
 

 

AGENDA - definitief 

 
 
 
Geachte leden, 
 
U wordt uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van R.K.H.A.V. op 
 

Dinsdag 4 juni 2019 om 19.30 uur in het clubgebouw 
 

Leden jonger dan 16 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door de ouders. 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
 

3. Ingekomen stukken 
 

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2018 
 

5. Vaststelling jaarverslagen bestuur en commissies 

• jaarverslag Bestuur 

• jaarverslag Invictus  

• jaarverslag Kantine/Bar 

• jaarverslag Technische Commissie 

• jaarverslag Trainers  
 

6. Vaststelling jaarverslag penningmeester: 
a) Jaarrekening 2018 
b) Verslag kascommissie 
c) Vaststellen contributie 2019 

 
7. Invulling kascontrolecommissie/notulencommissie 

 
8. (Her)verkiezing bestuursleden  

 
In de voorbije weken stelden verschillende personen zich kandidaat als bestuurslid.  
De eerste bestuurstermijn van Monique Allefs & Peggy Pauwels eindigde in september 2018. 
Martin Lelie beëindigt vanavond zijn bestuursmandaat.  
 
8.1 Herverkiezing Monique Allefs en Peggy Pauwels 
De eerste bestuurstermijn van Monique Allefs en Peggy Pauwels eindigde eind september 
2018. Beide bestuursleden willen een tweede bestuurstermijn aangaan en stellen zich 
verkiesbaar.  
 
8.2 Verkiezing nieuwe bestuursleden 
In de voorbije weken hebben vijf personen zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Carlo 
Thilleman, Frédéric Orban, Sasja de Bruijn, Henk Gerritsen en Sofia Bouzoumita stellen zich in  



 

 
 
de bijgaande agendastukken voor. Een breed draagvlak en het vele wachtende werk vraagt 
om een groot bestuur. Om die reden wordt voorgesteld alle kandidaten in het nieuwe 
bestuur te verkiezen.  
 

9. Vrijwilligers 
 

10. Rondvraag 
 
 
 
Wij rekenen alvast op uw aanwezigheid, 

 
 
 
      Namens het bestuur, Martin Lelie, voorzitter RKHAV 
 

  
 
 
Om 21:00 uur wordt de vergadering afgesloten en bieden Martin en Kristien Lelie u een hapje en 
drankje aan vanwege hun 25-jarig huwelijksjubileum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGENDASTUKKEN 

 

 

5.1 Jaarverslag BESTUUR RKHAV 2018-2019 

 

Samenstelling bestuur: 

 

Tijdens de vorige algemene vergadering werd het bestuursmandaat van onze voorzitter Martin Lelie 

met één jaar verlengd. Daarnaast werd Ruud van Leest als nieuw bestuurslid verkozen. Samen met 

Monique Allefs en Peggy Pauwels bestond het bestuur uit vier personen. Martin Lelie vervulde de rol 

van voorzitter en Monique Allefs de rol van secretaris. Formeel is er geen penningmeester. De 

financiën werden onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door Carlos Weemaes. Hij 

vraagt de vereniging om naar een nieuwe penningmeester uit te zien. 

 

Het bestuursmandaat van Monique Allefs en Peggy Pauwels verliep formeel eind september 2018. Zij 

stellen zich voor een tweede termijn herverkiesbaar. Martin Lelie stopt op 4 juni 2019 na zeven jaar als 

voorzitter van de vereniging en beëindigd zijn bestuursmandaat. Hij is niet herverkiesbaar.  

 

Algemene werking: 

 

Het bestuur kwam maandelijks bijeen om te vergaderen. Naast de gebruikelijke agendapunten werd 

vooral gewerkt rond het thema vrijwilligers. Ruud van Leest schoonde samen met Monique Allefs en 

Peggy Pauwels de verschillende databases op en voerde met verschillende coördinatoren 

verkennende gesprekken. Niet overal werden oplossingen gevonden voor de terecht geuite en 

gekende verzuchtingen. Met name de bezetting van de bar (kantine) blijft een zorg. Martin Lelie 

vervulde zijn rol als voorzitter door regelmatig tussen te komen in onderlinge conflicten en dergelijken. 

