1. Jaarverslag AV DEM 2015 algemeen
Beste leden, ouders & begeleiders,
In 2015 hebben meerdere AV DEM atleten weer een aantal fraaie prijzen in de wacht gesleept en PR’s & clubrecords aangescherpt.
Een aantal leden is weer volop in de publiciteit gekomen. Tijdens de ALV op 18.3.2016 hopen wij onze kampioenen te mogen huldigen.
We vergeten echter daarbij niet alle atleten, trainers en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. In sportief opzicht was 2015 wederom een
geslaagd jaar voor onze vereniging. Over het algemeen zijn de leden - opgetekend in de wandelgangen - tevreden met het gevoerde beleid.
De lange termijn doelstellingen uit het Algemeen Beleidsplan 2012-2015 zijn gehaald. Daarbij is 95% van de 65 projecten inmiddels ingevuld
danwel in gang gezet. In 2015 heeft het bestuur met alle werkgroepen hard gewerkt aan het beleidsplan voor de periode 2016-2019.
Ledenontwikkeling 2015
Ondanks onze mooie ledengroei op de langere termijn (+35% t.o.v. 2011) hebben
we onze ambitieus gestelde 10% jaarlijkse groei over 2015 niet gehaald. Zagen
we in 2014 nog een ledengroeistabilisering van +2% (10 leden), over 2015 zien
we een afname van 43 leden (-7% t.o.v. 2014). Onze vereniging telt per 1.1.2016
564 leden. Dit zijn 450 atleten en 114 overige verenigingsleden. Van de atleten
vormen de pupillen t/m junioren met 44% een relatief grote groep (199 van 450).
Dit aandeel jeugd ligt ruim 10% boven het landelijk atletiekverenigingsgemiddelde.
Bij onze pupillengroep is over 2015 echter een 25% ledenafname zichtbaar.
Bij de overige groep atleten, 251 recreanten, senioren, masters en G-atleten,
is de 15% afname bij de recreanten het opvallendst. We denken aan vijf mogelijke
oorzaken van de overall 7% ledenafname. Het kan liggen aan bewuste stopzetting
van onze actieve ledenwerving vanaf 2014 (met als reden focusverschuiving naar
uitbouw vrijwilligerscorps), afnemende populariteit Start-to-Run, nasleep van de
crisis, trainersperikelen en een geringer jeugdaanbod in Kennemerland in de
periode 2014-2017 (bron: CBS). Het bestuur is daarom voornemens, mits akkoord
ALV en jeugdtrainers, vanaf 2016 weer volop in te zetten op actieve ledenwerving.
Het EK Atletiek 6-10 juli 2016 in Amsterdam biedt daarbij goede mogelijkheden.
Publiciteitsontwikkeling 2015
Een andere mijlpaal, 10% toename interviews / publicaties over AV DEM is wel gehaald. In 2015 kon je in het indoor en outdoor
atletiekseizoen vrijwel wekelijks een artikel (online of offline in de krant) over onze atleten lezen. Het mag duidelijk zijn dat al deze exposure
wezenlijk bijdraagt aan de imago-ontwikkeling van onze vereniging. Fantastisch werk!
Vrijwilligersontwikkeling 2015
Onze laatste gestelde mijlpaal, 5% jaarlijkse vrijwilligersgroei is eveneens gehaald. Twee jaar geleden werd al besloten de bestuurlijke focus
