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Inhoudsopgave   Uitnodiging ALV

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van A.V. Phoenix nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op

     vrijdag 7 april 2017

Aanvang: 19.30 uur, het paviljoen is open vanaf 19.00 uur
Plaats: Paviljoen atletiekbaan Maarschalkerweerd

AGENDA

1 Welkom en opening
2 Vaststelling agenda
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Vaststellen notulen ALV 1 april 2016
5 Verslagen bestuur en commissies: 3 speerpunten voor het komend jaar
6 Financiën
 a. Behandeling en vaststelling van het financieel verslag 2016
 c. Vaststelling begroting 2017
7 Verkiezing kascommissie
8 Verkiezing bestuursleden *)
9 Rondvraag en sluiting

Na afloop nodigen we jullie van harte uit om samen nog iets te drinken.

*) Marjolijn Heemskerk treedt af
Voordracht nieuwe bestuursleden:
Leon van der Poel als jeugdbestuurslid

Heb je zelf agendapunten? Geef ze dan voor woensdag 5 april door aan Kirsten Huijgen via secretaris@
avphoenix.nl

Uitnodiging ALV 7 april 2017     2

Verslag ALV april 2016       3

Jaarverslag 2016        9

foto’s omslag linksboven en rechtsonder: Edwin van den Berg
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4 Vaststellen notulen ALV 10 april 2015
Wim vraagt of er opmerkingen zijn op het verslag van vorig 
jaar. Er zijn geen opmerkingen. Daarmee worden de notu-
len vastgesteld.

5 Verslagen bestuur en commissies
Wim geeft aan dat het bestuur de aanwezige leden van de 
verschillende commissies voorafgaand aan de ALV heeft 
gevraagd in 1 minuut iets over hun commissie te vertellen. 
Net als vorig jaar in de vorm van één hoogtepunt van de 
commissie in 2015 en drie speerpunten van de commissie 
voor 2016.

Bestuur
Wim start zelf met het toelichten van de hoogtepunten in 
2015. Hij benoemt de promotie van de dames competitie-
ploeg, diverse NK medailles die door AV Phoenix werden 
binnengesleept, het jubileum van de recreanten waar veel 
leuke activiteiten aan verbonden waren, de groei van het 
aantal jeugdleden, de digitalisering van het Phoentje, het 
afsluiten van nieuwe sponsorcontracten en de samenwer-
king met Hellas en U-Track. 
De drie speerpunten voor het bestuur in 2016 zijn; 1) Onze 
trainers: vacatures, scholing, samenwerking, 2) Leden 
werven en 3) Verder uitbereiding van de HUP (Hellas, U-
Track, Phoenix)-samenwerking. Wim staat extra lang stil bij 
de HUP-samenwerking om de meningen en ideeën vanuit 
de ALV te polsen. 

Over de HUP-samenwerking kwamen er diverse vragen en 
opmerkingen naar voren; 
Vraag: Om hoeveel leden gaat het in totaal? Wim: Het gaat 
om in totaal een dikke 2000 leden. 
Vraag: Is het een gezamenlijk werkgroepje of gaat dit 
organisch? Wim: de besturen zijn doorlopend met elkaar 
in gesprek. Als je iets wil zal er een besluitvormingsproces 
volgen. 
Edwin van den Berg geeft aan dat hij positief is over deze 
ontwikkeling, samenwerking is goed en onvermijdelijk. Hoe 
ver je moet gaan is wat de gesprekken zullen uitwijzen. 
Edwin geeft wel aan dat het bestuur volgend jaar wel iets 
van een standpunt moet hebben over de mate van samen-
werking. 
Daarnaast komen er nog diverse vragen naar voren die 
niet direct beantwoord kunnen worden, maar wel stof tot 
nadenken geven: Hoe is de verhouding van problemen die 
de diverse verenigingen hebben hierin? (Voorbeeld is dat 
AV Phoenix geen sprintgroep trainer heeft, wat leeft er bij 
de andere verenigingen.) Hoe ver wil je gaan cq. hoe hoog 
is je ambitie? Verdergaande zaken zoals een gezamenlijke 
competitieploeg aan de orde? Kijk bijv. ook naar andere 
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1. Welkom en opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen notulen ALV 10 april 2015
5. Verslagen bestuur en commissies: 
 3 speerpunten voor het komende jaar
6. Financiën
 a.  Behandeling en vaststelling financieel 
  jaarverslag 2015
 b. Vaststelling begroting 2016
 c.  Contributie
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden
9. Benoeming eregalerij 
10. Rondvraag en sluiting

Aanwezig zijn:
Siem Uittenhout, Margriet van Kammen, Edwin van den 
Berg, Wim Nieuwenhuijse, Mariska van Sprundel, Rini van 
Blokland, Jasper Commandeur, Karola Mulder, Eddy Halter, 
Tom Wevers, Maurice Beiler, Sander Koopmans, Simon Jo-
nis, Amber Dings, Tim van den Akker, Marije van der Kamp, 
Ruud van Suijdam, Bart Broex, Werner Halter, Pieter Zwart, 
Folkert Boersma, Wim van Teutem, Carla van Koulil en 
Kirsten Huijgen

Afmeldingen:
Harnie Mertosemito, Iris Steverink en Simon van den 
Enden.

1 Welkom en opening

Wim verwelkomt alle aanwezigen en opent de vergadering. 

2 Vaststellen agenda

Er zijn geen verzoeken binnengekomen. De agenda wordt 
vastgesteld.

3 Ingekomen stukken en mededelingen. 

Wim deelt mede dat AV Phoenix sinds gisteren 31 maart 
2016 een nieuwe Europees kampioen erbij heeft: Jannet 
Vermeulen heeft de 800m bij de V60 gewonnen in een 
prachtige tijd van 2.50.55.

Daarnaast is er een ingekomen stuk van Iris Steverink met 
daarop twee punten: 1) herzien inschrijfgelden voor NKs, 
2) begroting van de contributie en de geldende vrijstelling 
voor trainers. Beide punten zullen gedurende de vergade-
ring worden behandeld. 
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voorbeelden zoals bijv. een AV Sprint (Breda) 
Karola sluit af met het aangeven dat er steeds meer geza-
menlijke activiteiten van de drie clubs worden opgepakt; 
een juniorenfeest van de drie verenigingen, atleten die 
mee kunnen trainen bij verschillende groepen van ver-
schillende clubs. Het wordt steeds gewoner om dingen 
samen te doen. 

Verenigingsmanager
Karola licht toe wat voor haar de highlights en speerpunten 
zijn in haar rol als verenigingsmanager. 
In 2015 heeft Karola hard gewerkt om de accommodatie-
zaken goed te beheren en in overleg met te gemeente 
te laten onderhouden,  dat laatste lijkt voorzichtig op de 
planning te staan voor de kleedkamers en het krachthonk 
in Overvecht. Daarnaast is Karola hét aanspreekpunt voor 
heel veel zaken binnen Phoenix, zorgt zij voor ledenwerf 
acties, vernieuwend sportaanbod subsidie voor opstart 
bootcamp en is Karola in 2015 gestart met een digitale 
nieuwsbrief 

In 2016 zal Karola zich bezighouden met de vrijwilligersmo-
dule in Clubwebware, de zojuist benoemde krachthonk- en
kleedkamersrenovatie op atletiekbaan Overvecht, zal zij 
zich blijven inzetten voor ledenwerf acties, o.a. m.b.v. de 
bootcampgroep en het organiseren van clinics ter voorbe-
reiding op de Maliebaanloop. Ook wil Karola de Berekuil-
loop samen met 7loop en Panbosloop meer van deze tijd 
maken en de afspraken met Run2Day en Trias verder vorm 
geven. 

Roelof vraagt hoe Karola het meer van deze tijd maken 
van o.a. de Panbosloop voor zich ziet? Karola merkt op dat 
de deelnemersaantallen van de drie lopen steeds verder 
teruglopen. Hier zou wat gedaan kunnen worden door bijv. 
nieuwe, meer promotie om de lopen nieuw leven in te 
blazen. 

Vrijwilligerscommissie
Karola licht ook de punten van de Vrijwilligerscommissie 
toe.
Deze commissie is op zoek naar versterking! Op dit mo-
ment bestaat de commissie slechts uit Hans Rebers en 
Karola. 
Toch heeft deze kleine commissie diverse mooie zaken 
weten te bewerkstelligen in 2015: Met elkaar hebben we 
in 2015 weer veel vrijwilligers vacatures kunnen invullen. 
We hebben op trainersvlak nog wel een aantal belangrijke 
vacatures te vullen!! Er is een nieuwe opzet gemaakt voor 
de gegevens van de leden in Clubwebware om het zoeken 
naar geschikte kandidaten voor functies makkelijker te 
maken. Nu voor nieuwe leden in te vullen bij aanmelding. 

En last but not least: Het Kaderuitje 2015 was weer een 
leuke middag. 
In 2016 wil de commissie de mogelijkheden die Clubweb-
ware biedt verder uitwerken (oa hoe we de info van de be-
staande leden in de database krijgen), een jurycursus en 
opfris cursus voor bestaande leden organiseren in april en 
meer aandacht geven in nieuwsbrieven/website/phoentje 
voor de actuele vacatures.

Combinatiefunctionaris
Maurice vertelt over zijn successen in 2015: een sterke 
de groei van het aantal jeugdleden, o.a. door het enthou-
siasmeren van kinderen in de wijken Zuilen, Overvecht 
en Ondiep, hij heeft een professionaliseringsslag van zijn 
werkzaamheden weten door te voeren en er ligt inmiddels 
een beleidsplan voor de combinatiefunctionaris. Ook geeft 
Maurice aan dat de trainingen op de baan in Overvecht 
drukker worden bezocht dan die in Maarschalkerweerd, 
wat te maken kan hebben met zijn werk in de omliggende 
wijken. 

Maurice geeft aan dat hij in 2016 wil blijven focussen op 
de ledengroei, en daarnaast ook meer trainers zou willen 
aantrekken, en tevens opleiden. Ook gaat hij zich inzetten 
om de ouder-en-kind-betrokkenheid te verhogen. 

