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Jaarverslag van de hardloopvereniging De Dijkrunners 2018

Ledenbestand:
Het ledenaantal per 31 december 2018 was 170 leden, dit zijn 15 leden minder dan
in december 2017
Trimlopen:
. ----Op zaterdag 23 juni 2018 vond de eerste PK Dijkrunners Loopdag plaats. De
Loopdag was een voortzetting van de trimlopen die jaarlijks werden georganiseerd,
maar nu in een nieuw jasje. Zo werden de 5 en 10 km gecombineerd met het aflopen
van de starters, wat veel extra gezelligheid op het park gaf. Ook waren er ditmaal
meer sponsoren, met naast onze hoofdsponsor PK Runningshop ook Fruityline, Van
Suilichem, Siefkes en Brederode Advies. Dankzij hen hadden we o.a. elektronische
tijdsregistratie met chips, versnaperingen bij de finish, prijzen voor de winnaars en
een herinnering voor de kinderen.
Het was een ontzettend leuke dag, het weer zat mee, iedereen was enthousiast en
het buitenterras gevuld. 99 lopers stonden er totaal aan de start, 84 volwassenen en
15 kinderen op de 1km kidsrun. De uitslagen zijn gepubliceerd op www.uitslagen.nl
en alle foto's staan op onze facebookpagina. Ook jullie foto’s van de staters die op 23
juni afliepen staan op onze facebookpagina. Zij lieten zien wat zij na 13 weken
trainen bereikt hadden: allemaal haalden zij de finish en de langste afstand die in 30
minuten werd afgelegd was 5320 meter. Nogmaals petje af voor die inspanning.
De loopdag wordt georganiseerd door een werkgroep bestaande uit Ger van
Bernebeek, Jeanette Hendriks-Latta, Desiree van Gelderen, Erik-Jan Bloem, Hendri
Heijmink, Jacomijn Appeldoorn en Johan Kaspers. Mocht je zin hebben om te helpen
bij het organiseren van de loopdag, meldt je dan bij één van hen.

Algemene ledenvergadering:
Algemene ledenvergadering werd gehouden op 18 april 2018.
In het kort de belangrijkste punten:
1. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 19 april
2017
2. Goedkeuring van het jaarverslag over 2017

3. Goedkeuring van het financieel verslag over 2017
4. Verslag en goedkeuring door de kascommissie plus benoeming kascommissie
2018
5. Behandeling begroting 2018
6. Wet op de AVG privacywet
7. Meerjarenplan
8. Noodzaak renovatie hardloopbaan
9. Geplande activiteiten voor 2018
10. Bestuursvergaderingen:
De vergaderdata in 2018 waren: 27 februari, 27 maart, 26 juni, 4 september, 23
oktober,11 december en 18 december.
Bestuur
Het bestuur De Dijkrunners bestaat uit: Annet Boekelman (voorzitter), Ingeborg Snel
(penningmeester) en Marjolein Vermaas (secretaris) zijnde het kernbestuur.
Jaccomijn van Appeldoorn en Desiree van Gelderen zijn op onderwerp
aangeschoven bij de bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft meerdere malen bij
de leden aangegeven dat zij versterking wilden, maar dit heeft niet geleid tot
uitbreiding. We zien dat leden wel in zijn voor hand en spandiensten, maar niet voor
een bestuursfunctie.
In het voorjaar 2018 hebben de Dijkrunners met de campagne “Aandeel in de
Betuwe” van de Rabobank West Betuwe, een cheque gewonnen t.w.v. 310 euro
De penningmeester en secretaris hebben deze in Lienden in ontvangst mogen
nemen.
Er is door sponsor Pol verkeersveiligheid uit Heteren, wegenverf beschikbaar
gesteld, om de belettering van de baan te schilderen.

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.
Harrold Scheurwater heeft het afgelopen jaar met verschillende trainingen mee
gelopen om de club beter te leren kennen. In oktober is hij gestart met de opleiding
looptrainer in Wageningen. Erwin van de Voort begeleidt hem.
John Bosch heeft in september afscheid genomen van de Dijkrunners als trainer
i.v.m. drukke werkzaamheden. John is sinds 1999 actief betrokken geweest als
lid/trainer van de Dijkrunners. Het bestuurt heeft op passende wijze afscheid van
hem genomen middels bloemen en een cadeaubon.
Contacten met de Dodewaardse IJsclub:
In 2018 is meermaals contact geweest met de IJsclub over huurcontractverlenging
en renovatie hardloopbaan.
Contact met PK Runningshop:
Het sponsorcontract met PK loopt tot januari 2019, en wordt volgens afspraak elk
jaar stilzwijgend verlengd.

