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Jaarverslag van het Bestuur 
 

Na een lage bezetting van het bestuur in 2015 is in 2016 het bestuur versterkt met vier nieuwe 

bestuursleden. Op de achtergrond heeft William Bos de boekhouding van Start ’78 gedraaid, 

waarvoor veel dank! Het bestuur heeft zich in het begin voornamelijk bezig gehouden met het 

werven van een penningmeester en het uitdenken en overwegen van een aantal scenario’s mocht er 

geen penningmeester gevonden worden. Blij zijn we dan ook dat we in deze ALV Liselotte Smit 

mogen voordragen voor het penningmeesterschap. Zij is reeds ingewerkt door William en wil zich 

met veel enthousiasme inzetten voor Start ’78. Peter Visser stelt zich herkiesbaar tijdens de ALV en 

Stephan Nijs neemt afscheid waardoor de functie van voorzitter vacant komt.  

 

Met trots kunnen we melden dat voor het tweede jaar achtereen de vereniging in de groene cijfers 

staat.  

 

Start ’78 heeft ook dit jaar weer veel mooie wedstrijden georganiseerd, zowel op de baan als op de 

weg en in het bos. De WOC weet als een geoliede machine elke keer solide wedstrijden te 

organiseren en deze goed te laten verlopen. Dit jaar is zowel de Woldbergtrail als de Stone City Run 

voor de derde keer georganiseerd door de Wegwerkers. Beiden waren geslaagde evenementen met 

tevreden deelnemers. Ten aanzien van de organisatiestructuur en financiën SCR zijn er voor het 

nieuwe jaar verbeterpunten. Helaas hebben we SCR moeten afsluiten met een negatief resultaat. 

Ook voor het Rondje Lindewijk zijn vrijwilligers bereid gevonden om de tweede editie te organiseren.  

 

In het trainerskorps heeft een wisseling plaats gevonden: Feico Jansma heeft, als MILA-trainer, 

afscheid genomen en twee nieuwe trainers Harry Jorritsma en Jolanda de Vries hebben zijn 

trainingen overgenomen. Bij de trainers weg heeft Tom Dolleman aangegeven begin 2017 te 

stoppen. De atleten van Tom worden ondergebracht bij de andere trainingsgroepen. Het op peil 

houden van het trainerskorps behoeft de komende jaren aandacht.  

 

In 2016 is subsidie verstrekt voor zonnepanelen. Deze zijn kort erna geplaatst op het dak van de 

kantine waardoor de vereniging nu wordt voorzien van duurzame energie.  

De baan is in 2016  voorzien van nieuwe belijning en is weer goedgekeurd. In 2015 was de baan 

afgekeurd. 

 

De starter is in december voor het laatst verschenen in de oude vorm. In 2017 zal tweemaal per jaar 

een “glossyachtige” Starter verschijnen met mooie verslagen en achtergrondinformatie. We hopen 

hiermee de leesbaarheid van de Starter te verhogen onder de leden en naamsbekendheid te creëren 

onder potentiële leden (door bredere verspreiding). De website is in 2016 verder ontwikkeld en 

gevuld. 

 

De tweede helft van het jaar lag de focus van het bestuur met name op het ontwikkelen van 

(meerjaren)beleid en het evalueren van het ingezette vrijwilligersbeleid. Beiden komen tijdens de 

ALV aan bod. Het werven van voldoende vrijwilligers blijft een terugkerend thema. Helaas is dit de 

tendens binnen veel verenigingen. Naast het werven van voldoende vrijwilligers is het ook van 

belang dat de kennis die binnen de vereniging is, behouden blijft voor de toekomst. Deze ligt nu 

veelal bij een relatief kleine groep vrijwilligers.  

 

Concluderend hebben we als vereniging een goed jaar gedraaid met financieel positief resultaat. Wij 

zijn als bestuur trots op de vrijwilligers en hun organisatiekracht. Wij danken jullie hartelijk voor jullie 

inzet! 
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Jaarverslag Trainersoverleg Baan 
Door Gerdo van Dalen 

 
Het TO is in 2016 zes keer bij elkaar geweest o.l.v. Ella de Jong. Het TO-baan bestond dit jaar in 

wisselende samenstelling uit de volgende trainers: Feico Jansma, Gerdo van Dalen, Josiene vd 

Woude, Ina Gerding, Marchel Tissingh, Bram Leemburg en Mark Harmsma. 

