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TRAININGSTIJDEN m.i.v. 1 oktober
Klatjes + Mini's:   VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh 
ABC-pupillen:  VR    17:00 - 18:00 uur - De Borgh  
CD-junioren:  WO  18:30 - 19:30 uur - De Knip
   VR    18:00 - 19:00 uur - De Borgh
B-junioren:  VR    19:00 - 20:30 uur - De Borgh
A-junioren + Senioren: VR    20:30 - 22:00 uur - De Borgh
   ZO    10:30 - 12:00 uur
AB-junioren + Senioren WO  19.30 - 21.00 uur - De Knip
Recreanten:  DI      20:00 - 21:30 uur - Droge Mark  
Lopers:   MA   19:30 - 21:00 uur  
   DI      20:00 - 21:00 uur
   WO   09:00 - 10:30 uur 
   WO   19:30 - 21:00 uur
   DO    19:30 - 21:00 uur
   VR     19:30 - 21:00 uur 
   ZA     vanaf 09:00 uur 

2  

INFORMATIEBLAD VAN  AV GROENE STER

ACCOMMODATIE:
Sportpark "DE KNIP",  De Knip 1, Zevenbergen,  0168-321938.

LEDENADMINISTRATIE:  Aanmelden en opzeggen schriftelijk bij: 
Anet van Hooydonk, Klompenmakerstraat 5, 4871 EM  Etten-Leur 
of via ledenadm@avgroenester.nl
Per 1/2 jaarlijkse acceptgiro. Over te maken naar: 
Rekening: NL26 INGB 0002 6876 16 t.n.v.  contr.rek.  AV Groene Ster
Betaling binnen 30 dagen. Voor iedere aanmaning worden
administratiekosten in rekening gebracht. 
Automatische overschrijving (per kwartaal) is mogelijk. 
Startlicenties worden in januari geïnd.

Opgericht dd. 19 augustus 1970

BESTUUR:
Vacant    Voorzitter    
Dorien van Someren Penningm.   Kristallaan 7a           0168-404934
Vacant   Secretaris     
Ruud van Leeuwen  Lid     Bouwensland 18          0168-324253
Kees Otten  Lid     J.J.Vorrinckstr.23             078-6410638
Marjolein de Vos  Lid     Melisblok 38          06-22291292

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Thuiswedstrijden  Dorien van Someren                            0168-404934

WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE (W.O.C.):
Ryan Smits  Materiaal            0168-326430
Dorien v. Someren  Thuiswedstrijden           0168-404934
Bert Tielen  Hoofdtrainer           0168-328301
Ruud Jacobs  Trainer            0168-329594

JEUGDCOMMISSIE:
Angela van Haaften, Anet van Hooydonk, Kees Otten.

JURYCOMMISSIE (JUCO) :  
Vacant                                                   

SPONSORCOMMISSIE / CLUB VAN 100:
Hester Aofsen, Sandra Leenheer. 

De contributie is per maand, maar wordt per half jaar geïnd. 
Bij aanmelding is ieder lid Euro 15,00 inschrijfgeld verschuldigd, 
zijnde kosten voor het lidmaatschap van de Atletiekunie. 

RESERVEREN KANTINE / VERGADERRUIMTE / ACCOMODATIE
via De Stichting, Dennis François:   reserveren@avgroenester.nl

KANTINECOMMISSIE:
Dorien van Someren                                                                                       0168- 404934
Raymond van Rijswijk            0165-322421

MEDIA INFO:  www.avgroenester.nl

CLUBBLAD REDACTIE:
Hester Alofsen     Kamillestaat 35 kopij                   0168-330315
Liesbeth van Oers     Korenbloem 23 Verspreiding    0168-325899

CLUBTENUE:     Jeanny van Kaam           0168-326427
     Meer informatie:  zie clubblad.

TRAINERS:
Dennis François  Senioren            0168-327997
Justin François  Senioren            0168-327100
Angela van Haaften  A-pupillen + D-junioren                      06-48245868 
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Ruud Jacobs  AB-junioren + Senioren          0168-329594
Ton Kapitein  Lopers            0168-325858
Stein van Kuik  C-junioren           06-51488097
Marian Roest  BC-pupillen            0165-314518
Ryan Smits  Recreanten           0168-326430
Bert Tielen  ABC-junioren + Senioren           0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Wesley Timmerman  D-junioren           06-10640841
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

CONTRIBUTIES:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     8,45  
Mini-pupillen     8,45
ABC-pupillen    9,00    7,50
CD-junioren  10,60  13,25
AB-junioren  14,30  13,25
Senioren / Masters  14,30  21,25
Recreanten  10,60 
Lopers   10,60  21,25
Gastleden       8,45  
Donateurs    2,70

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 

 
Het jaar 2016 is goed op gang gekomen en op allerlei fronten bruist het alweer van de activiteiten! Zo zijn onze 
atleten en atleetjes tijdens de regio-crossen weer goed vertegenwoordigd en een aantal van hen staan zelfs op de 
1e plaats in het tussenklassement. Verderop in Knipsels zal daar ongetwijfeld meer verslag van worden gedaan. 
 
Ook hebben een aantal masters op het NK-indoor weer acte-de-présence gegeven en meerdere medailles in de 
wacht gesleept. 
 
Groene Ster’s Got Talent staat al heel snel voor de deur. Na 3 succesvolle edities hopen we op 27 februari  weer 
een grandioze avond te organiseren voor jong en oud. Aanvang voor de jeugd t/m de D-junioren is 19:00 uur, de 
andere categorieën zullen om 21:00 uur beginnen. Inschrijven kan tot de dag zelf en iedereen is van harte welkom! 
 
Op maandag 29 februari vindt er een informatieavond plaats over de beginnerscursus voor recreatieve hardlopers. 
Ik hoop op een goede opkomst, zodat er weer een flinke opstapgroep aan de slag kan. 
 
Dan wacht 13 maart alweer onze clubkampioenschappen cross en de zondag erop de clubkampioenschappen 
indoor. 
 
Ook het jaarlijkse schoolatletiektoernooi komt eraan, op woensdag 20 april zullen diverse scholen uit Zevenbergen 
en omgeving hieraan deelnemen. 
 
Verder is de inschrijving voor het 40e Jeugdkamp  op 1, 2 en 3 april geopend. Een mooi jubileum dus we maken er 
dit jaar voor de kinderen een extra feestelijke weekend van natuurlijk! Schrijf dus op tijd in. 
 