Vanuit de aanwezigen komt de vraag hoe het met de 
Oudercommissie staat. Maurice geeft aan dat deze com-
missie niet meer bestaat, maar dat de taken op iets andere 
wijze door Chaya Friedhof worden opgepakt. Zij zoekt ou-
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ders per evenement. Dit werkt op deze manier erg goed. 

Wedstrijdsecretariaat senioren
Ruud van Suijdam is de wedstrijdsecretaris voor senioren 
en masters. In 2015 is de Phoenix damesploeg gepro-
moveerd van de 2e divisie naar de 1e divisie. De mannen 
nemen deel in 2e divisie. Daarnaast is het ook leuk om te 
melden dat er ook dit jaar weer een dames mastersteam 
is opgegeven. 
Ruud maakt een voorstel voor de wedstrijdvergoedingen in 
2016, dit is ook een van de door Iris Steverink aangedragen 
punten in de ingekomen stukken voorafgaand aan de ALV. 
Op dit moment krijgt elk Phoenix lid een vergoeding bij 
deelname aan een NK. Dit geldt ook bij deelname aan dure 
commerciële wegwedstrijden, en bij deelname aan onder-
delen waar in principe iedereen aan mee kan doen. Ruuds’ 
voorstel is 1) het afschaffen automatische NK vergoeding 
voor senioren en masters, 2) alleen voor selectieleden 
een vergoeding geven bij aansprekend resultaat (bijv. een 
medaille) en 3) de NK vergoeding handhaven voor junioren 
A/B. 
Over de vergoeding bij deelname aan NKs ontstaat dis-
cussie en de overall conclusies zijn dat er kritisch kan 
worden gekeken naar deelname aan dure commerciële 
wegwedstrijden en er iets meer balans mag komen in de 
prestaties; bijv. een Marijke de Visser die 2x brons op een 
NK (een prestatie van niveau!) haalt vs. een Phoenix deel-
nemer die de voorrondes niet doorkomt. 
Wim geeft aan dat alle input meegenomen wordt en het 
nieuwe bestuur samen met Ruud van Suijdam een besluit 
zal maken over de invulling van de NK vergoedingen voor 
2017.  

Wedstrijdsecretariaat jeugd
Wedstrijdsecretaris van de jeugd Pieter Zwart geeft aan 
dat het hoogtepunt voor hem in 2015 de samenwerking met 
de trainers was. 
Voor komend jaar zijn de volgende competitieploegen 
ingeschreven: 2 D-junioren teams bij zowel de meisjes 
als de jongens, 1 C-juniorenploeg bij zowel de jongens als 
meisjes en ook bij de jongens B-junioren en de meisjes B-
junioren één ploeg. Pieter geeft aan in 2016 wedstrijddeel-
name verder te willen stimuleren en monitoren, ouders en 
atleten goed te blijven wijzen op het tijdig inschrijven en 
100% juist en op tijd (ook de betalingen) te willen. 

Siem geeft aan met Pieter af te willen stemmen over de 
mogelijkheid van inschrijven via de website, wellicht biedt 
Clubwebware hierin mogelijkheden. Ook raadt Siem Goog-
leDocs aan. 

Recreantencommissie
Mariska licht de punten van de recreantencommissie toe. 
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor de recreanten: 
de recreanten bestonden 25 jaar! Om dit jubileum te 
vieren waren er veel sportieve en andere activiteiten geor-
ganiseerd in 2015; een RunBikeSwim, Paastraining, Parijs, 
Estafette, Disco, Kerstdiner, BBQ etc. Het was een erg 
leuk en geslaagd jaar voor de recreanten.

De speerpunten 2016 zijn om de genoemde activiteiten 
jaarlijks te organiseren, hier nog meer interne reclame 
voor te maken door inzet social media (whatsapp, face-
book) en het laatste speerpunt is om een succes te maken 
van maandelijkse borrel in café De Stad! 

Peter vult Mariska aan: hij geeft aan dat ook Phoenixleden 
van de wedstrijdgroep deel kunnen nemen aan de activi-
teiten die worden georganiseerd door de recreanten: Alle 
activiteiten staan open voor iedereen. Deelnemen draagt 
bij aan het clubgevoel.
Edwin geeft aan dat er nog een hoogtepunt bij de recrean-
ten was Marco Antonietti – oprichter, inspirator en trainer 
van het eerste uur van de recreanten – is door het bestuur 
benoemd tot Lid van Verdienste.

CWT
Het CWT is helaas niet aanwezig, maar heeft een heel leuk 
filmpje gemaakt over hun activiteiten in 2015. Hier zijn 
geen vragen over. 

Track Meetings
Sander Koopmans geeft aan wat de Trackmeetingcommis-
sie heeft gedaan. 
•	 Voor de Cruyff Foundation hebben we over 2015 

een filmpje gemaakt zodat de Atletiekunie de Track 
Meetings kon promoten. Dit is positief ontvangen, 
waardoor de Cruyff Foundation ons blijft ondersteu-
nen voor Paralympische sporters.

•	 In principe verlenging in 2017 van de sponsoring met 
de hoofdsponsor Runnersworld (dit was tot nu toe 
voor 2014 – 2016). Hennie Wolters Sportservices 
heeft besloten afscheid te nemen van ons ivm af-
bouw werkzaamheden.

•	 Op de Atletiekunie “Dag van de atletiek” hebben 
Emiel en Sander een workshop gegeven om een 
“kijkje in de keuken van Track Meetings” te geven.

•	 Voor het eerst waren 2 Junior Track Meetings voor 
C- en D- Junioren op een zondagmiddag. In 2016 zal 
er 1 Junior Trackmeeting plaatsvinden.

•	 In 2015 hebben we 3430 onderdelen afgewerkt met 
positief resultaat voor Phoenix. Dit is al het 3e jaar 
boven de 3000 onderdelen. Top avond was 832 onder-
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delen op 10 juli, welke bijzonder soepel verliep.

Sander gaat verder met de aandachtspunten voor 2016. Hij 
geeft aan dat 2016 een druk atletiekjaar is (met o.a. de EK 
in Nederland), hierdoor gaat het krijgen van voldoende 
vrijwilligers een uitdaging worden. Zijn commissie is op 
zoek naar een extra commissielid voor Jurywerving en 
voor Elektronische Communicatie (Facebook, Twitter, 
nieuwsbrief). 
Ook is een belangrijk punt door dit jaar om de continuïteit 
te blijven waarborgen van de tevreden atleten en vrijwil-
ligers.

Ruud geeft aan dat hij het jammer vindt dat de langere af-
standen gesneuveld zijn. Sander reageert dat het program-
ma voorheen vaak te vol was – met forse uitloop van on-
derdelen tot gevolg – en dat er een keuze gemaakt moest 
worden tot het verminderen van het aantal onderdelen 
en dat de lange afstanden inderdaad minder zijn geworden. 
Karola geeft aan dat het geluid is geregeld voor alle mee-
tings in 2016. 
Tom heeft zich gemeld als lid van de commissie. 

Medische commissie
Harnie kon helaas niet aanwezig zijn maar heeft wel input 
geleverd over de medische commissie in 2015 en 2016. 
Hoogtepunten 2015: 
•	  Minder acute blessures; Meer preventieve behande-

lingen; Sneller weer op weg geholpen
•	  Efficiënte samenwerking fysio – sportmasseur waar-

bij in enkele gevallen ook de trainer betrokken is
•	  Donderdag 2 sportmasseurs & fysio; woensdag 1 

Sportmasseur
Speerpunten 2016: 
•	  Goed om te weten: Liecke is nu sportfysiotherapeut 

& Harnie is vanaf april sportzorgmasseur (Scas-
register)

•	  Nieuwe samenwerking:
•	  sportpodotherapeut (Femke)
•	  sportfysio  (Liecke)
•	  sportmasseur (Diana, Harnie, Lenny, Renee,  

 René)
•	  (Extra) Aanwezigheid op de baan wordt gemeld via 

Facebook.
•	  Informatieavonden Trias (Liecke) voor trainers/

atleten staan voor de maand mei op de rol.

Clubbladredactie
Bart licht de punten van de redactie van Het Phoentje 
toe. In 2015 waren er 6 goedgevulde clubbladen en 1 
jaarverslag, digitaal verspreid en met een archief op de 
website. De doelen voor 2016 zijn om iedere keer weer een 

goedgevuld clubblad maken, in de digitale versie ook met 
films, om het Phoentje-archief op de website aanvullen 
met eerdere jaren en om de redactie uit te breiden met 
extra mankracht. 
Daarnaast is de volgende deadline op 15 april.

Pieter geeft zijn complimenten voor wat de clubbladredac-
tie heeft weten neer te zetten.  
Marije vraagt of er een papieren versie is. Bart legt uit dat 
deze ontvangen kan worden op aanvraag. 
Karola oppert om 1x p/j papieren versie uit te brengen. 
Daarnaast wordt er aangegeven dat de communicatie niet 
altijd aankomt en wordt gevraagd welk media gebruikt 
wordt. Dit gaat adhv de mailinglijsten die in Clubwebware 
staan (dus die mensen zelf aangegeven hebben). Daar-
naast wordt aangegeven dat het voor nieuwe leden lastig 
de weg vinden is; afgesloten gebied op de site, 2 facebook-
pagina’s (openbaar en gesloten). Het is de moeite waard 
om hier nog eens iets mee te doen.

Webredactie
De webredactie heeft in 2015 de frontpage vernieuwd met 
als voornaamste doel om de vindbaarheid te vergroten. 
Verder is 2015 een stabiel jaar geweest voor zowel beheer 
als redactie en is de site up-to-date gehouden.
De speerpunten voor 2016 zijn om meer foto’s bij artikelen 
te plaatsen en om de wedstrijdatletiek pagina’s up-to-date 
te maken. 

Wim van Teutem geeft aan dat de fotootjes wat klein zijn, 
en artikeltjes snel weer weg zijn. Edwin complimenteert 
de webredactie met de verbetering van de vindbaarheid. 
Pieter vraagt of een mobiele website een optie is. De we-
bredactie geeft aan dat zij zelf nog aan het zoeken hoe zij 
het dit best kunnen inrichten.  Ook geeft Pieter aan dat het 
invullen van de wedstrijdkalender niet handig is. 