 

Trainers: 

• Het eerste trainingsuur bestond uit de volgende trainers: Eric Stuiver, Wesley Hoekstra, Remco 

Mulder, Peter Hoekstra, Marleen Postma, Ina Gerding, Josiene van der Woude en Gerdo van 

Dalen. Joline Visser heeft nog een periode geholpen bij de trainingen.  

• Het tweede trainingsuur bestond uit: Feico (mila), Gerdo (werpen), Marchel (meerkamp), Mark 

en Bram (meerkamp). Wegens het vertrek van Mark heeft Bram langere tijd de groep in zijn 

eentje training gegeven. Later is Wesley Hoekstra bij dit trainingsuur aangesloten om Bram te 

ondersteunen. 

• Na de clubkampioenschappen hebben we afscheid genomen van Feico Jansma. Een periode 

hierna heeft de mila groep zichzelf getraind totdat we nieuwe trainers hebben kunnen 

aantrekken. In november is dit gelukt en zijn Harry Jorritsma en Jolanda de Vries bij Start ’78 

gekomen. 

• Tijdens het ‘derde trainingsuur’ vond de mastertraining plaats onder leiding van Marchel en 

Gerdo. De dag van training is verplaats van de donderdag naar de dinsdagavond. 

• De trainerscoördinator was Gerdo van Dalen. 

 

Materiaalhok: 

In april is het materiaalhok opgeruimd, enkele maanden later bleek dat alles weer een rommeltje 

was. Samen met een team vrijwilligers is het materiaalhok heringericht, hierdoor is er meer ruimte 

gecreëerd wat voor iedereen heeft geleid tot een prettiger gebruik.  

 

Nieuwe trainingspakken: 

In 2016 zijn er weer nieuwe trainingspakken gekomen. Iedereen die structureel training geeft, heeft 

een trainingspak gekregen in bruikleen van de vereniging. Zo zijn de trainers weer beter te 

herkennen tijdens de trainingen en ook wedstrijden. 

 

Bezoek wedstrijden: 

De volgende ploegen deden mee aan de competities: Meisjes D,  Jongens en meiden B, Athletic 

Champs en een mannen en vrouwen masters ploeg. Dit jaar werd de vrouwen master ploeg 

gecombineerd met Groningen Atletiek en Av. Lionitas.  

Het bezoek van wedstrijden viel in 2016 nog wat tegen. In 2017 proberen we hier een impuls aan te 

geven zodat er meer wedstrijden worden bezocht.  

 
Opleidingen: 

In 2016 zijn er geen trainers die een opleiding hebben gedaan, wel zijn er cursussen bezocht. 

In het jaar 2017 proberen we onze trainers zoveel mogelijk een geschikte en passende opleiding aan 

te bieden.  
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Jaarverslag Trainersoverleg Weg 
Door Jebbe Westerbeek 

 
Het trainersoverleg vergadert 4x per jaar, dit op de eerste woensdag in maart, juni, sept en dec.  

Jan – maart 2016: 

 

Mariska Lenis heeft zich voorgesteld als Trainer van de loopgroep Wolvega. Een hartelijk welkom. 

Wim heeft aangegeven door een ongeval en blessure het geheel op een lager pitje heeft  gezet en is 

weinig tot niet actief als Trainer. Wim geeft aan, dat wij voorlopig zonder hem verder moeten gaan. 

Ina Gerding is uitgenodigd, om deel te nemen aan het TO. Ina geeft te kennen, dat haar liefde bij de 

baan ligt, maar wel graag via mailing op de hoogte wilt blijven. Buurtsport Westellingwerf heeft een 

oproep gedaan of Start trainingen wil verzorgen in aanloop naar de Slachte marathon. Start heeft 

aangegeven, hier geen capaciteit voor te hebben. De Lindewijkloop is op de agenda, en de vraag is 

wie hier de kartrekker is. Peter meldt, dat aan alle leden in Wolvega een mail is gestuurd. 1 reactie is 

binnen. Jebbe meldt, dat hij bezig is met de nieuwe trainingspakken.  

