
4 5

Activiteiten waarbij avVN betrokken is in 2018

Ranglijsten avVN 2018

Geheel 2018 De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten) www.avVN.net 
Geheel 2018 Kilometerteller www.avVN.net 
7 oktober 2018 Wallenloop in Heusden www.inion.nl 
13 april 2019 Prijswinnaarsloop in Houten www.loopgroephouten.nl
13 april 2019 Jaarvergadering avVN in Utrecht www.avVN.net

Voor meer informatie of vragen over diverse evenementen kunt u altijd contact opnemen met een bestuurslid. 
Voor Baanactiviteiten kunt u contact opnemen met Toon Verkerk.

Contactgegevens zijn te vinden in de colofon van ons clubblad en via onze website www.avVN.net

Belangrijke wedstrijden voor Masters
NK SNELWANDELEN ROTTERDAM
zondag 7 oktober 2018
www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl

NK MARATHON SENIOREN EN MASTERS AMSTERDAM
zondag 21 oktober 2018
www.tcsamsterdammarathon.nl

WARANDELOOP
24 en 25 november 2018
www.warandeloop.nl 

SYLVESTERCROSS
31 december 2018
www.sylvestercross.nl

Met nog drie maanden te gaan, beginnen de ranglijsten op 
de diverse afstanden al voller te raken. 
Bij de vrouwen zijn er 7 vrouwen actief met het insturen 
van de resultaten, maar nog geen van de afstanden is door 
alle zeven vrouwen gelopen. De 10 kilometer is met 6 ver-
meldingen het meest gelopen. Ook bij de mannen is de 10 
km de favoriete afstand. De mannen tussen de 60 en de 70 
blijken het meest fanatiek als het gaat om deelname aan de 
ranglijsten. Vorig jaar werden er tot en met 16 september 
120 uitslagen van wedstrijden geregistreerd. Op dit mo-
ment (12 september) staat de teller op 116, dus lijkt de 
animo tot deelname van onze leden gelukkig niet afgeno-
men. Vooral de 10 EM  en de 15 km dienen nog in de agen-
da gezet te worden, maar met de Dam tot Damloop en de 
Zevenheuvelenloop in de planning zal dat wel lukken. Op 
de site zijn alle resultaten  overzichtelijk en per afstand te 
bekijken. Voor de marathon wordt een aparte ranglijst ge-
maakt. Tot nu toe hebben 7 deelnemers aan de ranglijsten 
een tijd op de marathon ingediend. Met een aantal grote 
marathons nog in het vooruitzicht (o.a. Berlijn, Eindhoven 
en Amsterdam) zal het aantal deelnemers ook hier zeker 
nog stijgen.

Tot 31 december hebben jullie nog de kans om de gelopen 
resultaten door te geven. Onze leden zullen zelf de uitsla-
gen moeten melden aan de organisatie, dus het is niet zo 
dat de organisatie uw resultaten op het internet gaat op-
zoeken (hooguit ter controle van uw opgave)

Voor het doorgeven van de uitslagen zijn de 
volgende regels:

-  er is 1 emailadres hiervoor beschikbaar: hstempher@
hotmail.com

-  de uitslagen gelopen in de maanden januari tot en met 
augustus kunnen niet meer worden doorgegeven.

-  uitslagen gelopen in de maanden september, oktober 
en november dienen vóór de 15e van de volgende 
maand gemeld te zijn. (let op: uitslagen van de maand 
september kunt u nog tot 15 oktober melden)

-  uitslagen gelopen in de maand december dienen vóór 
7 januari 2017 gemeld te zijn.

-  bij de uitslagen dient u te vermelden: Naam en ge-
boortedatum, datum loop, naam loop, waar gelopen 
(plaatsnaam), afstand en tijd.

Harrie Stempher

Contributie – Licentie 2019
Zeer belangrijk bericht van de penningmeester

De uitslagendienst verzorgt voor het clubblad een verza-
meling van uitslagen van wedstrijden, waar leden van de 
avVN aan hebben deelgenomen.

Het werk bestaat uit het nalopen van uitslagen, daar de le-
den van de avVN uit halen en deze vervolgens in een Word 
document plaatsen.
Om dit te blijven kunnen verzorgen, zoeken we verster-
king.