Sponsorcommissie
Carla licht de punten van de sponsorcommissie toe. In 
2015 heeft AV Phoenix 5 nieuwe sponsoren weten te wer-
ven: Accountor , Trias, SDVU, Centrum voor Podotherapie 
en Sponsorclicks. De speerpunten van de sponsorcommis-
sie in 2016 zijn de vernieuwing van het Run2Day contract en 
uitbreiding van de commissie. Meer leden in de sponsor-
commissie zijn zeer gewenst. 

Ledenadministratie
Bij afwezigheid van Patricia Brienesse licht Carla de slide 
van de ledenadministratie toe. In 2015 is het aantal actieve 
leden t.o.v. 2014 met 19 personen – 3.1% - gestegen. We 
zijn tevreden over deze stijging, al hadden we gehoopt op 
nog meer. Bij de jeugd is het aantal leden toegenomen met 

Verslag ALV AV Phoenix, 1 april 2016
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35, bij de senioren is er een daling van 16 personen. 

Vertrouwenspersoon
Ernestine Elkenbracht is de vertrouwenspersoon van AV 
Phoenix. Vanwege de aard van de rol van de vertrouwens-
persoon kan zij niet teveel vertellen over haar rol en de 
voorvallen afgelopen jaar. In ieder geval zijn er in 2015 
gelukkig wederom geen meldingen geweest in de sfeer 
van seksuele intimidatie (oid, waar je al snel aan denkt bij 
vertrouwenspersonen). Wel is en keer Ernestine’s hulp 
ingeroepen bij een persoonlijk probleem tussen enkele 
atleten. 
Ernestine geeft aan altijd beschikbaar als praatpaal en zo 
nodig kan ik proberen te helpen in moeilijke situaties.

Studentencommissie
De studentencommissie is met vijf leden sinds kort weer 
op volle sterkte. Marije, Amber, Tim, Alexander en Simon 
maken deel uit van deze commissie. Zij geven aan dat er 
afgelopen jaar niet heel veel georganiseerd was voor de 
studenten en dat zij in 2016 aan de slag gaan om meer 
interactie tussen trainingsgroepen te realiseren, periodiek 
borrels willen organiseren en andere leuke activiteiten 
(zoals clubjumping, bowling, lasergamen, escape room, 
etc.). Daarnaast zorgt de commissie ervoor dat ze zich 
bekend zullen maken onder Zeus en SAVs. Vanaf septem-
ber – bij de start van het nieuwe studiejaar – willen zij een 
actieve wervingscampagne opzetten onder studenten. Dit 
willen zij o.a. doen door het organiseren introactiviteiten, 
open trainingen en een clubkamp in oktober. 

Bart vraagt of de commissie zich wil voorstellen in het 
Phoentje. Dit doet de studentencommissie graag.  

Clubwebware
Voordat we overgaan tot de financiën, wordt er door Carla 
eerst nog een momentje stilgestaan bij Clubwebware, het 
webbased administratiesysteem waar AV Phoenix sinds 
vorig jaar gebruik van maakt. In dit programma zitten een 
aantal handigheden voor onze club; zo is er een directe 
koppeling tussen de administratie van de Atletiekunie en 
de ledenadministratie, een online inschrijfformulier, is 
informatie tbv vrijwilligerswerk zichtbaar in het systeem, 
kunnen er gemakkelijk ledenlijsten voor trainers en mai-
lings worden opgehaald uit het systeem, gaat de financiële 
administratie en de facturen van de contributie via Club-
webware.

6a Behandeling en vaststelling van het financiële  
verslag
Als penningmeester licht Carla het financieel verslag van 
2015 toe. 

Er zijn geen vragen over het financieel verslag. De kascom-
missie heeft reeds zijn handtekening gezet onder het 
verslag. 
Het financieel verslag wordt vastgesteld. 

6b Contributieverhoging
Carla vervolgt met punt 2 van de financiën: de contributie-
verhoging. Vanuit het bestuur is de voorgestelde verhoging 
per 1 juli 2016 7%. Deze verhoging is nodig om de reguliere 
kosten uit de reguliere opbrengsten te betalen. Tevens is 
het voorgestelde contributiebedrag lager of in lijn met de 
andere atletiekverenigingen in Utrecht.

Er is een binnengekomen stuk van Iris Steverink over de 
contributie voor trainers. Trainers betalen op dit moment 
geen contributie. De suggestie van Iris is om de contri-
butievrijstelling stoppen voor nieuwe trainers/huidige 
trainers die zelf ook gebruik maken van de faciliteiten van 
Phoenix (zelf ook trainen). Deze trainers ontvangen im-
mers al een trainersvergoeding. 
De vraag wordt in de ALV gesteld: Hoe fair is het dat deze 
trainers zowel contributievrijstelling als een vergoeding 
ontvangen en moeten we dit zo behouden of zouden de 
trainers ook gewoon contributie moeten betalen mits zij 
ook zelf trainen? 
Er komen verschillende voors en tegens naar voren tijdens 
de discussie over dit punt: Er wordt aangegeven dat Phoe-
nix al hard zijn best moet doen om trainers te vinden, is 
dit een extra voordeeltje dat trainers over de streep kan 
trekken. Een trainer krijgt na een jaar deze vergoeding en 
is juist voor (de jonge) jeugdtrainers belangrijk. Ook wordt 
aangegeven dat de trainersvergoedingen bij AV Phoenix 
relatief hoog zijn U-Track en Hellas.
Het punt zal met een aantal trainers besproken worden en 
het bestuur zal hier een beslissing over maken. 

6c Vaststelling begroting 2016 
Carla licht de begroting voor 2016 toe. 
Vwb het huidige voorstel om de contributie te verhogen 
komt er een vraag vanuit Edwin: Wat was de laatste verho-
ging? Carla geeft aan dat er vorig jaar een beperkte verho-
ging van de contributie was. Wim van Teutem geeft aan dat 
wanneer de verhoging zou worden ingevoerd per 1/1 het 
saldo van de begroting zou uitkomen op 0. Gezien de hui-
dige datum is dit niet mogelijk en zal de verhoging per 1/7 
ingaan. Daarmee is de begroting voor 2016 dus negatief. 

Zowel de contributieverhoging als de begroting zijn ak-
koord. 

7 Verkiezing kascommissie
Eén kascommissielid is al bekend: Arjen wil deze rol nog 
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steeds een update geven over de vorderingen. 

Mariska vraagt of het wenselijk is dat er vanuit de recrean-
ten actief stukjes worden aangeleverd voor het Phoentje. 
Bart: ‘Heel graag’.

Maurice geeft aan dat hij de komende tijd veel scholen 
atletieklessen zal geven; in totaal aan duizenden kinderen. 
Wanneer je de baan (Overvecht) op komt zie je meteen 
een heel groot bord met daarop de tekst ‘Welkom bij Hel-
las’. Maurice geeft aan dat dit een gemiste kans voor AV 
Phoenix is. Wim N vraagt hoe we de zichtbaarheid van AV 
Phoenix kunnen vergroten? Diverse suggesties worden 
geopperd: flyeren onder kinderen, mogelijkheid tot het 
plaatsen van een banner, ‘meer geel op de baan’. 

Amber Dings vraagt waar ze posters kan vinden. Hiervoor 
kan Amber terecht bij Karola. 

Als de rondvraag voltooid is, sluit Wim de vergadering. 

1 jaar blijven doen. Daarnaast is de kascommissie op zoek 
naar een nieuw lid; Joost Borm stopt met de kascommis-
sie. Joost geeft aan dat deze rol 1 avond in het jaar kost. 
Jasper Commandeur geeft aan dat hij zijn taak wil overne-
men als lid van de kascommissie. 
Daarmee vormen Arjen en Jasper de nieuwe kascommis-
sie. 

8 Verkiezing bestuursleden
Carla van Koulil (penningmeester) en Wim van Teutem 
(voorzitter) treden af als bestuursleden. Ook zijn er twee 
nieuwe vrijwilligers die deze taken van Carla en Wim willen 
overnemen en die stellen zich voor tijdens de ALV:  

Wim Nieuwenhuijse
Wim is 50 jaar en loopt nog steeds PRs. Hij traint zo’n 5x 
per week mee met de MILA-groep en is momenteel in 
voorbereiding op de marathon van Boston. Hij geeft aan 
dat hij het erg leuk vindt om vanuit het niets de atletiek 
in te rollen. Wim is vader van 5 kinderen en werkzaam in 
de voedingsindustrie. Hij wordt graag voorzitter van AV 
Phoenix.

Margriet van Kammen
Margriet is  28 jaar en is sinds 2 jaar lid bij AV Phoenix. Ze 
traint in zowel de spring- als de hordegroep. Voor haar 
werk verkoopt Margriet koffie en thee bij DE, ze is woon-
achtig in Zeist en vindt het leuk om wat meer te betekenen 
voor de verenging. 

Wim en Margriet worden ontvangen met een groot applaus. 

9 Rondvraag en sluiting
De kersverse voorzitter Wim Nieuwenhuijse neemt de 
vergadering vanaf hier over. 

Bij de rondvraag komen de volgende punten naar voren: 

Edwin van den Berg geeft aan dat het logo dat is gebruikt 
in de powerpoint niet het AV Phoenix logo, maar het logo 
dat wordt gebruikt voor de selectie is. Kirsten geeft aan 
volgend jaar gebruik te zullen maken van het algemene AV 
Phoenix-logo. 
Daarnaast maakt Edwin graag nog even wat pr voor het NK 
2017 dat in Utrecht zal worden georganiseerd.
Margriet vraag zich af hoeveel dagen het evenement zal 
zijn. Edwin geeft aan dat dat nog niet beklonken is, en 
zal afhangen van de evaluatie van 2016, maar dat het zeer 
waarschijnlijk een 3-daags evenement zal zijn. Het NK 2017 
zal ergens in juni plaatsvinden en hij hoort het graag wan-
neer mensen interesse hebben om deel te nemen in de 
organisatie en/of als vrijwilliger. Edwin zal in het Phoentje 
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Bestuur

Terwijl 2017 alweer zo’n twee maanden jong is, kijken we 
in dit verslag terug op 2016. Als je 2016 goed zou moeten 
beschrijven, dan komt ‘hinksprongjaar’ misschien wel het 
dichtste bij. Geen regen aan absolute topprestaties in dit 
Olympische jaar (hoewel, laten we het EK masters niet uit-
vlakken), maar wel signalen dat de basis enorm versterkt 
is. De vereniging leeft op veel vlakken en heeft de potentie 
om in de nabije toekomst een enorme sprong voorwaarts 
te maken. 