op ledengroei en -behoud te verleggen naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Reden was dat deze broodnodige groep niet recht
evenredig meegroeide met de positieve ledenontwikkeling. We groeiden simpelweg te snel. We moesten dus als bestuur uitzoeken hoe meer
vrijwilligershanden te vinden. De beste manier is natuurlijk altijd de persoonlijke benadering. Echter de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid
gaat is overweldigend. Bovendien zitten we - vooral bij atletiek - met een beperkt aantal mogelijke contactmomenten tussen bestuur en
doelgroep. We zijn immers geen voetbalvereniging met om de week een thuiswedstrijd. Oplossing hiervoor was het volgen van de cursus
“Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd” (MVKT). In verband met de hoge cursuskosten moesten we in de voorbereidingsfase eerst de Beverwijkse
Sportraad en gemeente Beverwijk overtuigen de cursus sportvereniging breed aan te bieden, met als gevolg kostendeling. Na de cursusfase
eind 2014 heeft het bestuur begin 2015 met een geweldig MVKT bel-team ingezet op het daadwerkelijk werven van vrijwilligers. Het resultaat
mag er zijn. Per 1.1.2016 telt AV DEM 187 vrijwilligers (in 2014 120). Van de 67 toegezegde extra vrijwilligers hebben 38 al een actieve rol
gespeeld in 2015 (+32%). De toename betreft vrijwilligers voor éénmalige projecten, voor projecten die zich jaarlijks herhalen en/of voor
lidmaatschap van een werkgroep (een of meerdere activiteiten per jaar). De nieuwe vrijwilligers zijn vooral ouders van jeugdleden die zich zijn
gaan inzetten als assistent-trainer (drie), trainerscoördinator (twee), jurylid (twaalf), klusser (vier), kantine-medewerker (twee), lid wedstrijdorganisatie op de atletiekbaan of voor onze wegwedstrijden (zes), EHBO’er (drie), vertrouwenscontactpersoon (twee), verslaggever (twee) of
als hulp bij jeugdactiviteiten (een). Alle aangemelde vrijwilligers zijn in de werkgroepen “op afroep” bekend. Nogmaals dank allemaal!
Vrijwilligersbeleid verankeren
Al en al een mooi resultaat, echter daarmee zijn we er nog niet. Om het vrijwilligersbeleid bij AV DEM structureler op poten te zetten zijn in
2015 voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Werkgroep Vrijwilligers (WV). We zijn nog op zoek naar ouders en leden die in
deze werkgroep vrijblijvend willen meedenken. Om de instap zoveel mogelijk te faciliteren heeft het bestuur in 2015 alvast als leidraad een
concept Vrijwilligersbeleidsplan opgesteld. Dit praktische plan van aanpak wordt eveneens tijdens de ALV voorgelegd ter accordering, als
bijlage van het Algemeen Beleidsplan 2016-2019. Alvast meer info? Stuur s.v.p. een vrijblijvend bericht naar voorzitter@avdem.nl .

