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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
   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     Diamant 12                       0168-320170
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  A-pupillen + Senioren          0168-327100
Angela van Haaften  A-pupillen + D-junioren                      06-48245868 
Laura van Haaften  Klatjes+ Mini’s, C-junioren          06-42908579
Anet van Hooydonk  BC-pupillen            076-5019811
Ruud Jacobs  AB-junioren+Senioren+ Polsstok     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  AB-junioren + Senioren           0168-328301
Jeannie Tielen  Klatjes + Mini’s           0168-328301
Frank Valentijn  Lopers            06-12410727
Jaap Wagemakers  Lopers overdag           0168-328268

CONTRIBUTIES:            Euro per maand           Start-licentie
Klatjes     9,05  
Mini-pupillen     9,05
ABC-pupillen    9,60    7,95
CD-junioren  11,20  14,05
AB-junioren  14,95  14,05
Senioren / Masters  14,95  22,50
Recreanten  11,20 
Lopers   11,20  22,50
Nordic walking    8,00
Gastleden       9,05  
Donateurs    3,25

Rekeningnummer algemeen; NL68 INGB 0003 2746 80



 

VAN HET BESTUUR 

OPHEFFEN LOPERSSITE 

 
Dit is de laatste keer dat we als bestuur een stukje aanleveren voor de Knipsels. Aan de ene kant jammer dat 
Knipsels verdwijnt, maar aan de andere kant moeten we realistisch zijn en constateren dat er andere vormen van 
communicatie zijn die beter werken. Vooral de laatste tijd was het clubblad aan de magere kant en daarom hebben 
we uiteindelijk ook de knoop doorgehakt en besloten te stoppen met het clubblad. Natuurlijk blijven we jullie van 
informatie voorzien maar dat zal per onderwerp anders zijn. We zijn nog in een onderzoekende fase maar soms zal 
het een e-mail zijn of een berichtje via Facebook of de website maar voor belangrijke onderwerpen zal het wellicht 
iets van een nieuwsbrief zijn, “Work under construction” dus. Laat jullie dat er vooral niet van weerhouden om toch 
vooral foto’s of leuke berichtjes in te sturen. Dit kan dan naar info@avgroenester.nl 
 
Voor onze sponsoren gaat er dan natuurlijk ook wat veranderen vooral door diegenen die een advertentie in ons 
clubblad hadden. De sponsorcommissie is druk bezig met de sponsoren te benaderen en hebben allerlei nieuwe 
ideeën m.b.t. de sponsoring. Wellicht dat we even een kleine daling in de opbrengsten zien, maar zij hebben er alle 
vertrouwen dat we uiteindelijk de opbrengsten gelijk kunnen houden dan wel kunnen verhogen. We besparen in 
ieder geval op de drukkosten van het clubblad. 
 
In dit laatste exemplaar vinden jullie in ieder geval de notulen van de ALV van 2016 en de agenda voor de ALV van 
2017. Hopelijk zie we jullie op de Algemene Leden Vergadering. 
  
M.b.t. de nieuwe structuur van de vereniging lijkt er wellicht niet zoveel te gebeuren, maar er worden toch wel 
kleine stapjes gemaakt die misschien niet zo zichtbaar zijn. We zijn zelf al tot de conclusie gekomen dat je ook niet 
ineens een hele structuur om kan gooien maar dat er eerst een cultuurverandering moet plaatsvinden en dat gaat 
langzaam. 
 
Dan rest mij nog om een aantal evenementen uit te lichten: 
 
Clubcross op 12 maart 
ALV op 20 maart 
Clubkampioenschappen indoor op 26 maart 
Jeugdkamp van 31 maart t/m 2 april 
  
Namens het bestuur, 
Dorien van Someren  
 
 
 
 

 

 
Al jaren heeft AV Groene Ster een aparte site voor de lopersgroep. Nu Knipsels stopt, zal internet nog belangrijker 
worden om de leden te informeren over allerlei zaken. De loperssite is echter verouderd en heeft een ingewikkeld 
besturingsprogramma, waardoor het lastig is om wijzigingen aan te brengen. Tevens is de site niet bruikbaar op 
mobiele telefoons en steeds meer mensen zullen juist via hun mobiel het internet op gaan. Er is daarom besloten 
om de loperssite op te heffen. De informatie en de foto’s die nu op de loperssite staan zullen worden overgezet 
naar de website van AV Groene Ster, dus er zal geen informatie verloren gaan. Mocht u uit gewoonte toch naar 
lopers.avgroenester.nl gaan dan zult u binnenkort automatisch terecht komen op avgroenester.nl 
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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



