eenkomst opgenomen. Dit betekent dat ook Sportlink zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat en 
deze niet aan derden verstrekt. 
 
Hoe de BAV omgaat met de persoonsgegevens van de leden staat beschreven in een zogenaamde Privacy-
verklaring. Deze Privacyverklaring is terug te vinden op de website. In deze Privacyverklaring staat: 
 

- welke gegevens wij bewaren; 
- met welk doel wij deze gegevens bewaren; 
- hoe en hoe lang we deze gegevens bewaren; 
- in welke situatie er gegevens doorgegeven worden aan derden; 
- beschrijving van de rechten van de leden m.b.t. hun persoonsgegevens. 

 
Waar moeten leden die met persoonsgegevens van de leden werken aan denken en voldoen?  
 
Geheimhoudingsverklaring tekenen 
 
Iedereen die met persoonsgegevens van leden werkt, in welke vorm dan ook, moet een geheimhoudings-
verklaring tekenen. Hiermee verplicht degene zich strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van 
alles wat ten gevolge zijn/haar activiteiten bij de BAV bekend wordt en waarvan hij/zij weet of kan ver-
moeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is. 
 
Ben je in het bezit van persoonsgegevens of verwerk je gegevens van leden voor de administratiedoelein-
den en ben je nog niet benaderd voor het tekenen van de geheimhoudingsverklaring stuur dan een mail 
naar secretaris@bav-baarn.nl. We nemen dan contact met je op voor het ondertekenen van de geheim-
houdingsverklaring. 
 
Foto’s 
 
Indien je foto’s maakt tijdens trainingen of BAV gerelateerde evenementen dien je van te voren toestem-
ming te vragen aan degene (indien jeugdige onder de 16 dan is toestemming van ouder nodig) voor publi-
catie op bijvoorbeeld de website of social media. Bij inschrijving van evenementen zal dit via het in-

https://www.bav-baarn.nl/userfiles/bestuur/Privacy%20Policy%20BAV.pdf
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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schrijfformulier ook gevraagd worden. 
 
Mail 
 
Indien je een mail verstuurt naar meerdere personen dien je deze in BCC (blind copy) te versturen. Dit wil 
zeggen dat de e-mailadressen die jij hebt ingevuld bij BCC, niet te zien zijn door de andere ontvangers.  
 
Ledenlijsten 
 
Indien je in het bezit bent van een ledenlijst (digitaal of op papier) dien je hier zorgvuldig mee om te gaan. 
Ga na met welk doel je deze gegevens hebt en of het noodzakelijk is dat je deze gegevens hebt. Berg een 
papieren ledenlijst goed op en laat deze vooral niet voor iedereen zichtbaar liggen. 
Digitaal opgeslagen gegevens 
 
Ga zorgvuldig om met gegevens die je digitaal opgeslagen hebt. Zorg voor een wachtwoord op je telefoon, 
laptop, pc etc. 
 

Mocht je vragen hebben over de AVG en hoe de BAV hiermee omgaat stuur dan een mail naar secreta-
ris@bav-baarn.nl 
 

Irma Karssen, 
Algemeen bestuurslid BAV 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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Rectificatie 
  
Weergoden 
In het april nummer is per ongeluk de naam van de schrijver / fotograaf niet gepubliceerd. 
Het leuke artikel is geschreven door Hugo Das. Inmiddels staat de gecorrigeerde versie op de BAV-site. 

Vertrek penningmeester 
 
Onze penningmeester Bep van Rijn heeft zich per 10 mei teruggetrokken uit het bestuur van de BAV. Tot 
onze spijt! Een principieel verschil van mening ligt hieraan ten grondslag. 
Bep heeft het penningmeesterschap met heel veel inzet en enthousiasme gedaan. Op 1 augustus 2016 
verving zij René van den Brom, die om gezondheidsredenen moest terugtreden. In de Algemene Leden 
Vergadering van 21 november 2016 werd Bep officieel benoemd tot penningmeester. In de ALV van 
jongstleden 8 mei verdedigde zij nog met verve de jaarrekening van 2017. De financiën van de BAV waren 
op orde. Met een positief resultaat van € 3.321,-  was het jaar afgesloten. De kascommissie was uitermate 
tevreden over de stukken, de aanwezige leden eveneens. Het tekent de inzet die Bep getoond heeft.  
Het bestuur betreurt het dan ook in hoge mate dat een verschil van mening een einde gemaakt heeft aan 
Bep’s medewerking. Onze dank voor haar bewezen inzet is groot, zij was een fijne bestuurder die goed in 
ons team paste. 
Het vertrek van Bep betekent dat wij naarstig op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Betalingen 
liggen nu stil, dat mag niet te lang duren. Wie helpt ons uit de brand? 
 