Dan is er op maandag 14 maart om 20:00 uur weer onze jaarlijkse ALV waarvan u verderop in het clubblad de 
stukken zult vinden. Behalve het officiële gedeelte en de huldigingen e.d. zal er ook een presentatie worden 
gegeven over de vorderingen van de werkgroep ‘Bestuur’ die bezig is met de nieuwe structuur van de vereniging. 
Omdat deze werkgroep niet alleen het bestuur, maar juist ook alle leden op de hoogte wil houden is hieronder een 
brief geplaatst waarin het hoe en waarom is omschreven. Leest u dit eens door, het is belangrijk genoeg voor de 
toekomst van onze club! 
 
Namens het bestuur;  Kees Otten 
 
 
Informatie van de werkgroep Bestuur 

 
Velen van jullie zullen hebben vernomen dat er een werkgroep is, die zich tezamen met het bestuur inzet om grip 
te krijgen op veranderingen die momenteel in het verenigingsleven plaatsvinden en daarnaast het probleem “tekort 
aan vrijwilligers” willen inventariseren en mogelijk op te lossen. De werkgroep is oorspronkelijk ruim 1,5 geleden 
gestart en heeft op de Algemene Leden Vergadering van maart 2015 middels een presentatie aan de aanwezige 
leden een visie gedeeld waarmee verenigingen over het algemeen in de huidige tijd mee te maken hebben.                    
De werkgroep heeft in overleg met het dagelijks bestuur een format bestuursmodel opgesteld. In dit model zijn alle 
mogelijke functies beschreven, waarvan werkgroep en bestuur van mening zijn en waren, dat deze functies binnen 
AV Groene Ster van belang zijn en waar dus vrijwilligers voor beschikbaar zouden moeten zijn. Bestuursleden zijn 
moeilijk te vinden, er zijn weinig vrijwilligers binnen de vereniging die taken op zich willen nemen en zo kunnen we 
nog wel een aantal actuele problemen opnoemen. De maatschappij is onderhevig aan een veranderingsproces in 
wat een lid van zijn vereniging verwacht. De modellen zoals we al jaren gewend zijn, lijken verouderd.                         
Hoe motiveer je leden voor de gestelde doelen van een vereniging? AV Groene Ster is een atletiekvereniging, dus 
het lijkt evident dat we als leden de sport atletiek in de ruime zin van het woord willen beoefenen. Maar wat willen 
leden van een vereniging in deze tegenwoordige tijd? Hebben we behoefte aan wedstrijden, willen we 
nevenactiviteiten, willen we meehelpen als jurylid of als andere vrijwilliger? Laat staan, willen we überhaupt een rol 
als bestuurslid vervullen? In het verlengde daarvan moeten we ons dus ook afvragen of de huidige vrijwilligers 
binnen een vereniging, van het niveau jurylid t/m bestuurslid, tijd moeten blijven investeren in wedstrijden, 
evenementen en andere atletiek gerelateerde activiteiten. 
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VAN DE REDACTIE 

JURYNIEUWSBRIEF 

Staat onze atletiekvereniging er nu niet goed voor? Zeker niet, we hebben een stabiel ledenaantal, het 
trainerscorps is zeker toereikend voor het aanbieden van trainingen aan alle categorieën. De vereniging is 
financieel gezond, dus al met al meer dan voldoende positieve elementen. Er worden veel nevenactiviteiten 
georganiseerd. We beschikken over een prachtige accommodatie. Dus alle basisvoorwaarden voor een optimaal 
doel van een atletiekvereniging zijn voorhanden. 
 
De huidige werkgroep wordt thans gevormd door Jan van de Noort, Ton Beije, Natasja Beije, Maarten Kremers, 
Fred Lodder en Marcel de Jager. Deze groep overlegt vanzelfsprekend met het dagelijks bestuur over de 
voortgang van het proces. Wat houdt dit proces in? 
Op basis van het eerdere concept verenigingsmodel is de werkgroep aan de slag gegaan met het inventariseren 
van de problemen die de huidige vrijwilligers ervaren. Velen van jullie herkennen dit, immers er zijn een aantal 
bijeenkomsten gehouden, waarbij alle vrijwilligers zijn uitgenodigd welke problemen zij ervaren en wat zij als 
vrijwilliger als werkzaamheden voor de vereniging uitoefenen. Al deze zaken zijn door de werkgroep 
geïnventariseerd en samengevat. We herkennen soortgelijke problemen en hebben deze gecategoriseerd. 
 
Hoe gaan we nu verder? 
Vanuit alle positieve zaken die we herkennen, willen we de problemen aanpakken. Positiviteit is het credo.                   
We willen de leden ook zo goed mogelijk informeren in het proces. Een fase van bewustwording. Waar staan we, 
waar willen we naartoe en wat hebben we nodig om daar succesvol te geraken. Moderne mediakanalen zoals 
Facebook, website, internet zullen we hiervoor gebruiken. Dat er iets moet veranderen, dat is wel duidelijk.                      
De taken binnen de vereniging worden uitgevoerd door te weinig mensen. Er zijn (te) weinig vrijwilligers voor alle 
beschikbare functies. De werkgroep is nu begonnen met het trachten op te lossen van de meest belangrijke 
problemen die uit de eerder gehouden bijeenkomsten zijn gesignaleerd. Daar proberen wij als leden van de 
werkgroep de vrijwilligers ook zoveel mogelijk mee te helpen. Maar we gaan ook nieuwe vrijwilligers benaderen. 
Tijdens een inventarisatie vorig jaar zijn diverse leden telefonisch benaderd om na te gaan of we als verenging 
meer hulp van vrijwilligers kunnen krijgen. Dit gaat een vervolg krijgen, immers het moge duidelijk zijn dat we 
behoefte hebben aan vrijwilligers. Al is het de kleinste taak voor een half uurtje per maand of 1 activiteit per jaar, 
iedereen kunnen we gebruiken. 
 
We zijn als werkgroep dus heel druk bezig. Op korte termijn zullen leden en vrijwilligers verder worden 
geïnformeerd. De meest urgente problemen gaan we eerst proberen op te lossen. En we willen graag weten wat er 
bij de leden ook aan behoeften bestaan. Een zeer interessant proces en het uiteindelijke doel is om een vereniging 
te hebben waarbij wij het hoofd kunnen bieden aan alle ontwikkelingen waar we in deze tijd mee te maken hebben. 
Wij houden jullie op de hoogte! 
 