 

VAN DE REDACTIE 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

 

 
In november 2010 was ik voor het eerst verantwoordelijk voor de opmaak van Knipsels. En 64 Knipsels later is er 
besloten om een andere weg in te slaan. En wel de digitale weg! Voortaan zult u via onze website avgroenester.nl, 
Facebook, Instagram, nieuwsbrieven en e-mails op de hoogte worden gehouden over wedstrijden, evenementen, 
acties en andere belangrijke zaken. Uiteraard is het hiervoor van belang dat Anet van Hooydonk in het bezit is van 
uw juiste e-mail adres. Wijzigingen kunt u aan haar doorgeven via ledenadm@avgroenester.nl 
Verder wil ik Anet bedanken voor het aanleveren van de adresetiketten t.b.v. Knipsels en zij zorgde ervoor dat de 
pupillen en de junioren die buiten Zevenbergen en Klundert wonen het clubblad ontvingen. Natuurlijk ook Liesbeth 
van Oers bedankt voor het plakken van de etiketten, het verdelen van Knipsels onder de bezorgers en het 
rondbrengen van Knipsels in haar eigen wijk. En uiteraard alle andere bezorgers die door weer en wind ervoor 
hebben gezorgd dat wij Knipsels op tijd in de bus kregen! Carla Smits, Bert Tielen, Anneke Franken, Anke van 
Leeuwen, Tonny Kanters, Jeanny van Kaam, Jessica Schouwenaars, Carla François, Angela Derks, Familie van 
Haaften, Leo van Dijk, Jan Surewaard, Marian Jacobs, Engelina Overzier, Philly Brooymans, Jos Martens, Nina 
Keukelaar, Jan van Meer en Niels van Wensen bedankt voor jullie inzet al die jaren! 
 
Hester Alofsen 
 

 
 
Ook dit jaar doet AV Groene Ster weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne. 
Leden van Rabobank West-Brabant Noord ontvangen uiterlijk 5 april een persoonlijke stemcode per post of per 
mail. Tijdens de stemperiode van donderdag 6 april t/m dinsdag 18 april 2017 kunt u dus uw stem uitbrengen op 
AV Groene Ster! Doet u weer mee? Laten we er weer een mooi bedrag voor onze vereniging van maken ! 
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
 
 
Aan alle leden / ouders van leden,    
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van AV Groene Ster 
zal worden gehouden op maandag 20 maart 2017, aanvang 
20.00 uur in de kantine van sportpark De Knip te Zevenbergen. 
 
   
  AGENDA 
 

1. Opening  

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2016 

4. Jaarverslag penningmeester 2016 

5. Verslag kascommissie 

6. Vaststelling kascommissie 2017 

7. Bestuursverkiezing  

8. In stemming brengen:  a. Contributie 2017 
 

PAUZE 

9.  Nieuwe structuur vereniging 

10. Huldiging 

11. Begroting 2017 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

n.b. punt 7; aftredend en niet herkiesbaar is Ruud van Leeuwen 
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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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2016 
 
Datum:    14 maart 2016 
Aanwezig: 27 personen waaronder 4 bestuursleden t.w. Marjolein de Vos, Dorien van 

Someren, Ruud van Leeuwen en Kees Otten. 
Afwezig met kennisgeving: Ton Beije, Hester Alofsen, Aad en Claire Poelenije, Evelien Poelenije, Angela Rindt 

en Chantal Wagemakers. 
  