Tenslotte werden de reguliere vergaderingen van de VZA (Vereniging van Zeeuwse 

Atletiekverenigingen) bijgewoond. Alle bestuursleden vervulden hun functie zonder daarvoor enige 

vergoeding te vragen. 

 

Specifieke punten uit voorbije werkingsjaar: 

 

Het bestuur moest het voorbije jaar aandacht geven aan verschillende specifieke zaken. Allereerst 

was er de vernieuwing van de atletiekpiste in juli/augustus 2018. Door het warme weer liepen de 

werken uit tot medio september. Hierdoor moest de reguliere baanwedstrijd in het VZA-circuit worden 

afgelast en het zorgde voor problemen voor de trainingen. Een groep atleten week uit naar Terneuzen 

en bleef daar gedurende het seizoen plakken. Het was de directe aanleiding voor de besturen van 

RKHAV en AV Scheldesport om elkaar tweemaal te ontmoeten en te spreken over vormen van 

samenwerking. Na het vernieuwen van de atletiekpiste werd de baan heropend door de wethouder 

van sport Jean-Paul Hageman. 

Het herinzaaien van veld 5 in het voorjaar van 2018 gebeurde zonder vooroverleg tussen HVV en 

RKHAV. Hetzelfde gebeurde in september toen het veld opnieuw ingezaaid werd na een warme en 

uiterst droge zomer. Ook dit voorval vroeg de nodige aandacht van het bestuur. 

Eind 2018 organiseerde de Technische Commissie een jury-cursus. De cursus werd verzorgd door 

Ben Boidin onder auspiciën van de Atletiekunie. Het bestuur is zowel de TC als Ben Boidin bijzonder 

erkentelijk. 

Tenslotte waren er de nodige zorgen rond de organisatie van de wekelijkse trainingen. Om 

persoonlijke redenen stopten verschillende train(ster)s al dan niet tijdelijk/definitief. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.3 Jaarverslag KANTINECOMMISSIE RKHAV 2018-2019 

 

 

 In 2018 is de kantine bij 6 wedstrijden en 3 coopertests open geweest. Vanaf 2019 zal de bar niet 

open zijn tijdens de coopertest, dit i.v.m. zeer lage opkomst/opbrengst. Daarnaast heeft de kantine bij 

de Moerschanscross kantine op locatie gedraaid. Ook voor andere sport-gerelateerde bijeenkomsten 

werd de kantine gebruikt, te weten in de voorbereiding van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen en de 

Vestingcross.  

 

Helaas moeten wij als coördinators nog altijd constateren dat communicatie te wensen over laat. Dit is 

met name bij (ver-)huur een probleem.  

Reserveren van de accommodatie verloopt sinds enige tijd via de website van Invictus. Helaas wordt 

dit nog altijd slechts mondjesmaat teruggekoppeld. Ook van het gebruik binnen de eigen vereniging, 

door Invictus, en wellicht nog anderen (?) hebben wij geen overzicht. Naar ons idee is er daardoor 

onvoldoende zicht wat er wordt verbruikt en door wie. Gebruikers weten hun weg in de kantine naar 

glazen, kopjes en drank altijd wel te vinden. Helaas blijft de vuile vaat naderhand regelmatig op de bar 

of aanrecht staan en gaat afval zoals koffiegruis in de vuilnisbakken stinken/schimmelen. Vaak is niet 

meer te achterhalen wie de gebruiker was.  

 

Nieuwe aanwas van vrijwilligers blijft een probleem. Ilse was namens kantine aanwezig bij informeel 

overleg op 8 mei jongstleden. Daaruit bleek dat sommige van de nieuwe leden aangegeven hadden 

dat ze bij willen dragen aan kantinedienst. Echter dit is nooit naar ons gecommuniceerd waardoor er 

niets gebeurt. Inmiddels heeft Ilse eerste mailcontact gehad en hopelijk komen daar nieuwe 

vrijwilligers uit. Vraag om extra vrijwilligers blijft onverminderd staan. Verzoek aan websitebeheerder of 

er koppeling kan zijn bij inschrijfformulier. Op deze manier krijgen wij automatisch email als leden zich 

voor kantinedienst aanmelden.  