Marcel de Jager,  
namens de werkgroep Bestuur (Jan van de Noort, Ton Beije, Natasja Beije, Maarten Kremers, Fred Lodder) 
 
 
 

 
Sommige leden zitten met smart te wachten op de nieuwe voorzijde van Knipsels, omdat zij er met een mooie actiefoto 
op zullen staan. Voor februari en maart zijn er echter nog voldoende “’oude”’ omslagen, maar vanaf april zullen de 
meesten toch echt de nieuwe in de bus zien verschijnen. Nog even geduld dus….. 
Kopij voor de volgende Knipsels kan uiterlijk ZONDAG 13 maart worden aangeleverd via knipsels@avgroenester.nl 
  

De nieuwste jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via; http://bit.ly/244LuIq 
De volgende jurynieuwsbrief verschijnt op 30 maart 2016. 
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WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

CLUBKLEDING 

 
Datum 

 
Evenement Categorie Locatie 

27-02-2016  Groene Ster’s Got Talent Alle leden De Knip - Zevenbergen 
29-02-2016  Informatieavond opstapgroep Lopers De Knip - Zevenbergen 
13-03-2016  Clubcross Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 

14-03-2016  ALV Alle leden De Knip - Zevenbergen 
20-03-2016  Clubkampioenschappen Indoor Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
01 t/m 03-04-2016  Jeugdkamp ABC-Pupillen, CD-Junioren Loon op Zand 
20-04-2016  Voorronde schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 
31-05 t/m 03-06 ‘16  Avondvierdaagse Iedereen De Knip - Zevenbergen 
 
 
 

   
Wanneer je aan competitiewedstrijden meedoet, dan is het verplicht het clubtenue te dragen. Het zit niet alleen 
comfortabel, maar het is tevens een goede uitstraling van de club en dat is ook erg belangrijk. Zeker het 
trainingspak, gesponsord door Able2, is heerlijk om voor en na een wedstrijd lekker warm te blijven!  Voor de 
clubkleding en al uw vragen hierover kunt u terecht bij Jeanny van Kaam, 0168-326427. 
 
Artikel Prijs 

 
Artikel Prijs 

Top € 27,00    Tight kort – Dames/meisjes € 24,00  

Singlet € 27,00 
 

Tight middel – Dames/meisjes € 24,00 
Shirt € 36,00 

 
Tight middel – Heren/jongens € 24,00 

Trainingspak € 45,00 
 

Vlinderbroekje € 27,00 

   
Short (los vallend) € 23,00 

  

Aanbieding!   Donkergroene fleece trui  van € 35,00  voor € 20,00. 
  “Oude” tight kort voor € 15,00, “Oude” tight middel voor € 17,50. 
 

De leuke groene clubtruien met je voornaam op de rug kunt u zelf direct bestellen bij;  
Hewsprint Textieldrukkerij, Van Aerschotstraat 5, 4761 GE Zevenbergen, info@hewsprint.nl, 06-16795777. 

 
Zodra zij een aantal bestellingen hebben ontvangen, wordt de order uitgevoerd en kunt u de trui tegen contante 
betaling bij hen ophalen. De maten vallen groter uit dus houd hier rekening mee. De leverancier heeft geen 
pasmaten, maar even passen bij iemand die de trui al heeft, geeft een goede indicatie van de maat die je nodig 
hebt! 
 
Maat        prijs clubtrui*   meerprijs voornaam op achterzijde 

Heren/Dames en Dames ladyfit S t/m XXL  € 20,00   € 1,00 
Kinderen maat 3 t/m 11**   € 17,50   € 1,00 
kinderen maat 12 t/m 15**    € 18,00   € 1,00 
 
* Prijzen zijn inclusief 21% BTW en bedrukking van clublogo op 

de borst en AV Groene Ster op de mouw!  

**De truien in de kindermaten zijn van iets andere kwaliteit dan 

de volwassen maten anders zijn ze niet in dezelfde  

kleur groen te leveren! 
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ij de volgende 

klussen helpen 

wij je  graag:

ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 
ijij

klussen helpen 
ij

klussen helpen 

wij je  graag:wij je  graag:
KlusHulp

Formido Zevenbergen
Touwslagerij 22

Tel.: 0168-33 13 80

Formido Oudenbosch
Bosschendijk 203

Tel.: 0165-32 44 77

*Vraag naar de voorwaarden in de bouwmarkt.

Maandaanbieding: Bij aankoop van een Stormax- kast gratis* plaatsing!



 

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2015 

 

 
Datum:    23 maart 2015 
 
Aanwezig: 41 personen waaronder 3 bestuursleden t.w. Marjolein de Vos,  

Dorien van Someren en Kees Otten. 
 

Afwezig met kennisgeving: Ton Beije, Philly Brooijmans en Jan van Meer. 
 
Opening 

Marjolein de Vos opent om 20:30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

Notulen jaarvergadering 2014 

Leo vraagt of de kascommissie ook rekening  moet houden met de stichting. Dit hoeft niet. 
 

Paul van Raamsdonk vraagt waarom kosten m.b.t.  indoorwedstrijden zo hoog zijn. Indoorwedstrijden zijn altijd 
relatief duur i.v.m. zaalhuur en consumpties jury. Bij de indoorwedstrijd die we in januari altijd organiseerde werd 
de opkomst te laag, zeker gezien de kosten die eraan verbonden zijn. Bij de HIK moest ook altijd geld bij, daarom 
in 2015 voorlopig alleen nog de indoor clubkampioenschappen. 
 

Jaarverslag penningmeester 2014 

De penningmeester licht de cijfers toe. De lagere cijfers voor thuiswedstrijden worden veroorzaakt door de hoge 
kosten van de indoorwedstrijden in relatie tot de inkomsten (inschrijfgelden) hiervan. Er was een goede baromzet 
bij de finale schoolatletiek en de  ARWB wedstrijd. Ook de Rabobank actie, flessenactie, spaaractie Borgh en grote 
Clubactie hebben voor extra inkomsten gezorgd. 
 
Dennis vraagt: er zit verschil tussen inkoop en begroting barexploitatie. Dorien geeft aan dat er kosten in 
aankleding van de kantine en aanschaf diverse artikelen zijn gaan zitten. Volgend jaar zal er  door de 
penningmeester een specifiek overzicht m.b.t. de exploitatie van de kantine gemaakt worden. 
 
De contributie voor de 2e helft van 2014 moet nog worden geïnd. Oorzaak is het vele werk met het nieuwe 
administratiesysteem. Begin april zullen naar verwachting de rekeningen de deur uit gaan. 
 

Verslag kascommissie 

Mariette Kapitein leest het verslag van de kascommissie voor. De commissie heeft de boeken over 2014 
gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie heeft een positieve algehele indruk van de penningmeester. 
De boeken zijn met een positief saldo van 5782 euro afgesloten. Wel geeft de kascommissie nog wat 
aandachtspunten aan; 
 
-2e helft 2014 contributie is nog niet geïnd, dit kan tot een cashflow probleem leiden. 
-er is  een 40% lagere subsidie in 2015. 
-er is een lager ledental van 10% 
De penningmeester wordt door de kascommissie decharge verleend, evenals door de ALV. 
 