Acties: Lief en leed, vanaf 5 juni 2013 geen reactie van het bestuur omtrent de status. Cooperbaan 

woldberg loopt. Wie is actiehouder voor upgrading van deze baan. Brief GJ van Dalen is geëvalueerd. 

Uitkomst:  Op de donderdag zal er om en om op de weg/baan getraind worden en daaraan 

gekoppeld, zal er op dinsdag 1x/4 weken op de baan getraind worden. De strippenkaart is er voor 

een jaar. Dit heeft als reden de verzekering. Deze loopt via de ledenadministratie en de trainers 

worden hiervan op de hoogte gesteld. Tom maakt een voorstel t.a.v. gedragscodes en zal na 

beoordeling voorgelegd worden aan het bestuur.  

Wedstrijden: Er staan wedstrijden op de woensdag (trainingsavond) gepland. Meerderen van het TO 

zijn hier niet gelukkig mee.  

Trainingsgroepen: Na de winter wordt de groep van Freddie en Arnold gesplitst in een snelle en 

langzamere groep. Schema`s staan op de website. Klaas v/d Veen heeft bedankt als lid, maar zal nog 

wel zijn steentje bijdragen voor jury en overige Start zaken.  Het examen t.a.v. looptrainer 3 is op 16 

april. 10 atleten hebben zich inmiddels gemeld om de a.s. Trainers bij te staan. 

 

Maart – juni 2016: 

De trainingspakken lopen. Pas sessies zijn geweest en er wordt actie ondernomen ter bestelling. 

Acties: Lief en leed blijft staan. Cooperbaan Woldberg blijft staan. Een opzet t.a.v. gedragscodes is 

klaar en wordt beoordeeld. Het examen  Looptrainer 3 is geweest en hierbij feliciteren wij de nieuwe 

Looptrainers. Arnold/Ina/Mariska. Van harte.  

Wedstrijden: Unaniem wordt aangegeven, dat er kritisch naar de wedstrijden gekeken moet worden. 

Freddie zal een overleg met het WOC beleggen.  

Trainingsgroepen:  De wandelgroep slaat goed aan. De opkomst is goed en hier worden wij (Sylvia) 

gelukkig van. Tevens is Sylvia geslaagd voor haar opleiding Looptrainer. T.a.v. de Lindeloop, worden 

de oud loop je fitters aangeschreven.  

 

Juni – sept 2016: 

De trainingspakken zijn binnen en worden uitgegeven. Een overleg met het WOC is belegd en Freddie 

en Jebbe zullen hier hun grieven kenbaar maken t.a.v. de vele wedstrijden. Een overleg is geweest 

met SBB. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs  Bedrijfsleven. Start heeft als erkend  

leerbedrijf verlenging gekregen. Hier zijn we blij mee.   

Acties:  Lief en leed blijft staan.  Cooperbaan blijft staan. De gedragscodes zijn klaar en ligt ter 

goedkeuring bij het bestuur.  

Wedstrijden: Het Rondje Lindewijk zit vol.  Wel zijn er nog plekken beschikbaar voor de loop je fitters 

uit Wolvega. De 2de JD2L werd dit jaar gelopen met 14 man/vrouw. Een verdubbeling van het jaar 
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daarvoor. Marja heeft de verzorging onderweg voor haar rekening genomen en aangegeven, dit voor 

volgend jaar weer te willen doen. Hiervoor dank.  

Trainingsgroepen: De loop je fitters in Wolvega zijn dit jaar met 28 man/vrouw personen. In 

Steenwijk is de opkomst iets minder. Freddie geeft aan, dat we voordat we weg gaan van de training, 

goed naar de deuren en ramen willen kijken. Deze staan nog wel eens open. 

 

Sept – dec 2016: 

 

Acties: Lief en leed blijft staan. De cooperbaan blijft staan. Wel wordt nog gepolst bij de gemeente. 

De gedragscodes liggen bij het bestuur, maar er is nog geen terugkoppeling geweest. 