Namens het bestuur,  
Kees Kruijswijk Jansen 
secretaris 
secretaris@bav-baarn.nl 

Woensdagavond 27 juni 19.00 uur:  
 

Training vanaf “De Kuil” bij Lage Vuursche 
met aansluitend 

 
“Midsommarnatt” 

Midsommarnatt is een Zweeds gebruik om de zomer te verwelkomen en wordt rond de lang-
ste dag gevierd. 
De trainingen starten dus bij “De Kuil” in Lage Vuursche en gaan gewoon volgens schema. 
We zullen de training afsluiten met wat typische Zweedse snacks en een klein drankje. 
 
Groeten, 
  
Nico, Maartje, Carla en Frits 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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Verslag Algemene ledenvergadering BAV 
 
8 mei 2018 
Aanwezig namens bestuur: Edan van der Meer (voorzitter), Bep van Rijn, Irma Karssen, Muriel van der 
Wouden,  Jan Koops, Kees Kruijswijk Jansen (verslag) 
Aanwezigen: 57 stemgerechtigde leden 
Afmeldingen: Nelleke Holdorp-Eekhof, Dirk kooiman, Nico Muts, Hans en Ria Oostindiën, Dick Riphagen, 
Willy de Rooij, Harry Splinter 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Intussen gaat de presentielijst 
rond. 
Aan de Agenda wordt toegevoegd punt 8 Rondvraag 
De voorzitter meldt dat op dit moment het ledental van de BAV boven de 500 ligt. Een historisch moment! 
De Vrijwilliger Van Het Jaar, Wim Oostveen, was op de vrijwilligersavond met vakantie. Daarom wordt 
hem vanavond onder applaus de prachtige Vrijwilligersbokaal overhandigd door de voorzitter. Zijn inzet 
voor de BAV, met name voor de Jeugd en Wandelfit, maakt hem tot een waardevol BAV-lid.  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen Ingekomen stukken. 

 
3. Verslag ALV 21 november 2017  
De actiepunten zijn verwerkt: 
- De vraag of het niet goedkoper is om de BAV-Wandelaars over te hevelen van de Atletiek Unie naar de 
Wandelbond is niet mogelijk. Wie lid is van de BAV is automatisch lid van de AU.  
- De Polsstok Hoog Faciliteit komt aan de orde in punt 6. 
- De Uitbreiding Kantinebezetting blijft moeilijk punt. Het zou mooi zijn als BAV-leden zich beschikbaar 
stellen om eens in de zoveel tijd Kantinedienst te willen draaien! 
- De AH-Sportactie in september 2017 genereerde veel belangstelling voor onze vereniging, leverde zelfs 
enkele nieuwe leden op. Echter de wijze van aanmelden via AH én de  interne organisatie van de BAV is 
voor verbetering vatbaar. Op dit moment is niet duidelijk of de actie herhaald zal worden, evenmin staat 
dan onze deelname vast. 
Aangezien er geen verdere op- en aanmerkingen worden gemaakt, wordt het Jaarverslag goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslagen 
4.1 Bestuur 
In het jaarverslag van het bestuur komen in vogelvlucht alle facetten van onze vereniging aan bod. De con-
clusie is dat er veel werk wordt verzet en dat het bestuur dat nooit had kunnen doen als er niet veel vrij-
willigers actief wilden zijn in de BAV. En dat willen ze! 
 
4.2 Ledenadministratie 
Het ledental bereikte in 2017 het hoogste punt in de geschiedenis van de BAV: 488 leden. De aanwas 
kwam vooral door het project Wandelfit. Aan het begin van deze ALV werd door de voorzitter al vermeld 
dat de actuele stand van het ledental de 500 is gepasseerd! 
 
4.3 Baviaan 
De digitale uitvoering doet het goed. Adverteerders leiden belangstellenden via de links in hun adverten-
ties naar hun eigen website. 
 
4.5 Jeugd Commissie 
Negen assistent Jeugdatletiektrainers werden opgeleid in de interne trainersopleiding. De Jeugd Commis-
sie is een zeer actief onderdeel van de BAV. De van ouders Mauro Stolze complimenteren de Jeugd Com-
missie over de opvang en inzet door de jeugdtrainers. 
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4.6 Recreanten Commissie 
Ook de Recreanten Commissie verzet veel werk, sportief en recreatief. De Recreanten Commissie oude 
stijl houdt op te bestaan. Vanaf 2018 gaat de RC verder als Recreatie/Activiteiten Commissie. 
De nieuwe Recreatie/Activiteiten Commissie bestaat uit Peter Bakker, Diana Rubini, Harold Kuijpers en 
Erica Kok 
 
4.7 Clubgebouw 
Het clubhuis wordt door een aantal enthousiaste leden op orde gehouden.  
Liesbeth Sitters meldt dat het fonteintje in het damestoilet defect is. 
 
De Jaarverslagen worden met dank aanvaard. 
 
5. Financiën 
5.1 Jaarrekening 2017 
De penningmeester heeft weer veel werk verzet. Toelichting geeft zij op verschillende posten, w.o.: 
- Specialisten trainers verplaatst van Jeugd naar Bestuur 
- De oorzaak van de hoge incidentele opbrengsten Bestuur is het project Wandelfit 
- Kleding geen investering maar een kostenpost 
- Sponsorinkomsten blijven een zwak punt. Sponsorcommissie heeft dringend behoefte aan mensen. 
- 2017 wordt afgesloten met een mooi positief resultaat van € 3321,- ! 
Post voor post wordt de jaaropgave doorgenomen. 
 