Vaststelling kascommissie 2015 

Mariette stopt met de kascommissie, Aad Poelenije biedt zich aan. 
 

Bestuursverkiezing 

Dorien en Kees zijn herkiesbaar en worden gekozen. Verder geen nieuwe aanmeldingen voor bestuursfunctie, 
wellicht 1 persoon in de toekomst. 
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In stemming brengen 

Contributie 2015;  
In het clubblad heeft het voorstel voor de nieuwe contributie gestaan. Op de contributie is alleen een indexering 
toegepast. Nieuwe contributiebedragen worden goedgekeurd door de ALV. 
 

Pauze 

 
Nieuwe structuur vereniging 

Marjolein vertelt dat de commissie nieuwe structuur vereniging nu een jaar bezig is en bijna klaar met hun werk. 
Verder is er een cursus geweest van de gemeente over het werven van meer vrijwilligers. De vraagtekens en de 
belactie hebben een prima resultaat opgeleverd. Dennis geeft hierna een presentatie over de nieuwe structuur van 
de vereniging namens de werkgroep. Uit de presentatie blijkt wel dat er veel taken zijn die nu niet zijn ingevuld. 
Ook kwam men een aantal namen erg vaak tegen in de diverse functies. Door een overbelast bestuur ontbreekt 
het vaak aan visie en tijd en kan dit ook tot een continuïteitsrisico leiden. Nu komt het er op aan de vrijwilligers 
verkregen uit de belactie op de juiste plaatsen in te gaan zetten in deze nieuwe structuur. Het bestuur ziet daarbij 
graag nog de hulp van de werkgroep, ondanks dat dit niet in hun scope staat. 
 
Justin vraagt om hoeveel mensen het gaat in deze nieuwe structuur. Dennis schat zo’n 150 mensen/taken met 
zeer  wisselende uurbelasting, afhankelijk van de taak. 
 
Albert de Vos vraagt of er informatie is ingewonnen bij de AU of andere verenigingen. Dennis antwoord dat dit niet 
echt is gedaan, maar dat hij wel weet dat diverse verenigingen dezelfde weg inslaan. 
 
Dennis geeft aan dat de nieuwe structuur een vlakke organisatie is waarin niemand de baas is. 
 
Aad geeft aan dat wellicht speed-daten met al die vrijwilligers helpt om snel de mensen op de juiste plaats te 
krijgen. 
 
Huldiging 

Helaas was Ria Buinsters niet aanwezig, zij is gestopt met haar functies JUCO en secretariaat.   
Ook Wim van Leest was niet aanwezig voor zijn 25-jarig jubileum. 
 
Toon Paulissen is 25 jaar lid en wordt gehuldigd. 
 
Anet van Hooijdonk is 40 jaar lid, 30 jaar trainster en 15 jaar ledenadministratie en wordt daarom in het zonnetje 
gezet. 
 
Frits Verhoeven is ook 40 jaar lid en wordt gehuldigd. 
 
Daphne Kapitein en Elsa Smits zijn gestopt als trainster en ontvangen bloemen en een cadeaubon. 
 
De Groene Ster Loop commissie is gestopt en krijgen ook bloemen en een cadeaubon. 
 
Henk van Alphen is na vele jaren gestopt als starter en wordt daarvoor gehuldigd. 
 
De aanmoedigingsprijs, het vogelkooitje, gaat dit jaar naar Jos Verdaasdonk. Hij krijgt deze omdat hij 80 jaar is 
geworden en nog steeds zijn rondjes meedraait. Ook bij de materiaalcommissie draagt hij zijn steentje bij. 
Opmerking van Jos: de leeftijd voor de lopers moet worden aangepast want er staat vermeld dat deze mee kunnen 
doen vanaf 18 tot 80 jaar!  Maak er maar tot 100 van. 
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Kampioenen: 

Justin; wordt gehuldigd voor het behalen van diverse kampioenschappen en ook nog met het behalen van een 
Nederlands record. 
 
Dennis; wordt gehuldigd voor zijn Nederlands kampioenschap outdoor Hoogspringen. Verder wordt nog opgemerkt 
dat Dennis volgend jaar bij het Europees Kampioenschap hoofdscheidsrechter bij het Hoogspringen zal zijn. 
 
Ruud: wordt gehuldigd voor zijn Nederlandse titels bij het Polsstokhoogspringen. 
 
Teun: wordt gehuldigd voor zijn Nederlandse titel op de Winter-Triathlon. 
 

Begroting 

Dorien geeft toelichting op de begroting 2015. Maarten vraagt of de punten van de kascommissie meegenomen 
gaan worden. Dorien antwoord bevestigend. 
 
Er komen diverse vragen over de inzage door onze leden en bestuur in de cijfers van de stichting. Marcel legt uit 
dat Dorien wel inzage krijgt en dat verder de stichting verantwoording aflegt bij de SWS (Stichting Waarborgfonds 
Sport). Zij beoordelen de boeken en geven aan de hand daarvan een positief of negatief advies. Dit is juridisch 
gezien voldoende, anders zouden ook leden van alle verenigingen waar de stichting contracten mee afsluit inzage 
kunnen eisen. 
 

Rondvraag 

Leo vraagt of de cursus verkeersregelaar i.p.v. per evenement niet per jaar gegeven kan worden. Dit schijnt te 
kunnen maar moet anders worden aangevraagd. Bestuur neemt dit mee. 
 
Mariette vraagt of er actie komt op de zorgpunten zoals aangegeven door de kascommissie. Antwoord is ja. 
 
Bert bedankt het bestuur voor zijn inzet van het afgelopen jaar. 
 

Sluiting 

Marjolein sluit de vergadering om 21:45 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit nog 
een drankje te nemen. 
 
Namens het bestuur, 
26 maart 2015. 
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Grando Keukens & Bad Zevenbergen
Blokweg 7A, 4761 RA Zevenbergen, tel: 0168-373700, www.grando.nl

Betaalbaar Keukendesign 

U  kiest voor kwaliteit, vakmanschap, design én 
groots voordeel!

Bij Grando Keukens & Bad gaan kwaliteit, vakmanschap en betaalbaar design altijd hand in 
hand. Met een ruime keuze uit vier verschillende keukencollecties én een zeer ruim aanbod in 
vele modellen badkamers, vindt u bij Grando gegarandeerd de keuken en badkamer van uw 
dromen. Daarbij kunt u altijd rekenen op deskundig advies op maat van de ondernemer zelf. 

