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Beste BAV vrienden, en ouders van jeugdleden,
Onlangs is tijdens de ALV besloten om de plaatsing van een nieuwe Polsstokhoog faciliteit mogelijk te maken. Het bestuur heeft aangegeven dat het nog niet zeker is hoe de financiering van deze faciliteit gaat verlopen, aangezien nog niet met Seste gesproken was. Inmiddels zijn de ontwikkelingen snel gegaan, en kan ik melden dat de faciliteit zo snel als mogelijk gerealiseerd wordt
door Seste.
Zoals het in de stichtingsconstructie past, schaft Seste de faciliteit aan, op basis van het onderzoek en de wensen van de BAV. Over de voortgang van de plaatsing, én uiteraard de feestelijke
opening, zal het bestuur jullie op de hoogte houden!
Er blijken veel gevonden voorwerpen te zijn, van (soms dure) kleding, tot bidons. De BAV bewaart
alles enige tijd, mocht je iets kwijt zijn, vraag dan bij je trainer of het eventueel bij de BAV is gevonden. Na enige tijd voeren we de niet opgehaalde spullen af naar de spullenhulp.
Op 26 mei was de Eemmeer estafette, en wat was het warm! De BAV had weer veel teams aan de
start, de ambities waren hoog. Na etappe 3 werd echter door de organisatie besloten om het
evenement af te gelasten, nadat enkele lopers bevangen waren geraakt door de warmte. Een
verstandig en moedig besluit!
“Onze” Camiel heeft zijn debuut gedaan op het NK Atletiek op het onderdeel Steeplechase, en
werd meteen niet geheel onverdienstelijk 15e, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie
Camiel!
Dit jaar werd voor onze pupillen de BAV Survaton "gewoon" bij de baan gehouden. Nogmaals
dank aan Peter Smit van Integraalleren.nl voor de sponsoring van dit gevaarte :-) De pupillen hebben samen een mooi bedrag bij elkaar gerend, gebadderd en geklommen waarvan we het weekend erop extra leuke activiteiten konden organiseren.
Want: het weekend erna gingen in totaal 75 jeugdleden in de leeftijd van 6-17 en begeleiders op
kamp naar Exito in Beekbergen en wat was het weer leuk! Kijk verderop in deze Baviaan voor foto
verslagen van beide activiteiten.
Nadat er vorige maand al een groep assistent looptrainers zijn geslaagd voor hun dik verdiende
diploma, mochten we afgelopen maand 11 (!) nieuwe assistent Baan atletiektrainers verwelkomen. Proficiat aan Jasmijn, Sander Fonken, Ruud, Catharina, Emma, Julie, Amber, Sabien, Floran,
Daan & Thom met hun diploma! Veel dank aan Wim, Bìanca & Bas voor het geven van deze workshops.

Fijne maand gewenst!
Edan van der Meer
Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl)
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Nieuws van de ledenadministratie
Juni was een relatief rustige maand.
We kunnen niettemin de onderstaande nieuwe leden hartelijk verwelkomen:

Voornaam:
Esther
Inge
Marjorie
Nicole
Gon

Naam:
Beernink
van Dijk
de Jonge
Pieters
van der Vliet

Woonplaats:
Hilversum
Soest
Baarn
Laren
Baarn

Categorie:
recreant
recreant
recreant
recreant
recreant

wandel fit

wandel fit

Voor de 3 maanden kennismakingsperiode meldden zich aan:
Joke Laernoes en Mick van der Wouden.