Openstaande vrijwilligersvacatures
Het Dagelijks Bestuur mist helaas nog steeds een secretaris. Ex-secretaris Mark de Graaf is vanaf april 2015 zo sympathiek geweest de
secretarismail te blijven behandelen. Dit is uiteraard geen wenselijke, blijvende situatie. Wilt u AV DEM en Mark vooruit helpen?
Reageer s.v.p. via secretaris@avdem.nl .
Verder zou onze Werkgroep Technische Zaken het zeer op prijs stellen als enkele ouders 1x per week als (assistent) baantrainer willen
helpen bij de pupillen- of juniorentraining. Vooral de woensdagmiddag is daarbij belangrijk. Neem daartoe voor meer info contact op via onze
TCWA Pupillen Trainingscoördinator Linda van Ooijen via pupillen@avdem.nl en/of Pupillen Hoofdtrainer Gerrit Tichelaar via tigch@ziggo.nl .
Daarnaast zoeken we voor onze Werkgroep Wedstrijd Organisatie_Baan nog een 2e jury-coördinator en nog enkele kandidaat-juryleden om zonder verplichting - een keer te kunnen helpen bij onze baanwedstrijden. Via een bericht naar wwob@avdem.nl ontvangt u desgewenst een
korte toelichting.
Tot slot is de opvolging van het Tata Steel Marquetteloop-bestuur vanaf de 2e helft van 2016 nog niet rond. Deze beroemde Heemskerkse
wegwedstrijd beleeft in juni 2016 haar 35e editie. Langs deze weg doen wij een beroep op u en uw naasten eens na te denken over een
potentiele bestuursrol in de organisatie van editie 2017. De organisatie en draaiboeken zijn inmiddels zodanig doorontwikkeld dat instappen
zeer laagdrempelig is.
Navraag hierover kunt u doen via robkleine@planet.nl.
Sponsorwerving
We merkten in 2015 op dat het vinden van (natuurlijke & financiële) sponsoren en externe geldschieters (o.a. via fondsenwerving)
bijvoorbeeld voor het verbeteren van onze accommodatie blijft hangen op te weinig mankracht en expertise binnen de huidige organisatie. De
Projectgroep Uitbreiding Trainings-ruimte (PUT) liep hier bijvoorbeeld tegenaan. Haar initiële prima planvorming voor een aanbouw aan het
clubhuis ondervond o.a. hierdoor oponthoud. Pas als deze kennis & kunde is gebundeld in een aparte werkgroep kunnen anderen daar een
beroep op doen. Er zijn daarom voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Werkgroep Sponsoring (WS). We zijn nog op zoek naar
ouders en leden die in deze werkgroep vrijblijvend willen meedenken. Om instappen te faciliteren is in 2015 door een student van de
Hogeschool van Amsterdam hard gewerkt aan een professioneel sponsorwervingsplan, welke ter accordering ALV als bijlage aan het
Algemeen Beleidsplan is toegevoegd. Deze praktische leidraad is bedoeld om potentiele nieuwe werkgroepleden zo goed mogelijk te
informeren over te volgen stappen. Aanpassing van dit plan i.o.m. bestuur en ALV is toegestaan.
Meer info? Mail naar voorzitter@avdem.nl.
Maatschappelijk Verantwoord
Tot slot zijn wij er vanuit Beverwijk trots op onze bijdrage te kunnen leveren aan de belangrijke Maatschappelijk Verantwoorde doelstelling
zowel jeugd als volwassenen aan het sporten te krijgen en te houden. Hiermee wordt ontwikkeling van vetzucht tegengegaan. Het bestuur wil
haar doelstellingen o.a. graag koppelen aan het EK Atletiek 6-10 juli 2016 in Amsterdam. Wij sluiten ons daarom graag aan bij de visie van de
Atletiekunie "Athletics like never before", welke wij in de loop van 2016 willen gebruiken voor ledenwerving, zonder de bestaande trainers en
vrijwilligers te overbelasten. Wij hopen voor deze ledenwerving net als in 2013 een beroep te mogen doen op onze junioren.
Bijvoorbeeld voor een huis-aan-huis verspreiding van flyers, wat eenvoudig opgevoerd kan worden als KC Maatschappelijke Stage.
Namens het bestuur, wederom dank voor het gestelde vertrouwen,
Rob Tuinstra
voorzitter Atletiekvereniging DEM