Bezoek nu onze nieuwe showroom en profi teer bovendien van bijzondere aanbiedingen en 
acties.

KIJK EN LAAT U VERRASSEN!

Woninginrichting

Al meer dan 140 jaar het adres voor:

- Gordijnen en tapijten 

- Vinyl en marmoleum

- Laminaat en pvc stroken

- Seniorenmeubelen

- Bedden en bedtextiel

Molenstraat 48, 4761 CL Zevenbergen,
Tel. 0168-324313, Fax 0168-324558

KIJK EN LAAT
U VERRASSEN!

Grando Keukens & Bad
Blokweg 7A, 
4761 RA Zevenbergen, 
0168-373700, www.grando.nl

www.bonmakelaardij.nl

Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168-335855
info@bonmakelaardij.nl



 

AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2016 
 

 
Aan alle leden / ouders van leden,    
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van AV Groene Ster 
zal worden gehouden op  
Maandag 14 maart 2016, aanvang 20.00 uur in de kantine van 
sportpark De Knip te Zevenbergen. 
 
   

 

 

 

 

AGENDA 

1. Opening  

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2015 

4. Jaarverslag penningmeester 2015 

5. Verslag kascommissie 

6. Vaststelling kascommissie 2016 

7. Bestuursverkiezing  

8. In stemming brengen:  a. Contributie 2016 

b. Inning contributie p/kwartaal 

PAUZE 

9.  Nieuwe structuur vereniging 

10.Huldiging 

11.Begroting 2016 

12.Rondvraag 

13.Sluiting 

 

 
n.b. punt 7; aftredend en herkiesbaar is Marjolein de Vos. 
 
Wil jij ook meepraten en beslissen? kom dan het bestuur versterken! 
(kandidaten kunnen gesteund door minstens 5 stemgerechtigden zich tot 24 uur voor aanvang 
van de vergadering melden bij het bestuur)  
 
Namens het bestuur van AV Groene Ster, 
Dorien van Someren 
Penningmeester 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

BEGINNERSCURSUS RECREATIEF HARDLOPEN 

 

Dit bericht is alleen relevant als je een rekening hebt bij Rabobank West-Brabant Noord en volledig kosteloos een 

bijdrage wilt leveren aan de clubkas van AV Groene Ster! 

 
Beste leden en ouders/verzorgers, 
 
Dit jaar start al weer de 3e editie van de Rabobank Clubkas Campagne. Dat heeft 
voorgaande jaren geresulteerd in waanzinnige bedragen voor AV Groene Ster en 
uiteraard willen we dat dit jaar ook weer voor elkaar krijgen!  
 
Hiervoor moet u een rekening hebben bij de Rabobank West-Brabant Noord èn lid zijn 
van Rabobank West-Brabant Noord èn ouder zijn dan 18 jaar.  
 

Als u een rekening heeft bij Rabobank West-Brabant Noord, bent u niet automatisch lid. U moet zich hiervoor 
aanmelden. Dit is geheel gratis en er zitten geen verplichtingen aan, MAAR.... het belangrijkste is dat u dan kunt 
meedoen met de Rabobank Clubkas Campagne en dat levert geld op voor onze vereniging! 
 
Daarom vraag ik u, als u nog geen lid bent van Rabobank West-Brabant Noord, maar wel een rekening heeft, om u 
z.s.m. aan te melden als lid. Dit doet u door in te loggen op de website van de Rabobank, via Leden en 

Lidmaatschap en vervolgens Lid worden. Leden van Rabobank West-Brabant Noord ontvangen vervolgens een 
stemkaart met een persoonlijke stemlink. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde 
vereniging of stichting mogen uitbrengen. U kunt dan tijdens de stemperiode van woensdag 6 april tot en met 
maandag 18 april 2016 uw stem uitbrengen op AV Groene Ster.  
 

Vergeet het niet en word lid, in ieder geval vóór 1 maart 2016! 
Laten we met z'n allen proberen om weer een mooi bedrag voor de vereniging bij elkaar te krijgen! 
 
Met sportieve groet, 
Sandra Leenheer 
Sponsorcommissie AV Groene Ster  
 

 
 

 
AV Groene Ster start weer met een beginnerscursus voor recreatieve hardlopers. Deze cursus is geschikt voor 
mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Tijdens de drie maanden durende cursus wordt u onder begeleiding van een 
trainer geleerd om op een verantwoorde manier uw conditie op te bouwen en hard te lopen.  
 
Na afloop van deze 3 maanden kunt u probleemloos 5 kilometer hardlopen en daarna kiezen om zelf te blijven 
lopen of lid te worden van de gezellige lopersgroep van AV Groene Ster.  Heeft u interesse, dan bent u op 
maandagavond 29 februari om 20.30 uur van harte welkom bij de voorlichtingsavond in het clubgebouw van AV 
Groene Ster aan de Knip 1 te Zevenbergen. Deze eerste avond wordt er uitleg gegeven over de inhoud van de 
cursus, de trainingstijden, maar ook over zaken die bij blessurevrij hardlopen belangrijk zijn, zoals de eventuele 
aanschaf van goede loopschoenen en/of kleding.  
 
Ook mensen die al lid zijn (geweest) van de lopersgroep van AV Groene Ster, maar die door een blessure, 
zwangerschap of andere omstandigheden een tijd niet meer hebben gelopen, kunnen op deze manier de draad 
weer oppakken.   
 
Kosten voor de gehele cursus zijn €40,-. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u een mail sturen naar 
loperscomm@avgroenester.nl  
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JEUGDKAMP 2016 

 
 
 
Hoi allemaal, 
 
Het trainingskamp komt eraan! 2016 is een bijzonder jaar, het is namelijk het 40ste jeugdkamp en jij kan daar bij 
zijn! We hebben weer veel activiteiten, maar dit jaar ook een bonte avond en een aantal leuke verassingen voor 
jullie, dus neem je verkleedspullen mee!! 
 
De trainers gaan mee en een echte keukenploeg die er voor zorgt dat jullie niet omkomen van de honger.  
De stapelbedden staan gereed in de Kampeerboerderij Land van Kleef te Loon op Zand. 
Jullie zijn daar welkom op vrijdag 1 april tussen 18.30-19.00.  
Op zondag 3 april, tussen 15.00 en 15.30 uur mogen jullie weer worden opgehaald! Niet eerder of later i.v.m. het 
programma en het ontbreken van begeleiding. Vóór en na die tijd nemen wij geen verantwoording.  
 
We rekenen op de ouders voor het vervoer naar en van het kamp. Dit kan onderling goed geregeld worden. 
 