Momenteel zijn we met drie leden die de uitslagen uitzoe-
ken.
Eind van het jaar zullen we nog met twee zijn en we willen 
daarom graag ondersteuning.
De frequentie van het uitzoeken ligt aan het aantal leden Ruud Riksman

Mart Verboord

Beste leden,

Alle leden waarvan het email-adres bekend is krijgen jaar-
lijks het pasje van de Atletiekunie digitaal opgestuurd. 
Wilt u dit pasje ontvangen dan dient u uw email-adres 
door te geven aan de ledenadministratie (avvn.hanswor-
tel@gmail.com)
Ook andere veranderingen (adres, tel. nummer etc.) zien 
we graag van u tegemoet.

En dan nog eventjes voor de zekerheid de spelregels voor 
het opzeggen; veelal komt men erachter dat men op had 
willen zeggen als de nieuwe contributie al is geïnd. Dan is 
het echter te laat. Wij zijn nl. gebonden aan de regels van 
de AU: op 1 december om 24.00 een lid niet afgemeld, be-
tekent voor de club het komende jaar in zijn geheel beta-
len. Vandaar dat wij als deadline 1 november hebben: ook 
wij moeten de tijd hebben onze administratie op orde te 
hebben (ledenlijsten, machtigingsbestand etc.).

Belangrijk bericht van de ledenadministratie
Dus: opzeggen vóór 1 november schriftelijk bij de leden-
administratie. Dit kan zowel per post als per mail. U krijgt 
altijd een bevestiging retour. Als u per mail hebt opgezegd, 
dan krijgt u ook een bevestigingsmail terug. Wie per post 
opzegt, krijgt ook een bevestigingsbrief terug, tenzij er in 
de brief ook een email-adres staat; dan wordt gevraagd of 
de bevestiging ook per mail mag worden verstuurd. Wij 
zorgen ook altijd dat u op tijd wordt afgemeld bij de AU.
U kunt het hele jaar door opzeggen (tot 1 november dan) 
voor het jaar daarna, de lijsten worden wekelijks bijge-
werkt en opgeslagen en op 30 november verstuurd naar 
de AU.
We hopen dat bovenstaande duidelijk is en vertrouwen op 
uw medewerking. Vragen: avvn.hanswortel@gmail.com of  
06-53965392. Gelieve zaken aangaande de ledenadmini-
stratie niet naar Johan van Santen te sturen.

Arjan Robben en Hans Wortel
Ledenadministratie avVN

Hallo alle avVN-ers,

Wéér is een jaar bijna voorbij en derhalve nadert novem-
ber met rasse schreden! Ik moet als penningmeester in sa-
menwerking met de Ledenadministratie dus weer zorgdra-
gen dat de financiën ‘binnen’ gaan komen. Dat impliceert 
dat u in de tweede helft van de komende maand de incasso 
van de contributie over en/of de kosten voor een licentie 
voor het jaar 2019 automatisch aangeboden krijgt. Zoals in 
de ALV (algemene ledenvergadering) van 2018 is besloten, 
is de contributie met € 4,00 per persoon verhoogd. Buiten 
deze verhoging is het -zoals gebruikelijk- mogelijk dat de 
verhogingen die door de Atletiek Unie voor licentiehou-
ders over 2019 eventueel doorgevoerd worden, óók door-
belast zullen worden. 

Vriendelijk verzoek ik u allen om zorg te dragen dat uw 
bank- en/of girorekening vanaf medio november een 
voldoende saldo heeft om deze automatische incasso te 

kunnen realiseren.  Dit voorkomt dat we u alsnog moeten 
benaderen en/of voor u een tweede incasso-ronde moeten 
plaatsen. Daarnaast loopt u het risico, dat de Ledenadmi-
nistratie u vóór 1 december 2018 bij de Atletiek Unie af 
moet melden en u -zonder meerkosten- géén licentie voor 
2019 aangereikt kan worden.

In 2017 hebben we bijna foutloos de incasso’s kunnen re-
aliseren. Hopelijk lukt het ons, met uw volle medewerking, 
om alles voor 1 december 2018 af te ronden.  Hoe mooi 
zou dat zijn…..??!!

Bij voorbaat dank voor uw attente medewerking,
met sportieve loopgroet,
mede namens de Ledenadministratie,

Mart Verboord  
penningmeester avVN

Uitslagendienst zoekt hulp
van de uitslagendienst. Momenteel met drie man spitten 
we eens in de drie weken de uitslagen op internet door.
Lijkt het u wat om onderdeel uit te maken van de uitslagen-
dienst meld u dan aan bij Johan van Santen.
Voordat u begint zullen we uitgebreid uitleggen hoe alles 
in zijn werk gaat en natuurlijk houden we contact met el-
kaar bij eventuele problemen.

Tot snel!

Ruud Riksman
Uitslagendienst avVN

Hans Wortel