2. Jaarverslag 2015 Werkgroep Technische Zaken (WTZ)

2.1

Algemeen

De WTZ staat voor Werkgroep Technische Zaken. De WTZ is bestuurlijk verantwoordelijk voor het Technisch Beleid van AV DEM. Onder de
WTZ vallen 2 technische commissies, de Technische Commissie voor Wedstrijdatletiek (TCWA) en Technische Commissie voor
Recreatieatletiek (TCRA).
De TCWA richt zich primair op baantraining en baanwedstrijden. De TCRA richt zich op de recreatieve loopsporttraining en loopsportwedstrijden op de baan, de weg en in het duin. Sebastian Schijffelen zal zich op 18 maart 2016 beschikbaar stellen als Algemeen Bestuurslid
WTZ. Hij heeft in dat kader de 2e helft van 2015 in het bestuur al meegedraaid als aspirant-bestuurslid. Hij had al bestuurlijke ervaring
opgedaan als Algemeen Bestuurslid Jeugdcommissie (april 2012 tot april 2015).

2.2

TCWA – Technische Commissie voor Wedstrijdatletiek

2015 was een druk jaar voor de TCWA. We hebben afscheid moeten nemen van enkele trainers, maar hebben ook nieuwe trainers mogen
verwelkomen. Na goede gesprekken heeft Henk Martens in 2015, in zijn functie als bestuurslid WTZ ad interim, twee TCWA
Trainerscoördinatoren gevonden en geïnstalleerd. Linda v. Ooijen-de Boer voor de Pupillen en Rogier Baneman voor de CD-junioren. Beiden
zijn overigens pupillen-ouders. Een trainerscoördinator voor senioren en A/B jeugd wordt nog gezocht. De huidige contacten voor deze functie
worden (ad interim) uitgevoerd door trainer Martien Martens. De TCWA bestaat nu uit Linda van Ooijen-de Boer, Rogier Baneman en een
ouder, Laura Zoutman.
Dit jaar stond voor de TCWA in het teken van professionalisering van de vereniging. Ondersteund door Henk Martens is Sebastian Schijffelen
begonnen met de afronding van een Technisch Beleidsplan voor de Wedstrijdatletiek en heeft hij als aspirant bestuurslid WTZ al enkele
zaken weten uit te voeren.
Invoering horizontale trainingen A-, B- en C-junioren
Ook zijn we in 2015 begonnen met het aanbieden van horizontale trainingen bij de A-, B- en C-junioren. Dat wil zeggen dat een C-junior ook
bij de A’s en de B’s kan meetrainen en andersom. Hierdoor is het mogelijk op diverse onderdelen clustertrainingen te geven. Het streven is
om de D-junioren hier de komende jaren ook bij te betrekken. Momenteel is dat nog niet mogelijk doordat het niveau van de pupillentraining
eerst nog verder aangescherpt dient te worden.
Invoering van clustertrainingen
In het seizoen 2015-2016 is er een start gemaakt met het opzetten van clustertrainingen. Zo is er een mogelijkheid vanaf de D-junioren tot
een extra hordentraining op woensdag bij Rob Boelaard. Jeugdatleten die dat willen, kunnen de looptrainingen voor midden en lange afstand
op maandag en/of vrijdag volgen bij Frans v.d. Kolk. De voorwaarde is dat de CD-junioren wel de algemene training blijven volgen.
Trainerswisselingen
Begin 2015 ontstonden er, vooral bij de C-junioren, wat trainersproblemen. Lennox Vellema en Robin Theunissen moesten, na een korte
periode als trainer, plotseling stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. Shelley v.d. Kolk, die toen nog stage liep, werd toegevoegd als
trainster bij de C-jeugd. Na haar stageperiode heeft zij hieraan geen vervolg gegeven. Via Martien is na enige tijd Nikki Rodenburg,
gewaardeerd oud-trainster van de vereniging, aangetrokken als nieuwe hoofdtrainster. Via Nikki is Tara v. Schie als trainster toegetreden tot
het trainerscorps. Gezamenlijk hebben zij nu de C-junioren onder hun hoede.
Terugkeer Rob Boelaard en Carolien Adrichem
Na goed overleg met betrokken trainers en bestuursleden zijn medio februari Rob Boelaard en Carolien Adrichem weer teruggekeerd bij de
vereniging. Zij hebben de B-junioren onder hun hoede genomen. Daarnaast ook wat estafetteploegen en een algemene hordentraining. Het
bestuur is verheugd over deze ontwikkeling, vooral gezien de enorme betrokkenheid van beide trainers.
Huidige trainersverdeling junioren
De trainersverdeling ziet er per 31.12.2015 als volgt uit. Voor de nieuwe trainingstijden, zie website.
Leeftijdscat.
D-junioren
C-junioren
B-junioren
Meerkamp/Senioren/A-junioren

Hoofdtrainer
Sebastian Schijffelen
Nikki Rodenburg
Rob Boelaard
Ruud Waayer

Trainers
Julia Haver & Noëlle Kreijsig
Tara v. Schie & Isri Bakker
Carolien Adrichem
-

* Martien Martens is overall trainer en verzorgt over de gehele lijn werp- en algemene trainingen. Hij is dus trainer voor C-B en A-junioren,
alsook voor senioren die willen meetrainen.