Website:
Het bestuur heeft Jaap van Tuyl bereidt gevonden om een nieuwe website te
bouwen om de kosten te besparen die we normaliter kwijt waren aan Serge
Christiaans.
We bevinden ons nog in een ontwikkelingsfase maar het ziet er veelbelovend uit.
Eind 2018 zijn we ook gestart met een Instagram pagina voor de dijkrunners
loopdag, hier hebben we op dit moment 26 volgers, hier is verder nog geen reclame
voor gemaakt en we hopen dit aantal in de aanloop naar de loopdag in 2019 op te
bouwen..
Onze facebookpagina heeft op dit moment 314 volgers.

PR commissie:
Jacomijn van Appeldoorn heeft de PR commissie helaas verlaten i.v.m. drukke
werkzaamheden. Gelukkig blijft zij nog wel betrokken bij de Dijkrunners-lopersdag.
Het zou fijn zijn als de PR commissie versterkt zou worden met een paar extra
handen.
Aniek de Lange heeft een aantal taken van Hendri Heijmink overgenomen (mail).
Desiree van Gelderen heeft extra taken overgenomen van Hendrik Heijmink, o.a.
coördinatie Citytrail.

Activiteiten:
- Startersgroep:
Op de starterslijst van 2018 staan 38 deelnemers. Er hebben 12 deelnemers
daadwerkelijk afgelopen voor een diploma. Een klein aantal daarvan heeft op een
trainingsavond, voorafgaande aan de lopersdag afgelopen, vanwege afwezigheid op
de lopersdag zelf op 23 juni. Er zijn 11 extra leden via de beginnerscursus
bijgekomen.
Bij het flyeren is er in 2018 heel wat mis gegaan, heel veel leden hadden de flyer niet
ontvangen. De PR commissie heeft contact opgenomen met de spreidgroep en dit
aan hen uitgelegd, maar deze geven aan dat alle flyers met zorg zijn bezorgd.
- Citytyrail
Op 25 juni is er een City-trail in Nijmegen georganiseerd door John Bosch en mede
organisator André van Oort. Het was een zeer geslaagde dag, waarbij er vanuit elke
loopgroep leden aanwezig waren en door de goede differentiatie van de
organisatoren, ieder op zijn eigen niveau mee kon doen.
-Bosloop
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 & Ger van Bernebeek en Jannie Honders.
- De Kerstborrel
De kerstborrel heeft op woensdag 20 december plaats gevonden en onder genot van
een chocomel of een glühwein. De voorzitter heeft een kersttoespraak gehouden.

- De trainingsavonden op 2 april (Pasen), 21 mei (Pinksteren) en 24 december
(Kerstavond) 26 december (Kerst) en 31 december (oudjaarsavond) zijn komen te
vervallen.
Vrijwilligers:
Een groot aantal Dijkrunners en enkele niet-leden zijn vrijwilliger geweest bij de
trimlopen.
Klussencommissie:
De klussencommissie heeft in het voorjaar de struiken rondom de baan gesnoeid
waardoor er meer ruimte ontstond op de buitenbaan.
Bardiensten:
Het bar-team verzorgt de bardiensten op de trainingsdagen, en werd vanaf 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
maandagavond 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. Eind december heeft Maria
Winkel aangegeven om de coördinatie van de bardiensten over te nemen van Hendri
Heijmink. 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 2018 geen clubkledingsactie geweest. Wel hebben de trainers nieuwe
winterjassen en shirts gekregen.
Materiaal/onderhoud:
We hebben onderzoek laten doen na de staat van de buitenbaan, dit omdat we zien
dat de zijkant van de baan verzakt en er grote scheuren in het asfalt zijn ontstaan.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het dijklichaam zodanig is aangetast, dat er groot
onderhoud zal moeten worden verricht om de baan in takt te houden. Dit zal een
behoorlijke kostenpost zijn voor de club en het bestuur gaat een oplossing zoeken
voor dit probleem.

Het bestuur van de Dijkrunners
secretaris: Marjolein Vermaas