Hieronder volgen enkele bijzonderheden: 
 
Kampleider 
Ruud Jacobs,  Hazeldonksezandweg 31 te Zevenbergen, 0168-329594 en 06-12142878. 
 
Kampadres 
Kampeerboerderij Land van Kleef,  Land van Kleef 6,  5175 BT Loon op Zand, 0416-361272. 
 
Aankomst 
1 april 2016 tussen 18.30-19.00 uur op de kampeerboerderij  
        
Bagagelijst         

 Verkleedspullen voor bonte avond 🎉 
 Dekbed of slaapzak, kussen, pyjama, ondergoed 
 Onderlaken (= verplicht) 
 Handdoek en toiletartikelen 
 Kleding: o.a. warme trui, regenjack, extra lange broek, warme jas 
 Voor koukleumen handschoenen en een muts 
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Fysiotherapie- en trainingscentrum 
 

FYSIOWAVE 
 

Fysiotherapie Preventieve Fitness Zwembad 

 Aquajoggen 

 55+ zwemmen 

 Aquabalance 

 Zwangerzwemmen 

 Snorkelen 

 Zwemmen is leuk 

 Therapiezwemmen 

 

 Fitness 

 Pilates 

 Zwemles 

 Baby zwemmen 

 Peuter zwemmen 

 Aquarobic 

 Trimzwemmen 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Lymfedrainage 

 Sportfysiotherapie 

 Massagetherapie 

 Podotherapie 

 Psychotherapie 

 

 WWW.FYSIOWAVE.NL 

 

Veldkers 2    4761WG    Zevenbergen    0168-325543 

Chinees Indisch 
Restaurant

Zandberg 81, 4761 TW Zevenbergen
tel. 0168-327373, www.foeho.nl 

Openingstijden:
Maandag gesloten (feestdagen uitgezonderd)
Dinsdag t/m Vrijdag van 16.00 tot 21.30 uur
Zaterdag, Zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur

Elke zaterdag en zondag
lopend buffet

Dinercafé   |   Feesten   |   Vergaderingen   |   Bu� etten   |   High Tea

Markt 8   |   Zevenbergen   |   T 0168-323620
www.vanderhoo .nl

Aandacht voor gast, eten,
              drinken en ambiance 
     dat is onze “HOOFTZAAK” 

Boek bij 
Reisbureau

Pelikaan Reizen
en AV Groene Ster 
ontvangt €14,50

Reisbureau Pelikaan Reizen
Haveneind 2, Zevenbergen
T. 088 - 735 45 55
E. zevenbergen@pelikaanreizen.nl

Steenweg 40
4781 AP Moerdijk
Tel.: 0168-412496
Fax: 0168-412213

VAN LOON JUWELIERS
Nieuwe Kerkstraat 6, 4761CP Zevenbergen

Tel:0168-335199 Fax:0168-370280
e-mail: info@vanloonjuweliers.nl

www.vanloonjuweliers.nl
Kijk ook eens 

in onze webshop!

Zuidhaven 57   4761 CS Zevenbergen   T 0168 - 324979   www.hartmann-juweliers.nl

24U KOPEN 
OP ONZE WEBSHOP!

Volg ons...

Al 40 jaar! 
een begrip in zevenbergen

UW AMBACHTELIJKE SIERADEN SPECIALIST
M E T  E I G E N  A T E L I E R

Wilt u ook adverteren in ons clubblad?

Vraag naar onze voordelige tarieven via knipsels@avgroenester.nl



 
 Sportschoenen, laarzen en sokken 
 Groot plat bord, mok en bestek  
 Spelletje(s), eventueel een leesboek 
 GEEN volle tas snoep maar een snoepje en een chipje mag best mee 
 Een uitstekend humeur!!! 😉 

NB Het is handig al je spulletjes goed te merken! 
 
Inschrijven 
Je kunt je heel makkelijk online aanmelden voor het kamp via avgroenester.nl/jeugdkamp. Je kunt tot uiterlijk 11 
maart 2016 inschrijven. 
 
Kampgeld 
€ 45,00 per deelnemer. Bij inschrijving ontvang je een bevestiging en betaalinstructies per e-mail, vergeet niet op 
tijd te betalen! (voor 12 maart 2016). 
 
Bij afmelding kan helaas geen restitutie worden gegeven i.v.m. reeds gemaakte kosten. 
  
Wij willen u er op wijzen dat er binnen de gemeente Moerdijk een gemeentelijke regeling bestaat, de 
maatschappelijke participatie, onderdeel van de bijzondere bijstand, voor minder draagkrachtige gezinnen.  
Via deze regeling is een vergoeding van het kampgeld mogelijk, u kunt zich hiervoor zelf bij de gemeente Moerdijk 
melden.  
 
Indien u nog vragen of ideeën heeft kunt u bij de kampleider, trainer of leden van het bestuur terecht.  
 Wij hopen dat het dit jaar weer een onvergetelijk kamp zal worden; in ieder geval veel plezier toegewenst! 
 
Namens de kampleiding en het bestuur, 
Kees Otten 

 
15 

http://avgroenester.nl/jeugdkamp


 

4
e
 ARWB CROSS 

 
Zondag 24 januari 2016, het nieuwe jaar is nog maar weer net begonnen, maar op deze frisse zondagochtend 
staan er weer een aantal sportieve atleetjes aan de Knip. Klaar om te gaan vertrekken naar de 4e ARWB cross, die 
deze keer in Roosendaal werd gehouden. We wisten van te voren dat we in Roosendaal van de parkeerplaats naar 
de cross een stukje moesten lopen, daar waren we door Thor al voor gewaarschuwd, maar dat dat wel bijna een 
kwartier lopen was, verraste ons toch wel een beetje. Gelukkig waren we op tijd vertrokken en waren we toch op 
tijd bij het zogenaamde “theehuis” in het bos, waar de cross gehouden werd. Jammer genoeg deden er vandaag 
niet zo heel veel atleetjes van Groene Ster mee, waar dat aan lag weten we ook niet, maar diegenen die er wel 
waren hebben zich weer van hun allerbeste kant laten zien. Het parkoers in Roosendaal was heel erg verrassend, 
want het rondje wat de meeste pupillen moesten lopen, was maar een klein rondje en ging zelfs door een speeltuin 
heen, dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. 
Als allereerst waren natuurlijk de Mini-pupillen aan de beurt, deze keer maar 2 want alleen Kathleen en Kay deden 
mee. Ik schreef net al dat onze atleetjes zich vandaag goed hebben laten zien, want met een 3e plaats voor 
Kathleen en een 1e voor Kay, was dat toch zeker het geval. Goed gedaan hoor Kathleen en Kay! 
Kay maakte zelfs tijdens het inlopen nog de grappige opmerking  “Als ik nu heel ver voor loop,  kan ik tijdens het 
lopen nog wel even van de glijbaan”, waarop Anet dan toch maar zei dat hij eerst naar de finish moest komen en 
daarna maar moest gaan glijden. Die Kay toch !! 
 