Wedstrijden: Freddie en Jebbe  hebben volgens afspraak een gesprek gehad met het WOC. Hier 

hebben zij duidelijk kenbaar gemaakt, wat er binnen de TO leeft. Het WOC heeft dit aangehoord, 

vragen gesteld en zal het meenemen in hun afweging naar komende jaren.  

Extra punt: Tom Dolleman heeft aangegeven, eind dit jaar 2016 te stoppen met het trainerschap. 

Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Wij vinden het jammer, maar danken Tom voor 

zijn geweldige inzet. Wel blijft hij inzetbaar in geval van… Het stokje wordt voor de donderdag 

overgenomen door Arnold en de overige lopers van de maandag kunnen instromen bij Jebbe. Marco 

Bosma is gestart met zijn opleiding tot Looptrainer 3. Hij geeft aan, graag wedstrijd Trainer te willen 

worden. Looptrainer 4. Kan dan t.z.t. de groep van Jebbe overnemen. 
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Jaarverslag Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC) 
Door Addy Ritsema 

 
In 2016 hebben we 27 wedstrijden georganiseerd en 9 keer vergaderd in de volgende opstelling: 

 

Rob de Jong  : voorzitter 

Addy Ritsema  : secretaris 

Rene Sturre     : namens het bestuur 

Nel Zwerver   : juco (jury coördinator) 

Annie Nijmeijer  : wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden 

Ella de Jong  :         lid 

Jan Nijmeijer  : materiaal 

  

De wedstrijden in 2016 gehouden zijn: 

Maart:         12 maart Visscher Sport Indoor Gala. 

April:  2 april trainingspakkenwedstrijd +3000m + 5000m L.A.,  9 april Woldbergtrail,   20 april Tijdloop 

5 km,  29 april 1ste medaillewedstrijd + 1500m L.A. 

Mei: 8 mei 1ste Masters competitie poule 22,  11mei Uurloop Wolvega,  18 mei 2de 

medaillewedstrijd + 3000m L.A.   

Juni:             3 juni werpdriekamp, 6 juni schoolsportdag en 17 juni Stone City Run.      

Juli:              8 juli loopavond + 10.000m + discus en kogel,  15 juli 3de medaille wedstrijd + 5000m L.A. 

Augustus: 6 augustus Kolkloop. 

September: 9 september 4de medaillewedstrijd + 3000m L.A., 24 september Clubkampioenschappen + 

1500m L.A. + familie estafette. 

Oktober:  1 oktober Rondje Lindewijk,  9 oktober Werpdag. 

Winter:  4 wintercrossen en 6 coopertesten. 

 

Er is besloten om in 2017 drie wedstrijden te schrappen nl. de werpdriekamp, 1 medaille wedstrijd en de 

Uurloop in Wolvega en 2 coopertesten. Dit heeft te maken met het aantal deelnemers maar ook met het 

aantal beschikbare juryleden. We zijn blij met de 6 nieuwe juryleden, maar zoals het er nu voorstaat zouden 

we alle juryleden  voor elke wedstrijd moeten inzetten. Dat lukt niet. 

 

In het jaarverslag van 2015 staat … ook voor 2016 en 2017 een Prinsjesdagontbijtloop, maar het is bij een 

eenmalige wedstrijd gebleven. 

 

Het organiseren van 1 keer per 2 jaar Master competitie kan gewoon doorgaan, omdat de deelnemende 

verenigingen een jurylid mee moeten nemen. 

 

Voor 2017 hopen wij dat we de wedstrijden die we organiseren weer met dezelfde inzet 

en enthousiasme kunnen doen als voorafgaande jaren. 

 

Ook dit jaar wil ik namens de WOC iedereen hartelijk bedanken die ons geholpen heeft, 

want zonder extra hulp lukt het niet. 
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Jaarverslag de Wegwerkers 
Door Gerdie de Jong 

 

De Wegwerkers organiseerden in 2016 2 wedstrijden: de Woldbergtrail en de StoneCityRun. 