Competitie
De competitie was dit jaar goed bezet door de AV DEM leden. Bij de pupillen namen gemiddeld 80 van onze atleten deel per
competitiewedstrijd en in totaal hebben er we als vereniging zestien ploegen ingeschreven bij de junioren, senioren en masters.
Verdeling aantal ploegen over de leeftijdscategorieën.
D-junioren
3 meisjesploegen
2 jongensploegen
C-junioren
2 meisjesploegen
2 jongensploegen
B-junioren
1 meisjesploeg
1 jongensploeg
A-junioren
1 meisjesploeg
Senioren
1 damesploeg
1 herenploeg
Masters
1 damesploeg
1 herenploeg

2.3

TCRA – Technische Commissie voor Recreatieatletiek

Algemeen
De Technische Commissie voor Recreatieatletiek (TCRA) richt zich op de recreatieve loopsporttraining en loopsportwedstrijden op de baan,
de weg en in het duin. De TCRA heeft in 2015 drie keer vergaderd. De vergadering heeft tot doel de onderlinge afstemming, saamhorigheid
en samenwerking tussen de trainers van recreatieve atleten te vergroten.
Workshops
In 2015 heeft de TCRA diverse workshops georganiseerd. In januari was er een workshop voor het maken van (jaar)plannen. Niet alle
trainers hebben dit onderdeel in hun opleiding gehad, en het bleek een nuttige workshop te zijn. De workshop is onderdeel van het
opleidingsaanbod van Atletiekunie. Deelnemende trainers ontvingen licentiepunten voor deze workshop.
In het najaar is twee keer een workshop Chi Running georganiseerd. Chi Running is een hardlooptechniek waar in toenemende mate
belangstelling voor komt. Er was veel belangstelling voor deze workshop, waar zowel atleten als trainers aan hebben deelgenomen. Voor de
trainers waren ook hier licentiepunten te verdienen.
Start to Run
Ook in het afgelopen jaar is Start to Run georganiseerd. Start to Run is een evenement van Atletiekunie dat in maart en in september wordt
georganiseerd. Het project duurt zeven weken, waarna DEM enkele weken gratis doortrainen aanbiedt. Daarnaast is het voor de deelnemers
mogelijk om ook op de baan te komen trainen. In 2015 nam het aantal deelnemers aan Start to Run in Beverwijk significant af. Na de
september-cursus bleven er drie nieuwe leden over.
Op dit moment wordt onderzocht of Start to Run in de huidige vorm moet blijven bestaan. Zolang er geen alternatieven zijn, gaan we nog op
de oude voet door.
Trainerssamenstelling TCRA
De samenstelling van de TCRA in 2015: Ans Duin, Annelies van den Nieuwendijk, Els Sondervan, Ralph Apeldoorn, Theo van Grevenhof,
Mart van Hoolwerff, Martin van Noort, Olaf Oerlemans, Frans Remmers, Bert Vink.

3. Jaarverslag 2015 Werkgroep Communicatie & Public Relations (WCPR)
De werkgroep WCPR is een mooie naam voor de redactie van AV DEM. Onze werkgroep houdt zich op de achtergrond hoofdzakelijk bezig
met de website www.avdem.nl en sociale media om alle berichten, voornamelijk nieuws, te plaatsen. Afgelopen jaar zijn dit er erg veel
geweest, wat natuurlijk goed is voor de public relations. Afgelopen jaar is er besloten niet actief nieuwe leden te gaan werven, maar voor 2016
gaan we dit weer wel doen.
De website, die onder andere het gezicht van DEM naar buiten toe is, was in 2015 aan vernieuwing toe. Dit moest gedaan worden om
verschillende redenen. De website van DEM moest ook gelezen kunnen worden op mobile devices, zoals tablet en telefoon. Ook de
beveiliging van de website was een reden om de website te vernieuwen. De technische vrouw hierachter was Marloes de Heer, die het
leeuwendeel van de migratie voor haar rekening heeft genomen. De overige leden van de WCPR hebben hand- en spandiensten verleend bij
het overzetten van alle data van de oude site naar de nieuwe site.
De WCPR was ook actief richting de regionale dagbladen toe met het aankondigen van wedstrijden of voor het plaatsen van een verslag van
de wedstrijden. Ook proberen we regelmatig berichten te plaatsen op de sociale media zoals facebook.
Het komende jaar zullen we deze activiteiten blijven continueren waarbij we wel willen opmerken dat er input moet komen van trainers, leden
en ouders.
Doelstellingen 2016
Komend jaar proberen we elke maand een nieuwsbrief uit te sturen naar de leden waarin we een kleine terugblik doen over de afgelopen
maand en een vooruitblik geven van de activiteiten van de volgende maand.
Ook hiervoor zijn we afhankelijk van de input, die we als redactie krijgen van ouders, trainers, leden en bestuur.
Werkgroep WCPR
Ruud Riksman