Jeugd
Lees maar eens in dit jaarverslag de activiteiten van de 
jeugd. Maurice zorgde in zijn laatste jaar als combinatie-
functionaris ervoor dat we voldoende kracht hebben om 
de jeugd te laten schitteren op de baan. Maar ook de cross 
kan zich verheugen op een toename van de jeugd. Dit jaar 
is ook de basis gelegd voor een uitbreiding naar de jongste 
jeugd: iedereen van 4 tot 6 jaar kan bij onze ieniemini’s 
meedoen aan een spelend begin van atletiek.  

Panbos
Dit jaar werd ook weer vele keren door recreanten aan 
wedstrijden deelgenomen. Niet alleen het traditionele 
Egmond weekend; Ook na hun lustrumjaar in 2015 worden 
met veel enthousiasme en regelmaat veel spraakmakende 
activiteiten ondernomen. Met dit jaar een reprise van de 
nieuwe ‘outdoor’ variant: de RunBikeRun. Het buitenland 
werd zeker niet overgeslagen; dit keer een ruige trail in 
België. En als vanouds is er iedere zaterdagochtend na een 
intensieve training koffie in het Panbos.

Groei
Ook voor Phoenix geldt dat de basis goed moet zijn om 
(top)atletiek te kunnen laten schitteren. Er was voldoende 
aanwas en doorstroom in de MiLa groep en de sprinters. 
Ook de studentengroep laat van zich horen; met de start 
van het academisch jaar konden we ook veel nieuwe leden 
verwelkomen. Met een juiste dosering van gezelligheid 
en sportiviteit. Zorgpunt afgelopen jaar was wel het trai-
nersverloop. Dat is niet nieuw, maar het doet altijd pijn om 
trainers met een lange staat van dienst afscheid te zien ne-
men. Gelukkig kunnen we volop investeren in nieuw talent 
dat de atleten terzijde staat. Dat proberen we ook zoveel 
mogelijk te stimuleren door het aanbieden van trainersop-
leidingen en jury support.

Vrijwilligers
Vrijwilligers in de vereniging is de kurk waarop we op 
kunnen blijven drijven. In 2016 hebben we hard moeten 
werken om leden en ouders meer te betrekken bij de 

ondersteuning van wedstrijden en zaken die de atletische 
motor draaiende houden. Dat lukte soms beter, soms 
met pijn en moeite. Met de drukke agenda’s die iedereen 
heeft is dat zeker niet makkelijk. Toch zijn er weer heel 
veel trackmeetings georganiseerd samen met U-track die 
nooit hadden kunnen plaatsvinden zonder vrijwiligers. 
Altijd weer indrukwekkend om te zien hoeveel handen die 
avonden tot een succes maken. Dat geldt ook voor het niet 
aflatende enthousiasme van de WOC. Onder leiding van 
Iris Steverink wordt er keihard gebikkeld om indoor- en 
outdoor wedstrijden tot een succes te maken. Ook daar 
blijft de roep om meer ‘handen aan de baan’ er eentje die 
niet vaak genoeg herhaald kan worden. En de Maliebaan 
had gelukkig een record aantal verkeersregelaars die 
examen hadden gedaan. Mede daardoor kon er midden ok-
tober weer een succesvolle editie in Utrecht Oost worden 
afgesloten. Met een mooie prijzenpot van onze sponsor 
Run2Day.

HUP
Aan de samenwerking met de andere Utrechtse verenigin-
gen is dit jaar door het bestuur veel tijd besteed. We heb-
ben gekeken hoe we slim activiteiten kunnen combineren, 
aan de jeugd een aantrekkelijk trainingsaanbod kunnen 
geven en hoe we competities een Utrechts tintje kunnen 
geven. Die ‘HUP’ (Hellas-U-track-Phoenix) samenwerking 
zal ook in de nabije toekomst verder worden gestructu-
reerd. Niet omwille van schaalgrootte, maar wel omdat we 
prima kansen zien om samen de Utrechtse atletiek een 
professioneel zetje te geven. De toekenning van het NK in 
2017 is daarvan een mooi voorbeeld.

Erepodia
Erepodia waren ook dit jaar weer gevuld met veel zwart/
gele Phoenix singlets. Zo sprong Jinke van der Sluis zich 
weer op plaats drie en twee van respectievelijk de ver- en 
hinkstapsprong. Maar ook de Masters vrouwen lieten luid 
en duidelijk van zich horen. Zowel sprinter Pascale Schure 
als Iris Steverink pakten het zilver op de 200 meter tijdens 
het NK. Beiden deden ook nog mee in de hoogste regionen 
van het EK indoor in Italië. Daar werden ze vergezeld door 
Jannet Vermeulen-Stulen die zilver pakte op de 3000 meter 
en goud op de 800 meter. Krap een half jaar later pakte 
ze het brons op de EK 10km op de weg in Portugal. Bij de 
senioren deden Mariska Bun en Arjen van der Logt goede 
zaken op de sprint en de MiLa afstanden. Ook de beloftes 
van de komende jaren deden van zich spreken. Luuk Hen-
drikx is nog maar twee jaar lid, maar klokte al een 8:41 op 
de 3000 meter. Of Tim van Enk die na blessures weer tot 
een mooi PR in staat was: 2:07.29 op de 800 meter. En dan 
noemen we toch nog ook de topprestaties van Marijke de 
Visser, Nida Huijben en Mojalefa Kloprogge die helaas in 
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2016 de club hebben verlaten om hun carrière bij andere 
clubs voor te zetten.   

Tenslotte moet In competitieverband de promotiewed-
strijd van de Dames naar de Eredivisie niet worden verge-
ten. Een prachtig resultaat dat naar meer smaakt.
Kortom: 2016 was een mooie springplank naar Citius, Al-
tius, Fortius. Het beloofd veel voor de komende seizoenen. 
Met medailles, mooie intensieve trainingen, spannende 
wedstrijden en veel atletisch plezier op de baan. Veel lees-
plezier met dit jaarverslag! 

Samenstelling bestuur
Carla van Koulil en Wim van Teutem zijn op de ALV gestopt 
als penningmeester en voorzitter en opgevolgd door Mar-
griet van Kammen en Wim Nieuwenhuijse.

Functie Naam Achtergrond
voorzitter: Wim Nieuwenhuijse Financieel
secretaris: Kirsten Huijgen Marketing
penningmeester: Margriet van Kammen Verkoop 
lid (wedstrijd): Siem Uittenhout IT
lid (jeugd): Marjolijn Heemskerk Communicatie/zorg
   Folkert Boersma Klimaatonderzoek
lid (recreanten): Peter Bosman Beleidsadviseur
    gemeente

   Namens het bestuur,
   Wim Nieuwenhuijse, voorzitter

Jeugd 

Combinatiefunctionaris

Ledengroei
De jeugdgroepen zijn in 2016 weer  gegroeid, met name 
bij de jongere pupillen. Een aantal nieuwe kinderen zijn 
doorgestroomd vanuit de wijktrainingen en schoolclinics 
en de buurtsportclub. Het ‘Dafne Schipperseffect’ is nog 
steeds merkbaar, al  is het in mindere mate dan na haar 
gouden race in Peking in 2015. Voornamelijk na de zomer-
vakantie en als we weer buiten gaan trainen, zien we een 
grote toestroom van kinderen die graag willen rennen en 
springen. Een aantal van de jeugdgroepen is wel erg groot 
geworden, maar dit is goed opgevangen door bestaande en 
nieuwe trainers. 

Wijk- en school atletiek 
60% van de tijd van de combinatiefunctionaris bestaat uit 
het geven van onderschoolse en naschoolse atletiekles-
sen op scholen in de wijken Zuilen, Ondiep, Overvecht 
en soms Lombok. Maurice is in 2016 weer bij heel veel 

scholen langs gegaan om meerdere gym-atletieklessen te 
verzorgen. Vele kinderen hebben hierdoor de mooie sport 
atletiek mogen meemaken in de gymles. In combinatie met 
verschillende naschoolse cursussen, welke vaak volgen na 
de binnenschoolse lessen, is er een aantal kinderen langs 
gekomen bij de vereniging en een groot deel hiervan is ook 
lid geworden. Bij de buursportclub in Zuilen, Ondiep en 
Overvecht liep het ook goed. Veel kinderen hebben vaak 
niet de middelen om naar de baan te komen, dus dit is voor 
hun een prima alternatief. Van hieruit is er toch ook een 
aantal kinderen doorgestroomd. Daarnaast zijn er verschil-
lende evenementen geweest in speeltuinen, gymzalen  en 
playgrounds. Deze activiteiten zijn vaak gedaan in samen-
werking met andere combinatiefunctionarissen van andere 
sporten in “onze wijken” zoals voetbal, korfbal, taekwondo  
en volleybal en andere organisaties als Wijk en co, Mekaar 
en Harten voor Sport. Ook hieruit hebben we een aantal 
leden kunnen werven. Voor een aantal scholen is Maurice 
ook actief geweest bij sportdagen op beide atletiekbanen. 
Dit de scholen wat extra’s te kunnen geven en de naam 
Phoenix extra naar voren te brengen. 

Jeugdcoördinatie 
40% van de tijd van de combinatiefunctionaris  bestaat uit 
verenigingswerk. De grootste taken zijn het aanspreekpunt 
zijn voor ouders en trainers  tijdens de trainingen, het 
beheren van de jeugd info -mailbox en webpagina’s, pro-
motie maken voor de vereniging en het aansturen van de 
trainers. Dit gaat voornamelijk in goede samenwerking met 
Karola Mulder en de bestuursleden jeugd Folkert Boersma 
en Marjolijn Heemskerk. Verder is het in 2015 gestarte 
werkplan bijna af. In dit meer dan 70 pagina’s tellend do-
cument is een complete leer- en technieklijn neergezet, 
welke laat zien wat een kind moet kunnen nadat ze weer 
doorstromen naar een volgende categorie.

