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Jaarverslag van de hardloopvereniging De Dijkrunners 2017

Ledenbestand:
Het ledenaantal per 31 december 2017 was 185 leden, dit zijn 12 leden minder dan
in december 2016.
Trimlopen:
In 2017 zijn er twee trimlopen geweest (18 maart en 7 oktober), georganiseerd door
de trimloopcommissie bestaande uit Ger van Bernebeek, Jeanne Vermeulen, Eric
Guiljam, Jeanette Boer, Jeanette Hendriks en Sjaak de Ruijter
Op 15 en 27 november is er een brainstormavond geweest, waarbij er veel ideeën
zijn uitgewisseld om in 2018 een grote Dijkrunnersloop te gaan organiseren. Er is
een werkgroep samengesteld, onder leiding van Johan Kaspers, om dit verder uit te
werken.
Algemene ledenvergadering:
Algemene ledenvergadering werd gehouden op 19 april 2017.
In het kort de belangrijkste punten:
1. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 en 20
april 2016
2. Goedkeuring van het jaarverslag over 2016
3. Goedkeuring van het financieel verslag over 2016
4. Verslag en goedkeuring door de kascommissie plus benoeming kascommissie
2017
5. Behandeling begroting 2017
6. Geplande activiteiten voor 2017
7. Benoeming Marjolein Vermaas als secretaris
8. Bestuursvergaderingen:
De vergaderdata in 2017 waren: 10 januari, 28 maart, 4 juli, 12 september en 12
december.
Bestuur:
Na de ledenvergadering in april 2017 bestaat het bestuur uit: Annet Boekelman
(voorzitter), Ingeborg Snel (penningmeester) en Marjolein Vermaas (secretaris)
zijnde het kernbestuur.

De algemene leden, Hendri Heijmink en Louis van Hal hebben allen een specifieke
taak binnen het bestuur, te weten de email-afhandeling en verzending, website
onderhoud, en coördinerende taken t.a.v. onderhoud en technische zaken.
Trainers:
De trainersstaf bestaat nu uit Erwin van der Voort als hoofdtrainer, John Bosch, Bert
van Elst, Tonnie Huibers, Henk van der Voort, en Gert Jan van Kalkeren, Peter
Vermeer, Tony Sopacua en
aangevuld met hulptrainer Christiaan de Lange. Voor noodgevallen kan een beroep
worden gedaan op Jan-Derk Romein.
2017 was een bewogen jaar voor de trainers met veel ziekte. Door de taken
onderling te verdelen hebben de trainers het zelf opgelost.
Alle trainers hebben in 2017 de trainersvervolgcursussen gevolgd om hun
trainerslicentie te kunnen behouden.
De trainers hebben in 2017 nieuwe winterkleding gekregen.
Er heeft zich een potentiele nieuwe trainer gemeld bij het bestuur n.a.v. een vacature
die bij de AU op de website was geplaats (Harrold Scheurwater).
Contacten met de Dodewaardse IJsclub:
In 2017 is meermaals contact geweest met de IJsclub over gelopen zaken maar er
heeft geen overlegvergadering plaatsgevonden.
Contact met PK Runningshop:
Het sponsorcontract met PK loopt tot januari 2018, en wordt volgens afspraak elk
jaar stilzwijgend verlengd.
Website:
De website wordt met enige regelmaat bezocht. In 2017 zijn de foto’s van onze vooren najaarsloop op de website gezet.
PR commissie:
Zaterdag 28 oktober 2017 is een vitaliteitsstest voor 55- plussers georganiseerd door
de gemeente Neder-Betuwe. De eerste versie was in sporthal de Eng in Dodewaard.
Naast de vitaliteitsstest was er een beweegmarkt waar lokale
(senioren)beweegaanbieders promotie konden maken. De Dijkrunners zijn ook
aanwezig geweest met een kraam. Ruim 170 mensen hadden zich aangemeld. In
2018/2019 zal ook een beweegmarkt voor Ochten, Kesteren en Opheusden
georganiseerd worden. De Dijkrunners die zich hiervoor hebben ingezet zijn:
Desiree van Gelderen, Wilma van Prooijen, Trudie Franken, Gerie van Hattem,
Johan Kaspers en Jacomijn van Appeldoorn.
Activiteiten:
- Startersgroep:
Op maandag 20 maart startte weer de 13-weekse hardloopcursus. Het aantal
deelnemers was minder dan in 2016 nl. 64 deelnemers, hiervan waren er al 6 lid van
de Dijkrunners. De zeer gemotiveerde trainers Erwin en Henk van de Voort hebben
deze nieuwe lopers begeleid. Ook dit keer was het te danken aan het enthousiasme
van de pr-commissie die een flyer uitgebracht had en in een ruime regio geflyerd
had.