 

Daarnaast blijft de inkoop een punt van aandacht. Het blijft lastig inschatten wat er per wedstrijd nodig 

is. Ondanks zorgvuldige afweging bij de inkoop constateren we helaas toch dat veel goederen over de 

datum gaan. Daarnaast is ons assortiment nog altijd niet hetzelfde als dat van Novitas (en v.v.). 

Verzoek tot overleg met deze club wordt door Novitas niet op gereageerd, wat samenwerking niet ten 

goede komt. Wij willen daarom nogmaals dringend verzoek doen aan ons bestuur om Novitas 

nogmaals uit te nodigen voor een overleg. Daarnaast zouden wij het waarderen dat zij hun deel van 

de berging fatsoeneren. Wij doen moeite om alles netjes op te ruimen, hun voorraad staat overal neer 

gezet. Koelingen van beide organisaties zijn af te sluiten met eenzelfde sleutel, dus we zullen er 

beiden op moeten vertrouwen dat er niks bij elkaar genomen wordt, al dan niet per abuis. Navragen bij 

leverancier of dit veranderd kan worden? Plakkaten op de koeling zijn inmiddels geplakt. Graag 

ingang kantine voorzien van bordjes dat spikes niet toegestaan zijn.  

 

Schoonmaak:  

Tijdens ledenvergadering in 2018 is dit onderwerp ter sprake gekomen. Invictus heeft toegezegd het 

gebouw 2 keer per jaar te laten schoonmaken. Ons is onduidelijk of dit ook gebeurt en wanneer deze 

momenten zijn. Ook hier ontbreekt het aan samenwerking/communicatie met andere gebruikers 

waardoor wij de indruk hebben dat dit altijd voor ons is. Overigens zijn wij van mening dat niet iets is 

wat alleen door onze vereniging gedragen moet worden (financieel). Ook Novitas zou een bijdrage 

mogen leveren, natuurlijk in verhouding tot hun gebruik van de kantine. Ook is door vrijwilligers 

geconstateerd dat HVV onze kliko’s vult. Wat is hierover afgesproken?  

 



 

 

 

 

Tenslotte de belangrijkste boekhoudkundige cijfers …. Helaas waren bij het samenstellen van het 

verslag de cijfers over 2018 niet bekend.  

 

 inkopen omzet netto-inkomsten 

2015 3.649,78 6.905,26 3.255,48 

2016 3.493,28 6.193,15 2.699,87 

2017    

 

Mei 2019  

 

Ilse Bouwhuizen  

Vivian Quaak  

Carien Wijna 

 

 

5.4 Jaarverslag TECHNISCHE COMMISSIE RHAV 2018-2019 

 

In 2018 bestond de Technische Commissie van R.K.H.A.V. uit Gerard Arens, Piet Lossie, Hilde Hiel, 

Suzan Herman en Nicole van Eetvelt, De TC bestaat op dit moment uit 5 leden,  niet overdreven veel 

maar wel werkbaar. Zoals wij begrepen hebben zit uitbreiding er in 2019 aan te komen en wij zijn daar 

zeker gelukkig mee, mede omdat verjonging van de TC wenselijk is. 

 

Naast het organiseren van wedstrijden, is de TC ook mede verantwoordelijk voor het inschrijven van 

atleten voor wedstrijden en competities, het regelen en organiseren van jury-zaken en scholing van 

jurykorps, zorg dragen voor materiaalbeheer, indien nodig contacten met Gemeente onderhouden, 

samenspraak met regionale atletiekverenigingen en andere zaken die verband houden met de 

organisatie van wedstrijden. 

 

In 2018 werd door de T.C. een 12-tal wedstrijden georganiseerd, zowel baan/cross als wegwedstrijden 

t.w.:  

• 3 x een coopertest  

• 2 cross-wedstrijden: Krokusloop en de Moerschanscross de best bezochte cross in Zeeland, 

dankzij de deelname van Belgische atleten 

• 1 wegwedstrijd: de 25 km van Hulst. Een wedstrijd die kan rekenen op een vast aantal 

deelnemers, zeker ook uit het Vlaamse land, omdat het prima past in de voorbereiding voor 

deelname aan de  Marathon van  Zeeuws-Vlaanderen of van Rotterdam. 

• Het aangesloten blijven bij de SSP (Stichting Sport Promotie) is hierbij een must. 

