
JAARVERSLAG AV MARVEL

2016

14 maart 2017



Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 maart 2017 

Ontvangst 19.30 uur 
Aanvang vergadering 20.00 uur 
Einde vergadering 22.00 uur

Beste leden,

Graag verwelkomen wij jullie op dinsdag 14 maart 2017 in ons clubhuis Markant voor de Algemene Le-
denvergadering. In de jaarstukken, op te vragen bij de secretaris van AV Marvel, kun je lezen wat er op 
het programma van de ALV staat, wat er gedurende afgelopen jaar binnen onze vereniging allemaal is 
gebeurd, hoe we er financieel voorstaan en welke plannen we voor de nabije toekomst hebben.

De koffie staat klaar vanaf 19.30uur. Wij hopen dat eenieder die zich inzet voor de vereniging, die AV 
Marvel een warm hart toedraagt of op een andere manier betrokken is bij Marvel aanwezig zal zijn. 

Wees welkom,
Namens het Bestuur,

Ieke Heesbeen, Secretaris AV Marvel.
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   Atletiekvereniging MARVEL

Agenda Algemene Ledenvergadering
15 maart 2016 aanvang 20:00 uur 

1 Opening door de voorzitter 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2016  

3 Jaarverslagen 2016  

4 Verslag van de kascontrole 2016  

5 Jaarrekening 2016 

6 Verkiezing van de kascontrolecommissie 

7 Verenigingsbeleid 2017

PAUZE 

8 Vaststelling van de begroting voor 2017 

9 Vaststelling jaarcontributie en inschrijfgeld 2018

10 Afscheid commissieleden en huldigingen

11 Bestuursverkiezing

12 Rondvraag

13 Sluiting van de ALV door de voorzitterr
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1 Opening van de ALV 2017

2 Concept notulen ALV 15 maart 2016
 
 Aanwezig:
 Henny van Oirschot, Gerrie Timmermans, Christjan Schalken, Carla Schalken, Greet v.d. Donk, 
 Peggy van Son,  Frans v. Boxtel, Loes Teppema,  Hans Vorstenbosch,  Marjolijn Nieuwesteeg, 
 Huub Coumans, Marco Dreuning, Annemie Veldhuizen, Ko Geelhoed, Maarte vd Laak, Angela 
 Mensink, Jan Wagenaars,  Martin vd Broek, Henri Becx, Lea van Dijk, Toon de Rouw, Ben 
 Kuilman, Mijke Peeters, Piet vd Sande, Wilbert Timmermans, Henk vd Langenberg, Monique 
 Dongelmans, Ilse v.d. Bergh (bestuur), Jan Verhoeven (bestuur/penning meester), Karel 
 Veldhuizen (bestuur) en Ieke Heesbeen (bestuur/ secretaris )

 Afwezig met kennisgeving:
 Willem van Zantvoort, Peter v.d. Ven, Mark Wagenaars, Arno vd Oetelaar en Michel vd Ven. 

2.1. Opening door de dagvoorzitter (Jan Verhoeven)/ Vaststellen agenda 
 Jan opent de vergadering en heet eenieder welkom. 
 Als eerste staat Jan stil bij het overlijden van Marvel lid Geert Aikema en vraagt 1 minuut stilte. 
 Vervolgens een korte terugblik over het afgelopen jaar, waarbij het ophalen van het Bevrijdings-
 vuur, het schilderen van het clubhuis aan de buitenzijde, de terugloop van het ledenaantal en 
 het afnemen van de vrijwilligers die zitting nemen in een commissie ter sprake kwam.
 Aan de agenda wordt punt 11A toegevoegd: de renovatie van de kunststofbaan.

2.2. Notulen van de ALV  van 10 maart 2015 
 Op pagina 5 staat “jaarrekening 2015”, dit moet “jaarrekening 2014” zijn. 
 Het verslag wordt verder ongewijzigd goedgekeurd.

2.3 Jaarverslagen over het jaar 2015 
 De jaarverslagen zijn doorgenomen, hierbij zijn geen aanvullingen of opmerkingen gemaakt.

2.4. Kascontrole commissie 
 De kascontrolecommissie uit haar waardering voor het gedegen werk van de penningmeester. 
 In haar verklaring van 2 februari 2016 stelt de commissie voor de penningmeester en het bestuur 
 te dechargeren van het door hen in 2015 gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat akkoord
 met deze verklaring en het bestuur wordt decharge verleend.

2.5. Jaarrekening 2013 
 Jan Verhoeven geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2015.
 Ben Kuilman vraagt naar de afschrijving van het clubgebouw en naar de huur van de accommodatie.
 Jan geeft hier een toelichting op. Met de accommodatie wordt de baan bedoeld en niet het 
 clubhuis. (Dit is eigendom.) 
 Maarte v.d. Laak merkt op dat de OZB misschien beter apart vermeld kan worden, dus niet 
 langer onder algemene kosten.

 Er zijn verder geen vragen over de jaarrekening. 
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 Jan Verhoeven bedankt in het bijzonder Willem, die met zijn bedrijf als sponsor het afgelopen 
 jaar een grote bijdrage heeft geleverd aan o.a. het schilderen van de kantine en die vele 
 activiteiten mogelijk maakte.

2.6. Verkiezing kascontrolecommissie 
 Annemie wordt bedankt voor haar bijdrage aan de kascontrolecommissie. Zij heeft de controle 
 drie opeenvolgende keren uitgevoerd en kan niet worden herkozen. Hans Vorstenbosch (2de 
 maal, vervanger van Arno) en Frans (2de maal) worden herkozen. Ben is  bereid zitting te nemen
 in de kascontrolecommissie. Henri Becx is bereid als reservelid op te treden. De vergadering 
 gaat akkoord met deze samenstelling van de kascontrolecommissie.