 

Woldbergtrail 9-4-2016 

De derde editie van de Woldbergtrail werd weer gekenmerkt door single-tracks, hoogtemeters, geen 

herhalingen en flinke afstanden.  De te lopen afstanden waren 5 – 15 – 25 – 50 km 

 

Met Residence De Eese als locatie, prachtig voorjaarsweer, enthousiaste vrijwilligers en lopers uit de 

atletiek- en trailwereld, werd het weer een geweldige loop. Met zo’n 370 finishers weer een flinke 

stijging in de deelname.  

 

Voor het eerst in 3 jaar WBT kwamen er 2 lopers  ongelukkig ten val, met botbreuken tot gevolg. 

Goed om EHBO-ers en een Wegwerker paraat te hebben voor hulp. In de evaluatie hebben we hier 

nog wat verbeterpunten aan verbonden, zoals isolatiedekens in de rugzak van de fietsers en mobiele 

EHBO-ers. 

 

Mede door de sponsors draaide de Woldbergtrail met een mooi positief financieel resultaat, voor 

2017 gaan we daar ook weer voor. Met alle enthousiaste reacties en de verbeterpunten, maken we 

er in 2017 weer een mooie trail van.  

 

NOVON StoneCityRun 17-4-2016 

De SCR beleefde in 2016 ook zijn derde editie. Wederom een loop door de binnenstad van Steenwijk, 

het park Ramswoerthe en over stadwallen. Afstanden: 2,5 -5 -10 km.  

 

Scholengemeenschappen RSG, Eekeringe, Stad en Esch en het Lindecollege trainden met hun 1e jaars 

naar de 5 km, in het kader van hun leefstijl-Irun2Bfit project. Samen met de scholen, Vestingstad, 

Horeca, De Meenthe en Socialmediahulp, organiseerden we weer een loop-evenement voor 1500 

deelnemers en hun toeschouwers, met bandjes langs het parcours. Dit jaar was de organisatie anders 

ingericht: vanuit een stuurgroep, werken 6 werkgroepen. Hiermee wilden we de taken en 

verantwoordelijkheden wat meer verdelen. Dit eerste jaar in deze organisatiestructuur verliep nog 

wat rommelig, maar is een goede basis om verder mee te gaan. 

 

Vanuit Start ‘78 was er een Loopjefit-cursus gekoppeld aan de SCR. Op die manier konden ouders en 

leerlingen samen trainen voor en deelnemen aan de SCR.  

 

In tegenstelling tot de voorgaande jaren en ondanks de subsidie van Gemeente Steenwijkerland en 

sponsoring door ondernemers uit Steenwijk en omgeving, bleek een financieel een positief resultaat 

niet haalbaar. Voor 2017 wordt er gezocht naar grotere sponsoren en een betere sturing op de 

begroting. 

 

Voor 2017 staat de SCR dus weer op het programma. Dit keer met 1,5 – 3 - 5 – 10 km. We hopen dat 

er meer (basis)scholen aanhaken en we koersen op een toename van deelnemers.  

 

Samenstelling van de Commissie Wegwerkers 

De commissie Wegwerkers eindigde eind 2016 in een andere samenstelling als zij begon.  

Jaap van Weenen, Anne Oldersma, Lysbeth Gijssen en Cindy Boerema stopten als Wegwerker.  

Marja Elslo en Maarten van der Werff zijn aangetreden als Wegwerker. Op het moment van het 

schrijven van dit jaarverslag in maart 2017, hebben Peter van Geldere en Jan Stolker zich ook 

aangesloten bij de Wegwerkers. Zij vormen samen met Peter van Helsdingen, Chris Pols en Gerdie de 

Jong de Wegwerkers. 
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Tot Slot 

De commissie Wegwerkers bedankt het bestuur voor het getoonde vertrouwen en de sponsoren 

voor hun steun. Een speciaal woord van dank voor alle vrijwilligers, voor hun hulp, betrokkenheid en 

enthousiasme in 2016, want zonder deze vrijwilligers, geen loopjes. 
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Jaarverslag Ledenadministratie 
Door Arnold Broek 

 
De ledenadministratie beheert het ledenbestand van de vereniging en verzorgt de volgende 

rapportages: 

- Mutatieoverzicht voor trainers/bestuur Start ’78 en Atletiekunie (maandelijks) 

- Ledenlijst (kwartaal) 

- Verjaardagen t.b.v. Starter (ad-hoc) 

- Ad-hoc rapportages op verzoek van diverse gebruikers 

 

In 2016 is het draaiboek Ledenadministratie weer geactualiseerd. 