• Wat ook op het programma stond was de baanwedstrijd tbv de Ir. Knaap-competitie (athletics 

champs) met daaraan vastgekoppeld een baanwedstrijd voor de overige categorieën, maar 

door het niet tijdig opleveren van de baan, moest deze worden geannuleerd. 

• De Clingse Bosloop en natuurlijk het Clubkampioenschap. 

• De Pinksterwedstrijden werden in 2018 wederom georganiseerd; ditmaal ook weer opgezet 

als een goede regionale wedstrijd, maar toch met een behoorlijk aantal deelnemers, waarbij 

toch nog altijd goede atleten uit Brabant en België aan de start verschijnen. 

• Ook in 2018 werd voor de derde keer een zwemloop georganiseerd, dit in samenwerking met 

de zwemclubs Koewacht de De Honte en dankzij de goede samenwerking van de 3 

verenigingen, wederom succesvol verlopen. 

 

 



 

 

 

• Daarnaast werd medewerking verleend aan 2 schoolsportdagen van de Katholieke 

basisscholen in Hulst, wat mede gezien moet worden als een promotioneel gebeuren voor de 

atletiek in Hulst. 

 

Wat zeker belangrijk was voor onze vereniging, was de renovatie van de baan in 2018. 

De planning was dat deze in de vakantiemaanden juli en augustus zou plaats vinden, doch door 

onvoorziene omstandigheden van de uitvoerder, liep dit meer dan een maand uit, wat tot grote 

ongemakken bij trainingen heeft geleid. De atleten moesten uitwijken naar de baan in 

Terneuzen, met alle gevaren van ledenbehoud van dien. Desalniettemin zijn wij blij, dat de renovatie 

in2018 heeft plaats gevonden; we kunnen er weerjaren mee vooruit. 

 

Ook in 2018 waren er wederom weer veel van onze atleten, die goede tot uitzonderlijke prestaties 

behaalden, dit niet alleen door hun eigen inzet, maar zeker ook door de goede begeleiding van hun 

trainers en coaches. 

Trainers en hulptrainers zorgen ervoor dat onze atleten en atleetjes zich kunnen bekwamen in de 

verschillende takken van de atletieksport. 

 

Daarnaast is ten behoeve van het organiseren van wedstrijden, de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk.   

We kunnen gelukkig nog altijd beschikken over een redelijk vaste jury-ploeg, maar het werd steeds 

moeilijker om met de huidige groep vrijwilligers een goede bezetting tijdens wedstrijden te realiseren. 

Vooral tijdens wegwedstrijden, waar vooral de veiligheid van de deelnemers in het geding is,  is dit 

goed merkbaar; niet alle belangrijke plaatsen kunnen dan door parcourswachters bezet worden. 

Het was noodzakelijk om een aantal nieuwe gediplomeerde juryleden erbij te krijgen, ook om te 

voorkomen dat we binnen afzienbare tijd met een tekort aan deskundige juryleden komen te zitten; 

ook de gemiddelde leeftijd van dit jurykorps nam de laatste jaren steeds maar toe; verjonging van het 

jurykorps kon niet meer uitgesteld worden. Interne opleiding vanuit de vereniging is sinds een paar 

jaar door de A.U. toegestaan en dit moet het gat gaan vullen in het tekort aan juryleden. 

In het najaar 2018 zijn definitieve afspraken gemaakt om aan een 9-tal leden van onze vereniging de 

opleiding als jurylid te gaan verzorgen; Ben, Suzan en ikzelf hebben hiervoor zorg dragen. Voor de 

toekomst is dit zeker belangrijk om wedstrijden in goede banen te leiden; met de uitbreiding van ons 

jurykorps moet dit zeker lukken. 

De komende jaren dienen vanuit de bestaande juryleden nog wedstrijdleiders/scheidsrechters en 

starters naar voren te komen, ter continuering van de “top”-jury van de vereniging. 

 

Ook blijven  we als TC  op zoek naar versterking, wat wellicht in 2019 gaat lukken; daardoor wat 

verlichting in de taken en anderzijds om ook vernieuwing in deze commissie te bewerkstelligen.  De 

deskundigheid, inzet en betrokkenheid van de leden van de TC  zullen het wedstrijdgebeuren zeker in 

goede banen  leiden, ook voor de komende jaren. 