Bob Heinis vraagt naar de huur van de accommodatie: De huur gaat omhoog door inflatie, de bijdrage 
kunstgras neemt af. De verwachting is dat in- en uitgaven elkaar in evenwicht zullen houden. 
 
Carly Michels vraagt naar de opbrengst van de toekomstige reclamemast op het sportpark. De gemeente 
verhuurt de mast, SESTE profiteert er indirect van. 
  
5.2 Verslag Kas Commissie over de cijfers 2017 
De Kas Commissie, bestaande uit Ria Koops en Wim Rottier, hebben de stukken globaal bekeken en steek-
proefsgewijs doorgenomen. Het ziet er allemaal  piekfijn uit. Er wordt veel tijd aan de administratie be-
steed. Ook de Kas Commissie vestigt de aandacht op de terugloop in sponsorgelden, op zich een landelij-
ke trend. 
 
De Kas Commissie 2017 vraagt Aan de vergadering om de jaarstukken goed te keuren en na goedkeuring 
het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2017. Onder applaus wordt de goedkeuring 
verleend! 
 
Ria Koops is aftredend als lid van de Kas Commissie, een vervanger is nog niet gevonden. Wim Rottier zal 
nog een jaar lid zijn van de commissie. 

 
6. Polsstok Hoog Faciliteit 
De investering van een nieuwe Polsstok Hoog Faciliteit is aan de orde. Aanleiding is dat de huidige voor-
ziening niet meer voldoet en door de Atletiek Unie is afgekeurd. Polsstok Hoog is sinds kort een verplicht 
onderdeel vanaf B junioren. Binnen afzienbare tijd zal deze verplichting waarschijnlijk ook gaan gelden 
voor de C/D junioren. Polsstok Hoog wordt een steeds populairder onderdeel in de atletiek. Het hoge 
aantal jeugdigen in de ALV onderstreept deze trend. Alle verenigingen in de regio hebben een volwaardi-
ge Polsstok Hoog Faciliteit.  Trainen bij ’de buren’ is geen optie, de ervaring is dat onze atleten dan afha-
ken. De kosten zijn bergroot op € 21.500,- voor ombouw, staanders, vlinders, etc. Mat, stokken, etc. zijn 
begroot op € 19.500,- De uitgave van ca € 41.000,- wordt positief beoordeeld door de Financiële Denk-
tank 2014 (Peter Maassen en Peter Bakker) 
De realiteit dat je in de competitie alleen mee kunt doen als ook Polsstok Hoog gesprongen wordt én de 
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realiteit dat we leden verliezen als onze atleten elders  moeten trainen, doet de vergadering besluiten om 
het bestuur draagvlak te geven voor de investering van een Polsstok Hoog Faciliteit. 
 
Het bestuur  gaat voor de financiering in gesprek met SESTE en/of gemeente. De Polsstok Hoog Faciliteit 
behoort tot het onroerend goed gedeelte van het sportpark, én dat overal in den lande wordt de Polsstok 
Hoog Faciliteit door de gemeente gefinancierd. 
 
- Steven van der Harst: In hoeveel jaar wordt de mat afgeschreven?. Deze wordt in 10 jaar afgeschreven, 
dwz € 4000 per jaar. Dat kan de begroting hebben. Normaliter gaat de mat langer mee dan 10 jaar. 
Welke voorziening is er tegen ongedierte? Er komt een goede bekisting om heen. 
Is er een extra verzekering nodig? Nee. 
- Hennie Nieberg: Is de aanloop voldoende? Daar is naar gekeken, dat is geen probleem. 
Het BTW bedrag is terug te vragen via het BTWcompensatiefonds. 
- Liesbeth Sitters: Hoeveel atleten maken er gebruik van? Alle junioren, dat zijn er 85. 
- Bob: Wat is de strategie? Eerst overleg met SESTE, eventueel daarna met de Gemeente. 
Kun je de investering faseren? Bijvoorbeeld eerst de mat, daarna de staanders? Nee, het is een complete 
installatie. 
- Carly: Kan de AU bijspringen? Nee, wij zijn onze eigen bank. 
 
Het bestuur is statutair vrij om te handelen in deze investering, toch wil bestuur draagvlak in de vergade-
ring peilen. Met handopsteken blijkt één persoon tegen en één onthoud zich. De overgrote meerderheid 
kan zich vinden in de investering van de nieuwe Polsstok Hoog Faciliteit. 