Afmeldingen per 1 juli ontvingen wij ook nog van:
Voornaam:
Birger
Arja
Jasper
Bernadette
Ruben

Naam:
Ackers
Breunesse
Martens
Roest
van Rossum

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Soest
Baarn

Categorie:
pupil C
recreant
junior A
recreant
pupil B

wandel fit
wandel fit

Van de Atletiekunie ontvingen wij nog de volgende nieuwe wedstrijdlicenties:
Voornaam
Naam:
Birger
Ackers
Robine
Jansen
Zeki
Mihci
Adrie
Rossen
Lotte
Salazar Vásques
Kim
Scheffers
.
Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën

Licentienummer:
924652
924641
923152
647634
836937
964647

Categorie:
pupil C
junior D
pupil B
trainer
junior D
pupil A
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Het Soester Wandelweekend

Nieuw

Houd jij van wandelen door afwisselende en prachtige natuur en langs bijzondere bezienswaardigheden zoals een paleis, kasteel en een vliegbasis? Het kan allemaal tijdens het Soester Wandelweekend!
Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus organiseert Le Champion in samenwerking met de Rotaryclub Soest-Baarn de 1e editie van het Soester Wandelweekend. De start en finish van het
wandelevenement vinden plaats op het Gildeterrein Soest, bekend van de jaarlijkse Gildefeesten. Je kunt kiezen uit routes van 10, 20 of 30 km. Liever niet twee dagen wandelen? Je kunt
ook kiezen om alleen de zaterdag of zondag te wandelen. Inschrijven is mogelijk t/m 6 augustus en kan via www.soesterwandelweekend.nl.
Waarom het Soester Wandelweekend?
De eerste editie van het Soester Wandelweekend is echt een aanrader vanwege de afwisselende natuur op de route. Zo krijg je de prachtige paarse heide te zien, die halverwege augustus in volle bloei staat. Daarnaast wordt
het wandelgebied gekenmerkt door de zeldzame zandverstuivingen in de Soester duinen.
Verder zijn er op de route verschillende culturele historische bezienswaardigheden te zien,
zoals Landgoed De Paltz, Paleis Soestdijk en
Vliegbasis Soesterberg. Naast alle bezienswaardigheden zullen er diverse koren, bands
en DJ’s optreden om jouw wandelweekend
tot een ervaring te maken die je niet snel zult vergeten.
Voor ieder wat wils
Kies zelf de afstand die je wilt wandelen en verwonder je over het prachtige landschap dat Soest
en Baarn rijk is. Het Soester Wandelweekend heeft zowel routes voor de beginnende wandelaar
als voor de meer ervaren wandelaar.
De Soester Duinenroute neemt je op zaterdag mee door de overweldigende zandvlaktes van de
Korte Duinen en Lange Duinen, over de landingsbaan van Vliegbasis Soesterberg en landgoed De
Paltz. De Baarnse Bossenroute op zondag begint in Soest en gaat door het Baarnse bos, langs Paleis Soestdijk en kasteel Groeneveld.
Als je al deelneemt aan het wandelfit programma van BAV Baarn is het Soester Wandelweekend
een ideale toevoeging op jouw training. Ook voor wandelaars die doen aan Nordic Walking is het
parcours van Soester Wandelweekend uitermate geschikt om aan mee te doen.
Sportief het goede doel steunen
Stichting Semmy is het goede doel van het Soester Wandelweekend. Deze stichting zet zich volledig in voor kinderen met hersenstamkanker. Bij jouw inschrijving voor dit unieke wandelevenement kun je het goede doel steunen door een vrijwillige bijdrage te doen. Daarnaast wordt deze
dagen ook geld opgehaald voor lokale doelen, zoals de renovatie van Openluchttheater Cabrio in
Soest. Alle wandelaars komen op zaterdag langs dit mooie theater en kunnen hier genieten van
een muzikale voorstelling.
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Versterk jij het vrijwilligersteam tijdens het Soester Wandelweekend?
Kun je niet mee wandelen, maar wil je het evenement wel op een andere manier beleven? Kom
dan het vrijwilligersteam versterken. Wil jij één dag of het gehele weekend helpen gedurende
het Soester Wandelweekend, meld je dan als vrijwilliger. Tijdens het Soester Wandelweekend
worden de stempelposten bemand door vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat alle deelnemers een
stempel krijgen bij een van de stempelposten. De parcoursleiders zorgen ervoor dat de route
goed en duidelijk is uitgepijld.
Dit wordt gedaan door ervaren vrijwilligers. Natuurlijk
zijn er op de start- en finishlocatie ook vrijwilligers aanwezig, die zorgen
voor een goede doorstroming
en natuurlijk de welverdiende
medaille bij de finish.
Naast een hele gezellige dag,
een lunchpakket en een aantal consumptiebonnen ontvangen alle medewerkers het
speciale herinneringsshirt van
het Soester Wandelweekend.
Winactie
Volg nu de Facebookpagina
van het Soester Wandelweekend om op de hoogte te blijven van informatie over het evenement, het laatste nieuws en wandeltips. Bovendien verloten wij twee startbewijzen onder de
eerste 500 volgers.
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Wandel B(aarn) V(itaal)