 
1. Opening   Marjolein de Vos opent om 20:08 uur de vergadering. 
 
2. Ingekomen stukken  Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen jaarvergadering 2015 

Kleine aanpassing gemaakt bij punt 10 m.b.t. de huldigingen. Anet van Hooydonk is alleen gehuldigd voor haar   
40-jr. Jubileum en niet voor al haar andere activiteiten. De notulen zijn daarop aangepast, voor de rest  waren er 
geen opmerkingen en zijn de notulen vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag penningmeester 2015 

De penningmeester begint het verslag met de mededeling dat we over 2015 12.500 euro negatief hebben 
gedraaid. Zij geeft uitleg over hoe dit is ontstaan; 1) minder contributie door dalend ledental 2) minder 
sponsorgelden 3) minder barinkomsten 4) inhaalslag OZB omdat 2014 en 2015 ten onrechte door de Stichting was 
betaald. 
Justin François vraagt of het tekort ook is veroorzaakt door de latere contributie inning. Penningmeester zegt dat er 
inderdaad contributie over 2015 pas in 2016 is geïnd maar dat dit wel over 2015 is meegerekend.  
Conclusie van de penningmeester is ook dat we de Avond 4-daagse zeker moeten behouden, deze is namelijk erg 
winstgevend te noemen. Verder zijn de barprijzen in 2015 al verhoogd. 
Ryan Smits vraagt of het halverwege het jaar bijgestuurd had kunnen worden. Antwoord; lastig te bepalen 
aangezien het grotendeels door ledendaling veroorzaakt wordt. Kan je dat gedurende het jaar nog bijsturen? 
Roel Vissers vraagt wat de strategie wordt. Antwoord; We gaan in ieder geval kijken of we ergens de kosten 
kunnen verlagen en daarna kijken of we ook nog de opbrengsten kunnen verhogen. 
Justin François geeft als suggestie dat afmeldkosten van de Atletiek Unie bij de inschrijfkosten opgeteld zouden 
moeten worden. Dit wordt meegenomen.  
 
5. Verslag kascommissie 

Leo van Dijk leest het verslag van de kascommissie voor. De commissie heeft de boeken over 2015 gecontroleerd 
en in orde bevonden. De kascommissie heeft een positieve algehele indruk van de penningmeester, maar heeft 
zeker ook wat zorg/aandachtspunten.  

- Actie op het gebied van ledenwerving 
- Kritisch bij het organiseren van wedstrijden (kosten- en batenanalyse), handhaving lucratieve wedstrijden 

zoals A4D. 
- Overweging extra verhoging contributie 
- Tijdige inning van contributies 
- Overleg met Stichting over bijdrage 

 
We nemen deze punten zeker mee in het bepalen van onze acties. 
 
6. Vaststelling kascommissie 2015 

Kascommissie blijft Leo van Dijk, Roel Vissers en Aad Poelenije. 
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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



 
7. Bestuursverkiezing 

 
Marjolein is herkiesbaar en word herkozen. Verder geen  kandidaten. 
 
8. In stemming brengen 

Contributie 2016;  
Op de contributie is alleen een indexering toegepast. Nieuwe contributiebedragen worden goedgekeurd door de 
ALV. Verder zijn er geen bezwaren tegen het voorstel om over te gaan op kwartaal inning i.p.v. per half jaar. 
 
Pauze 
 
9. Nieuwe structuur vereniging 

Marcel de Jager geeft een korte toelichting. Er zijn diverse avonden georganiseerd voor vrijwilligers en trainers 
waarbij een inventarisatie is gemaakt van alle knelpunten. We willen naar een nieuwe manier van samenwerken, 
efficiënter en alleen zaken oppakken die belangrijk zijn. Daarvoor is het nodig dat we weten wat onze leden willen. 
Rond deze periode gaan enquêtes de deur uit, zodat we inzichtelijk krijgen wat leden echt willen. De commissie 
nieuwe structuur hoopt in september resultaten te hebben waarmee we aan de slag kunnen. 
  
10. Huldiging 

- Vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap wordt Henk Kanters gehuldigd. 
- Lex Verhoeven, Wim Verhoeven, Marcel de Jager en Ruud Jacobs worden allen gehuldigd voor hun 40-jarig 
lidmaatschap. 
- In 2015 gestopt als trainer zijn Marjolein de Vos, Tijs Vermeulen, Koen Jacobs en John Bakker. Marjolein, Tijs en 
Ruud namens  Koen nemen bloemen en een bon in ontvangst, John was niet aanwezig. 
- Sandra Leenheer is in 2015 gestopt als bestuurslid en ook zij krijgt als dank hiervoor bloemen en een bon. 
- De aanmoedigingsprijs, het volgelkooitje en oorkonde,  wordt dit jaar op een later tijdstip uitgereikt omdat het hier 
een jeugdig lid betreft en daarom een geschiktere tijd is gekozen. Het betreft hier Geert Kanters en hij krijgt deze 
prijs omdat hij 1e was bij de Brabantse kampioenschappen cross. 
 