 
7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief van kracht. 
Irma Karssen geeft aan wat dit voor de BAV betekent. 
De BAV moet een protocol Privacy Beleid opstellen, waarin aangegeven: 
- Welke gegevens van leden leggen we vast (alleen die gegevens vast die noodzakelijk zijn voor het doel, 
de Ledenadministratie: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, bankreke-
ningnummer) 
- Hoe we omgaan met gegevens van leden (wie heeft toegang, met welk doel, geheimhouding) 
- Rechten van de leden (inzagerecht, recht op rectificatie) 
- Bewaartermijn van de gegevens (tot einde lidmaatschap; langer voor statistiek en historie) 
- Beveiliging van de gegevens (inlogcodes, wachtwoorden, beperking verspreiding ledenlijsten) 
- Met externe partijen worden waar nodig verwerkersovereenkomsten getekend (bv AU) 
 
We volgen het stappenplan van de AU. Wanneer dit stappenplan doorlopen is, ontvangen we een AVG 
verklaring, waarmee de BAV AVG-proof is. 
 
Carly: hoe gaan we om met foto’s in publicaties? Toestemming vragen we via privacy verklaring. 
 
8. Rondvraag 
- Liesbeth Sitters uit haar zorg dat ouders wel de cursus Jurylid, maar zich niet opgeven om te jureren 
  Waar melden dat de hordes moeten gerepareerd: bij onze materialenman Jan Koops 
- Hennie Bosselaar: is de Polsstok Hoog Faciliteit wel hufterproef? Ja 
- Theo: Heeft bestuur een lief en leed pot? Dit graag in begroting 2019 
- Ruud Bon: Ooit gedacht aan Zonnepanelen op de kantine? Ja, maar niet overgegaan tot investeren  
 
9. Sluiting 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de ALV voorjaar 2018 
 
 
Actiepunten 
- Polsstok Hoog Faciliteit realiseren 
- Protocol Privacy Beleid opstellen 
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Recept van de maand 

Salade met amaranth, zoete aardappel en granaatappel 

Deze salade smaakt zoals hij er uit ziet; heel erg lekker. Ik vind het een top salade. De granaatappel 

maakt het wel heel erg fris. De salade met amaranth, zoete aardappel en granaatappel kun je ook naar 

wens aanpassen. Heb je geen amaranth in huis? Gebruik dan couscous of quinoa. De zoete aardappel 

kun je ook door pompoen vervangen, of zelfs door wat wortel. Doe dit zelf ook vaak, hangt er net vanaf 

wat ik in huis heb voor ingrediënten. 

 

Benodigdheden voor 2 personen: 

- 50 gr amaranth 

- 400 gr zoete aardappel 

- 250 gr cherrytomaatjes 

- 1/2 rode ui 

- 1/2 citroen 

- 80 granaatappel 

- 90 gr feta 

- verse peterselie 

 

Kook de amaranth in 200 ml water in ongeveer 10 minuten gaar. De korrel is dan nog licht knapperig, 

maar gaart na als hij afkoelt. Snijd de zoete aardappel in kleine blokjes en kook deze in een klein laagje 

water in ongeveer 8 minuten gaar. Mocht je langer de tijd hebben, rooster hem dan 40 minuten in de 

oven voor een roostersmaak. 

Snijd de cherrytomaatjes in vieren, de rode ui in kleine stukjes en verbrokkel de feta. Meng alle ingredi-

ënten, knijp de halve citroen uit boven de salade, en breng verder op smaak met een beetje pompoen-

pitolie en peper en zout. 

 

Eet smakelijk! 

 

Bron: Jessica (www.eatrunlove.nl) 
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http://www.fytaal.nl/
http://www.dekaasspecialist.nl/winkels/baarn
https://www.acnbv.nl/
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Hardlopen tijdens onweer: wat kun je doen? 
DOOR  
TIM MORIA 

 

Hardlopen tijdens onweer: het is geen ideale combinatie. Maar helaas is het soms een onomkeerbare 
realiteit. Soms ontkom je er gewoon niet aan omdat het nog mooi weer was toen je vertrok, maar het 
weer gedurende de training plotsklaps omsloeg. Gisteravond begon het te onweren terwijl ik op de dijk 
in Almere aan het trainen was. Wat moet je dan eigenlijk doen? 
 
Helaas is het antwoord niet al te bevredigend: zoveel kun je namelijk niet doen. Het beste wat je kunt 
doen is proberen te voorkomen dat je in een onweersbui terecht komt. Dus, check altijd even de weers-
voorspellingen voordat je aan een training begint. Maar, zoals hierboven al beschreven: soms gebeurt 
het gewoon. Schuilen heeft doorgaans weinig zin. Het gros van de mensen dat wordt getroffen door een 
onweersflits, wordt niet rechtstreeks maar via de grond of tussenkomst van een hoog object getroffen. 
Schuilen onder een eenzame boom is dus niet verstandig en ook een groepje bomen - als bomen al in 
de buurt zijn - biedt geen zekere bescherming. Loop je in een bos? Dan is het nog het verstandigst om 
juist op een open plek te gaan staan. De kans is aanzienlijk dat een boom bij een eventuele inslag wordt 
geraakt en jij de dans daardoor ontspringt. Natuurlijk hoeven we niet te vertellen dat je sowieso niet 
moet schuilen onder metalen objecten als masten, lantaarnpalen of hijskranen.  
 