In het voorjaar van 2018 hebben de Baarnse huisartsenpraktijken hun cliënten gevraagd om met
hen te gaan wandelen. Doel hiervan is om meer grip op diabetes te krijgen. Aan dit wandelinitiatief met de naam: WandelBV doen inmiddels meer dan 30 deelnemers mee. De huisartsen en
praktijkondersteuners doen hier zelf ook aan mee! Naast de Baarnse huisartsen zijn ook de gemeente Baarn en de Baarnse Atletiek Vereniging (BAV) bij dit initiatief betrokken. In de media is
al eerder aandacht geweest voor dit nieuwe initiatief.
Sinds eind april wordt er wekelijks gewandeld. Deelnemers, die liever niet alleen komen, kunnen
hun (wandel)maatje meenemen. We zijn gestart op de atletiekbaan in Baarn om het wandelen
voor iedereen laagdrempelig te houden. Daar loop je immers op een vlakke en zachte ondergrond. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en worden er - naast het wandelen op de atletiekbaan - ook wandelingen georganiseerd in het bos voor diegenen, die dat kunnen en willen.
Er zijn deelnemers die 5 km. per uur lopen en deelnemers die het rustiger aan doen. Ieder kan op
zijn eigen tempo wandelen, desgewenst met behulp van een stok of een rollator. Het gaat er
maar om dat je in beweging komt. Als je regelmatig wandelt, kun je meer grip krijgen op je eigen
fitheid en voel je je beter.
Deskundige wandeltrainers van de BAV zorgen voor een verantwoord wandelprogramma. De
wandeltraining duurt een uur en wordt steeds afgesloten met koffie of thee. Met enige regelmaat zijn er na de wandeling ook korte informatiesessies over bijvoorbeeld voeding, podotherapie, diabetes, fysiotherapie en wandelschoenen. De belangstelling voor Wandel BV groeit nog
steeds en zelfs met het warme weer is de opkomst groot!
Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie, dan kun je bellen met wandeltrainer
Wim Oostveen: 06-12664473 of kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/wandelbv
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BAV en de AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt 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, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Voor de verwerking van onze ledenadministratie heeft de BAV een overeenkomst afgesloten met Sportlink. Sportlink is een externe dienstverlener. In de overeenkomst en de voorwaarden van Sportlink zijn alle aspecten van de verwerkersovereenkomst 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 Privacyverklaring. 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 geheimhoudingsverklaring 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 vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.
Ben je in het bezit van persoonsgegevens of verwerk je gegevens van leden voor de administratiedoeleinden 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 geheimhoudingsverklaring.
Foto’s
Indien je foto’s maakt tijdens trainingen of BAV gerelateerde evenementen dien je van te voren toestemming te vragen aan degene (indien jeugdige onder de 16 dan is toestemming van ouder nodig) voor publicatie op bijvoorbeeld de website of social media. Bij inschrijving van evenementen zal dit via het in-
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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 secretaris@bav-baarn.nl
Irma Karssen,
Algemeen bestuurslid BAV
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De Teek