2.7. Verenigingsbeleid 2016 
 Karel geeft een korte toelichting op het voorgestelde verenigingsbeleid.

2.8 Vaststelling van de begroting voor het jaar 2015
 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. 
 Ko Geelhoed vraagt naar de kosten van de renovatie en naar eventuele consequenties voor de 
 huurkosten. De Gemeente Boxtel gaat de renovatie van de kunststofbaan betalen, of dit  
 consequenties heeft voor de huur, daar gaat het bestuur niet vanuit, maar neemt deze vraag  
 mee in het overleg met de Gemeente. De ALV stemt in met de begroting

2.9  Vaststelling jaarcontributie en inschrijfgeld voor het jaar 2017
 Jan geeft aan dat het bestuursvoorstel voor de contributie voor 2017 de prijsindex volgt  
 en daarom resulteert in een verhoging van e3,-- per persoon per jaar.
 Dit bestuursvoorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
2.10  Huldiging van leden en afscheid van commissieleden
 Marjolijn Nieuwesteeg en Piet vd Sande  worden gehuldigd voor respectievelijk 30 en 25 jaar 
 lidmaatschap van AV Marvel. Marjolijn wordt ten zeerste bedankt voor haar geweldige inzet als 
 vrijwilligster, zij nam de afgelopen jaren vele taken op zich.
 Zij ontvangen een bloemetje van de dagvoorzitter. 
 Tevens worden de volgende aftredende commissieleden bedankt:
 Gerard Kuyt, Arno van den Oetelaar, Lea van Dijk, Carla Schalken, Hans Vorstenbosch, 
 Christjan Schalken en onze voorzitter Willem van Zantvoort. Ook zij ontvangen een bloemetje 

2.11  Bestuursverkiezing
 Willem treedt af als voorzitter en stelt zich niet herkiesbaar.
 De bestuursleden: Ilse van den Bergh, Jan Verhoeven, Karel Veldhuizen en Ieke Heesbeen, 
 zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar.
 Het bestuur draagt Martin van den Broek voor als nieuwe voorzitter van AV Marvel.
 De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Martin en de zittende leden. 

2.11a  Renovatie kunststofbaan
 De kunststofbaan is afgekeurd door de AU. Om wedstrijden te mogen houden dient de baan 
 gerenoveerd te worden. Het bestuur is al enige maanden in overleg met de Gemeente Boxtel 
 omtrent deze renovatie. Volgens de huidige planning zal de wedstrijd van 2 juli op de nieuwe 
 baan plaats vinden.

5



2.12  Rondvraag
 Ko Geelhoed: Op maandag zit er bijna niemand in de kantine, moet deze dan wel open blijven?
 Henk vd Steen doet dit nog zolang hij het leuk vindt, aan hem dus wanneer hij hiermee stopt. 

2.14 Sluiting
 Om 21.25 uur dankt Jan de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering. 
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3 Jaarverslagen 2016
3.1 Jaarverslag van het bestuur

3.1.1 Samenstelling van het bestuur
 
 Naam    Taak   Contactpersoon voor commissie
 
 Willem van Zantvoort  Voorzitter  Sponsoring (tot 15-03-2016)
 Martin van der Broek  Voorzitter  Sponsoring (vanaf 15-03-2016)
 Ieke Heesbeen  Secretaris   Activiteitencommissie
 Jan Verhoeven  Penningmeester Markopij,KC en PR
 Karel Veldhuizen  Lid   Accommodatie en WOC
 Ilse van den Bergh  Lid   T & A en Ledenadministratie

 
3.1.2 Algemeen
 Na een rustig 2015 was 2016 een turbulent jaar.

 Tijdens de jaarvergadering van 15 maart 2016 heeft Marvel afscheid genomen van onze 
 voorzitter Willem van Zantvoort. Willem was in 2010 opvolger van Willie van de Langenberg. 
 Tijdens zijn 6-jarig voorzitterschap hebben een aantal noemenswaardige activiteiten plaatsge-
 vonden. In 2013 heeft Willem de 1e aanzet gegeven voor het oppimpen van het clubhuis. In 
 2014 is dit volledig gerealiseerd en kon in dat jaar onder zijn bezielende leiding het 50 jarig 
 bestaan van onze vereniging groots gevierd worden. Daarna heeft hij met Karel Veldhuizen 
 het traject voor de renovatie van de accommodatie opgestart met als resultaat dat de gemeente
  een forse investering heeft gedaan in die accommodatie. Het bestuur dankt Willem voor zijn
 financiële ondersteuning en grote inzet voor Marvel. In Martin van der Broek hebben we een 
 waardig opvolger gevonden die met frisse kijk op Marvel de vereniging verder leiding gaat 
 geven.

 2016 stond ook in het teken van de volledige renovatie van de baan. Naast de rondbaan 
 werden ook alle technische onderdelen gerenoveerd. In de periode april tot en met half juli 
 hebben onze leden geen gebruik kunnen maken van de baan. Voor de trainers en atleten 
 vergde dit de nodige aanpassingen. Door de slechte weersomstandigheden duurde de
 renovatie een aantal weken langer waardoor de geplande officiële heropening begin juli en de 
 eveneens op die dag geplande Athletics Champs wedstrijd voor pupillen geen doorgang kon 
 vinden. De Athletics Champs wedstrijd kon, met dank aan OSS Volo uit Den Bosch, uitwijken 
 en kon alsnog doorgang vinden. De officiële heropening werd uitgesteld naar 2 oktober.
 Tijdens deze heropening bracht Huub Coumans de Marvelvlag aan een parachute naar beneden
 en kon wethouder Herman van Wanrooij de vlag hijsen als teken van de officiële opening.