 

Op dit moment zijn de direct vacante taken een voorzitter voor de TC . 

 

Tot slot hoopt de TC, dat de goede samenwerking met bestuur, trainers, commissies en leden de 

komende jaren kan worden voortgezet. 

Met de beoogde uitbreiding van de bestuursleden van RKHAV moet dit zeker lukken. 

 

 

Namens de Technische Commissie van RKHAV, 

Gerard Arens  

 

 



 

 

 

5.5.1 Jaarverslag MILA-groep (volwassenen) 2018-2019 

 

 

Afgelopen jaar namen 40 verschillende mensen deel aan de trainingen bij de MILA-groep 

(volwassenen). De maandagavonden werden iets minder druk bezocht dan de woensdagen. Op 

maandag komen er meestal 5 tot 10 personen trainen, op woensdag is dit veelal 12 tot 18 personen. 

 

Enkele opmerkelijke prestaties:  

Job de Feijter en Saartje de Deckere hebben beide de Zeeuwse crosscompetitie gewonnen in hun 

categorie. Verder heeft Chris de Smith een paar uitstekende prestaties neergezet tijdens diverse NK’s. 

Nog een paar prestaties die, ondanks dat ze niet echt atletiek gerelateerd zijn, toch de moeite van het 

vermelden waard zijn: Saartje de Deckere is onlangs Belgisch kampioene geworden op de 

reuzenslalom (skiën) en Joris Zaman wist zich in augustus 2018 tijdens de Iron Man van Maastricht te 

kwalificeren voor de Iron Man van Hawai(!) afgelopen oktober. De Iron Man van Hawai werd 

ondertussen eveneens met goed gevolg afgewerkt! 

 

Verder wordt er door de leden van de groep diverse wedstrijden gelopen zoals marathons, trails en 

diverse wegwedstrijdjes. 

  

Benny Thuy 

Chris de Smith 

 

 

5.5.2 Jaarverslag PUPILLEN 2018-2019 

 
Onze pupillengroep bestaat momenteel uit 41 atleetjes (en een aantal die proeftrainen). Zeventien 

ervan zitten in de wedstrijdgroep, doen mee aan wedstrijden in de zomer en winter en trainen op  

maandag en woensdag. 

 

De trainingen worden op maandag begeleid door 2 of 3 trainers. Op woensdagen hebben we met hulp 

van telkens 2 ouders een begeleiding van 8 personen 

 

De wedstrijden worden altijd begeleid door trainers en ouders. Zij zorgen voor de warming-up, 

startnummers en letten erop dat iedereen op tijd bij het juist onderdeel is. 

 

 

 

In de winterperiode sluit een aantal pupillen aan bij de linietraining op de zaterdagochtend. 

 

Naast trainingen organiseren wij een paar keer per jaar een leuke activiteit voor onze pupillen, 

waaronder de Sinterklaasviering met speurtocht en een leuke meestal wateractiviteit net voor de 

zomer vakantie. Ook bij deze activiteiten krijgen we altijd voldoende hulp van de ouders.Al veel 

hebben we kunnen doen dankzij een sponsor. 

Verjaardagen worden voortaan één keer per maand gevierd voor alle kinderen die in die maand jarig 

zijn geweest. Ze verzorgen dan samen de traktatie. Reden hiervoor is dat we te veel snoep e.d. niet 

willen stimuleren en ouders niet op kosten willen jagen door voor 40 kinderen een traktatie te moeten 

kopen. 

 

Ook dit jaar zijn er tien A2 pupillen die overgaan naar de junioren. De helft van deze groep bestaat uit  

wedstrijdkinderen. Waar kunnen zij straks aansluiten? 



 

 

Nu we een grote groep pupillen hebben zouden we het fijn vinden wat meer materiaal ter beschikking 

te hebben. We denken hierbij aan: 

vortex 

• 2 kg kogels 

• medicinballen 11/2 kg 

• gekleurde schuimblokken met schuine kant 

• 3 punt startblokken voor pupillen 

 

Verder zouden we graag een ander afdekzeil over de verspringbakken zien. Het doek dat nu over de 

springbakken ligt, dekt het zand onvoldoende af. 