Inschrijvingen en opzeggingen 

In 2016 zijn 91 mensen lid geworden en hebben 73 mensen opgezegd, per saldo een stijging van 18 

leden. In figuur 1 zijn de redenen van opzegging grafisch weergegeven.  

 

Figuur 1 Redenen van opzegging voor vertrekkende leden in 2016, in 2015 is het 

strippenkaartlidmaatschap ingevoerd. Deze leden worden aan het eind van het jaar automatisch als 

lid verwijderd. 
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Het ledenbestand  

 

In tabel 1 zijn de leden per categorie gegeven voor de periode 2012-2016.    

Tabel 1 Verdeling leden over de categorieën voor de periode 2012-2016, zie opmerking onder de tabel 

m.b.t. de ere-leden.

 

De 330 leden waren ongeveer gelijk verdeeld over mannen (49%) en vrouwen (51%), de gemiddelde 

leeftijd was 37,6 jaar. In figuur 2 is de verdeling van de leden gegeven, voor zover bekend, over de 

verschillende leeftijdsgroepen.  

 

Figuur 2 Leeftijdsverdeling leden Start ’78 op peildata  1-1-2015, 1-1-2016 en 1-1-2017. 

 

Categorie 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017
Ajury 30 34 32 31 36
Bestuur 1
Donateur 6 5 6 7 7
Erelid 1 1 1 2 1
JunA 3 8 4 2 6
JunB 8 3 9 17 15
JunC 11 17 21 12 12
JunD 21 19 17 22 15
Masters 47 44 41 43 41
Medewerk 3 3 3 7 7
Mpup 2 1 5 1 3
PupA 26 28 24 15 34
PupB 9 5 8 10 17
PupC 3 11 6 14 4
Sen 12 15 16 20 19
Starter 21 21 21 21 20
Training 6
Trimlid 89 93 90 92 89
Wandel 16 13 15 14 15

308 321 319 330 348
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Ereleden 

Formeel zijn er 9 nog in leven zijnde ereleden, zij zijn echter meegeteld als jurylid, trimlid, wandellid 

of masters. Het erelid in tabel 1 betreft Rob van der Wel. In 2016 is de weduwe van erelid Evert 

Roffel overleden. 

De volledige lijst van ereleden is als volgt: 

• Arjen Guikema 

• Ella de Jong 

• Hans Hes 

• Hans Spitzen 

• Jan de Krijger 

• Jan de Lange 

• Paul Kaastra 

• Rob de Jong 

• Rob van der Wel 
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Jaarverslag Kantinecommissie 
Door Freddie Bouma 

 
De “kantinecommissie” bestaat op dit moment uit Freddie Bouma.  

De bezetting van de kantine blijft problematisch. Gelukkig is er een 2-tal vrijwilligers bereid gevonden 

om een aantal keren per jaar bij te springen. Het is vooral prettig dat ze weten wat er moet gebeuren 

bij het starten en stoppen. Dat verlicht de taken. Daar kunnen we nog wel een paar extra vrijwilligers 

voor gebruiken. 

Op de reguliere trainingsavonden is de bezetting weer op orde. Ook hier geldt dat vele handen licht 

werk maken dus als iemand eens niet kan is er gelukkig altijd wel iemand die even bijspringt 

Freddie Bouma doet een stapje terug voor de kantine-activiteiten. Komend jaar zal moeten uitwijzen 

of de bezetting op orde komt. Er zijn wel wat afspraken met bestuur en andere commissies gemaakt 

over dit onderwerp. 

Afgelopen jaar zijn er geen specifieke zaken door de kantinecommissie georganiseerd. Wel is er 

diverse malen van de kantine gebruik gemaakt door de diverse groepen voor activiteiten. Het is 

prima dat deze groepen de weg naar de kantine weten te vinden . Wel is er zoals ieder jaar de “30 

van de 30e” georganiseerd waarbij de kantine ondersteunt. 