  Kampioenen: 

- Justin François; wordt gehuldigd omdat hij Nederlands kampioen op  de 110 mH en kogel  outdoor is 
geworden in 2015 en op de 60 mH indoor in 2016. 

- Ruud: wordt gehuldigd voor zijn Nederlandse titel outdoor op het onderdeel hoogspringen in 2015 
- Teun: wordt gehuldigd voor zijn Nederlandse titel op de Winter-Triatlon behaald op 28 maart 2015. 

 
11. Begroting 

Dorien geeft toelichting op de begroting 2015 die zo’n 5000 euro negatief bedraagt. Er wordt aangegeven dat een 
negatieve begroting te allen tijde moet worden voorkomen. Hierop wordt de vergadering geschorst voor overleg. 
De penningmeester heeft een aantal cijfers aangepast waardoor en er nu een sluitende begroting is  en legt deze 
voor. De begroting wordt nu goedgekeurd. 
De penningmeester zal het Financieel stukje in het clubblad herintroduceren. 
 
12. Rondvraag 

Maarten Kremers geeft aan dat de terugval in ledental met 80 vooral veroorzaakt is door een teruglopend ledental 
onder de lopers. 
Bert Tielen bedankt namens de leden het bestuur voor zijn inzet van het afgelopen jaar. 
 
13. Sluiting Marjolein sluit de vergadering om 21:38 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

 
Namens het bestuur, 
20 maart 2016. 
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WEDSTRIJD- & EVENEMENTENKALENDER 

VAN HET TRAINERSFRONT 

JURYNIEUWSBRIEF 

 
12-03-2017  Clubcross Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
20-03-2017  Algemene Leden Vergadering Alle leden De Knip - Zevenbergen 
26-03-2017  Clubkampioenschappen Indoor Alle categorieën De Niervaert - Klundert 
31-3 t/m 2-4 2017  Jeugdkamp  Loon op Zand 
12-04-2017  Voorronde schoolatletiek Basisscholen De Knip - Zevenbergen 
30-04-2017  Competitie AB-Junioren Gorinchem 
07-05-2017  Competitie Masters Vlaardingen 
13-05-2017  Competitie Pupillen Bergen op Zoom 
27-05-2017  Competitie Pupillen Ètten-Leur 
28-05-2017  Competitie AB-Junioren Zundert 
6 t/m 9-06-2017  Avondvierdaagse  De Knip - Zevenbergen 
17-06-2017  Competitie Pupillen Steenbergen 
18-06-2017  Competitie AB-Junioren Spijkenisse 
25-06-2017  Competitie Masters De Knip - Zevenbergen 
01-07-2017  Competitie Pupillen Zundert 
02-09-2017  Brabantse Kampioenschappen Pupillen Roosendaal 
09-09-2017  ARWB Kampioenschappen Pupillen Steenbergen 
24-09-2017  Clubkampioenschappen Outdoor Alle categorieën De Knip - Zevenbergen 
31-12-2017  Oliebollenloop  De Knip - Zevenbergen 
 
 
 

 
Aan mij de eer om als laatste het stukje Van Het Trainersfront aan te leveren voor de allerlaatste Knipsels. Als jullie 
dit lezen heb ik de voorlichtingsavond voor de nieuwe opstapgroep al gegeven. Ik vind het ieder jaar weer een 
feest om deze cursus te geven. In het begin hebben de meesten moeite met 200 meter aan een stuk hard te 
kunnen lopen, maar in de loop van de drie maanden zie je de afstanden en het zelfvertrouwen van de lopers groter 
worden. Als het ze dan na drie maanden gelukt is om in een keer de 5 kilometer te lopen en je ziet die glunderende 
gezichten dan geeft je dat als trainer ook veel voldoening. Helaas blijven er van deze groep niet heel veel over die 
lid worden/blijven van de lopersgroep en dat is toch jammer. Als je drie maanden hard getraind hebt om een doel 
te bereiken zou je dit vast moeten kunnen houden. We gaan nu onderzoeken hoe we dit anders kunnen doen en 
eventueel kunnen verbeteren. Een van de ideeën is om deze  groep langer en/of beter te begeleiden nadat ze 
klaar zijn met de opstapgroep. Als jullie andere of aanvullende ideeën hebben zijn die natuurlijk van harte welkom! 
 