Het ‘aflopen’ plus de diploma uitreiking was op woensdag 20 juni, 32 certificaten
mochten er uit gedeeld worden, en van de 64 starters zijn er 12 lid geworden van de
vereniging.
- Op 25 juni is er een City-trail in Nijmegen georganiseerd door John Bos en mede
organisator André van Oordt. Het was een zeer geslaagde dag, waarbij er vanuit elke
loopgroep lopers mee deden.
- In het voorjaar is er door Erik Sanders van PK Runningshop een kledingadvies
gegeven aan de startersgroep.
- De jaarlijkse bosloop is gehouden op 26 november en werd door 60 lopers bezocht
waaronder ook introducees. Het was ook dit jaar wederom een geslaagde
zondagochtend. De traditionele erwten- en tomatensoep na afloop was weer
uitstekend verzorgd door Wil en Ger van Bernebeek.
- De Kerstborrel heeft op woensdag 20 december plaats gehad, en onder genot van
een chocomel of een glühwein zijn dit jaar de trainers in het zonnetje gezet, en
bedankt d.m.v. een cadeaubon.
- De trainingsavonden op 17 april (Pasen), 5 juni (Pinksteren) en 25 december
(Kerst) zijn komen te vervallen. Door extreme weersomstandigheden is een training
niet doorgegaan in 2017.
Vrijwilligers:
Een groot aantal Dijkrunners en enkele niet-leden zijn vrijwilliger geweest bij de
trimlopen. De niet-leden vrijwilligers zijn speciaal uitgenodigd voor de jaarlijkse
Kerstborrel /Glühwein-afsluiting.
Klussencommissie:
Najaar 2017 zijn de struiken langs de buitenbaan gesnoeid.
Bardiensten:
Het bar-team verzorgt de bardiensten op de trainingsdagen, en wordt per 1-1-2017
aangestuurd door Hendri Heijmink. De bardiensten worden om beurten gedaan door
een grote groep vrijwilligers (26 personen), zodat er na de trainingen op ma en
woensdagavond een kopje thee/koffie gedronken kan worden. Wil van Bernebeek
verzorgt de inkoop. We zien dat er steeds meer gebruikt wordt gemaakt na de
training van een kopje thee of koffie, en dat de grote groep vrijwilligers van de
bardiensten daar goed op inspringen. PK heeft ons nog gesponsord met een lekkere
cake om ons een goed nieuw jaar te wensen.
Cursussen:
Alle trainers hebben, om hun licentie te behouden, deelgenomen aan de looptrainer
dag van de Atletiekunie.
Clubkledingsactie:
Er is in 2017 geen clubkledingsactie geweest.
Materiaal/onderhoud:

We hebben onderzoek laten doen na de staat van de buitenbaan, dit omdat we zien
dat de zijkant van de baan verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de dijkvak
zodanig is aangetast, dat er groot onderhoud zal moeten worden verricht om de baan
in takt te houden. Dit gaat ons enkele tienduizenden euro’s kosten waarvoor het
bestuur nog een oplossing zoekt.
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