Opleidingen 
Eind 2015 zijn Sacha en Jaap gestart met een niveau 3 
cursus tot zelfstandig trainer en hebben zij deze allebei 
in oktober 2016 succesvol afgerond, waarbij de combina-
tiefunctionaris hun praktijkbegeleider was en hen vele 
trainingen heeft geobserveerd en ze tops en tips gegeven 
over hoe ze de trainingen nog beter kunnen verzorgen. 
Verder is er een “train-de-trainer”dag geweest, waar 
trainers van elkaar konden leren. Dit jaar hebben we in 
deze “train-de-trainer”sessie o.a. de beginselen van de 
Vreedzame Vereniging opgefrist en zijn alle trainers weer 
op de hoogte van hoe we op onze club en in de wijk volgens 
de methode Vreedzaam met onze atleten omgaan, zodat de 
jeugdatleten zowel op school, in de wijk en op onze vereni-
ging op dezelfde manier respectvol met elkaar omgaan en 
conflicten met elkaar oplossen.
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Inimini’s
In 2016 zijn we gestart met het aanbieden van trainingen 
voor kinderen tussen 4 en 6 jaar, onze inimini’s. Een unieke 
formule, waar we pionier mee zijn in Utrecht! Inmiddels 
zijn we daar lekker mee bezig en hebben we 4 ontzettend 
lieve en geduldige trainers die op een rustige en laag-
drempelige manier nu twee keer per week ongeveer 10 
trouwe inimini’s de basisbeginselen van het lopen, werpen 
en springen bijbrengen! Deze groep van inimini’s groeit 
gestaag en we zien dat er steeds meer broertje en zusjes 
die normaliter langs de kant of op de tribune zaten, nu ook 
gezellig meetrainen en daar ontzettend veel plezier aan 
beleven. 

Plannen voor 2017
Voor 2017 staat er voor de kersverse combinatiefunctio-
naris gepland om de inimini-groepen nog meer te laten 
groeien. Daarnaast gaan er veel nog niet-gediplomeerde 
(assistent-) trainers dit voorjaar in Niveau2-cursus vol-
gen, om zo de kwaliteit van de trainingen nog meer op te 
schroeven en hiermee leden te behouden. Ook zal ik net 
als in voorgaande jaren weer de scholen, buutsportclubs 
en playgrounds  in Overvecht, Zuilen en Ondiep weer be-
zoeken om de kinderen kennis te laten maken met atletiek 
en ze op een laagdrempelige manier te kunnen laten spor-
ten en ze eventueel naar Phoenix te kunnen halen.

    Sacha Boomkens

Juniorencommissie

In 2016 zijn er een hoop veranderingen geweest binnen de 
commissie. Zo zijn Cas, Jur, Dana en Julina bij de commis-
sie gekomen, en hebben Julia, Jorieke en Femke afscheid 
genomen. Kyra is heeft een meer coördinerende positie 
ingenomen.  

De twee georganiseerde evenementen in 2016 zijn de 
paasbrunch, die met een zo’n twintig deelnemers heel ge-
zellig was, en een kampeer-weekend. Met zo’n vijfentwintig 
junioren zijn we toen op de fiets gestapt naar Oudewater 
om daar een nachtje in tenten door te brengen bij een 
kampeerboerderij. De pizza’s en de jonge kalfjes maakten 
het feest compleet. 

Voor 2017 is het plan eindelijk weer eens een echt kamp 
te organiseren, en gaan we natuurlijk ook aan de slag met 
andere activiteiten. 

Wij hebben er zin in! 

    Kyra Pluimakers

Oudercommissie

In 2016 heeft Chaya Friedhoff samen met Maurice Beiler 
de oudercommissie opgepakt. Dit hebben we in een nieuw 
jasje gegoten. We hebben gekeken voor welke activiteiten 
we specifiek ouders nodig hebben. Per activiteit wordt er 
nu een mail uitgedaan naar alle ouders met de vraag of 
zij kunnen helpen. De ouders die zich aanmelden komen 
samen via de mail, app of persoonlijk en krijgen hun taken 
door. Dit betekent dat er geen vaste commissie meer is, 
maar wel een vast aanspreekpunt tijdens het organiseren 
(Chaya) en tijdens de activiteit (de coördinator).

De draaiboeken die er zijn, zijn achterhaald. Zij worden nu 
opnieuw bekeken en de taken worden opnieuw verdeeld of 
verduidelijkt. Dit is het speerpunt voor 2017.
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Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd

Nu ik inmiddels meer dan tien jaar wedstrijdsecretaris 
voor de jeugd bij Phoenix ben, kan ik rustig volstaan met 
een sober jaarverslag. In de kern verandert het werk niet 
echt, the devil is in the details.. De komst van atletiek.nu, 
een nieuw programma voor het verwerken van inschrijvin-
gen, zowel door ouders als vanuit verenigingen en atleten, 
brengt veranderingen met zich mee. Voor mij is het gewel-
dig, licentienummer intikken en hup, alles verschijnt. 

Ook voor (ouders van) atleten is het handig, die kunnen 
met een paar muisklikken op hun computer of mobile 
device alle informatie over de wedstrijd, het tijdschema, 
de uitslagen, ophalen. In de meeste gevallen vragen ver-
enigingen om invoer vanuit de wedstrijdsecretaris, maar 
dat geldt niet voor de jeugdindoorwedstrijden, waarvoor 
atleten zich ook individueel kunnen inschrijven. Dat is voor 
mij niet altijd makkelijker, omdat ik dan niet altijd weet of 
mensen zich hebben aangemeld.

Bij competities is het oude krakkemikkige excelformulier 
dat moest worden ingevuld nu eindelijk vervangen door 
online inschrijvingen via atletiek.nu. Héél handig voor alle 
betrokkenen.

Als wedstrijdsecretaris jeugd verzorg ik de inschrijvingen 
(als het goed is tijdig en correct) voor de crosscompetitie 
in de winter en de pupillen- en juniorencompetities. Dit 
gebeurt steeds meer online, maar wel vanuit de vereni-
ging. De indoorwedstrijden in de Galgenwaard doe ik ook 
grotendeels, maar daar kunnen atleten zich ook zelf voor 
inschrijven. Bij de meeste andere wedstrijden geef ik aan 
dat atleten zich zelf dienen in te schrijven, en daar heb ik 
dan ook geen omkijken naar. Wel probeer ik wedstrijden 
zoveel mogelijk via algemene mailberichten aan te kondi-
gen bij ouders en atleten.

 De wedstrijdsecretaris heeft niet of nauwelijks bemoeie-
nis met jeugdactiviteiten buiten de wedstrijden en com-
petities om. Hooguit wordt er een beroep gedaan op mijn 
mailinglijst en schrijf ik soms een stukje voor de nieuws-
brief. Andere activiteiten worden bijvoorbeeld gecoördi-
neerd door de oudercommissie of de kampcommissie. 

Jaarverslag 2016
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Jureren probeer ik een aantal malen per jaar te doen.

Crosscompetitie
De deelname aan de crosscompetitie is duidelijk toegeno-
men. Deze trend zet zich ook in het lopende jaar (16-17) 
voort.
Hieronder een overzichtje van de aantallen Phoenix-
deelnemers aan de crosscompetitie in de afgelopen vier 
jaar. Tussen haakjes is aangegeven hoeveel kinderen zich 
hadden aangemeld. Bij de ploegen eindigden de JD1 als 
vierde en de MPA2 als vijfde in de finale. 

  12-13 13-14 14-15 15-16
Cross 1 37 (40) 41 (48) 38 (44) 48 (55)
Cross 2 27 (35) 44 (54) (39) 45 (55)
Cross 3 33 (52) 32 (52) 28 (38) 37 (53)
Finale 16 (19) 18 (20) 16 (18) 17 (22)

Overige crosswedstrijden
Zoals gebruikelijk werd er door diverse jeugdleden aan 
crosses meegedaan in Baarn, Soest en verder in het land.

Indoor
De drie traditionele Hellas indoors (herfst, kerstbomen 
en winter) trokken veel belangstelling, ook van de zijde van 
Phoenix. Het indoor clubkampioenschap (georganiseerd 
samen met U-track en Hellas) trok redelijke belangstel-
ling. Diverse jeugdatleten deden mee met de serieuze 
avondindoors op vrijdag.

Baancompetitie pupillen
Het aantal pupillen dat deelnam aan de baancompetitie 
was stabiel. De competitieopzet is veranderd; de lange 
afstand maakt sinds dit jaar deel uit van de meerkamp. Er 
is dus geen individuele plaatsing meer mogelijk voor de 
lange afstanden. Dit jaar wist één ploeg zich te plaatsen 
voor de finale: de JPB. Vorig jaar stonden deze jongens als 
JPC ook al in de finale; nieuwkomer Djibi Ndiaye heeft zelfs 
de voorwedstrijden gewonnen. De jongens eindigden als 
vijfde. Uiteindelijk blijft de deelname van Phoenix-pupillen 
aan de finale mager; het is ook niet makkelijk tegen al die 
grote verenigingen in onze regio’s. Het is verder ook nie-
mand gelukt om zich individueel te plaatsen voor de finale.

 Pijnenburg Phoenix VAV Finale GAC
JPD 1 3 1 
MPD 0 1 0 
JPC 3 4 5 
MPC 1 1 0 
JPB 7 9 6 Ploeg (Jaouad Bous-
     sakout, Rens Feringa,
     Felix Bosschaart, 
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     Djibril Ndiaye, Ruben
     Immerzeel)
MPB 5 8 5 
JPA1 1 4 5 
JPA2 3 3 4 
MPA1 8 10 10 
MPA2 5 8 5 
Totaal 34 51 41 

CD-competitie
Sinds de wijziging van de opzet (in 2012) bestaat de CD-
competitie uit drie voorwedstrijden en een landelijke fina-
le. Phoenix nam deel met 6 ploegen: jongens-C, meisjes-C, 
twee jongens-D en twee meisjes-D.

De eindstanden van de voorronden:
JC:  136e van 162
JD-team 1:  88e van 208
JD-team 2:  175e van 208
MC:  115e van 184
MD-team 1: 159e van 205
MD-team 2: 204e van 205

B-competitie
Zowel bij de meisjes als bij de jongens werd deelgenomen 
aan de B-competitie. Het jongensteam eindigde op de 64e 
plaats (van 96); het meisjesteam werd 89e (van 96). De 
meisjesploeg was door omstandigheden niet compleet 
(zie ook de seniorencompetitie).