Eén van de vervelendste tegenstanders van de hardloper is wel de teek. Een klein spinachtig
beestje dat zich graag ophoudt in landelijke gebieden, bossen en duinen. Juist die plekken waar
hardlopers graag trainen. Deze week wijzen we weer eens op de gevaren van een tekenbeet.
Teken voeden zich met bloed van mensen of dieren. Ongemerkt kunnen ze over je huid kruipen
naar een geschikte plek om zich te voeden. Vaak is het alleen maar vervelend maar meer en
meer zijn de teken in Nederland besmet met een micro-organisme genaamd Borrelia.
De teek heeft deze bacterie als larve opgelopen van een besmette vogel, muis of ander knaagdiertje. Na verloop van tijd gaat de larve over in het stadium van nimf en weer later in het levensstadium van volwassen teek. Het zijn met name de nimfen en de volwassen teken die ook
wel hardlopersbloed lusten. In Nederland is één op de vijf teken besmet en in sommige gebieden zelfs een derde van alle teken.
De ziekte die je krijgt van de besmette teek heet de Ziekte van Lyme. Op de site (LINK) van het
RIVM staat een uitgebreide beschrijving van de symptomen. Het meest voorkomende signaal
van de ziekte van Lyme is een rode, ringvormige uitslag op de plaats van de tekenbeet. Soms is
de uitslag een blauwachtige of roze vlek. De vlek verschijnt meestal na enkele dagen tot twee
weken na de beet, maar dat kan ook pas na 3 maanden zijn. Vervelend is echter dat niet iedereen die rode vlek of kring krijgt maar hooguit eventjes een paar dagen wat grieperig is.
Als de ziekte niet wordt herkend en behandeld dan kunnen later allerlei klachten ontstaan. Dat
deze klachten zijn veroorzaakt door een tekenbeet maanden geleden, is dan lastig te achterhalen.
Bij besmetting is het belangrijk contact te zoeken met de huisarts, zodat behandeling met antibioticum snel gestart kan worden. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Je kunt er voor
kiezen om niet in de meest besmette gebieden te gaan lopen. Een overzicht hiervan is te vinden
op de site van het RIVM. Maar dat is wel heel jammer als dat nu juist een onderdeel is van je
favoriete trainingsrondje.
Probeer in ieder geval niet te veel in het struikgewas en de dichte begroeiing te komen. Draag
verder lange mouwen en een lange tight. En smeer je huid in met DEET, een middel dat verkocht wordt in de drogisterij en de buitensportzaken tegen de muggen.
En als je bent wezen trainen in een gebied waar veel teken zijn, check de dagen na de training
of je ergens een teek ziet zitten. Ze zitten graag in huidplooien maar ook op andere plekken zijn
ze vaak te vinden. De met bloed volgezogen nimfen zijn enkele millimeters groot, de volwassen
teken zien er uit als donkerrode speldenknoppen. De teek kunt je het best verwijderen met een
speciale tekentang, ook te koop bij de drogisterij of buitensportzaak. Gebruik in ieder geval
geen alchol of jodium voor het verwijderen. En schrijf in je trainingslogboek de datum van de
verwijdering van de teek. Want de symptomen van de Ziekte van Lyme krijg je vaak pas enkele
weken later.
MARK DE BOER
www.prorun.nl
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VERJAARDAGEN

juli
Greetje de Leeuw
Sandra van Gisbergen
Henk Landman
Arnoud Albada
Baukje Goedknegt
Bas van der Vuurst
Gabrielle Kooiman
Wim Huige
Ruud Miggels
Anne-Marijke Soesman
José Boerma-van Heusden
Harald van der Molen
Bernadette Roest-Brok
Yvonne Verrijp
Alberti Post
Wilma van Marle-Wiegers
Hansien de Marez Oyens
Willy van Ruitenbeek
Coby Holstege
Jeanette Riksen
Liesbeth Sitters-de Jongh
René van Moppes
Nico Muts
Erna van der Heiden
Annemiek de Groote
Mireille Pater-de Haas
Christel van der Greef,
Kees van Dijk
Ronald Pothuizen
Attie van Amerongen
Steven van der Harst
Gerda van Leeuwen
Ad van Doorn
Anneke van Rosmalen
Rian Boot
Gerda Wallet
Hannelies Kruijff-Bronsing
Willem Hogenbirk
Wil den Blanken
Machiel Bakker
Esther Beernink
Cora Visser
Jos Franck
Dennis Kerkvliet
Paul van der Wal