 2016 was ook het jaar van de beëindiging van de Markopij. Het clubblad heeft ruim 50 jaar 
 onder diverse redacties informatie verstrekt aan onze leden. In het voorjaar van 2016 had de 
 redactie, bestaande uit Peter van der Ven en Mark Wagenaars, aangegeven te twijfelen aan 
 de toekomst van het clubblad. Een enquête wees uit dat ook vanuit de leden die twijfel 
 bestond. De redactie heeft hierop aangegeven haar werkzaamheden te willen stoppen. Het 
 bestuur heeft daar na de beslissing genomen het uitbrengen van de Markopij te stoppen. 
 In de toekomst zullen de website, de nieuwsbrief en de sociale media een steeds belangrijker 
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 informatieplatvorm gaan vormen.
 Daarnaast gaf Petrie Theeuwes te kennen dat zij wilde stoppen met de verkoop van het 
 clubtenue. Dit heeft ze ruim 14 jaar gedaan. Eind 2016 wordt de verkoop vanuit het clubhuis 
 gedaan en wordt die gecoördineerd door Annemie Veldhuizen.

 In 2016 is vanuit het bestuur het initiatief genomen om een cursus voor assistent trainers te 
 organiseren. Wij zijn erg tevreden met het resultaat: 7 nieuwe gediplomeerde assistenten! Met 
 dank aan Angela Mensink die veel tijd investeerde in het verzorgen van de cursus.

 Tot slot wil ik namens het bestuur ALLE vrijwilligers danken voor hun inzet. In 2016 is weer 
 veel werk verzet zowel binnen als buiten de commissies. Zonder jullie hulp zou AV Marvel niet 
 kunnen bestaan. Om ook in de toekomst onze vereniging draaiende te kunnen houden blijft 
 extra hulp hard nodig. Wij hopen daarom dat ook in 2017 nieuwe vrijwilligers de diverse 
 commissies komen versterken en het enthousiasme voor onze vereniging behouden blijft.

3.1.3 Ledenadministratie
 Eind 2015 heeft Ilse van den Bergh de werkzaamheden met betrekking tot de ledenadministratie
 overgenomen van Gerard Kuijt. Ilse heeft het het eerste jaar flink voor de kiezen gehad. Het 
 was namelijk een erg ‘trubbelig’ jaar geweest. Er zijn vele mutaties geweest, we hebben te 
 maken gehad met vele opzeggingen en met zgn. kortlopende lidmaatschappen en een grote 
 aanwas van leden vanuit de Start to Run cursus en Run tot he Start trainingen voor de Eindhovense
  (halve) marathon. Een goede basis om ervaring op de doen. Ilse bedankt voor de vele werk-
 zaamheden.

3.1.4 Ontwikkeling van het leden bestand
 
 In 2016 is het ledenbestand gedaald met 12 leden. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt 
 door de daling bij de pupillen en de verenigingsleden. 

 Onder de tabellen wordt een korte toelichting gegeven op de mutaties.

Ledenbestand telkens per 1/1

Categorie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Leden met wedstrijdlicentie 80 85 90 90 72 70 68

Recreanten 145 146 160 161 163 154 167

Junior recreanten 0 1 2 2 1 1 2

NW leden 0 0 0 0 0 0 10

Verenigingsleden 17 22 20 25 26 32 26

Totaal 242 254 272 278 262 257 273

Donateurs/wandelaars 19 17 14 11 10 7 3

 
Ontwikkeling leden met wedstrijdlicentie

Categorie 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Pupillen 22 27 30 37 23 18 17

Junioren 37 38 44 37 31 34 32

Senioren 4 2 1 2 2 2 4

Masters 17 18 15 14 16 16 15

Totaal 80 85 90 90 72 70 68
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Nieuwe leden 

Categorie 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Pupillen 13 17 15 19 16 14 6

Junioren 3 2 8 7 3 4 4

Recreanten 24 17 28 31 30 23 18

Senioren/masters 1 1 0 0 0 2 3

Verenigingsleden 0 6 1 1 3 1 4

Totaal 41 43 52 58 52 44 35

 In 2016 hebben zich 55 leden afgemeld (2015 61 in 2014 58 in 2013 42). Onder deze opzeg-
 gingen zijn 5 verenigingsleden die geen functie meer uitoefenden binnen de vereniging.(3 x 
 jurylid Athletics Champs, ouders van pupillen die gestopt zijn)  en 3 ‘oudere’ leden hebben zich 
 aangesloten bij de donateurs/wandelaars. De motivatie van de opzeggers is veelal te wijten 
 aan andere manier van tijdsbesteding en aan opgelopen blessures. Ongenoegen binnen de 
 vereniging wordt nagenoeg niet als oorzaak aangegeven.

 Bij de pupillen blijft het aantal nieuwe leden achter bij voorgaande jaren. Opvallend is ook dat 
 4 pupillen nog geen jaar lid zijn geweest. De stijging van het aantal nieuwe recreantleden komt 
 vooral door de nieuwe leden Start to Run (18 stuks, nog 4 uit 2015) en Run to the Start (5 stuks).
 Het aantal opzeggingen bij de pupillen bedroeg 10 (2014 16 opgezegd, 2015 13 opgezegd). 
 De daling van het aantal pupillen komt ook door de overschrijving van pupillen naar junioren.
 Bij de junioren hebben 10 leden opgezegd (2014 5 stuks, 2015 13 stuks). Door de overgang van
 de pupillen naar de junioren is de daling binnen de categorie binnen de  perken gebleven.
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3.2 Jaarverslag van de Commissie Trainers & Atleten (T&A)

3.2.1  Samenstelling van de commissie
 
 Naam    Taak   
 
 Henk van de Langenberg Voorzitter  
 Peggy van Son  Trainers coördinator
 Marcel van den Braak  Wedstrijdsecretaris-jeugd
 Miranda Bergman  Wedstrijdsecretaris-jeugd
 Vacature   Jeugdcoördinator 
 Ondersteuning: 
 John van der Horst  Website 
 Ilse van den Bergh  Contactpersoon bestuur

 
3.2.2  Doel van de commissie T&A:
 Het behartigen van sporttechnische zaken, zoals aanstelling en begeleiding van trainers,   
 organiseren van trainingen en clinics, bestellen van nieuw materiaal, organiseren van 
 (loop)cursussen, recordadministratie en wedstrijdsecretariaat-uit.
 