Financieel gaat het goed in de kantine. Afgelopen jaar is er het nodige vervangen of opgeleukt. De 

zithoek zoals die nu ingericht is, is een succes. De vervanging van de keuken is in overleg met de 

penningmeester doorgeschoven naar 2017. Het is ook een forse klus dus daar zullen we ook de 

nodige vrijwilligers voor nodig hebben 

De omzet van de kantine zal dit jaar iets lager uitkomen dan vorig jaar. De winst blijft procentueel op 

zich wel op niveau.  

Helaas zijn we ook het afgelopen jaar geconfronteerd met een inbraak waarbij de deuren geforceerd 

zijn en de kas gestolen. Dat is het 2e jaar op rij in december een inbraak. De financiële schade valt 

gelukkig mee maar het is altijd vervelend en kost altijd geld en tijd. We beraden ons op dit moment 

hoe we dit het beste kunnen aanpakken om te zorgen dat er de kans dat er ingebroken wordt 

verkleind wordt en dat de schade aan inventaris ook beperkt blijft. 

Ik wil iedereen vragen die suggesties heeft t.a.v. activiteiten (of anderszins) in de kantine dit maar 

gewoon te melden. Misschien kunnen we dit dan in 2017 oppakken. Nee heb je, ja kun je krijgen ☺ 
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Jaarverslag Accommodatiecommissie 
Door Arjen Guikema 

 
In 2016 bestond de commissie uit de volgende leden: 

Wim van Oosten, Jan de Lange, Klaas van der Veen, Rob de Jong, Freddie Bouma, Jan Nijmeijer 

en Arjen Guikema. 

 

Doel: 

De accommodatiecommissie heeft tot doel het onderhouden en zo nodig verbeteren van de 

eigendommen van A.V. Start'78. Dit betreft het clubgebouw, het jurygebouw (bij de finish), alsmede 

de directe ruimtes rondom de gebouwen. 

De atletiekbaan en de daarbij behorende terreinen zijn eigendom van de gemeente en worden 

door de gemeente onderhouden. Start'78 betaalt voor het gebruik van de baan voor een jaarlijks 

vastgesteld huurbedrag. 

 

De commissie is in 2016 vier keer bijeen gekomen (verslagnr. 23 t/m 26). 

 

De volgende werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd: 

• Schade als gevolg van inbraak hersteld. 

• De houten gevelbekleding van de uitbreiding materiaalberging geschilderd. 

• bestrating rond de uitbreiding aangelegd en overtollige grond en puin afgevoerd . 

• De atletiek materialen zijn verplaatst vanuit de bestaande materiaalberging naar de 

uitbreiding. 

• Nieuwe belijning aangebracht op de kunststof rondebaan en de baan is tevens voor nationale 

wedstrijden goedgekeurd. 

• Er is een nieuwe discusringnet aangebracht. 

• In de entree-gang van het clubgebouw is een recordbord opgehangen voor buitenrecords van 

Start'78 atleten. 

• Op de platte daken van het clubgebouw, uitgezonderd de uitbreiding, is voorzien van een 

nieuwe bitumineuze dakbedekking.   

• Zonnepanelen zijn geplaatst op een deel van het platte dak en op de zadeldak (pannendak).  

• Aansluiting dak met topgevel (westzijde) voorzien van nieuw lood na diefstal. 

                                         

Het schoonmaken van het clubgebouw wordt zoveel mogelijk door een schoonmaakster gedaan. 

 

Voor 2017 hebben wij de volgende plannen en wensen genoteerd: 

• Dakrenovatie van het jurygebouw. 

• Nieuwe overkapping voor de hoogspringmat (gemeente). 

• Verspringbak opdelen in twee delen d.m.v. aanbrengen bestrating. 

• Groot onderhoud aan de houtengevel van het club- en jurygebouw (repareren en 

schilderen). 

• Voegen repareren van de betegelde vloeren in clubgebouw. 