Is er sowieso al nergens beschutting te vinden? Vaak hoor je dan dat je je maar zo klein mogelijk moet 
maken en je voeten dicht bij elkaar moet plaatsen. Het is waar, daarmee beperk je het gevolg van de 
inslag enigszins, maar je ervaart nauwelijks extra veiligheid. Probeer gewoon zo snel mogelijk in een 
gebouw of auto (die vanwege de kooiconstructie, kooi van Faraday, veel veiligheid biedt) te komen en 
te wachten tot de onweer voorbij is. 
 
Is het aan het onweren, maar wil je weten hoe ver de bui eigenlijk is? Dat kun je vrij eenvoudig contro-
leren. Zit er meer dan tien seconden tussen donder en flits? Dan is de bui nog relatief ver weg. Zit er 
minder dan tien seconden tussen de klap en flits? Dan nadert de onweer behoorlijk snel. Is het verschil 
minder dan vijf seconden? Dan weet je dat het menens is en zit je midden in de onweersbui! 
 

Bron: www.prorun.nl 
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http://www.petershof.nl/
https://kooiman-advies.nl/
http://www.vanhardeveld.nl/
http://www.bril62.nl/
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De nieuwe activiteitencommissie stelt zich voor 
 

 
Op 22 mei jongstleden vond de openingsvergadering van de nieuwe activiteitencommissie plaats in het 
BAV clubgebouw. Waarom een nieuwe commissie? In verband met de invoering van een nieuwe structuur 
binnen de vereniging is de recreantencommissie opgehouden te bestaan. De technische zaken zijn overge-
dragen naar de technische commissie en de overige zaken worden vanaf nu door de nieuwe activiteiten-
commissie uitgevoerd. Dit betreft naast het regelen van de bekende ‘feesten en partijen’ zoals Pasen, Sin-
terklaas en Kerst onder andere ook de organisatie van de aanmelding voor de Eemmeerloop en de jaarlijk-
se busreis naar de Zevenheuvelenloop. Ook bedenken wij nieuwe activiteiten voor de recreanten en wan-
delaars. Het eerste voorbeeld is de zomeractiviteit op 30 juni a.s. voor de liefhebbers van Boerengolf! Zie 
voor meer info het artikel in deze BAViaan.  
 
Mochten jullie ideeën hebben voor leuke activiteiten, stuur dan een mailtje naar: 
BAV-activiteitencommissie@hotmail.com  
 
Graag tot 30 juni bij de Boerengolf in Eemdijk! 
 
Met de hartelijke groeten van de activiteitencommissie, 
 
Diana Rubini 
Erica Kok 
Jeanette Riksen 
Suzette Meyer 
Harold Kuijpers 
Peter Bakker (voorzitter) 

mailto:BAV-activiteitencommissie@hotmail.com
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http://www.intersportvandam.com/
http://www.commonsenseadvies.nl/
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

ju
n

i 1 Krista Wamsteker 

1 Herma Zoodsma 

2 Nicole Tiele 

2 Harmke Hulsinga 

4 Henny Stuivenberg 

6 Remko Jager 

6 Nathalie Bleijerveld 

6 Martine de Mol 

6 Sander van Gisbergen 

8 Anita Frankena 

8 Bram Mol Lous 

8 Charlotte Roobeek 

9 Cecile Vossenberg 

10 Nico Klaver 

11 Peter Leijen 

12 Hans Oostindiën 

12 Bob Heinis 

13 Arie Post 

13 Koen Zweers 

13 Simone Kuijpers 

14 Pieter Schouten 

15 Toos Bogaard 

15 Daniëlle van den Berg 

16 Karin Palmen 

17 Lenny KIevit 

19 Jeannette Kroeskop 

23 Fokke Pronk 

23 Rob Kuik 

25 Jaco Spiering 

27 Anne-Marie Geneugelijk 

28 Henk Hop 

29 Wouter Natter 

30 Michiel Schrijver 
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FEEST
! 

GEFEL
ICITEE

RD! 