Ton Kapitein 
 
 

 
De nieuwst jurynieuwsbrief kunt u op internet bekijken via bit.ly/2mHtZR6 
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CLUBKLEDING 
 
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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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



 

ACTIE HYPOTHEEK-MOERDIJK.NL 
 
Onze nieuwe sponsor Hypotheek-Moerdijk.nl heeft een interessante actie voor onze leden in samenwerking met 
onze sponsor Runnersworld. Wanneer u bij Hypotheek-Moerdijk.nl namelijk een hypotheek afsluit, ontvangt u 
een cadeaubon van Runnersworld ter waarde van maar liefst € 150,--, te besteden bij Runnersworld Dordrecht of 
Runnersworld Breda. 
Hypotheek-Moerdijk.nl is een onafhankelijk hypotheekadviseur en staat voor hoge kwaliteit en het verzorgen van 
de beste hypotheekdeal, waarbij zij tot en met de notaris alles voor u regelen! Neem vrijblijvend contact met hen op 
voor het maken van een afspraak! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Runnersworld Dordrecht is gelegen aan de Korte Parallelweg 169. 
Runnersworld Breda vindt u aan de Haagdijk 251. 

www.runnersworldbreda.nl    www.runnersworlddordrecht.nl 
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BEGINNERSCURSUS RECREATIEF HARDLOPEN 

NORDIC WANDELEN LEREN? 

 

De informatieavond heeft reeds op maandag 6 maart plaats gevonden, maar u bent maandag 13 maart om 20.30 
uur alsnog van harte welkom om deel te nemen aan de beginnerscursus hardlopen. De cursus is geschikt voor 
mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. Tijdens een drie maanden durende cursus wordt u onder begeleiding van een 
hardlooptrainer geleerd om op een verantwoorde manier hard te lopen. De kosten zijn slechts 40 euro voor de 
gehele cursus. U kunt na 3 maanden probleemloos 5 kilometer hardlopen Na afloop van de cursus kunt u voor uw 
zelf blijven lopen of lid worden van de lopersgroep van Atletiek Vereniging Groene Ster. Ook mensen die al lid zijn 
van de lopersgroep van AV Groene Ster maar die door een blessure, zwangerschap of andere                          
omstandigheden een tijd niet meer hebben kunnen trainen kunnen op deze manier de draad weer oppakken. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij:   loperscomm@avgroenester.nl  

Ton Kapitein 

 

 
Op dinsdagmiddag 7 maart is er een nieuwe cursus Nordic wandelen van start gegaan, maar indien u interesse 
heeft bent u ook op dinsdag 14 maart om 13.30 uur nog van harte welkom! 
 
Wat is Nordic wandelen? 
Nordic wandelen is in 1997 in Finland ontstaan als trainingsvorm voor langlaufers, om in de zomer ook te kunnen 
trainen. Het is een intensieve manier om je lichaam te trainen tijdens het lopen. Door het gebruik van de juiste 
techniek en goede nordic wandelstokken kunnen de conditie en uithoudingsvermogen sterk worden verbeterd. 
Nordic wandelen zorgt ervoor dat het wandelen effectiever wordt, doordat de rug-,  schouder – en armspieren 
tijdens het wandelen intensiever worden gebruikt. Door het gebruik van de stokken wordt de belasting op knieën, 
wervelkolom en enkels verminderd. Je gebruikt bij het Nordic wandelen ongeveer 90% van al de spieren in je 
lichaam. Bovendien is het gezellig om lekker buiten met een groep te wandelen. De cursus duurt 5 lessen van 
ongeveer 1,5 uur. Stokken worden beschikbaar gesteld tijdens de hele cursusduur.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Trudy Poots op 0640592992, of mailen naar trudypoots@hotmail.com of 
naar csschuijt@hetnet.nl 
 
Na afloop van de training staat de koffie klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

mailto:loperscomm@avgroenester.nl
mailto:trudypoots@hotmail.com
mailto:csschuijt@hetnet.nl


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!