4. Jaarverslag 2015 Werkgroep Accommodatie Zaken (WAZ)
Afgelopen seizoen heeft WAZ diverse werkzaamheden uitgevoerd en uit laten voeren.
Ook hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld voor WAZ tijdens de grote belronde voor vrijwilligers. Slechts een enkele vrijwilliger hebben
we kunnen inzetten omdat gebleken is dat er eerst nogal wat professionele klussen aan het clubgebouw uitgevoerd moesten worden.
Vanwege diefstallen in het clubgebouw is er een lockerkast aangeschaft met 10 kastjes. Tijdens trainingen en andere activiteiten kunnen
daarin waardevolle artikelen in opgeborgen worden. De meeste trainers hebben een sleutel van een van de kastjes. Kastje nummer 1 wordt
gebruikt als noodkastje: hierin vind je beveiligingsplannen, adressen en telefoonnummers.
Door de klussenploeg (dinsdagochtend) zijn er vele reparaties en onderhoudsklussen uitgevoerd aan het gebouw en de materialen voor
trainingen en wedstrijden. Veel horden zijn van nieuwe latten voorzien en heel veel speren zijn weer voorzien van nieuwe grepen. Daarnaast
zijn ook een aantal nieuwe trainingshorden aangeschaft. Op de containers is, richting Spoorsingelzijde, een nieuw reclamebord voor DEM zelf
geplaatst. Het schilderwerk binnen, van het jaar daarvoor, is verder afgemaakt door de klussenploeg. De baanverlichting heeft nogal wat
storing gehad, maar is gelukkig, na melding, goed door de SSB opgepakt. Ook aan het riool zijn verbeteringen aangebracht, maar hebben
nog niet voor de volle 100% resultaat opgeleverd. Daar wordt nog aan gewerkt.
Van de voetbalvereniging Beverwijk hebben wij, als relatiegeschenk, een nieuwe startersunit gekregen. Deze is al meerdere malen, tot grote
tevredenheid, gebruikt.
In de hal is een ideeënbus opgehangen en in de kantine is een 'nieuwe' sleutelkast geplaatst.
De oude staande witte kasten hebben een mooie andere plek gevonden: in de keukencontainer en de krachtruimte.
Een tweetal slechte ramen (kantine en bestuurskamer) zijn vervangen en daarbij is de slechte staat van de kozijnen gebleken.
Omdat het weer eens noodzakelijk is gebleken dat het gebouw weer een kwastje nodig had, hebben we Jeroen Wilbrink (schilder) bereid
gevonden hierin een grote rol te spelen. Echter hij wilde geen aanvang laten maken met de klus voordat de kozijnen op veel plaatsen
vervangen zouden zijn. Een controle hierop heeft geresulteerd in een controle op het gebouw: kozijnen moesten vervangen worden, het dak
had hoognodig nieuwe bedekking nodig, onder de deuren aan de voorzijde van het gebouw bleek de fundering in zeer slechte staat te zijn.
Als vervolg op deze actie kwam ook nog de verzekering die nogal wat aanpassingen en onderhoud eiste aan het gebouw.
Resultaat: er is een nieuwe dakbedekking gelegd, de afvoerputten aangepast, de regenpijpen aan de onderzijde verstevigd, de kozijnen zijn
op veel plaatsen vervangen, buitendeuren zijn aangepast, de zijdeur naar de keuken is vernieuwd, de afzuiginstallatie is volledig schoon
gemaakt, elektrische verbeteringen zijn aangebracht, de boeidelen zijn vervangen door trespa. Dat laatste houdt in dat hier bijzonder weinig
onderhoud meer nodig is. Achter de trespa is de isolatie danig verbeterd.
Nu moet er nog een belangrijk stukje werk geleverd worden aan deuren en kozijnen: schilderwerk! Hiervoor gaan we op zoek naar vrijwilligers
die daar in de lente 1 of 2 dagen mee willen helpen. U kunt zich ook nu al aanmelden.
Werkgroep Accommodatiezaken
Henk Martens