augustus
1-jul
2-jul
2-jul
4-jul
4-jul
5-jul
5-jul
6-jul
7-jul
7-jul
8-jul
8-jul
8-jul
8-jul
8-jul
9-jul
9-jul
9-jul
9-jul
10-jul
10-jul
11-jul
12-jul
13-jul
14-jul
14-jul
14-jul
14-jul
15-jul
15-jul
15-jul
16-jul
19-jul
20-jul
22-jul
23-jul
24-jul
25-jul
26-jul
27-jul
27-jul
28-jul
29-jul
29-jul
31-jul

Wil Hilhorst
Rina de Jonker
Peter Bakker
Peter Sänger
Catrien Zumpolle
Koert Koers
Tineke de Jong
Birgitte Hekkelman
Loes van Erp
Christa Müller
Mieke Rouweler
Annette Eijbaard-Bleijerveld
Karel Jan Tusenius
Marjorie de Jonge
Aart van der Waal
Sandra van Gisbergen
Manou Tempelaars
Arjan de Vlieger
Jurgen Lentz
Anneke van Kuik
Peter van den Bor
Mariska Hissink
Dini van Putten
Gaston Hebuterne
Eugene Leenders
Ingrid 't Lam
Ferdy Oudebeek
Joke de Jong-Enzerink
Tineke van Pagee
Jolanda Schenk
Monique Wilhelm
Kees Vink
Gertjan Hooijer
Harrie Splinter
Marianne Riphagen-de Jager

2-aug
5-aug
7-aug
10-aug
11-aug
12-aug
12-aug
13-aug
13-aug
14-aug
14-aug
15-aug
15-aug
16-aug
17-aug
17-aug
17-aug
18-aug
19-aug
20-aug
21-aug
21-aug
23-aug
24-aug
24-aug
24-aug
25-aug
25-aug
27-aug
28-aug
28-aug
28-aug
29-aug
29-aug
31-aug

VAN HARTE GEFELICITEERD!
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Jeugd

!
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FE

juli
Vince van Geffen
Alex Dijkhuizen
Daniël Hovius
Marlou Pronk
Bilal Bounjoum

4-jul
5-jul
8-jul
10-jul
29-jul

!
D
R
E
CITE

I
L
E
F
E
G

augustus
Jorieke van Duinen
Rens van Rhijn
Kim Scheffers
Sara Wunderink
Samuel Sengal
Jonne Velstra
Nadia de Keijzer
Fleur van der Horst

7-aug
10-aug
10-aug
10-aug
11-aug
13-aug
27-aug
30-aug
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Pr-medailles
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Jeugdkamp in Beekbergen
15-16-17 juni was het zover: HET BAV jeugdkamp. Ook dit jaar zaten we op het mooie terrein van
Exito in Beekbergen.
Op vrijdagavond al voor 19u waren de eerste kinderen en hun ouders aanwezig. Door de handige
tentenindeling die Bas had gemaakt (bedankt Bas) kon iedereen snel zijn of haar plek vinden. Terwijl de ouders nog even een bakkie koffie of thee dronken en van de heerlijke cake en boterkoek
van Karin genoten (bedankt Karin) liepen de kinderen al overal over het terrein en vooral in de
speeltuin. Wessel, Julie & Jelle hadden de vossenjacht voor die avond voorbereid (bedankt alle
drie!). De vossen (Koen, Bas O, Emma, Nadia, Thijs, Jelle, Remco, Karin, Wessel en Julie, allen bedankt) gaven allemaal een woord af, waarmee een zin gemaakt moest worden. En dat bleek toch
moeilijker dan gedacht! De winnaars namen hun prijs mee naar de volgende dag: 10 minuten
eerder het bos in voor de huttenbouw wedstrijd.