 

Ook willen we nogmaals aan de loopgroep vragen of ze - als wij aan de tribune zijde aan het trainen 

zijn op sprint of horde - opletten en niet telkens over de baan lopen of aan het hek oefeningen gaan 

doen. 

 

Verdere aandachtspunten: 

• een EHBO tas die mee de baan op kan(misschien ook handig tijden de crosstrainingen) 

• een rookvrije accommodatie 

• graag een regeling wat er wel niet gebruikt mag worden door scholen die sportdag hebben op 

het atletiekveld. Het materiaal wordt zonder overleg gebruikt. Het lijkt ons goed als er een 

borg gevraagd wordt om eventueel beschadigd materiaal te vervangen 

• de materialen van Novitas worden niet geordend opgeslagen. Elke week ligt materiaal van 

Novitas in de karren van RKHAV. Op maandag moeten we die telkens eerst leegmaken. 

• in het materialenhok staan bankjes van Novitas die haast nooit gebruikt worden. Kunnen die 

ergens anders worden opgeslagen of opgestapeld? Dit zou heel wat meer ruimte geven. 

 

Namens de pupillentrainers, Saskia Hemelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 (Her)Verkiezing bestuursleden 

 

 

Het bestuursmandaat van Martin Lelie verloopt in juni 2019. Na zeven jaar stelt hij zich niet opnieuw 

verkiesbaar.  

 

 

8.1 Herverkiezing bestuursleden 

 

Het bestuursmandaat van Monique Allefs en Peggy Pauwels verliep in september 2018. Beiden zijn 

bereid een tweede bestuurstermijn t/m september 2021 in te vullen. Hierover moet worden gestemd. 

Het bestuursmandaat wordt verlengd wanneer het aantal “ja-stemmen” 50% + 1 is. 

 

 

8.2 Verkiezing bestuursleden 

 

Met het eindigen van het bestuursmandaat van Martin Lelie bestaat het bestuur nog uit drie leden: 

Monique Allefs, Peggy Pauwels en Ruud van Leest. Het is noodzakelijk het bestuur uit te breiden. 

Gezien de noden binnen de club is een breed (groot) bestuur aan te bevelen. In de voorbije weken 

stelden zes personen zich kandidaat. Na met hen gesproken te hebben, stelt het huidige bestuur hen 

met een positief advies aan u voor. U wordt gevraagd voor elke kandidaat afzonderlijk te stemmen. 

Elke kandidaat-bestuurder verkrijgt het bestuursmandaat wanneer het aantal “ja-stemmen” 50% + 1 is. 

 

N.B. volgens de statuten bepaalt het nieuwe bestuur wie voorzitter, secretaris en penningmeester 

wordt. De rolverdeling is geen taak van de algemene ledenvergadering. Het nieuw verkozen bestuur 

verdeelt de taken in een eerstvolgende bestuursvergadering 

 

 

Voorstellen Kandidaat bestuursleden 

 

Kandidaat 1: Carlo Thilleman 

 

Carlo wenst in het bestuur te komen om RKHAV toekomstbestendig te maken. Hiervoor moet e.e.a. 

veranderen. Deze veranderingen kunnen alleen plaatsvinden, als er voldoende leden zijn in het 

bestuur. Het mooiste zou zijn, dat het bestuur een afspiegeling is van de leden, zodat iedere groep 

wordt vertegenwoordigd. Carlo wil graag in het bestuur als vertegenwoordiger van de Technische 

Commissie (TC). Vooral het overleg tussen het bestuur, de TC, de kantinevertegenwoordigers, de 

vrijwilligers en de trainers is zeer belangrijk voor de vereniging. Daarnaast dient de communicatie naar 

de leden eenduidig, voldoende en correct te zijn. Carlo denkt hier een nuttige bijdrage aan te kunnen 

leveren.  

 

Kandidaat 2: Frédéric Orban 

 

Frédéric (Fred) Orban is 39 jaar en papa van Maxim (6).  Frédéric is getrouwd met Vicky en samen 

hebben zij nog een zoontje Matz (2). Frédéric woont over de grens in De Klinge. Maxim (6) is nog 

maar sinds kort lid geworden van RKHAV. Om twee redenen werd gekozen voor deze vereniging: 

enerzijds ligt Hulst het dichtste bij in vergelijking met de Belgische atletiekverenigingen, anderzijds 

heeft Nederland wat jeugdwerking betreft een betere reputatie dan België.  De focus van Frédéric ligt 

dan ook op het resultaat. 