A-competitie
Er zijn geen A-ploegen ingeschreven.

Overige baanwedstrijden
Jinke van der  Sluis won zilver en brons bij de NK juni-
oren indoor (hinkstapsprong en ver). Bij de NK outdoor 
won ze brons op ver. 

Clubrecords jeugd 2015
Bij de junioren B en C zijn aardig wat clubrecords ge-
sneuveld, waarvan sommige ‘bejaard’ waren. Zo was het 
clubrecord 1000 meter JB van Michel Reij bijna 30 jaar oud. 
Dennis Herfkens verloor zelfs drie clubrecords bij de JC 
aan Mojalefa Kloprogge (800, 1000 en 1500 meter), al deze 
records stamden uit 1988.

Ten slotte
Het aantal jeugdleden dat zich inschreef voor wedstrijden 
is in 2015 min of meer gelijk gebleven. Alleen bij de jon-
gens pupillen is het aantal duidelijk afgenomen.

    Pieter Zwart 
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Technische commissie 

De technische commissie is zwaar onderbezet. Voor deze 
commissie wordt dringend gezocht naar ondersteuning.

Samenstelling en taken
De taakverdeling per eind 2016 was als volgt:

Trainerscoördinatie wedstrijdatleten:  Vacant *
Wedstrijdsecretariaat, competitie: Vacant *
* Siem Uittenhout neemt deze taken waar
Materiaal, uitslagen en ranglijsten:  Peter Verburg
Huur accommodaties:  Karola Mulder (a.i)

Jaarverslag 2016

Wedstrijdsecretariaat Se-

nioren en Masters

Competitie Senioren
In 2016 kwam de damesploeg onder de bezielende leiding 
van Miriam Hentzen na de promotie in 2015 uit in de eerste 
divisie. Daarin werd meteen in het eerste jaar een zeer 
knappe derde plaats behaald! Gezien de 8 teams in de Ere-
divisie betekent dit dat Phoenix de 11e club van Nederland 
is. Deze derde plaats gaf ook recht op deelname aan de 
promotiewedstrijd naar de Eredivisie. Hier werd een nette 
zesde plek gehaald, wat helaas net niet voldoende voor 
promotie was.
De herenploeg werd dit jaar voor het eerst geleid door 
Leon Graumans en Peter Spannring. De ploeg kwam tot 
een zesde plaats in de tweede divisie en mocht opnieuw 
proberen zich te plaatsen voor de eerste divisie. Bij de 
promotiewedstrijd in Hengelo werd goed gepresteerd, met 
ondermeer winst op meerdere onderdelen, maar de ploeg 
greep net naast de promotie.
Daarnaast waren er nog een dames- en herenploeg actief 
in de derde divisie. De mannen werden hier 29e van de 69 
ploegen, de vrouwen 22e van de 69.

Competitie Masters
Na afwezigheid in 2015 was er in 2016 wel een damesploeg. 
Dit team behaalde een 5e plaats in de poule en een 16e 
plaats landelijk, wat helaas net niet voldoende was voor de 
finale. De mannen werden eveneens 5e in de poule, maar 
dankzij een 12e plaats landelijk (met nipte voorspring op 
de nummer 13) mochten zij in september meedoen aan de 
finale. Daarbij wisten zij nog een plaatsje te stijgen.

Clubrecords 2016
In het afgelopen jaar zijn er ook weer de nodige clubre-
cords gebroken bij de junioren, senioren en masters CR’s  
Bij junioren kunnen records tellen bij een hogere klasse,  
bij de Masters kunnen ook gelden voor een jongere klasse, 
met dubbeltellingen als gevolg. Hieronder volgt een over-
zicht, waarbij bij meerdere verbeteringen in 2016 door één 
persoon alleen de laatste is vermeld. Als je hongerig
bent naar meer cijfers: check de prestatiedatabase op de 
site.

   Siem Uittenhout
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Clubrecords Junioren en Pupillen
 
Categorie Onderdeel Wie   Prestatie Wanneer Waar    
JB  1000 meter Mojalefa Kloprogge (JC) 2.41.16 2-9-2016 Utrecht-NM
JB  110 m horden Luc Orbons  15.20 (-1.2) 12-6-2016 Alphen a/d Rijn
MB Polshoog Esther Spruit  1.80 8-5-2016 Zoetermeer
MB Hss indoor Jinke van der Sluis 11.23 20-2-2016 Apeldoorn
JC  800 meter Mojalefa Kloprogge 2.04.70 12-8-2016 Utrecht-NM
      2.06.97 24-6-2016 Utrecht-NM
JC  1000 meter Mojalefa Kloprogge 2.41.16 2-9-2016 Utrecht-NM
JC  1500 meter Mojalefa Kloprogge 4.18.07 12-6-2016 Alphen a/d RIjn
      4.24.16 20-5-2016 Utrecht-NM
JC  Speer (600 g) Willem Veldpaus 43.07 27-5-2016 Soest
      41.49 23-4-2016 Utrecht-O
JC  Kogelslingeren (4) Willem Veldpaus 20.93 26-3-2016 Woerden
JC  1500 meter indoor Mojalefa Kloprogge 4.35.56 20-2-2016 Apeldoorn
MC 60 meter indoor Milou Eijsbroek 8.20 23-1-2016 Apeldoorn

Clubrecords Senioren en Masters

Outdoor 
Categorie Onderdeel  Wie    Prestatie Wanneer Waar    
Dames  5000m   Marijke de Visser   16.28.93  02-09-2016 Utrecht
D45  100m   Iris Steverink   14.00  05-05-2016 Gouda
   200m   Iris Steverink   29.13  11-06-2016 Amersfoort
   hoog   Iris Steverink   1.30  05-06-2016 Hilversum
D60  10em   Jannet Vermeulen-Stulen 1u16.42   Vleuten
   15km   Jannet Vermeulen-Stulen 1u10.02  27-03-2016 Woerden
   discus_1   Jannet Vermeulen-Stulen 14.45  21-04-2016 Woerden
   halve   Jannet Vermeulen-Stulen 1u51.16  10-01-2016 Egmond

Aantal jeugdleden dat zich inschreef voor wedstrijden per jaar (de aantallen bij JB en MB waren 7 en 7)
Categorie  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jongens pupillen 31 32 28 21 49 38 61 56 45
Meisjes pupillen 44 48 31 23 39 44 49 54 53
Jongens CD 45 33 16 17 34 30 26 27 27
Meisjes CD  25 34 32 33 46 39 22 26 26
Totaal  145 147 107 94 168 151 158 163 151

De aantallen bij JB en MB waren 9 en 10. Het aantal wedstrijden waaraan is deelgenomen is duidelijk toegenomen ten op-
zichte van vorig jaar en weer op het niveau van 2014.

Aantal wedstrijden waaraan is deelgenomen per jaar (de aantallen bij JB en MB waren 37 en 72, licht gestegen)
 Categorie  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jongens pupillen 115 92 100 123 161 121 168 183 178
Meisjes pupillen 196 193 167 119 134 121 158 148 161
Jongens CD 186 160 98 58 174 160 154 63 122
Meisjes CD  92 135 146 160 283 180 143 57 99
Totaal  608 589 580 511 460 748 582 451 560

Bij de jongens en meisjes B waren deze aantallen 32 en 38 (vooral daling bij de MB).
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verde de volgende winnaars op: 
Herman de Jongbeker Heren Senioren:
    Arjen van der Logt
Prestatiebeker Dames Senioren: Mariska Bun
Prestatiebeker Heren Masters: Lars Janssen
Prestatiebeker Dames Masters: Jannet Vermeulen
Bormbokaal (Aanmoedigingsbeker) Senioren M/V:
    Luuk Hendrikx

Jaarverslag 2016

   hele   Jannet Vermeulen-Stulen 3u52.49  17-04-2016 Enschede
   kogel_3   Jannet Vermeulen-Stulen 6.50  09-04-2016 Amersfoort
   speer_400  Jannet Vermeulen-Stulen 17.03  21-04-2016 Woerden
   ver   Jannet Vermeulen-Stulen 3.43  05-06-2016 Hilversum
H50  speer_700  Carel van der Werf  33.19  09-04-2016 Amersfoort

Indoor  
Categorie Onderdeel  Wie    Prestatie Wanneer Waar    
Dames  kogel_4   Margriet van Kammen 11.77  14-02-2016 Apeldoorn
D35  pols   Annemieke Dunnink  3.36  13-02-2016 Apeldoorn
D40  ver   Iris Steverink   4.18  02-01-2016 Utrecht
D45  60m   Iris Steverink   8.65  29-03-2016 Ancona (I.)
D60  1500m   Jannet Vermeulen-Stulen 5.51.05  13-02-2016 Apeldoorn
   3000m   Jannet Vermeulen-Stulen 12.23.07  30-03-2016 Ancona (I.)
   400m   Jannet Vermeulen-Stulen 74.65  13-02-2016 Apeldoorn
   50m   Jannet Vermeulen-Stulen 8.92  02-01-2016 Utrecht
   60m   Jannet Vermeulen-Stulen 10.80  02-01-2016 Utrecht
   60mhrd_68  Jannet Vermeulen-Stulen 14.38  29-03-2016 Ancona (I.)
   800m   Jannet Vermeulen-Stulen 2.49.15  14-02-2016 Apeldoorn
   hoog   Jannet Vermeulen-Stulen 1.09  29-03-2016 Ancona (I.)
   vijfkamp   Jannet Vermeulen-Stulen 2968  29-03-2016 Ancona (I.)
Heren  300m   Bas Jubels   36.84  02-01-2016 Gent (B)
H50  ver   Eric de Jonge   5.12  13-02-2016 Apeldoorn

Kampioenschappen
Ook in 2016 werden er op de diverse Nederlandse Kampioenschappen meerdere medailles behaald door Phoenix-atleten. 
Een bijzondere vermelding verdient Jannet Vermeulen-Stulen die brons veroverde op de Europese Masters Kampioen-
schappen bij het onderdeel 10 km op de weg en daarnaast ook nog de gouden medaille won op de 800 m en zilver op de 
3000 m bij de Europese Indoor Masters Kampioenschappen.