Jeugd 

juni 

1 Majken Berends 

3 Robine Jansen 

9 Jonathan Gefen 

9 Catharina van den Dungen 

12 Hinde Wunderink 

13 Berend van de Beek 

14 Eline van Duinen 

15 Rosa-Maria Lo Bianco 

16 Maia Naves 

18 Ruben van Rossum 

18 Pepijn Sierat 

22 Giel Hompes 

22 Teun Hompes 

26 Madelief van Oorsouw 

26 Olivia Visser 

29 Iris van der Horst 

29 Tim van Weering 
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Jeugdnieuws 
 
De jeugd is naast alle competitiewedstrijden (onder andere 2 juni de tweede wedstrijd voor de pupillen en 
10 juni de tweede wedstrijd voor de B-junioren) ook druk met andere gezellige dingen: de Avondvierdaag-
se, filmavond voor de junioren op vrijdagavond 8 juni, Survaton voor de pupillen op woensdag 13 juni, en 
het kamp in het weekend van 15 tot en met 17 juni. Nu al hartelijk dank aan alle mensen van de evene-
mentencommissie, de begeleidende (assistent)jeugdtrainers en ook begeleidende ouders.  
Daarnaast is de jeugdcommissie erg blij dat tijdens de ALV is ingestemd met de aanschaf van een nieuwe 
polsstokhoogspringmat. Een aantal mensen uit de jeugdcommissie is bijzonder druk geweest om goed uit 
te zoeken hoe de beste constructie eruit moet zien, uiteraard volgens de laatste veiligheidseisen, en dan 
ook nog voor de beste prijs. Onze eigen trainer Bas, toch echt geen broekie op het gebied van polsstok 
hoog, viel onlangs tijdens een wedstrijd met polsstok hoogspringen naast een (te kleine) mat. Waarmee 
maar weer duidelijk werd: veiligheid voor alles! Gelukkig viel de blessure van Bas mee en kon hij gelijk 
weer mee naar de seniorenwedstrijd en ook nog de avondvierdaagse lopen. 
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http://www.janbuisbaarn.nl/
https://www.verseslager.nl/baarn/bokma-slagerij-cees
http://www.hongkongbaarn.nl/
http://www.biketotaalbaarn.nl/
http://www.bonisupermarkt.nl/onzewinkels/baarn/30
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Jeugdkalender 

Datum Wat Waar Voor wie?  
Trainers 

begeleiding 
BAV 

betaald 

1-jun 2e track meeting 
U-track/AV Phoenix, 
Utrecht AB(C)-jun nee nee 

2-jun pupillencompetitie 2 Tempo AV, Bussum pup ja ja 

8-jun Filmavond BAV-kantine jun ja nee 

10-jun B juniorencompetitie 2 Altis, Amersfoort B jun ja ja 

13-jun Survaton atletiekbaan pup ja - 

15-17-jun BAV-kamp Beekbergen allen ja nee 

17-jun A-games AV Pijnenburg, Soest A-pup nee nee 

30-jun CD juniorencompetitie 3 AV Pijnenburg, Soest CD-jun ja ja 

1-jul seniorencompetitie 3 AV Zudwal, Huizen AB-jun/sen ja ja 

7-jul pupillencompetitie 3 AV Almere ’81, Almere pup ja ja 

13-jul 3e track meeting 
U-track/AV Phoenix, 
Utrecht AB(C)-jun nee nee 

3-aug 4e track meeting 
U-track/AV Phoenix, 
Utrecht AB(C)-jun nee nee 

25/26-aug C-spelen AAC, Amsterdam C-jun ? ? 

31-aug 5e track meeting 
U-track/AV Phoenix, 
Utrecht AB(C)-jun nee nee 

2-sep Nationale D-spelen Phanos, Amsterdam D-jun ? ? 

8-sep CD juniorencompetitie finale ? CD-jun ja ja 

9-sep seniorencompetitie prom. ? AB-jun/sen ja ja 

15-sep pupillencompetitie finale Hellas, Utrecht pup ja ja 

16-sep B juniorencompetitie finale ? B jun ja ja 

            

10-nov 1e crosscompetitie ? pup/jun ja ja 

15-dec 2e crosscompetitie ? pup/jun ja ja 

26-jan-2019 3e crosscompetitie ? pup/jun ja ja 

16-mrt-2019 finale crosscompetitie in poule noord pup/jun ja ja 

http://www.electroworldvandermeulen.nl/


 

 34 

Hemelvaart pupillenwedstrijd bij AV Sparta in Den Haag 
 
Vandaag, Hemelvaartsdag, hebben Zoëy pupil C en Jesse pupil D Fonken mee gedaan aan de Hemelvaarts 
pupillenwedstrijd bij AV Sparta in Den Haag. Ze stonden ingeschreven voor de meerkamp en de 600 me-
ter. Dit werd hier ook apart beoordeeld. Het waaide hard en vergeleken met de voorgaande dagen was 
het vandaag erg fris.  
Er was een strakke chronoloog.  
Beide starten ze met de 40 meter gevolgd door verspringen waar Zoëy weer een pr heeft gesprongen, na-
melijk 3,14 meter. 
Het laatste onderdeel van de meerkamp was vortex werpen best een uitdaging met zoveel wind. 
Jesse is met de meerkamp op een 8ste plek geëindigd. Zoëy is 3de geworden. 
Als laatste was de 600 meter aan de beurt. 
Eerst Zoëy, ze lag direct op kop en heeft deze plek ook behouden. Ze verdiende daarmee de eerste plek en 
een mooie medaille. 
Jesse was daarna aan de beurt. Zijn start was niet top maar hij klom van een 7de plek naar een 3de plek en 
ook hij had dus een medaille. 
Kortom een leuke en weer leerzame dag geweest. Bovenal hebben ze lol gehad en een lekkere "training" 
gehad in de vakantie. 
 