 
3.2.3  Verslag:
 De Commissie heeft dit jaar een moeizaam jaar gedraaid door beperkte capaciteit. Peggy van 
 Son is later in het jaar toegetreden als lid maar is daardoor geen trainerscoördinator meer.
 Marcel van den Braak is aan het eind van het jaar afgetreden en opgevolgd door Miranda 
 Bergman. De commissie bedankt Marcel voor zijn jarenlange inzet!
  
 Trainingen:
 De jeugdtrainingen lopen prima hoewel er nog steeds een tekort is aan trainers. Wel is er bij 
 de junioren D gelukkig assistentie van Luuk de Bruijn en Wouter Kuypers. Alle trainingen van 
 de loopgroepen worden nog steeds prima verzorgd! Diverse assistenten zijn hier opgeleid wat 
 een goede zaak is. De commissie bedankt alle trainers en assistenten voor hun inzet!

 Aandacht jeugd: 
 Ook zonder jeugdcoördinator worden nog steeds de activiteiten bij de pupillen prima 
 ondersteund door een groep ouders onder aanvoering van Carolien Gaakeer. Bedankt!

 Loperscursus:
 De “Start to Run” cursussen onder leiding van Peggy van Son en Greet van der Donk waren 
 weer een succes! Zij worden daarvoor bedankt!

 Wedstrijden:
 De wedstrijden voor de pupillen doen het nog steeds erg goed. Naast de reguliere wedstrijden,
 werd ook dit jaar weer deelgenomen aan de competitiewedstrijden van de Atletiek Unie met 
 een JJD, MJB en JJB team. Alle teams hebben goede prestaties neergezet.

 Record- en prestatieadministratie:
 Met dank aan John van der Horst voor het bijhouden van de website. 
 Namens T&A, Henk van de Langenberg
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3.3 Jaarverslag van de Wedstrijd Organisatie Commissie 
 
3.3.1 Samenstelling van de commissie

 Naam    Taak   

 Vacature   voorzitter  
 Jan Verhoeven  secretaris 
 Toon de Rouw   lid 
 Edwin Gelinck   lid
 Arjan de Bruijn  lid
 Karel Veldhuizen  Contactpersoon bestuur
 
3.3.1a Samenstelling van de commissie Jeugdwedstrijden

 Naam    Taak   

 Vacature   voorzitter  
 Yvonne van der Meijden secretaris 
 Sylvia Reijinga   lid 
 Sander Meijer   lid
 Rob van den Braak  lid
 Marco Kemmeren  lid
 Carolien Gaakeer  lid
 Karel Veldhuizen  Contactpersoon bestuur

3.3.2  Doel van de Wedstrijd Organisatie Commissie:
 Het organiseren en ten uitvoer brengen van wedstrijden, trimlopen en andere sportactiviteiten.  
 Ook het zorgen voor voldoende gekwalificeerde juryleden en helpers ten behoeve van het 
 uitvoeren van deze wedstrijden behoort tot haar taak.

3.3.3 Verslag:
 De WOC organiseert wedstrijden voor AU-leden, trimlopen en andere sportactiviteiten op de 
 baan en daarbuiten. Jaarlijks omvat dit de volgende AU-wedstrijden: de Rabobank Paasloop 
 (wegwedstrijd en trimloop), Pupillen en Junioren baanwedstrijden en de Don Quichotte Sparren-
 bosloop (wedstrijdcross en trimloop). Daarnaast organiseert de WOC diverse andere sportactivi-
 teiten zoals de Ouders/pupillenwedstrijd en clubkampioenschappen. 

 Rabobank Paasloop op 6 april
 Door het slechte weer hebben slechts 130 deelnemers zich ingeschreven voor de 40e 
 Rabobank Paasloop. 
 Het aantal wedstrijd atleten bij de 15 km. liep ook dit jaar terug. Ondanks de regen verliep de 
 organisatie en verwerking van de uitslagen gesmeerd.

 Ouder – kind training op 9 april 
 Er was een grote opkomst voor de ouder - kind training. De ouders konden met hun kinderen 
 strijden op de divers onderdelen van de Athletics Champs. Als laatste onderdeel werd de 400 m. 
 gelopen, dat voor sommige ouders een zwaar onderdeel was. Na afloop ontvingen alle deel-
 nemers een diploma. 
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 4e Athletics Champs wedstrijd 2 juli  
 De renovatie van de baan was door het slechte weer niet op tijd klaar om de 4e AC (Athletics  
 Champs) te organiseren. De WOC is uitgeweken naar onze buurvereniging OSS-VOLO om deze  
 wedstrijd te organiseren. De wedstrijd is prima verlopen en we hopen in 2017 de wedstrijd  
 weer op onze baan te houden. 

 Openingswedstrijd 2 oktober  
 Na de officiële opening van de baan door wethouder Herman van Wanrooij is er een  
 openingswedstrijd georganiseerd. 
 Aan de openingswedstijd konden ook de basisschoolkinderen in Boxtel groep 3 t/m 8 deelnemen. 
 Samen met onze pupillen is een Athletics Champs wedstrijd georganiseerd. De junioren  
 hadden een vijfkamp en voor de senioren was een parcours uitgezet van 3 km. De wandelaars  
 hadden een parcours van 6 km afgelegd. De opkomst was groot en na de wedstrijd was er een  
 Marvel cakeje voor alle deelnemers. Een geslaagd evenement.