5. Jaarverslag Werkgroep Kantine Activiteiten 2015 ( WKA)
De werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers met een harde kern. Deze mensen zijn eigenlijk onmisbaar bij onze vereniging. Maar het is
niet zo dat je onmisbaar bent. Wat veel belangrijker is dat je met vele handen er voor kunt zorgen dat er voldoende capaciteit is om voor de te
organiseren activiteiten en wedstrijden mensen te vinden die dit met elkaar voor de vereniging willen doen. Daarom is het juist zo fijn dat we
afgelopen jaar dit allemaal met zijn allen weer voor elkaar hebben kunnen krijgen. Ook de mensen die wij kunnen inzetten voor een dag of
een paar uurtjes zijn dan ook zeer belangrijk.
Een groot woord van dank gaat dan ook naar allen die afgelopen jaar de handen uit de mouwen hebben gestoken en tijdens wedstrijden en
activiteiten de kantine hebben gedraaid.
De inkopen voor de kantine werden afgelopen jaar ook weer gedaan door Siem, Jacques en Ella. Deze mensen gaan bijna elke
vrijdagmorgen inkopen doen en dat mag best vermeld worden.
Ook heel fijn is dat er jeugdleden bereid zijn gevonden, om onder het mom van de maatschappelijke stage, tijdens de wedstrijden op de baan
rond te gaan met koffie en thee. Waarvoor dank en we spreken de hoop uit dat dit volgend seizoen een vervolg krijgt.
Met Pasen en Kerst is er weer de Kien georganiseerd en het moet even gezegd worden dat de Kinderkien een bijzonder goed gevulde
kantine opleverde. De opzet is dan ook dat er veel plezier is en een leuke bijkomstigheid is nog een aardige bijdrage voor de clubkas.
Met dank aan Jacques en Ella die dit met veel plezier organiseren. Wel moet mij even van het hart dat de volwassen Kien misschien in een
ander jasje gegoten moet gaan worden daar hier de opkomst niet zo groot is. Maar het plezier is er niet minder.
De klaverjasavonden werden ook weer met veel enthousiasme georganiseerd en er was een gezellige opkomst.
Ook afgelopen jaar heeft Jacques weer de Grote Club Actie aangestuurd. Dit resulteerde weer in een enorm bedrag voor de leden en de
clubkas, waarvoor wederom dank !
Bij de jeugdactiviteiten hebben wij ook de nodige ondersteuning verzorgd in de vorm van het bakken van de overheerlijke DEM patatjes,
hamburgers en de inkopen die hiervoor nodig waren.
Aan het begin van dit jaar ( 8 januari 2016) hebben wij een Nieuwjaarsreceptie georganiseerd waar een schrijnend aantal mensen op afkwam.
Heel gezellig was het voor de aanwezigen, maar een van de doelen is toch, om iedereen even de gelegenheid te geven elkaar de beste
wensen te doen. De uitnodiging was ruim van te voren verzonden via Nieuwsbrief en stond op de website en Facebook. Als U dit leest en
hier nog ideeën over heeft hoe het anders kan, dan horen wij dat graag.
Tot slot wil ik iedereen van de werkgroep bedanken voor hun inzet en spreek de wens uit dat wij ook voor het volgend seizoen weer een
beroep mogen doen op hun vrijwillige inzet. Zonder deze mensen kan een vereniging niet draaien. U kunt altijd informatie inwinnen bij ons
over een helpende hand, als U die over hebt, en dan vertellen wij U graag wat U voor DEM kunt betekenen. Wij zien U graag in de kantine
van DEM.
Werkgroep Kantine Activiteiten
Paula Polman