Daarna was het de beurt aan de C-pupillen en ook hier zorgde Groene Ster voor een hele grote verrassing.              
Drie atleetjes deden mee: Stan, Anniek en Lykke. Stan heeft een geweldig snelle wedstrijd gelopen en kwam op 
een hele mooie 12e plaats al over de finish, goed gedaan Stan! 
Maar voor de echte verrassing zorgden onze dames. Bij de andere crossjes was het steeds Anniek geweest die 
ons verraste met een derde plaats, wat ze overigens vandaag weer deed, dus super Anniek. 
Maar wij gingen allemaal stralen van trots, toen bij de eerste doorkomst onze Lykke helemaal op kop liep, zelfs ver 
voor de jongens uit. Lykke was in een uitstekende vorm, want ze wist deze plaats tot aan het einde toe vol te 
houden en kwam dus als allereerste over de streep. Lykke, je was onze kanjer vandaag hoor! 
 
Na de C-pupillen, de B-pupillen en weer waren er hele mooie plaatsen voor Groene Ster weggelegd. 
Bij de jongens gingen Stan, Geert en Rick van start. Voor Rick was het maar goed dat hij bij de start nog snel zijn 
jas had uitgedaan, want hierdoor kwam hij al als 16e over de streep. Mooie hoor Rick, dit was je beste prestatie. 
Stan liep lekker voor Rick uit en haalde vandaag ook zijn allerbeste prestatie, want hij kwam als 12e al over de 
finish. Stan, hartstikke goed gedaan hoor. 
En tja, het begint een beetje saai te worden, maar Geert werd natuurlijk weer 1e. Hij had weer een mooie 
voorsprong opgebouwd en liet iedereen zien, dat Groene Ster er dit jaar echt bij hoort. 
 
De B=pupillen meisjes deden zeker niet onder voor de jongens hoor, echt niet, want Luna, Tara en Julia, die 
hebben laten zien dat ze prima loopstertjes zijn. Zo goed zelfs dat Julia vandaag 7e werd, heel mooie gelopen dus, 
en dat Tara vandaag net voor Julia op een 6e plaats over de finish kwam, ook een hele mooie prestatie hoor Tara. 
Luna was een aantal plaatsen daarvoor al over de finish gekomen, want Luna kwam als 2e over de streep en liet 
daarmee zien dat ze heel wat waard is. 
 
Na de B-pupillen was het natuurlijk nog de beurt aan de A pupillen, maar daar heb ik niet precies de prestaties van 
bijgehouden. 
 
Wie de afgelopen maanden  de verslagen in dit clubblad goed heeft gelezen, heeft kunnen zien dat we een heel 
goed seizoen hebben gehad voor Groene Ster. Ik ben dan ook zeer benieuwd met hoeveel medailles we zondag 
21 februari naar huis komen, want als ik naar de tussenstand na de 4e cross kijk, staan er van de 39 kinderen die 
heel de winter minstens 3 crossjes hebben meegedaan, momenteel al 116 in de top 10. 
Aangezien bij deze crossjes de eerste 10 kinderen een medaille krijgen, kan dat dus wel eens betekenen dat we dit 
jaar met een record aantal medailles naar huis gaan, naast natuurlijk het mooie vaantje wat iedereen die mee doet 
zeker heeft verdiend. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. 
We wachten de laatste cross op 21 februari af, en praten U dan weer bij . 
 
Groetjes van Anet 
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VAN HET TRAINERSFRONT 

 
De vorige keer dat ik een stukje voor deze rubriek schreef ging het over het meedoen aan wedstrijden. Deze keer 
wil ik iets dieper induiken op het meedoen aan grotere nationale wedstrijden zoals NK’s en baancircuit-wedstrijden. 
Ten eerste, dit zijn ook gewoon atletiekwedstrijden, die volgens hetzelfde wedstrijdreglement verwerkt worden als 
bijvoorbeeld competitiewedstrijden of onze clubkampioenschappen. Grootste verschil is dat er vaak meer atleten 
van top-niveau zijn en dat de organisatie uitgebreider is met event-presentation (ik leg zo uit wat dat precies is ) 
en mogelijkheden qua jurering. 
 
Om mee te mogen doen moet je vaak kwalificeren. Dit doe je op basis van prestaties uit eerdere wedstrijden. 
Nadat de inschrijvingstermijn gesloten is zal de wedstrijdleiding alle inschrijvingen screenen. Dit is het controleren 
of de opgegeven prestaties kloppen en of de atleet daadwerkelijk startgerechtigd is (bv bij een Nederlands 
kampioenschap mogen alleen Nederlanders meedoen).  
 
Als je door de screening gekomen bent mag je dus meedoen. Op de wedstrijddag zelf moet je je dan ruim voordat 
je onderdeel begint melden (vaak een uur van te voren). Dit gaat door het zetten van een handtekening. Na het 
verlopen van de meldtijd gaat de wedstrijdleiding de jurylijsten opmaken en alleen de atleten die daadwerkelijk een 
handtekening gezet hebben mogen meedoen. De snelste atleten bij de looponderdelen worden over de 
verschillende series verdeeld, zodat de besten de meeste kans hebben om door te gaan naar de volgende ronde. 
 
Nadat je warmgelopen hebt moet je je melden in de call-room. Dit is iets wat je bij gewone wedstrijden eigenlijk 
nooit ziet. In de call-room wordt gecontroleerd of je kleding en schoenen aan de voorschriften voldoen (geen 
ongeoorloofde reclame, niet te lange spikespuntjes, de juiste startnummers, etc.) en wordt iedereen verzameld om 
gezamenlijk het wedstrijdterrein op te gaan.   
 
Dan het wedstrijdterrein. Bij zulke wedstrijden wordt het wedstrijdterrein helemaal afgeschermd voor publiek, 
coaches en andere mensen die er niet thuishoren. Alleen de actieve atleten en juryleden mogen er zijn, wat het 
juist ook weer heel bijzonder maakt. Verder moet je als atleet bij je onderdeel blijven en mag je bijvoorbeeld niet 
even een rondje gaan lopen of zelf even naar het toilet. Er is een marshall bij de atleten aanwezig die dit continue 
in gaten houdt. Mocht je toch even naar het toilet moeten, dan zal hij/zij je er naar toe begeleiden. 
 