 Don Quichotte Sparrenbosloop op 30 oktober 
 Hoewel het voortreffelijk hardloopweer was, hebben we toch slechts 146 deelnemers zien  
 finishen bij de 49e editie van de Sparrenbosloop. De organisatie en verwerking van de uitslagen  
 verliep geheel naar wens. Onderzocht wordt of om het parcours in de toekomst aantrekkelijker  
 gemaakt kan worden d.m.v. grotere ronden, meer obstakels en één recreantenloop met diverse  
 afstanden en één Kidsrun vooraf.

 Dankwoord
 Namens de WOC wil ik alle juryleden en helpers bedanken voor hun bijdrage aan de door ons  
 georganiseerde activiteiten. Een dankwoord aan onze sponsors is hier ook op zijn plaats. Ook  
 hun ondersteuning is voor onze vereniging van groot belang.
 
 Namens de WOC Karel veldhuizen 
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3.4  Jaarverslag van de kantinecommissie

3.4.1 Samenstelling van de commissie

 Naam    Taak   

 Annemie Veldhuizen  Coördinatie  
 Henk van der Steen  Financiën en inkoop
 Jan Verhoeven  contactpersoon bestuur

3.4.2  Doel van de Kantine Commissie:
 De belangrijkste taak van de kantinecommissie is het coördineren van de activiteiten die nodig  
 zijn om de doelstelling van het clubhuis te bereiken: 
 • Verhogen van de gezelligheid en sfeer binnen de vereniging. 
 • Zorgen voor een goed evenwicht tussen opbrengst en sfeer. 
 • Rendabele exploitatie 
 • Verzorging catering bij alle evenementen. 
 Om de doelstelling te kunnen realiseren kan de commissie gelukkig terugvallen op vele actieve 
 leden binnen onze vereniging.

3.4.3 Verslag Kantinecommissie:
 Doordat de atletiekbaan gerenoveerd werd en er maar een paar wedstrijden hebben plaatsge-
 vonden heeft de opbrengst van de kantinekas tot een minder positief resultaat geleid dan de 
 voorgaande jaren. De opbrengst van de dinsdag- en donderdagmorgen loop/wandelgroep 
 daarentegen draagt steeds meer bij tot een positief resultaat. De groep wordt steeds groter, 
 de sfeer is erg gezellig en op sportief gebied wordt het nodige bijgepraat. Ook een groep 
 atleten, die aan het trainen was voor de marathon in Eindhoven, heeft een aantal weken op 
 zaterdagmorgen een kopje koffie of thee gedronken en bijgedragen aan de kantinekas.
 In het zomerseizoen was de kantine op woensdagmiddag en zaterdagmorgen tijdens de pupil-
 lentrainingen geopend. In het winterseizoen is de kantine op woensdagmiddag vanaf 16.00 uur 
 geopend.
 Diverse commissies, trainers en leden hebben de kantine het afgelopen jaar gebruikt voor 
 vergaderingen, bijeenkomsten en incidenteel overleg. Op de zaterdagen in september/oktober 
 is er in de kantine koffie en thee geschonken voor de leden en trainers van de Start to Run cursus.
 Elke 1e zaterdag van de maand werd er voor de vrijwilligers, die de accommodatie onder-
 houden, een kopje koffie of thee geserveerd en af en toe een lunch verzorgd.
 Met een viertal leerlingen van Het Baanderherencollege en hun docent hebben we de kantine-
 ruimte, de kleedruimtes en het secretariaat in maart opgefrist. Op 6 en 7 december is er door 
 een aantal enthousiaste vrijwilligers het nodige gepoetst en schoon gemaakt. 
 Wekelijks worden de toiletten van de kantine en de kleedlokalen met toiletruimtes door de 
 vaste schoonmaakster geschrobd en gedweild.. 
 De inzet en betrokkenheid van leden en vrijwilligers zijn bij alle activiteiten in de kantine onmis-
 baar. De kantinecommissie bedankt iedereen die op de een of andere wijze geholpen heeft.
 Wij hopen ook komend jaar weer op jullie te mogen rekenen!

 Namens de KC,
 Annemie Veldhuizen
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3.5  Jaarverslag van accommodatiecommissie

3.5.1 Samenstelling van de commissie
 
 Naam    Taak
  
 Michel Spooren   Sleutelbeheer/Secretaris
 Ruud van Dijk   Lid
 Karel Veldhuizen  Contactpersoon  bestuur

3.5.2 Doel van de accommodatiecommissie
 Beheer- en onderhoud van de accommodatie, de baan en gebouwen, en materialen. Sleutel- 
 en  alarmbeheer, wedstrijden activiteiten voorbereiding en verhuur van de accommodatie.

3.5.3  Verslag accommodatiecommissie
 In 2016 werd onze kunststofbaan vervangen en tevens diverse technische onderdelen weer 
 op wedstrijdniveau aangepast c.q. vervangen. Lange tijd hebben onze atleten zich moeten 
 behelpen maar nu is onze accommodatie weer tip top. 

 Met onze vrijwilligers hebben we diverse zaken aangepakt om ook de rest van onze accommo-
 datie en materialen in orde te houden.
 Wij willen nogmaals eenieder vragen om zuinig met onze materialen en accommodatie om te 
 springen en eventuele gebreken ons kenbaar te maken zodat wij deze met onze maandelijkse 
 klus dag mee kunnen nemen voor herstel.