 



 

 

 

Deze focus zet zich door in zijn werk. Frédéric is sinds 18 jaar werkzaam als politieagent in 

Antwerpen.  Sinds kort heeft hij de straat ingeruild voor het kantoor waar hij nu samen met enkele 

collega’s verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de in Antwerpen vastgestelde verkeersongevallen 

en waarbij hij - indien vereist - het onderzoek naar gevluchte bestuurders uitput.  Frédéric is dan ook 

gewend om zowel zelfstandig als in team te werken. Daarnaast is hij gewend om een werking te 

analyseren en indien vereist bij te sturen door constructief bij te dragen aan oplossingen.  Tot slot zijn 

doorzettingsvermogen, geduld en lef nog eigenschappen die hem typeren. 

 

Tijdens de laatste oudervergadering kwamen enkele opmerkingen naar boven omtrent de werking van 

RKHAV.  Op basis van deze opmerkingen gaf Frédéric zijn visie waarop hij werd gevraagd om toe te 

treden tot het bestuur.  In eerste instantie had hij dit op langere termijn gepland omdat hij, in 

vergelijking met mensen die al langer lid zijn van de vereniging, niet vertrouwd is met de werking van 

RKHAV.  Daarnaast zou het te gemakkelijk zijn om langs de zijlijn te blijven toekijken als hulp 

gevraagd wordt. 

 

Mocht Frédéric gekozen worden als bestuurslid van RKHAV, dan wil hij samen met de andere 

bestuursleden werk maken van een huishoudelijk reglement waarin de waarden en normen zijn 

opgenomen die de identiteit van RKHAV uitstralen.  Daarnaast wil hij mee werk maken van een 

sportief beleid waarbij de lijnen worden uitgezet door RKHAV maar waarbij elke categorie voldoende 

vrijheid krijgt om die lijnen op te vullen.  Dit sportieve beleid moet garant staan voor een vlotte en 

gecoördineerde overgang van pupil tot senior/master.  De identiteit van RKHAV gekoppeld aan het 

sportieve beleid moet er ook voor zorgen dat op het vlak van sponsoring en logistiek een project wordt 

voorgesteld  met als doel (extra) middelen te bekomen.  Last but not least wil Frédéric mee werk 

maken van een vlotte communicatie zodat iedereen weet wat ze mogen verwachten bij RKHAV.  Op 

de korte tijd dat Maxim bij RKHAV is aangesloten heeft hij naast de prachtige accommodatie heel wat 

menselijke warmte mogen ervaren van zowel ouders als vrijwilligers.  Het is dan ook zijn persoonlijke 

overtuiging dat er voor RKHAV nog heel wat potentieel is in Hulst en grote omgeving.  Zonder mensen 

geen resultaat. Laten we er samen voor gaan! 

 

Kandidaat 3: Sasja de Bruijn 

 

Sasja de Bruijn is de moeder van Tim die sinds 2011 lid is van de vereniging. Hierdoor is zij zich in de 

loop der jaren steeds meer gaan verdiepen in de vereniging. De laatste tijd houdt Sasja zich vooral 

bezig met o.a. de C/D competitie en kom zij knelpunten tegen. Dit heeft haar aan het denken gezet. 

Ze geeft aan deze knelpunten te kunnen negeren of er iets mee te doen. Al enige tijd komen er 

oproepen van het bestuur voorbij via de nieuwsbrief en dit heeft haar doen besluiten dat ze zich graag 

wil inzetten voor de club. Ze heeft ervaring opgedaan in de ouderraad op de lagere school als 

secretaris en de laatste jaren als voorzitter van de oudervereniging op het Reynaertcollege. Ze houdt 

van een uitdaging en hoopt  hierdoor een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de club.  