Daarna was het nog lang gezellig rondom het kampvuur. Hoeveel er ’s nachts wel of niet is geslapen vertellen we natuurlijk niet .
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Op zaterdagochtend hebben we eerst met z’n allen ontbeten. Er kwam ook nog een aantal kinderen bij rond een uur of 9 en om 10u begonnen we met het sportieve activiteiten programma.
Dit bestond uit een doordraaisysteem waarbij alle kinderen, verdeeld over groepen langs verschillende activiteiten gingen: van boogschieten tot de “spin” (moeilijk uit te leggen; iedereen
moet door een “web” gespannen van touw, ik zou zeggen: dat moet je gewoon zien), van een
touwbrug tot het bouwen van een katapult en van mega Jenga en Tangram tot een heuse tokkelbaan! Het was heel leuk om de samenwerking te zien: groot hielp klein maar ook andersom.
Na de lunch zijn we met de hele groep naar de Loenense waterval gelopen voor de huttenbouwwedstrijd. (Nee niet ónder de waterval, bezorgde ouders of BAV leden, daar blijft geen hut staan,
dat begrijpt iedereen)
Tineke was naast de gezelligheid ook speciaal voor de belangrijke taak van jury naar Beekbergen
gekomen (Tineke bedankt!) en heeft het bos daar echt verschillende keren doorkruist, maar kon
uiteindelijk niet kiezen.. Dus we hadden allemaal winnaars!
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Weer terug op het kamp gingen we al vrij vlot aan de slag met het regelen van de barbecue.
(Jawel!) Alexander, Tineke, Friso en Sander heel erg bedankt voor het bakken & braden! Rond
19u hadden we voor de groep oudere junioren een speciale afspraak in Lochem geregeld. Van
deze groep heeft inmiddels bijna iedereen het diploma assistent baanatletiektrainer op zak en
daarnaast staan ze sowieso allemaal regelmatig klaar om te helpen bij BAV activiteiten en evenementen. Daarom vond de jeugdcommissie het wel op zijn plaats om deze groep nu speciaal
even in het zonnetje te zetten. In Lochem zijn zij wezen abseilen langs een oude watertoren.
Ook de weg naar boven kon niet alleen via de trap maar ook via de buitenkant gedaan worden.
Bij terugkomst was snel duidelijk: dit was wel goed bevallen! (Bas, Sander, Friso en Alexander:
dank voor het rijden.)
De pupillen hielden ondertussen in het kampgebouw een heuse danswedstrijd onder de kundige begeleiding van Jelle, Julie & Nadia. (Waarvoor dank!) Het kampvuur ging deze avond vroeg
aan. En iedereen is heel braaf en bijtijds gaan slapen. Echt waar! 
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Op zondag mocht iedereen zijn/haar eigen tempo bepalen: “Ga ik eerst eten en dan de ontplofte
tent opruimen?” Of: “Ga ik eerst kijken of ik nog spullen die van mij zijn terug vind op deze stapel
en daarna ontbijten?” Het woord douchen leek niemand te kennen die ochtend.
Rond 12u werden alle kinderen weer opgehaald, hebben we nog een laatste check gedaan of we
niks zijn vergeten en is iedereen naar huis gegaan.
Alle BAV jeugdleden die mee waren: hartelijk dank voor al jullie enthousiasme, gezelligheid, hulp
en vrolijkheid. Bianca, Bas, Alexander, Karin, Sander & Friso: dank voor de begeleiding dit mooie
weekend! Diana, Angelique, Wessel, Julie, Sophie en Jelle van de evenementencommissie: allemaal super bedankt voor naast het begeleiden ook het organiseren van weer een enorm geslaagd BAV jeugdkamp. Het was weer een feestje om dit samen met jullie te organiseren en te
beleven.