 

WIELERQUIZ TOERWIELERCLUB ZEVENBERGEN 

 
Wie werd wereldkampioen op de weg bij de mannen in 2016?  
Welke medaille won Anna van der Breggen op de OS?  
Of welke kleur heeft de leiderstrui in de Vuelta?  
Ben jij naast liefhebber ook de ultieme wielrenkenner? Bewijs jezelf!                                                             
Op dinsdagavond 4 april 2017 wordt bij TWC Zevenbergen een wielerquiz 
georganiseerd.                                              
Inloop: vanaf 19.30uur; aanvang wielerquiz: 20.00uur. 
Initiatiefnemers zijn Lenneke Derks (lid van TWC), Steven Blom en Rens van 
Gils. Zij gaan op donderdag 1 juni 2017 meedoen aan de Alpe d’Huzes en 
hebben als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen. Het inschrijfgeld van de 
quizteams gaat dan ook naar KWF.  
 
De quiz vindt plaats in clubgebouw van Atletiek Vereniging Groene Ster in Zevenbergen (De Knip 1).  
De wielersport heeft – ondanks alle negativiteit rondom randzaken – het afgelopen jaar flink aan populariteit 
gewonnen. Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Robert Gesink en  Bauke Mollema spelen allemaal een voorname rol 
in het peloton.  
De quizvragen behelzen meerdere categorieën; de Tour de France, de Giro d’Italia en Vuelta, WK’s en Olympische 
spelen en natuurlijk de Nederlandse toppers.  
 
Ook leden van AV Groene Ster zijn van harte welkom om mee te doen aan deze superleuke en spannende quiz! 
Dus zegt het voort en promoot!!! Wij hopen op een grote opkomst en een mooie opbrengst voor het goede doel!  
 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Lenneke Derks (Rollaaf 19, Zevenbergen / 06-485 292 24)  
of via wielerquiztwc@hotmail.com.        
                                                                                                                         
Startbijdrage: € 20,- per team (maximaal 4 deelnemers per team) (t.b.v. KWF).  
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MARKETING EN COMMUNICATIE 

MUTATIES 

Hallo allemaal, 

Velen van jullie kennen mij door de trainingen die ik aan de jeugd heb gegeven of door met mij te trainen.                           
Ik ben Jenny Pope, 26 jaar en woonachtig in Breda. Sinds mijn 12e ben ik lid van AV Groene Ster en beoefen ik 
voornamelijk de spring- en loopnummers (hinkstapsprong, polsstokhoogspringen en 800m). Mijn rol binnen de 
nieuwe structuur is marketing en communicatie. Met het beheren van de Facebook en Instagram pagina post ik 
samen met andere vrijwilligers foto's en artikelen om jullie op de hoogte te houden van de activiteiten binnen                 
AV Groene Ster. 

AV Groene Ster is een nieuwe structuur aangegaan en dit betekent voor iedereen wat veranderingen. Natuurlijk 
willen wij deze zo goed mogelijk doorvoeren, zodat het dezelfde leuke vereniging blijft of deze juist beter wordt dan 
jullie gewend zijn. Veranderingen betekenen ook meegaan met de tijd en de wensen en behoeften van de 
gebruikers. Het afschaffen van een clubblad hoort hier ook bij. Vanaf nu zult u via avgroenester.nl, Facebook, 
Instagram, nieuwsbrieven en e-mail geïnformeerd worden. Zo blijft iedereen toch op de hoogte van alle leuke 
nieuwtjes, verhalen, wedstrijden etc. Zit u op Facebook? “Like” dan onze pagina! 

Tot de volgende keer op de baan! 
 
Groetjes, Jenny Pope 

 
 
 
 

 
AANMELDINGEN 

  
AFMELDINGEN 

 Bo van Leest Mini-Pupil 
 

Stein van Kuik Loper 

   
Jacqueline de Backer Loper 

   
Marijn de Man Loper 

   
Zwanita Sterrenburg Loper 

OVERIG 
  

Tamara Tolenaars Loper 
Anke van Leeuwen Overige leden 

 
Thea Verhoef Loper 
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VERJAARDAGEN 
 
 