 Ook dit jaar konden wij weer rekenen op een groot aantal vrijwilligers die wij niet genoeg 
 kunnen bedanken voor hun enorme inzet en samenwerking. 

 Namens de accommodatiecommissie, Michel Spooren
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3.6 Jaarverslag van de Commissie Clubblad Markopij 

3.6.1 Samenstelling van de commissie

 Naam    Taak   

 Peter van der Ven  Redactie/Opmaak 
 Mark Wagenaars  Opmaak 
 Jan Verhoeven  Contactpersoon  bestuur 

3.6.2 Doel van de  Markopij commissie
 Samenstellen van het clubblad van AV Marvel. 

3.6.3  Verslag Commissie Markopij:
 Markopij is in 2016 zes maal verschenen en wel in week 5, 12, 24, 32, 41 en 50. 

 De eerste editie was 28 pagina’s, de tweede tot en met de vierde hadden 24 pagina’s, de vijfde 
 was 28 pagina’s en de zesde telde er 20. 
 
 De redactie constateerde al enige tijd een afname van het aanbod van kopij en daarnaast 
 inzendingen die al eerder op de website geplaatst werden. Dit laatste met als verschil dat wij 
 redactioneel aanpassen en corrigeren.  
 
 Onze vervolgstap was hierover contact zoeken met het bestuur. Op 18 mei hebben we met 
 voorzitter Martin van der Broek en penningmeester Jan Verhoeven besproken dat wij onze 
 ogen niet kunnen en ook absoluut niet zouden willen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen 
 binnen onze vereniging. De website van Marvel en ook de nieuwsbrieven zijn immers een zeer 
 snelle bron van informatie geworden.
 We kwamen overeen dat aan onze leden gevraagd zou worden om zich hierover uit te spreken. 
 Onze enquête in de derde editie van Markopij bestond uit de vraag: Hoe ziet u de toekomst 
 van Markopij? Gevraagd werd per e-mail te reageren naar de redactie en/of naar het bestuur. 
 Op deze enquête zijn in totaal slechts 12 reacties binnengekomen, wat met een ledenbestand 
 van 250 wel heel erg weinig is. 
 
 Er waren inzendingen waar heel veel werk van was gemaakt. 
 Op een enkele uitzondering na waarin het voortbestaan van
 ons clubblad in de huidige vorm werd bepleit, is duidelijk 
 waar de leden van Marvel voor hebben gekozen.

 Daarmee is ons ‘papieren’ clubblad  na 52 jaargangen vanaf
 2017 definitief  ‘van de baan’. 

 Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari jongst leden heeft 
 voorzitter Martin van der Broek in zijn toespraak de redactie 
 in het zonnetje gezet en dit gecompleteerd met de ingelijste 
 omslagvoorzijde van de laatste Markopij. Bedoeld voor in de 
 vitrinekast. Karel Veldhuizen heeft het verder aangepast en 
 daarmee is een permanent eerbetoon aan alle redactieleden 
 van de laatste 52 jaar van Marvel een feit. 
 Met hartelijke groet, Peter van der Ven, 1 februari 2017 
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3.7 Jaarverslag van de Commissie Sponsoring 2013

3.7.1 Samenstelling van de commissie
 Martin van der Broek
 Jan Verhoeven

3.7.2 Doel van de Commissie Sponsoring
 De Commissie Sponsoring haalt sponsorgelden binnen om die kosten van de activiteiten te
 bestrijden die de inkomsten uit contributies en subsidie te boven gaan. Dit betekent dat we  
 ‘slechts’ een beroep op sponsors doen als we activiteiten of investeringen niet met de  
 beschikbare middelen kunnen financieren zonder de financiële gezondheid van de vereniging 
 in gevaar te brengen.

3.7.3  Verslag
 De vereniging kent haar vaste sponsors zoals Rabobank, La Moustache, Lopers Company, 
 De Wit BV (Don Quichotte) Crist van Roosmalen en de vele adverteerders in het clubblad.
 Begin 2016 is het contract met De Wit BV voor sponsoring van de Don Quichotte Sparrenbos-
 loop met 3 jaar verlengd tot en met 2018. Een flinke steun in de rug voor de organisatie van dit 
 evenement.
 Tijdens de officiële heropening van de gerenoveerde accommodatie werd onze jeugd 
 verblijd met mooie ‘Marvel’ sporttassen. Deze sporttassen zijn aangeboden door de heer Teun 
 van der Meijden, directeur van Blommeij groenprojecten en vader van 2 van onze pupillen-
 leden. Onze jeugdleden zijn erg blij met deze tassen en tevens geven deze een stuk eenheid 
 tijdens wedstrijden van onze jeugd.

 Namens de commissie Sponsoring
 Jan Verhoeven

3.8 Jaarverslag van Activiteiten Commissie 

3.8.1 Samenstelling van Activiteiten Commissie 

 Naam    Taak   

 John van der Horst  Voorzitter  
 Marjolijn Nieuwesteeg Secretaris 
 Wilma Gokke   Penningmeester 
 Susan van den Besselaar Lid 
 Brent Houterman  Lid 

   

3.8.2 Doel van de Activiteiten Commissie 
  Het verzorgen van activiteiten voor de jeugd zoals nachtspektakel en kamp. Het verzorgen van
 activiteiten voor senioren, zoals parasailen. Het ondersteunen van de kantinecommissie bij 
 feestelijke activiteiten.

3.8.3 Verslag
 Dit jaar waren er weer de vaste activiteiten zoals; 
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 De activiteitencommissie had weer een druk jaar te beginnen met Marvelous New Year op 
 2 januari, gezellig met gluhwein, prosecco , oliebollen en hapjes, zoals de leden van ons 
 gewend zijn.