Groet, 
Angelique Fonken  

 
 

Zoëy en Jesse Fonken 
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http://www.banketbakkerijveldhuizen.nl/
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http://www.degeneraal.nl/
http://www.robstuinen.nl/
http://www.studiecentrumbaarn.nl/
http://www.juweliervandoorm.nl/
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http://www.lettenmeijer.nl/
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http://www.sportze.nl/
https://www.oosterbroekbouw.nl/index.php
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Declaratiefonds voor sportactiviteiten 

De gemeente Baarn wil graag dat alle kinderen kunnen (gaan) sporten. Voor kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen geeft de gemeente daarom een vergoeding voor sportactiviteiten. Ben je inwoner van 
Baarn en heb je een laag inkomen? Dan kunnen jij en je gezinsleden in aanmerking komen voor het Decla-
ratiefonds van de gemeente Baarn. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maat-
schappelijk, sportief en recreatief gebied. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging of mu-
ziekles volgen. Voor inwonende kinderen is er ook een aanvullende vergoeding. 
 
Je komt in aanmerking voor een vergoeding als jullie gezinsinkomen niet meer is dan 120% van de bij-
standsnorm. Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens uit de Participatiewet. Meer infor-
matie hierover vind je op de website van Werk & Inkomen BBS: www.wibbs.nl. 
 
Per kalenderjaar kun je in aanmerking komen voor: 

 een basisvergoeding van € 150 per gezinslid; 
 een aanvullende vergoeding van € 250 voor inwonende kinderen van 4 tot 18 jaar voor sport- en/of 

culturele activiteiten. 
In totaal is er dus € 400,- per kind beschikbaar! 
 

 

Aanvragen 

Eén keer per jaar kun je een aanvraag indienen voor het hele gezin. Dit kan vanaf 1 februari tot en met 31 
januari van het volgende jaar.  Voor dit jaar – 2018 – kun je je aanvraag indienen vanaf 1 februari 2018 tot 
en met 31 januari 2019.  
 
Je kunt een aanvraag digitaal indienen via de gemeentelijke website www.baarn.nl (zoek op 
‘declaratiefonds’). Hiervoor heb je je DigiD nodig en moet je een aantal declaraties en bewijsstukken mee-
sturen. Welke dat zijn, lees je op de gemeentelijke website. 
 
Kun je niet digitaal aanvragen of heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het Loket Wonen, Zorg 
& Welzijn op telefoonnummer 035- 548 16 11 (op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur) of een mail sturen 
naar zorgloket@baarn.nl. 

http://www.wibbs.nl
http://www.baarn.nl
mailto:zorgloket@baarn.nl
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Bestuur 
Voorzitter  Edan van der Meer 
Penningmeester  Bep van Rijn 

penninngmeester@BAV-Baarn.nl 
Secretaris  Kees Kruijswijk Jansen 
             secretaris@bav-baarn.nl 
Algemeen lid Irma Karssen 
Algemeen lid Muriël v.d. Wouden 
Algemeen lid Jan Koops 

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren 
 

* Zomer (maart t/m oktober) 
Dinsdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Sportpark-Atletiekbaan 
A1/A2 pupillen                             17.00-18.30 
B/C pupillen                                  15.30-17.00  
D pupillen 14.30-15.30  
Donderdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Zaterdag Sportpark-Atletiekbaan 
Pupillen/Junioren/Senioren 09.30-11.00 
 
* Winter (November t/m Februari) 
Dinsdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Driesprong 
D/C pupillen 15.30-16.30 
B pupillen 16.30-17.30 
A1 pupillen 17.30-18.30 
A2 pupillen (op sportpark) 15.00-16.30 
Donderdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Zaterdag (vanaf 1/10) Parkeerplaats Generaal 
Pupillen/Junioren/Senioren 09.30-11.00 
Kijk voor de exacte overgangsdata en overige informatie 
op: www.bav-baarn.nl 
 

Trainingen hardlopen/ SW/ NW 
 

Gymgroep  
Maandag 19.30-20.30 Driesprong 
 
Gezondheidsgroepen 1/2 (hardlopen) 
Woensdag  (groep 1/2) 09.00-10.00 Groeneveld 
Woensdag (groep 1/2) 19.00-20.15 Sportpark 
Zaterdag (groep 1/2) 09.00-10.15 Groeneveld 
 
Prestatiegroepen 1/2/3/4 (hardlopen) 
Dinsdag (groep 3/4) 19.00-20.30 Sportpark 
Woensdag (groep 1/2) 19.00-20.15 Sportpark 
Donderdag (groep 3/4) 19.00-20.30 Sporthuis 
Zaterdag (groep 1/2) 09.00-10.15 Groeneveld 
Startlocatie: zie www.bav-baarn.nl 
 
Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW) 
Di-SW  19.00-20.00 Sportpark 
Za-NW 09.00-10.00 Groeneveld 
 
Wandelfit 
Maandag 10:00-11:00 Sportpark 
 19:00-20:00 Sportpark 
Dinsdag                                          13.30-14.30 Sportpark 
Donderdag 10:00-11:00 Sportpark 
 13:30-14:30 Sportpark 
Vrijdag                                            10.00-11.00 Sportpark 