6. Jaarverslag 2015 Werkgroep Wedstrijd Organisatie_Weg (WWO_W)
5e DCD loop d.d. 9mei 2015
De 5e DCD loop was ook dit jaar een groot succes. Onder leiding van Suzan van Oost werd er door het organisatieteam een strak evenement
neergezet waarbij diverse verbeterpunten t.o.v. van de vorige editie waren doorgevoerd. 362 deelnemers (een nieuw deelnemersrecord)
wisten de weg naar de atletiekbaan waar de start en finish waren gesitueerd. De winst op de hoofdafstand van 10 km ging resp. naar Ronald
Poel (34.09) en Nienke Kluft (40.56) Vermeldenswaard was het optreden van Stan Niesten op de 5km die hij met overmacht in 14.52 naar
zich toe trok.
34e Tata Steel Marquetteloop d.d. 28 juni 2015
Onder goede weersomstandigheden (met uiteraard weer veel wind) kwamen 1704 deelnemers naar Heemskerk voor de diverse afstanden.
De 3300 meter kreeg dit jaar veel input door deelname van het Kennemer College in het kader van het Run2befit programma. De
hoofdafstand over 21,1 km werd een prooi voor Timothy Karanu in 1.10.36 bij de mannen senioren terwijl Sharon Tavengwa de winst bij de
dames opstreek in 2.21.22. Na de 35e Marquetteloop op 26 juni a.s. stopt een groot deel van het organisatieteam met hun werkzaamheden.
Daarom een dringende oproep aan de DEM leden om de vrijgekomen plaatsen in het organisatieteam op te vullen zodat de Marquetteloop
voor onze vereniging behouden blijft!!!
35e Runnersworld Cross d.d. 29 november 2015
Onder extreme omstandigheden (code oranje afgegeven door KNMI) kregen de 362 deelnemers een echte uitdaging voorgeschoteld. Met wat
kleine aanpassingen i.v.m. de tegelijkertijd georganiseerde Beach Battle gingen de deelnemers de strijd met de elementen aan. De 10,4 km
werd een prooi voor Zac Freudenberg in 37.42 terwijl Anouk Claessens op de 6,0 km bij de dames oppermachtig was in 24.07. Ook hier
stoppen de 3 organisatoren na de 36e Cross op 27 november a.s. met hun werkzaamheden. Dus wederom een oproep aan de DEM leden
om de ontstane vacatures in te vullen!!!
Werkgroep Wedstrijd Organisatie_Weg
Rob Kleine

7. 2015 Jaarverslag Jeugdcommissie (JC)
In het jaar 2015 hebben er veel veranderingen plaats gevonden. Zo zijn er een aantal ervaren leden mee gestopt. Dat om verschillende
redenen. Leden die er al vanaf het begin in zaten en ondertussen te oud werden en toe waren aan nieuwe uitdagingen. Leden die gingen
studeren en daardoor afscheid namen van DEM of leden die in hun examenjaar zaten het niet meer konden combineren. Zo is ook de
voormalige voorzitter Sebastian Schijffelen afgetreden en is aan een nieuwe bestuursfunctie begonnen. Isri Bakker heeft zijn plaats
ingenomen als voorzitter van de Jeugdcommissie. Zij had daarvoor al anderhalf jaar meegelopen in de jeugdcommissie. Zij zal proberen deze
taak zo goed mogelijk over te nemen.
Doordat er in een hele korte tijd veel mensen uit de Jeugdcommissie zijn gestapt, was het dus van belang om nieuwe mensen te vinden. De
jeugdcommissie heeft dus nu een totaal vernieuwde samenstelling, maar deze is nog niet compleet en het heeft tijd nodig om iedereen in te
werken.
De activiteiten van het afgelopen jaar waren:




Night at the Museum thema weekend
Spelletjes middag
Sinterklaas activiteit

Over deze activiteiten hebben we achteraf veel positieve berichten ontvangen. Dus deze activiteiten mogen we wel als geslaagd
bestempelen. Deze enthousiaste feedbacks geven ons veel voldoening en energie om ook a.s. jaar weer een aantal leuke activiteit neer te
zetten.
Jeugdcommissie
Isri Bakker