Zoals gezegd gaat de wedstrijd in principe volgens dezelfde regels als gewone wedstrijden. Wel zijn er vaak meer 
juryleden aanwezig en wordt er ook gelet op talmtijden ed. Ook zijn er grote scoreborden voor de uitslag en zal de 
afstand vaak met elektro-optische apparatuur opgemeten worden. 
 
Na afloop van de wedstrijd zal de marshall de atleten weer van het wedstrijdterrein af begeleiden. Dit gaat dan 
altijd via de mixed-zone, waar de pers de atleten kan interviewen. Dit gaat natuurlijk eigenlijk alleen om de echte 
toppers. Wel kan het zijn dat je een dopingcontrole krijgt. Een doping-chapperonne vertelt je dit en zal je 
begeleiden naar de ruimte voor de dopingcontrole.   
 
Ik had beloofd nog toe te lichten wat event-presentation inhoudt. Dit is eigenlijk alles rondom een wedstrijd wat er 
gedaan wordt om de wedstrijd volgbaar en interessant voor het publiek te houden. Natuurlijk vallen hier de 
microfonisten onder, maar ook het gebruik van scoreborden en videoschermen en het gebruiken van muziek 
(speciale tunes bij de start, opzwepende muziek bij een looponderdeel, etc.) valt hieronder. Bij de echt grote 
wedstrijden is dit altijd een hele beleving en maakt het zulke wedstrijden altijd extra bijzonder. 
 
In het weekend van 13 & 14 februari hebben Ruud Jacobs, Justin en ik meegedaan aan de NK Masters (indoor) in 
Apeldoorn. Deze wedstrijd ging grotendeels zoals hierboven beschreven en was weer een bijzondere belevenis om 
als atleet mee te maken. De prestaties waren wisselend, maar met 2 eerste plaatsen, 3 tweede plaatsen, 2 derde 
plaatsen en 2 vierde plaatsen kunnen we als AV Groene Ster toch terugkijken op een mooie wedstrijd met goed 
resultaat.  
 
Tenslotte kan ik een ieder alleen maar adviseren om te proberen ook het niveau van nationale wedstrijden te 
halen. Naast het hebben van geduchte tegenstand en de bijzondere entourage geeft het extra plezier om met zulke 
wedstrijden mee te mogen doen en is het gewoon leuk om te doen! 
 
Dennis François   De volgende die een stukje mag schrijven is Ton Kapitein. 
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schouder 
Blessure 

 

Een snelle en accurate behandeling, 
zonder wachttijden! 

Voor kinderen en volwassenen 

 

Torenveld Fysiogroep 
Locatie Zevenbergen: 

PMC Torenveld  
Witte Arend 2a  

0168-324580 

Locatie  Klundert: 

PMC Torenveld  
Kerkweg 39  
0168-324580 

Openingstijden: 

 Maandag t/m woensdag   
Donderdag?  
Vrijdag 

6.00 u - 23.00 u  
6.00 u - 19.30 u  
8.00 u - 19.30 u 

 

 

 
Email: pmc.torenveld@xs4all.nl 

www.pmctorenveld.nl 
www.bijzonderhandig.nl 

 

 

verkrijgbaar bij

POVER SCHOENEN  &  SPORT
Noordhaven 86, Zevenbergen, 0168-324404



T    LENTT    LENT
GROENE STER’S GOTGROENE STER’S GOT

T     LENTT    LENTT    LENTT    LENTT    LENTT    LENT
Kan je leuk dansen, 
goed zingen of playbacken?
Op een muziekinstrument spelen
of heb je misschien een ander talent?

AV Groene Ster organiseert weer 

Geef je dan nu op
en dan sta jij 
zaterdag 27 februari 
op het podium!

Inschrijven kan via www.avgroenester.nl 
onder vermelding van 
je naam en wat je gaat doen. 
De jeugd t/m D-junioren begint 
vanaf 19.00 uur,  
de andere categorieën 
vanaf 21.00 uur.



 

VERJAARDAGEN 

MUTATIES 

 

 
MAART 

  
APRIL 

3 Bente de Jager 
 

1 Nina Haarlem 
5 Kathleen Beljaars 

 
2 Bas van Rijswijk 

5 Arjen Goedemondt 
 

4 Fred Lodder 
5 Lucas van den Berg 

 
4 Aad Poelenije 

7 Willy Wevers 
 

5 Frank Valentijn 
7 Maaike van Hassent 

 
5 Frans Verhoeven 

8 Teun Broeders 
 

6 Karin van Geel - Veldt 
9 Werner Neelen 

 
6 Lykke van der Vegte 

9 Kees van Heeren 
 

8 Joost Barel 
10 Frits Verhoeven 

 
10 Lisanne van Hooydonk 

13 Jur van Sliedregt 
 

11 Marcel van Rijswijk 
14 Samet Yigit 

 
11 Bente van Geel 

15 Pierre Gulden 
 

12 Nina Keukelaar 
15 Rob Farla 

 
12 Pien Ardon 

18 Marianne Jacobs 
 

13 Bas Noordermeer 
18 Vera van As 

 
13 Lisa Holling 

20 Annuska Fontein 
 

15 Arend de Boer 
20 Laura van Haaften 

 
16 Peter van den Wijngaart 

20 Koen Jacobs 
 

16 Miranda Kallenberg 
22 Justin François 

 
17 Rick van Vlimmeren 

22 Ruud van Leeuwen 
 

17 Britt van Vlimmeren 
22 Mart Noteboom 

 
18 Merijn van Tetering 

23 Jos Boeters 
 

20 Lynn Coenraads 
23 Mart Meijer 

 
20 Kaatje Coenraads 

24 Maartje Aarts 
 

23 Richard van Eekelen 
24 Yara Fioole 

 
23 Thea Verhoef - van Kaam 

26 Jolanda Maris 
 

24 Nick Langeweg 
27 Daphne Kapitein 

 
24 Frans Kremer 

27 Anne Willem Maris 
 

25 Ben Cornel 
29 Ymke Timmermans 

 
25 Joep de Kinkelder 

 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 
     Tessa Vervloed Mini-pupil 

 
Daniel Tolenaars D-junior 

Bertje Hoving Mini-pupil 
 

Harm Zweekhorst Loper 
Tijs van de Heuvel C-pupil 

 
Gerda Verpoorte Loper 

Mica Veringmeier B-pupil 
 

Johan Matthee Loper 
Fenna van de Berg A-pupil  

   Lindsey Hagestein A-pupil  
   Stein Heuvelink A-pupil  
   Jochem Bol A-pupil  
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