 
MAART 

  
APRIL 

  
MEI 

        13 Sliedregt, Jur 
 

1 Haarlem, Nina 
 

2 Vriethoff, Lauren 
14 Yigit, Samet 

 
2 Rijswijk, Bas van 

 
3 Kremers, Andy 

14 Freij, Elisa 
 

2 Eland, Sylvana 
 

4 Lips, Melanie 
15 Farla, Rob 

 
3 Schneider, Romy 

 
5 Ruttchen, Finn 

15 Gulden, Pierre 
 

4 Lodder, Fred 
 

5 Verhoeven, Wim 
15 Bol, Jochem 

 
4 Poelenije, Aad 

 
5 Meel, Milou van 

15 Schuijt, Cees 
 

5 Verhoeven, Frans 
 

7 Berg, Merijn van den 
18 As, Vera van 

 
5 Valentijn, Frank 

 
10 Brouwer, Maaike 

18 Jacobs, Marianne 
 

6 Geel, Karin van 
 

11 Thijsse, Mieke 
20 Fontein, Annuska 

 
6 Vegte, Lykke van de 

 
12 Kamman, Stijn 

20 Haaften, Laura van 
 

8 Barel, Joost 
 

13 Hoogelander, Rob 
22 François, Justin 

 
9 Kerkhof, Senna van de 

 
15 Vervloed, Tessa 

22 Noteboom, Mart 
 

10 Hooydonk, Lisanne van 
 

15 Barel, Joris 
22 Leeuwen, Ruud van 

 
10 Gelens, Johanny 

 
16 Franken, Anneke 

23 Boeters, Jos 
 

11 Rijswijk, Marcel van 
 

19 Berg, Fenna van den 
24 Fioole, Yara 

 
11 Geel, Bente van 

 
20 Bon, Esther 

24 Aarts, Maartje 
 

12 Keukelaar, Nina 
 

20 Eekelen - Kouters, Jackie van 
26 Maris, Jolanda 

 
12 Ardon, Pien 

 
21 Brooijmans, Phily 

27 Kapitein, Daphne 
 

13 Noordermeer, Bas 
 

22 Maris, Veerle 
27 Maris, Anne Willem 

 
13 Holling, Lisa 

 
22 Leersum, Marja van 

29 Timmermans, Ymke 
 

15 Boer, Arend de 
 

24 Vossen, Ziyal Xaviera van der 
29 Ettema, Jolanda 

 
16 Kallenberg, Miranda 

 
26 Martens, Saar 

   
16 Wijngaart, Peter van den 

 
26 Backer, Jacqueline de 

   
16 Bruggemans, Femke 

 
27 Kaam, Jeanny van 

 

  
17 Vlimmeren, Rick van 

 
28 Vermeulen, Manon 

   
17 Vlimmeren, Britt van 

 
29 François, Pien 

   
18 Veringmeier, Mica 

 
30 Kloot, Niels van der 

   
20 Coenraads, Kaatje 

   
   

20 Coenraads, Lynn 
 

 

 
   

21 Made, Jojanneke van der 
   

   
23 Verhoef, Thea 

   
   

23 Eekelen, Richard van 
   

   
24 Langeweg, Nick 

   
   

24 Kremer, Frans 
   

   
25 Cornel, Ben 

   
   

25 Kinkelder, Joep de 
   

   
25 Boelhouwers, Bente 

   
   

25 Edelmann, Lydia 
   

   
27 Rek, Anne-Marije 
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Campagneweg 14E 4761 RM Zevenbergen
0168 - 330 151 • info@orbit4allmoerdijk.nl

www.orbit4allmoerdijk.nl
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Nieuw bij Orbit4all Moerdijk:
Textielbedrukking

Vraag naar onze mogelijkheden




	1. Opening   Marjolein de Vos opent om 20:08 uur de vergadering.
	2. Ingekomen stukken  Er zijn geen ingekomen stukken.
	3. Notulen jaarvergadering 2015
	4. Jaarverslag penningmeester 2015
	5. Verslag kascommissie
	6. Vaststelling kascommissie 2015
	7. Bestuursverkiezing
	Marjolein is herkiesbaar en word herkozen. Verder geen  kandidaten.
	8. In stemming brengen
	9. Nieuwe structuur vereniging
	10. Huldiging
	11. Begroting
	12. Rondvraag
	13. Sluiting Marjolein sluit de vergadering om 21:38 uur en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