En last but zeker not least de Albert Heijn Baarn heel erg bedankt voor sponsoring van koeken,
chips, flesjes water en pakjes drinken. Top!!
En mocht ik toch nog iemand vergeten zijn: jij ook bedankt!
Wil je álle foto’s zien? Ga naar onze website www.bav-baarn.nl!
Muriel
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Survaton voor pupillen
Woensdag 13 juni organiseerde de evenementencommissie van de jeugdcommissie de Survaton
voor de pupillen. Dit keer op het grasveld naast onze eigen atletiekbaan.

Peter Smit van Integraalleren.nl hielp ons door een mega luchtkussen/hindernisbaan te sponsoren. Dit gevaarte, samen met het kleine badje (zoek de verschillen ;-)) en daarnaast nog een aantal andere hindernissen, maakten samen een mooi parcours die alle aanwezige pupillen meerdere keren af zijn gegaan. Samen renden, klauterden, badderden en gleden ze dik €,330- bij elkaar
voor de evenementencommissie. Een mooi bedrag dat we het weekend erna tijdens het kamp
gelijk hebben kunnen besteden aan het activiteiten programma.
Op de foto’s is duidelijk het plezier terug te zien en let ook even op de énige juiste manier om de
“banden-oefening” te doen. :-D
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Avondvier(drie)daagse

De BAV jeugd stond eind mei een drukke maar o zo gezellige periode te wachten en deze begon met: de avondvierdaagse!
Jammer maar helaas werd er dinsdag vanwege het noodweer niet gelopen, maar de andere
drie avonden was het weer zoals altijd super gezellig! En wat heerlijk dat de BAV altijd zo lekker doorloopt! Dan heb je daarna nog gewoon wat aan je avond!
Zie hieronder de leuke groepsfoto’s van BAV jeugd plus BAV wandelaars!
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11 nieuwe assistent baantrainers
9 Juni was een belangrijke dag voor de BAV. Op die dag mochten we maar liefst 11 (!) diploma’s
uitdelen aan nieuwe assistent baanatletiektrainers. Super trots zijn we op Amber, Catharina,
Daan, Emma, Floran, Jasmijn, Julie, Ruud, Sabien, Sander & Thom!
Onze jeugd boft maar weer met deze nieuwe BAV helden. Nogmaals GEFELICITEERD!
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De jeugdcommissie bedankt trainers Wim, Bianca en Bas heel erg voor het geven van de
workshops, hun begeleiding en hun enthousiasme. Nogmaals DANK!
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Jeugdkalender
Datum

Wat

1-jul seniorencompetitie 3
pupillencompetitie 3
7-jul

Waar
AV Zudwal, Huizen
AV Almere ’81, Almere

Trainers
BAV
Voor wie? begeleiding betaald
AB-jun/sen

ja

Ja

pup

ja

Ja

AB(C)-jun

nee

Nee

AB(C)-jun

nee

nee

C-jun

?

?

AB(C)-jun

nee

nee

D-jun
CD-jun

?

?

ja

ja

AB-jun/sen

ja

ja

U-track/AV Phoenix,
13-jul 3e track meeting

Utrecht
U-track/AV Phoenix,

3-aug 4e track meeting
25/26-aug C-spelen

Utrecht
AAC, Amsterdam
U-track/AV Phoenix,

31-aug 5e track meeting

Utrecht

2-sep Nationale D-spelen

Phanos, Amsterdam

8-sep CD juniorencompetitie finale

?

9-sep seniorencompetitie prom.

?

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

pup/jun

ja

ja

pup/jun

ja

ja

pup/jun

ja

ja

15-dec 2e crosscompetitie
26-jan-2019 3e crosscompetitie
16-mrt-2019

finale crosscompetitie

?
?
in poule noord
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De ABC-Elfstafette
Het stokje gaat van Emma van de Beek naar
Nadia Keijzer
Geboren in 2003
Leeftijd: 14 jaar
Hoelang al bij de BAV: 7 jaar
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden.
1. Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen?
Sprint en Horden.
2. Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of is het just for
the fun of it?
Ik vind het altijd gewoon erg gezellig en als het lekker weer is, is
het nog leuker.
3. Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Dat was in Harderwijk.
4. Wat ging er goed en wat minder?
Ja, ik heb veel nieuwe pr's gehaald, ook was de sfeer erg goed
wat eigenlijk altijd wel zo is.