         

Voor een aantal werkzaamheden (grote klussen) zullen we een beroep blijven doen op 

clubleden. 
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Jaarverslag Jeugdactiviteiten commissie (JAC) 
Door Gerdo van Dalen 

 

In 2016 bestond de JAC uit de volgende leden: 

Peter Hoekstra, Gerdy Berger, Wilma Kuiper, Diny Jansen, Mark Harmsma en Gerdo van Dalen  

 

Diny Jansen en Mark Harmsma hebben voor het jaar 2017 bedankt.  

 

Kledingactie+ Tweede kans beurs: 

In mei is er weer een kledingactie tot stand gekomen. In totaal er hierbij weer 33 atleten in de 

clubkleren van Start ’78 gestoken. 

Naast de kledingactie is er een tweede kans beurs opgestart. Dit was een avond waarin oude kleding 

verkocht kon worden aan anderen. In 2017 komt wederom weer een tweede kans beurs. 

 

Truien:  

In het voorjaar en najaar zorgt de JAC er voor dat de truien met naam en logo besteld kunnen 

worden. In het jaar 2016 hebben 30 atleten hier gebruik van gemaakt.  

 

CD-kamp: 

In mei is er ook het jaarlijkse CD-kamp georganiseerd, hierbij waren 13 junioren bij aanwezig.  

 

AB-kamp: 

In 2016 waren er te weinig deelnemers om een kamp te organiseren voor de AB jeugd.  

Er is afgesproken dat een clinic gecombineerd kan worden met een AB-kamp. Dit staat op het 

programma voor het jaar 2017.  

 

Pietentraining+ Thematraining+ Uitreiking puntenklassement: 

In december heeft de thematraining + uitreiking puntenklassement plaats gevonden. Dit jaar is er 

voor gekozen om de thematraining tijdens een reguliere training plaats te laten vinden. Dit is een 

succes geweest want er zijn 55 atleten aanwezig geweest tijdens deze training. In dezelfde opzet 

heeft de pietentraining plaatsgevonden, met een 52 atleten wederom een groot succes.  

 

‘Laat je uitdagen’ 

Samen met de scouting en wijkvereniging de Gagels en de gemeente is er een sportieve middag 

georganiseerd. Start ’78 stond hier voor de jeugd om het hardlopen in combinatie met boogschieten 

te promoten. In totaal hebben een 70 deelnemers kennis gemaakt met Start ’78.  

 

In het jaar 2017 willen we de JAC uitbreiden en meer activiteiten voor de jeugd organiseren.  
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Jaarverslag Redactie Starter 
Door Nynke de Lange 

 

De starterredactie bestond in 2016 uit Margreet Wagteveld, Nynke de Lange, Folkert Sterkenburgh, 

Renate Bruins en Marjo Greven. 

 

Het was in 2016 voor de redactie vaak lastig de Starters gevuld te krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat 

de uitgave van juni is komen te vervallen. In 2016 zijn daarom vijf Starters uitgebracht. 

 

Hier volgt een overzicht van de inkomsten en uitgaven m.b.t. de Starter in 2016: 

 

Drukkosten   € 641,- 

 

Inkomsten adverteerders € 1273,- 

    _______ 

 

Saldo:    € 632,- 

 

De werkzaamheden werden in 2016 als volgt verdeeld:  

Margreet Wagteveld maakte de Starter in word, verzorgde de lay-out en de noot van de redactie, 

Nynke de Lange zorgde voor samenvoeging, druk en aanlevering voor de website,  

Marjo Greven zorgde voor het jaarverslag en communicatie met de leden,  

Renate Bruins verzorgde ondersteunende werkzaamheden en  

Folkert Sterkenburgh coördineerde en verzorgde de verspreiding. 

 

Mede door de opkomst van social media/de digitale wereld, werd de Starter gedurende de jaren 

steeds minder gelezen. Daardoor was het voor de redactie moeilijk om de Starter gevuld te krijgen. 

Tevens was de opzet verouderd. Om die redenen heeft het bestuur besloten in plaats van de Starter 

in huidige vorm tweemaal per jaar een glossy-achtig tijdschrift uit te geven.  

 

Voor het uitbrengen van de glossy is het de bedoeling te werken met een gastredactie van 

wisselende samenstelling. 

 

Het is de bedoeling om de eerste glossy in de tweede helft van 2017 uit te brengen. 
 