De medaillewinnaars individueel:
Jinke van der Sluis (MB)  1x zilver, 2x brons
Annemieke Dunnink (V35) 1x goud
Pascale Schure (V40)  2x zilver
Iris Steverink (V45)  2x zilver
Jannet Vermeulen (V60) 5x goud, 1x zilver, 1x brons
Lars Janssen (M40)  2x goud, 1x zilver, 1x brons
Ad Buijs (M60):   1x zilver

Winnaars Prestatiebekers 2016
Op de nieuwjaarsreceptie zijn de Phoenix prestatiebekers uitgereikt. Het tellen van de stemmen van de Phoenix-leden le-

Prestatiebeker Meisjes: Jinke van der Sluis
Prestatiebeker Jongens: Luc Orbons
Aanmoedigingsbeker Jeugd M/V: Joanne van der Poel

    Siem Uittenhout
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mensen die vorig jaar van Resto Van Harte kwamen helpen. 
Na enig ongeloof verwerkt te hebben, hebben we toch 
moeten concluderen dat we hier gewoon heel handig in 
zijn geworden.

De inzet van professionele verkeersregelaars was beter 
voorbereid dan voorgaande jaren waardoor de samenwer-
king met onze eigen vrijwilligers ook beter ging. Om men-
sen te kunnen steunen en stimuleren bij het benodigde 
internet-examen hebben alle CWT-leden zelf het examen 
gedaan. Na de kritiek van vorig jaar hebben de makers het 
iets aangepast. Toch had ondergetekende (die zich toch al 
9 met instructie an verkeersregelaars bezig houdt) bij een 
hoofdstuk maar liefst twaalf pogingen nodig om te slagen. 
Het is dus nog niet helemaal perfect, dat examen.

Op de dag zelf was de jeugdloop weer een succesnummer 
dankzij het cordon aan jeugdtrainers, onder de bezielende 
leiding van Nienke. Voor de jeugd hadden we dit jaar ook 
nog een springkussen gehuurd om ze extra te vermaken.
Bij de prestatieloop was ook het aparte klassement voor 
de e-commercerun weer goed gevuld en mochten de 
bedrijventeams net als vorig jaar weer vooraan starten.Tij-
dens dit onderdeel  werd een officieus Nederlands record 
gelopen door Martha van Hal, in de categorie vrouw 70+ 
met een scherpe tijd van 49:07. 
Na de prestatieloop was het aan de beurt voor de wed-
strijdlopers.De Vlaamse Stefan van den Broek kwam na 10 
kilometer in 30:56 als winnaar over de streep, op de voet 
gevolgd door Jim Rothweiler en Jeroen Maas. De snelste 
vrouwen waren Josien Scheepens (36:30), gevolgd door 
Mirjam Koersen en Agnes Schippers.

Ook de Berekuillopen worden nog steeds onder de vlag 
van de CWT georganiseerd, al moet gezegd dat bijna alle 
organisatie door de supervrijwilligers Frank Bottenberg en 
Frits Gelach wordt gedaan. Aangezien geen van beide nog 
CWT-lid is mogen we daar onze handjes mee samenknij-
pen. Helaas merkten we afgelopen jaar wel dat de opkomst 
behoorlijk achteruit gaat. Waar voorheen wel rond de 80 
lopers konden verschijnen, is het nu maar hopen dat we 
de 30 halen. Dit fenomeen wordt bij de andere Utrechtse 
trimlopen ook ervaren. Het lijkt dus waarschijnlijk dat 
hier het komend jaar wat andere keuzes gemaakt zullen 
gaan worden. Hiervoor zijn verschillende ideeën, maar 
die zullen in samenspraak met de andere verenigingen 
uitgewerkt worden. Tot die tijd is iedereen nog van harte 
welkom in de kantine van voetbalvereniging Voorwaarts, op 
de tweede zondag van de maand.

CWT 2016: Arnoud van ’t Hof, Jan Pieter Stam, Roelof 
Goodijk, Simon vd Enden, Karola Mulder en Nienke van 
Pijkeren.
   Simon van den Enden
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Commissie Wegwedstrij-

den en Trimlopen (CWT)

De Maliebaanloop is weer een geslaagde editie rijker. 
Mede dankzij het aanhoudende enthousiasme van onze 
hoofdsponsor en natuurlijk onze geweldige vrijwilligers en 
deelnemers was het een prachtige sportieve oktoberdag.
Een zorgpunt bij de voorbereiding was nog de veranderin-
gen bij de Singelloop. Deze werd in 2016 een week later 
gehouden waardoor we nog maar twee weken van elkaar 
verwijderd waren. Bovendien wilde de organisatie niet 
hebben dat we op hun evenemententerrein zouden flyeren. 
We waren bang dat we hierdoor veel inschrijvingen zouden 
missen. Dit werd gelukkig geen werkelijkheid.
Een ander schrikmomentje in de voorbereiding was van 
heel andere aard. We waren namelijk ongekend snel 
klaar me het stickeren en in enveloppen stoppen van de 
startnummers. Nou hadden we wel een goeie vrijwilliger 
van het Leger des Heils die ons kwam helpen, maar die 
zal toch echt niet veel sneller geweest zijn dan die vier 
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Wedstrijdorganisatie-

commissie (WOC)

De wedstrijdorganisatiecommissie organiseert jaarlijks 
een aantal terugkerende wedstrijden, namelijk de club-
kampioenschappen en de clubcross. Samen met U-Track 
organiseren we ’s winters een drietal vrijdagavond indoor-
wedstrijden. Verder zorgt de WOC voor de organisatie van 
competitiewedstrijden.

Samenstelling van de commissie
De commissie bestond in 2016 uit de volgende personen: 
Iris Steverink, Werner Halter, Tieme Klinkers  en Sacha 
Boomkens. Aan het einde van het jaar is Sanne van Essen 
ons komen versterken en heeft Werner Halter de WOC 
verlaten. Er staat al zeer lange tijd een vacature open voor 
een jury coördinator.

Clubkampioenschappen indoor
Het jaar werd gestart met de indoor clubkampioenschap-
pen op 2 januari in de Atletiekhal Galgenwaard. Om de zaal 
te vullen en de organisatie makkelijker te maken, deden 
ook de verenigingen FIT en U-Track mee, ieder met hun 
eigen clubkampioenschappen. Het was een enorm drukke 
wedstrijd, waardoor de jury het enorm druk had om alles 
binnen het chronoloog af te werken. 

Overige indoorwedstrijden
Doordat Nederland over een beperkt aantal indooraccom-
modaties beschikt en doordat Utrecht centraal is gelegen, 
mogen we bij de vrijdagavondindoor in de Atletiekhal 
Galgenwaard veel deelnemers uit het hele land begroeten. 
Zoals elk jaar, waren de wedstijden weer tijdig volgeboekt. 
De vrijdagavond indoorwedstrijden waren op 2 januari, 15 
januari en 23 december. 

Clubcross
De clubcross werd dit jaar voor de tweede keer in novem-
ber georganiseerd (de 13e) in plaats van in maart, omdat 
het bijna onmogelijk is een datum te vinden in die maand. 
Helaas blijkt november ook geen makkelijk moment te zijn 
om een geschikte datum te vinden voor de hele vereniging. 
Vooral voor de jeugd is de nieuwe datum handig, zodat 
ze kunnen oefenen, voordat de crosscompetitie van start 
gaat. En met de kou, en blubber was het ook echt cross 
weer. Bij de jeugd was er een flinke opkomst met 45 jeugd-
leden, maar bij de volwassen viel de belangstelling wat te-
gen met 12 deelnemers. De sfeer, de wedstrijdspanning en 
de weersomstandigheden waren er echter niet minder om. 

Competitiewedstrijden
Aangezien Phoenix graag aan competitiewedstijden 
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deelneemt, moet het af en toe zelf ook een competitie-
wedstrijd organiseren. Er zijn dit jaar twee competitiewed-
strijden georganiseerd. De CD competitie op 23 april werd 
ons door de atletiekunie aangewezen. Bovendien moesten 
we uitwijken naar Overvecht. Geen gemakkelijke omstan-
digheden om een wedstrijd te organiseren. Het was erg 
fijn dat we van Hellas de materialen konden lenen. Door de 
vele helpende handen van buiten de WOC verliep de wed-
strijd soepel. Ook voor de pupillencompetitie van 28 mei 
moest er erg geleund worden op hulp van buiten de WOC. 
Gelukkig werd die gevonden en hadden we een erg drukke, 
gezellige wedstrijd in mooi weer. Helaas was er een ern-
stige blessure bij een atleet, waardoor de ambulance de 
baan op moest komen.

Clubkampioenschappen outdoor
De outdoor clubkampioenschappen waren  dit jaar op 
2 oktober op Atletiekbaan Nieuw- Maarschalkerweerd. 
Helaas zaten de weergoden niet mee en was het met name 
bij de jeugdonderdelen erg nat en koud. Dat had tevens 
zijn effect op het aantal deelnemers. In totaal  waren er 33 
jeugdleden en 5 senior leden aanwezig. 

   Werner Halter

Recreantencommissie

Samenstelling
Trainerscoördinator: Mayke Verweij

De recreantencommissie bestaat uit Rini van Blokland, 
Eddy Halter, Mariska van Spurndel en Anouk Vos.

Activiteiten
We hebben de organisatoren of andere aanwezige recrean-
ten iets laten schrijven over de activiteiten van dit jaar:  

Egmondweekend
Het traditionele Egmond weekend waarbij zo’n 40 – 50 
recreanten aanwezig waren. De meesten van hen liepen op 
zaterdag de bekende halve marathon. Op zaterdag was er 
weer de bekende taartensessie in de jeugdherberg waar 
werd verbleven.   

Paastraining Panbos 
Met trainer Diederik als paashaas gingen we tijdens een 
speciale training op zoek naar paaseieren in het bos.

Strandtraining 
Marco en Paul hebben een strandtraining gegeven in de 
buurt van Egmond. De training werd afgesloten met een 
gezellige gezamenlijke lunch!
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Bunnik Mooiste
Op dezelfde dag was ook de trimloop Bunniks Mooiste die 
traditioneel werd afgelsoten met een Amerikaanse borrel 
bij Marco in huis. 