 Op 13 februari zijn we de kampeerboerderij wezen bekijken  voor 2018.

 Op 26 maart  was de paashaastraining, met natuurlijk een leuke knutsel, eieren zoeken en een 
 heel lang woord maken.

 Op 9 juli zijn er 3 leden van de activiteitencommissie mee geweest naar de EK atletiek in 
 Amsterdam.

 Op 27 augustus zijn we naar de kampeerboerderij gegaan om de omgeving te verkennen en 
 om weer nieuwe spellen te bedenken.

 18 september zijn de junioren naar Duinoord geweest op de fiets, ze hebben het klimbos 
 gedaan en laser gamen en natuurlijk onbeperkt gegeten en gedronken.

 Op 2 oktober heeft de AC de festiviteiten rondom de opening van de baan gedaan, er werden 
 oranje en witte ballonnen opgelaten en er was wat lekkers voor de jeugd, nl. een muffin met 
 een marvelvlaggetje erop.

 Ook de BBQ was weer een groot succes, veel gezellige mensen en lekker eten. Het weer was 
 een beetje een spelbreker, maar dat mocht de pret niet drukken.

 14-15 en 16 oktober was het kampweekend, de deelname was beter dan vorig jaar, maar 
 jammer genoeg toch nog niet groot

 Het jaar werd afgesloten met de sinterklaastraining.
 boodschappen werden dit jaar ter plekke bezorgd en dat is heel goed bevallen. 

 Namens de activiteitencommissie; Marjolijn Nieuwesteeg
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4  Verslag van de kascontrolecommissie
 
 De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Hans Vorstenbosch, Frans van Boxtel en Ben 
 Kuilman. Deze personen hebben op dinsdag 2 februari 2017 de boeken over 2016 gecontro-
 leerd. Naar aanleiding van haar bevindingen stelt de kascontrolecommissie voor om de 
 penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het door hen in 2016 gevoerde financiële 
 beleid. (Zie verklaring op pagina 27. van dit verslag)

5 Jaarrekening 2016
 
 Tijdens dit agendapunt legt het bestuur financieel verantwoording af over het jaar 2016.
 De voorzitter zal de ALV vragen het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid en in te 
 stemmen met het voorstel om het resultaat over 2016, zijnde c 1.250,31, toe te voegen aan de 
 Algemene Reserve.

 Voor de balans 2016 wordt verwezen naar pagina 25 de resultatenrekening 2016 op pagina 26.

6  Verkiezing van de  
 kascontrolecommissie
 De kascontrolecommissie over het jaar 2016 bestond uit Hans Vorstenbosch (3e keer als 
 vervanger van Arno) en Frans van Boxtel  (beiden 2e keer) en Ben Kuilman voor de 1e keer.
 Het bestuur, en met name de penningmeester, dankt de commissie voor het boekenonder-
 zoek.
 Hans Vorstenbosch wordt bedankt voor zijn bewezen diensten. Frans van Boxtel (3e keer) en 
 Ben Kuilman (2e keer) hebben inmiddels toegezegd de controle volgend jaar weer uit te voeren.
 Vorig jaar heeft Henri Becx zich beschikbaar gesteld als reserve lid. Aangezien er dit jaar geen 
 uitvallers binnen de commissie zijn geweest wil ik Henri vragen volgend jaar de boeken, samen 
 met Frans en Ben, te controleren.

 Om een eventuele uitval van de hiervoor genoemde commissieleden op te vangen vraagt het 
 bestuur nog één lid zich beschikbaar te stellen als reservelid. Deze persoon wordt dan tevens 
 gevraagd zitting te nemen in de kascontrolecommissie van 2018 en verder.
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7 Verenigingsbeleid 2016
 
 Het bestuursbeleid van AV Marvel voor 2017 valt binnen de kaders van het meerjarenbeleid 
 van de Atletiekunie (“Atletiek 2024”, te vinden op de website van de AU).
 Met Atletiek 2024 worden een achttal thema’s geïntroduceerd, waarmee de AU de komende 
 jaren het verschil wil maken. 
 In een voortdurend wisselend speelveld van trends en ontwikkelingen, van helden en hypes, is 
 aanpassingsvermogen en vernieuwing essentieel om mee te blijven doen. Daarbij concentreert 
 de AU haar inzet op die activiteiten die verschil maken en impact hebben. Initiatieven die 
 ambitie en energie uitstralen worden ondersteund. 

 De genoemde thema’s zijn in het voorjaar van 2016 tot stand gekomen met de input van 
 verschillende bijeenkomsten.  De missie van de AU voor de komende jaren is: “We willen met 
 aantrekkelijke trainings- en wedstrijdvormen, aangeboden vanuit kwalitatief sterke verenigingen
 en loopgroepen, ondersteund door een professionele organisatie sporters en vrijwilligers 
 inspireren en begeleiden bij het samen behalen en ervaren van plezier, voldoening en 
 prestaties op elk niveau. We willen de atletiek versterken en vernieuwen in Nederland.”

 Als AV Marvel sluiten we ons volledig aan bij deze gedachte en willen we deze vertalen naar 
 onze club.

 Wij zijn atletiek
 De laagdrempeligheid van de loopsport leidt tot grote aantallen beoefenaars en een deel van 
 deze ‘nieuwe’ lopers zoekt daarbij de voordelen van het lopen in groepsverband. 
 Bij AV Marvel stimuleren we dit, in samenwerking met de AU,  al enige jaren met het tweejaar-
 lijks organiseren van Start to Run. We doen dit om de individuele loper meer in contact te 
 brengen met de club en een langdurige relatie op te bouwen.