 

Kandidaat 4: Henk Gerritsen 

 

Henk Gerritsen is 39 jaar oud en nu bijna 10 jaar woonachtig in Hulst. Henk is getrouwd met Nathalie 

en samen hebben ze een zoontje van 4 jaar. Sinds september 2017 is hij lid van RKHAV. Henk is 

begonnen met werptrainingen te doen samen met Audrey de Beule. Sinds een jaar traint hij ook op 

sprint- en springonderdelen. Henk werkt als documentbeheerder bij Zeeland Refinery in Nieuwdorp. 

Van zijn 6e tot mijn 22e was hij lid van AV de Sprinter in Meppel en GVAV-Rapiditas/Groningen Atletiek 

in Groningen. 

 

 

 



 

 

 

 

Waarom stelt Henk zich kandidaat voor een bestuursfunctie? Al vanaf het eerste moment dat hij lid 

van RKHAV is, ziet Henk dingen waarvan hij denkt: dat kan beter/efficiënter. Hij snapt dat iedereen 

zijn best doet, maar ziet dat er een stuk coördinatie ontbreekt waardoor het lijkt dat zaken lukraak 

gedaan worden. Tijdens het gesprek dat Henk met het bestuur had, is naar zijn mening ook gebleken 

dat sommige elementaire functies van het bestuur op dit moment onvoldoende invulling krijgen. Hij is 

ervan overtuigd dat een betere structuur en communicatie naar de leden de club veel goed zal doen. 

Vorig jaar heeft Henk zich nog niet kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie omdat hij de club eerst 

wat beter wilde leren kennen. Nu is volgens hem het moment aangebroken dat het noodzakelijk is om 

het bestuur te gaan versterken. Daar wil hij graag aan meehelpen.  

 

Kandidaat 5: Sofia Bouzoumita 

 

Sofia wil graag haar steentje bijdragen in de club. De beste manier lijkt voor haar door in het bestuur 

te zitten.  

 

De dochter van Sofia, Xenia Kroonen, is al enkele jaren actief lid. Toen er gevraagd werd naar een 

vrijwilliger om sprinttraining te geven, heeft zij zich daarvoor opgegeven. Sofia vond het geven van de 

sprinttraining een mooie uitdaging. Om de techniek onder de knie te krijgen is zij een aantal keer gaan 

kijken naar de training van Michiel Willaert in Sint-Niklaas. Michiel staat haar altijd bij met advies 

wanneer zij vragen heeft. Want hoewel Sofia zelf nooit aan atletiek heeft gedaan, weet zij wel wat het 

is om fanatiek te sporten. Zelf heeft zij namelijk jaren judo beoefend, een sport die net als 

sprint explosief is. Om die reden kan Sofia elementen uit haar vroegere trainingen halen. 

 

Naast het training geven, merkt Sofia dat ze tegen een aantal zaken aanloopt. Ze vindt dat ze geen 

recht van klagen heeft als ze zelf niks doet om de dingen te veranderen. Vandaar haar stap om in het 

bestuur te gaan. Sofia wil onder anderen de sfeer in de club aanpakken zodat we meer een 

clubgevoel hebben, meer een eenheid zijn. 

 

Kandidaat 6: Sze Lee 

 

Sze Lee is geboren en getogen in Den Haag en heeft fiscale economie gestudeerd aan de Erasmus 

Universiteit te Rotterdam. 

In 2012 is zij samen met haar partner Ton Chan in Hulst komen wonen. Thon Chan is fysiotherapeut 

en werkt sinds acht jaar als acupuncturist in Hulst. Sze Lee heeft sinds 2015 een eigen bedrijf Care 

After Life dat de zorg van nabestaanden uit handen neemt en de afwikkeling van nalatenschappen 

doet. Ook werkt zij samen met notaris Stolker te Hulst.  

 

De oudste twee kinderen zitten sinds januari bij RKHAV en vinden het heel erg leuk. Ze willen daarom 

ook actief in de atletiek blijven meedoen en daar kan Sze Lee hen als moeder vooral in stimuleren en 

het beste uit de vereniging halen. Hun dochter van 5 is ook al enthousiast en kan niet wachten om 

mee te doen.  

 

Gezien haar fiscale en economische achtergrond stelt Sze Lee zich beschikbaar als penningmeester. 

Ze is ook bereid om de ledenadministratie te verzorgen.  

 

 

 