Sinterklaas
Op woensdag 7 december hebben we met ongeveer 20 
mensen na de training genoten van warme chocolademelk 
en Sint lekkers, en het Sint-dobbelspel gespeeld om zo 
veel mogelijk kadootjes vergaren. 

Kerstdiner/feest
Circa 40 mensen gaven acte de présence op het kerstdiner, 
dat werd georganiseerd door Jasper en Saskia in hun huis 
in Driebergen. Het was erg gezellig!!

40 up Tivoli 
Zo’n 10 á 15 recreanten hebben de beentjes los gegooid bij 
de laatste 40Up uit 2016 in Tivoli. 

Vrijdagmiddagborrel
Vaste activiteit, iedere laatste vrijdag van de maand in café 
De Stad aan het Lucas Bolwerk. Gemiddeld komen hier 
zo’n 10 recreanten op af. Na de borrel wordt er vaak nog 
wat verder doorgefeest in de stad Utrecht zelf. De meeste 
recreanten komen dan zaterdagochtend toch nog op de 
training!! 

Jaarverslag 2016

BBQ 
De Bbq was wo 22 juni met ca 45 recreanten lekker buiten 
in het zonnetje na de training op Maarschalkerweerd.

Swim Bike Run 
Op 2 juli is een ‘swim bike run’ georganiseerd. De swim 
bike run is een mini-triatlon van 350 meter zwemmen, 18 
kilometer fietsen en 6 km hardlopen. Gevolgd door gezellig 
‘natafelen’ met zelf meegebrachte lekkernijen. Wegens het 
succes vorig jaar kon het evenement dit jaar niet uitblijven. 
Dit jaar stonden 37 enthousiaste recreanten aan de start. 
Wat vorig jaar begon als een jubileumactiviteit lijkt uit te 
groeien tot een traditie.
 
Scott Offroad Run (buitenlandreis België)
Een nieuwe buitenlandreis was gepland, nu eens een loop 
die vooral over onverhard terrein voerde en die vonden we 
in de Scott Offroad Run, in het Belgische dorp Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek (volgens de organisatie het het mooiste 
dorp van Vlaams-Brabant, qua ligging klopt het zeker). Na 
soms het nodige zoekwerk (ook offroad) kwamen we op 
vrijdagavond aan in Herzele, een goede uitvalsbasis om op 
zaterdag Gent te bezoeken en op zondag 1 van de gekozen 
afstanden (5, 15 of 26 km) te lopen door het Pajottenland 
en met de nodige buffs, sokken en zelfs medailles voor 
Marnelle en Jasper vertrokken we weer naar huis.
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Resumerend
Al met al was het weer een gezellig en sportief jaar. Het is 
leuk om te zien dat de Phoenix recreanten elkaar zowel op 
het sportieve als op het sociale vlak goed weten te vinden. 
Er is binnen de groep een soort overeenkomstige, plezie-
rige manier van communiceren. De recreanten hebben het 
vrijwel allemaal in zich om een plezierige gesprekspartner 
te zijn, waarbij praten en luisteren goed in evenwicht zijn. 
Wij verwachten het komende jaar op dezelfde plezierige 
manier in te vullen. 

   Eddy Halter

Studentencommissie 

De trainingen voor de studentengroep vonden in 2016 
plaats op donderdagavond onder leiding van Joris. Hoe-
wel het aantal elke week wisselt zijn er gewoonlijk 10-15 
studenten aanwezig. In 2016 zijn ook nieuwe studenten lid 
geworden van AV Phoenix, waarvan een aantal ook doorge-
stroomd is naar andere groepen.
Naast trainingen heeft de commissie zich bezig gehouden 
met het organiseren van activiteiten. Voorbeelden uit 2016 
zijn lasergamen, een BBQ, bowlen en een nieuwjaarsdi-
ner. Daarnaast wordt elke maand een borrel en pubquiz 
gehouden. Activiteiten worden regelmatig op vrijdag ge-
pland zodat ook niet-studenten hierbij kunnen aansluiten, 

en dat ook doen. Verder heeft de commissie op de UIT 
sportmarkt gestaan met een kraampje om nieuwe leden 
te werven. 
Ook op sportief gebied heeft de commissie niet stilgeze-
ten: zo is er deelgenomen aan de kruikenmeerkamp, het 
NSK teams en het NSK traplopen. Ook zijn we bezig met 
het organiseren van deelname de Batavierenrace met een 
Phoenix team. 

De speerpunten voor komend jaar zijn de groep wat ac-
tiever krijgen en zorgen dat mensen ook lid blijven na de 
intro-periode.

Redactie clubblad 

In 2016 is ’t Phoentje, het clubblad van de Utrechtse 
Atletiekvereniging Phoenix, zeven keer verschenen: zes 
reguliere edities en één jaarverslag. Vrijwel steeds met de 
bijdragen van onze vaste columnist Leon, daarnaast heb-
ben heel wat leden verslag gedaan van hun activiteiten.

Na de enquêtes in 2015 bleek de keuze voor de voorna-
melijk digitale verspreiding ertoe te leiden dat de jeugd 
steeds minder binding met de vereniging en het clubblad 
heeft. Na overleg met de jeugdtrainers is besloten de 
jeugdpagina’s niet meer in het Phoentje op te nemen. 
Chaya Friedhoff heeft daarmee, in juni, ook afscheid van de 
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•	 Leon Graumans (algemene zaken)
•	 Peter Verburg (uitslagen)
•	 Chaya Friedhoff (jeugdpagina’s)

   Bart Broex

Financieel jaarverslag

Het financiële jaarverslag wordt gepresenteerd tijdens de 
ALV op 7 april. Wie dat wil, kan het voor die tijd opvragen
bij penningmeester Margriet van Kammen via penning-
meester@avphoenix.nl.

   Margriet van Kammen

Ledenadministratie

De taak van de ledenadministrateur is: het inschrijven 
van nieuwe leden, administreren van adreswijzigingen, 
categoriewijzingen, afmeldingen bij de Atletiekunie en het 
incasseren van de contributie.

In 2016 zijn de actieve leden (atleten + trainers, echter 
exclusief juryleden) gedaald met ruim 6% ten opzichte van 
2015. De grootste daling is te zien bij de recreanten (16%). 
Bij de junioren is er een stijging te zien van bijna 5%.

Van de actieve leden is ongeveer 53% man en 47% vrouw.

   Patricia Brienesse

redactie genomen. Vanwege gebrek aan vertrouwen in zijn 
functioneren als redactielid maakt Leon Graumans geen 
deel meer uit van de redactie.
Naar goed gebruik heeft Peter Verburg nauwgezet de uitsla-
gen en de P’tjes Parade bijgehouden.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn we erg blij met 
alle input van de leden om een goed gevuld clubblad aan 
de leden te versturen. Er zijn enkele vaste onderdelen in 
het clubblad (zoals de PhoenixNieuwsflits), maar ook vele 
wedstrijdverslagen en andere artikelen voor het clubblad. 
We zijn kortom blij met alle auteurs, interviewers en geïn-
terviewden, met speciale dank aan al die junioren, pupillen 
en hun ouders en trainers, die erg veel schrijven over al 
hun wedstrijden en activiteiten. Met name de ontvangers 
van het papieren Phoentje blijven trouwe lezers van het 
clubblad - de digitale versie lijkt opvallend weinig gelezen te 
worden. Het verdwijnen van de jeugdpagina’s is een groot 
gemis – het is nu voor de senioren niet meer mogelijk om 
die informatie en verhalen tot zich te nemen.

Zoals in het vorig jaarverslag aangegeven hebben we ons 
gericht op het vormgeven van 7 mooie Phoentjes, wat op 
zich gelukt is. Maar versterking is meer dan ooit nodig. Met 
dit jaarverslag en het Phoentje van februari heb ik voor de 
laatste keer een Phoentje vormgegeven. Op het moment 
van schrijven is er nog geen opvolger gevonden die het 
Phoentje wil vormgeven. 

De redactie van ’t Phoentje bestond in 2015 uit:
•	 Bart Broex (opmaak & voorzitter)
•	 Simon van den Enden (opmaak)
•	 Annemieke Dunnink (algemene zaken)

Jaarverslag 2016
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senioren 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009 
MLA 73 75 82 94 97 96 100 116
Sprint 80 91 90 86 85 78 75 71
Recreanten 188 224 234 232 251 249 220 142
totaal 341 390 406 412 433 423 395 329

jeugd        
Jmini 4  3  4 6 10 2 2 1
Mmini 9  5  2 0 19 5 0 1
JPC 15 11 10 14 19 14 7 9
MPC 8  7  7 15 10 6 5 9
JPB 17 15 10 11 14 14 14 7
MPB 13 16 22 13 16 10 13 9
JPA 37 24 23 34 24 26 22 25
MPA 40 39 30 33 26 32 30 40
JD 21 27 23 25 18 23 17 17
MD 28 24 20 26 28 35 37 36
JC 13 13 9 13 7 8 12 19
MC 16 16 12 22 23 29 18 16
JB 5  11 10 6 8 14 20 17
MB 12 9  8 16 8 16 14 11
JA 4  3  2 5 6 16 8 9
MA 2  10 6 6 2 15 6 5
totaal 244 233 198 245 238 265 225 231

actieve leden 585 623 604 657 671 688 620 560
overige leden 23 26 26 23 26 18 16 16
totaal leden 608 649 630 680 697 706 636 576

donateurs 17 14 15 15 14 15 15 16
adverteerders 3  6  4 4 7 6 6 7
relaties c 7  7  8 11 12 14 12 33
totaal 635 679 660 710 730 741 669 632

incasso 540 558 536 543 556 623 541 484
acceptgiro 4  5  6 7 10 15 18 19
contant 2  2  3 3 3 4 4 4
        
man 321 337 330 360 351 354 346 305
vrouw 287 312 300 320 346 355 305 287
totaal 608 649 630 680 697 709 651 592
        
actieve leden 585 623 604 657 671 688 620 560
senioren 341 390 406 412 433 423 395 329
jeugd 244 233 198 245 238 265 225 231
        
studenten** 11 40 42 52 55 51 55 47

**aantal studenten die op 31-12-2016 in aanmerking kwamen voor studententarief

Jaarverslag 2016
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