Contactpersonen  
Hardlopen en wandelen 

 
 

Hardlopen  
 

Dinsdag en donderdag 
Prestatiegroep 3 

Fred Reijmerink 
Prestatiegroep 4 

Hans de Jong 
 
Woensdag en zaterdag 

Prestatiegroep 1 en 2 
Carlo Oudebeek 

Gezondheidsgroep 1 en 2 
Albert de Weijer 
Wilma Blonk 
 
Beginnersclinic 
 Diana Rubini 
 
 
 

Wandelen 
 

Sportief Wandelen 
 Wil den Blanken 
  
Nordic Walking 
 Rob van Ginkel 
 
Wandelfit  
 Wim Oostveen 
 
 Gymgroep 
 Carly Michels 

Trainers Jeugd 
 
Pupillen E + D + C 
Tineke Bos 
Sophie Bleijerveld en  
Jelle van Miltenburg 
 
Pupillen B 
Wim Oostveen 
Mohamad Smakia 
Monique Vernoy 
Bas Ostendorf  
Koen Roskamp  
 
Pupillen A1 
Bas van der Vuurst 
Diana van der Zande 
Monique Vernoy 
Thijs Roskamp 
Bas Ostendorf 
Koen Roskamp 
Pupillen A2 
Bianca Koops 
Wessel Terpstra 
Thijs van Miltenburg 
 
Invaltrainers pupillen 
Liesbeth Sitters 
Angela v.d Voort (za) 
Marina Kruiswijk-Bos  
 
Junioren 
Bianca Koops 
Alexander Martens 

Website: www.bav-baarn.nl  
Email: info@bav-baarn.nl 
Betalingen; IBAN rekeningnummer  
NL10 INGB 0000 7597 38 
t.n.v. Penningmeester BAV 

Belangrijke telefoonnummers 
 

Clubgebouw 035 5424491 
Hans de Jong 06 22446708 
Tineke Bos 06 49700201 
Marina Kruiswijk-Bos  06 46684976 
Diana Rubini 06 54933744 
Rob v. Ginkel 06 52302127 
Bob Heinis 035 5423102 
Irma Karssen 06 29112443 
Bianca Koops  06 81565342 
Diny en Gerard Koppen 035 5418853 
Henk van Maris 035 5430993 
Wilma van Marle 035 5414832 
Edan v.d. Meer 06 18501950 
Carly Michels 035 5415350 
Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 
Wim Oostveen 035 5423017 
John Rapati 06 51233367 
Fred Reijmerink 06 25507535 
Dik Riphagen 035 5415245 
Bas v.d. Vuurst 06 31090137 
Wilma Blonk 06 23396744 
Alexander Martens  06 51174105 
Karin van Buuren  035 5430262 
Muriel v.d Wouden 06 20815735 
Kees Kruijswijk Jansen  035 5411261 
Evert Schaftenaar 06 11856839 
Carlo Oudebeek 06 15500705 
Albert de Weijer 06 81870538 

Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  

Karel Jan Tusenius 035 6015644 
Jeugd 

Corien Kruiswijk 035 5420949 

Contributiegelden 
 

 Basiscontributie Wedstrijdlicentie  
Pupillen €41,30 per kwartaal      €8,00 per jaar ** 
Junioren          €47,50 per kwartaal        €14,20 per jaar ** 
Volwassenen €39,80 per kwartaal     €22,70 per jaar 
Gezinnen €129,00 per kwartaal  
NW / SW €39,00 per kwartaal           ** verplicht      
G-groep €29,10 per kwartaal             
Student* €64,00 per jaar 
* uitwonend 
  
Inschrijfgeld (éénmalig) Atletiekunie € 15,00. 
Geldt niet voor gezinnen en uitwonende studenten. 
Bedragen gelden voor betaling per incasso. 
Betalingen per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incasso-
giro. 
 
Incassodata 2018:   
25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober  

Contactpersonen 
Jeugdcommissie Muriël v.d. Wouden 
Kantinecommissie  

kantinedienstbav@gmail.com 
Recreantencomm. Rob v. Ginkel 
Commissie PR&communicatie 
 Charlotte Dekker 
Sponsorcommissie Ruud Miggels 
                sponsoring@bav-baarn.nl 
Redactiecommissie Marina Kruiswijk-Bos 
                baviaanredaktie@hotmail.nl 
Technische commissie Ferdy Oudebeek 
                ferdy.oudebeek@gmail.com 
Onderhoud clubgebouw Gerard Koppen 
Materiaalbeheer Jan Koops 
Ledenadministratie Hans Oostindiën 
                 hans@oostindien.com 
Commissie Wedstrijdorganisatie 
 Bob Heinis 
Website Commissie Alexander Martens 
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren 
Trainerscoördinator Wim Oostveen 
Trainerscoördinator Vacature 

mailto:penninngmeester@BAV-Baarn.nl
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
http://www.bav-baarn.nl
mailto:info@bav-baarn.nl
mailto:kantinedienstbav@gmail.com
mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
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