Dit was met Elka en Beyza bij de clubkampioenschappen.

5. Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
Ik moet met sprint grotere stappen zetten, ik heb dit al op de training geoefend.
6. Heb je idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie? En waarom?
Ja, ik vind eigenlijk alle atleten wel tof, maar ik denk toch dat (net zoals veel mensen) Dafne Schippers. Zij
is gewoon altijd goed bezig, en ziet altijd nog verbeteringen.
7. Wat kan er volgens jou beter bij de BAV?
Misschien meer afwisselende dingen tijdens de trainingen, soms op straat rennen. En niet de hele tijd op
het veld.
8. Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?
Ik denk toch gewoon top 40; Justin Bieber, Bizzey enz.
9. De vraag van Emma voor jou: Wat vind je leuker, wedstrijden of trainingen en waarom?
Ik denk trainingen, want dan ben je toch wat minder gefocust
en is het wat chiller, en je kunt lekker kletsen.
10. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?
Beyza Kazmiroglu
11. Welke speciale BAV-vraag wil je aan haar stellen?
Wat vind je het leukst om te doen tijdens een training?

Dit was in 2013 met Beyza.
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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 Declaratiefonds van de gemeente Baarn. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging of muziekles 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 bijstandsnorm. Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens uit de Participatiewet. Meer informatie 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 meesturen. 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.
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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
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
Belangrijke telefoonnummers
Clubgebouw
Hans de Jong
Tineke Bos
Marina Kruiswijk-Bos
Diana Rubini
Rob v. Ginkel
Bob Heinis
Irma Karssen
Bianca Koops
Diny en Gerard Koppen
Henk van Maris
Wilma van Marle
Edan v.d. Meer
Carly Michels
Hans en Ria Oostindiën
Wim Oostveen
John Rapati
Fred Reijmerink
Dik Riphagen
Bas v.d. Vuurst
Wilma Blonk
Alexander Martens
Karin van Buuren
Muriel v.d Wouden
Kees Kruijswijk Jansen
Evert Schaftenaar
Carlo Oudebeek
Albert de Weijer

035 5424491
06 22446708
06 49700201
06 46684976
06 54933744
06 52302127
035 5423102
06 29112443
06 81565342
035 5418853
035 5430993
035 5414832
06 18501950
035 5415350
035 5417383
035 5423017
06 51233367
06 25507535
035 5415245
06 31090137
06 23396744
06 51174105
035 5430262
06 20815735
035 5411261
06 11856839
06 15500705
06 81870538

Vertrouwenspersoon
Volwassenen
Karel Jan Tusenius
035 6015644
Jeugd
Corien Kruiswijk
035 5420949
Website: www.bav-baarn.nl
Email: info@bav-baarn.nl
Betalingen; IBAN rekeningnummer
NL10 INGB 0000 7597 38
t.n.v. Penningmeester BAV

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren
* Zomer (maart t/m oktober)
Dinsdag
Junioren / Senioren
Woensdag
A1/A2 pupillen
B/C pupillen
D pupillen
Donderdag
Junioren / Senioren
Zaterdag
Pupillen/Junioren/Senioren

Sportpark-Atletiekbaan
19.00-20.30
Sportpark-Atletiekbaan
17.00-18.30
15.30-17.00
14.30-15.30
Sportpark-Atletiekbaan
19.00-20.30
Sportpark-Atletiekbaan
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
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

10:00-11:00 Sportpark
19:00-20:00 Sportpark
13.30-14.30 Sportpark
10:00-11:00 Sportpark
13:30-14:30 Sportpark
10.00-11.00 Sportpark

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

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

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 incassogiro.
Incassodata 2018:
25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober

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