 Jeugd als fundament
 Als AV Marvel willen we dit vooral ook doen vanuit de gedachte dat een sportief leven ‘begint’ 
 bij de jeugd. We vullen dit onder andere in door het verhuren van de accommodatie aan scholen 
 en het informeren van scholen over onze vereniging en een samenwerking met buurtsport Boxtel.
 Afgelopen jaar zijn we hierin al erg succesvol geweest en dit willen we nog verder uitbreiden.

 Wij zijn Marvel
 Marvel is een vereniging. Dit betekent dat wij als leden samen Marvel zijn.
 Het is niet zo dat er een ondersteunende organisatie is om de wensen van leden te vervullen. 
 We moeten er voor waken en elkaar er op aanspreken dat er geen klant-leverancier relatie is. 
 We moeten er samen wat van maken. Samen een club vormen en samen activiteiten en 
 wedstrijden organiseren is de kern van een vereniging. Daarmee is er een groot verschil met 
 bijvoorbeeld een sportschool.
 Daarom onderkent het bestuur de volgende aandachtspunten:
 • Vrijwilligers
  Belangrijk is dat we de vrijwilligers de juiste dingen laten doen. Hiervoor is een gezonde 
  mix nodig van ‘’trekkers” en ‘‘ondersteuners”. Het werven en behouden van een voldoende 
  en stabiel vrijwilligerskorps is alleen haalbaar als vrijwilligers zich betrokken en gewaardeerd 
  voelen. Geef nieuwe vrijwilligers daarom voldoende vrijheid van handelen als zij een taak 
  oppakken en werk waar mogelijk samen met andere commissies. Zo kunnen we een groeiende
  en bloeiende vereniging tot stand laten komen.
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 • Aansprekende- en verbindende communicatie
  Respect en begrip. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat iedere atleet of vrijwilliger 
  van AV Marvel plezier aan zijn activiteit moet beleven. Bedenk dat onze vereniging geheel 
  op vrijwilligers draait en heb begrip voor de hiermee samenhangende beperkingen. 
 • Trainers
  Wat niet veranderd is, is dat AV Marvel een recreatieve sportvereniging blijft.
  Voor atleten die prestaties willen leveren kan dit binnen de kaders die AV Marvel daarvoor 
  stelt. De werving van gekwalificeerde trainers voor de jeugd behoudt prioriteit. Voor loop-
  groep trainers blijven we de rekrutering uit eigen gelederen en het volgen van trainers-
  cursussen stimuleren.
 • Beleid betreffende verhuur accommodatie
  Het huurcontract met de gemeente geeft aan dat de opstallen niet voor andere activiteiten 
  gebruikt mogen worden dan die met de sport verband houden. Tevens zijn we gehouden 
  om de basisscholen, het voortgezet onderwijs en derden in Boxtel op hun verzoek in de 
  gelegenheid te stellen gebruik te maken van de sportvoorziening. Hier mag de huurder 
  voorwaarden aan verbinden.
  Om tot een goed gestructureerde situatie van verhuur van de accommodatie te komen, is 
  door het bestuur een verhuurnota vastgesteld op 30 november 2013, waarin een aantal 
  prioriteiten zijn opgenomen. Namelijk:
  • Trainingstijden voor de eigen atleten dienen altijd beschikbaar te zijn.
  • De bestaande samenwerking met het Baanderherencollege handhaven.
  • Verzoeken van verhuur aan basisscholen en voortgezet onderwijs prioriteit geven 
   (in overleg met de trainers).
  • Verhuur aan derden.

 Speerpunten 2017  

 Wij zijn Marvel
 Dit jaar gaan we werk maken van het betrekken van meer mensen bij activiteiten voor de 
 vereniging. Doel is om er voor te zorgen dat Marvel ook de komende jaren een vereniging blijft 
 waar leden het naar hun zin hebben. 
 Het is belangrijk dat we eigen wedstrijden blijven organiseren voor jeugd en senioren. Hiervoor 
 is een versterking nodig van het organisatie kader, maar gaan we tegelijkertijd werken aan een 
 andere inzet van vrijwilligers. Dit betekent niet standaard in een commissie plaatsnemen, maar 
 intekenen voor een evenement voor 1 of meerdere jaren. Dit is succesvol toegepast bij de 
 organisatie van de Athletic Champs voor de jeugd.

 Binden van leden
 Marvel is een gezonde vereniging met een redelijk constant ledenaantal en een goede 
 financiële positie. Wat opvalt, is dat er een kern van leden is die al jaren lid is en lid blijft. 
 Maar er is ook een groep die lid wordt en binnen 3 jaar weer afhaakt. Vooral bij de nieuwe 
 aanwas is dit percentage (te) hoog. We hebben dus moeite om nieuwe leden vast te houden.
 Deels is dit te verklaren door blessures, andere interesses en prioriteiten. Maar ook is het zo 
 dat het niet lukt om de nieuwe leden een ‘Marvel-gevoel’ te geven. Dat wil zeggen dat Marvel 
 voor hen meer is dan een training, maar ook een leuke sociale groep die hen blijft motiveren in 
 hun sport. 

 We hebben met leden en trainers verkent hoe er een meer gevarieerd aanbod gerealiseerd kan 
 worden dat de leden bindt. In 2017 wil we met de leden deze plannen concreet maken en een 
 keuze maken in wat we gaan realiseren.
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 Tegelijkertijd gaan we anders met onze leden en mogelijke geïnteresseerden communiceren. 
 We gaan meer inzetten op social media en tegelijkertijd acties bedenken om leden meer met 
 elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld door deelname aan evenementen of sociale 
 activiteiten. 

 We zijn een recreatieve club, maar wel een atletiekvereniging
 De afgelopen jaren is het moeilijk gebleken de organisatie van wedstrijden op niveau te 
 houden. Een aantal wedstrijden is zelfs niet doorgegaan. Onze ambitie is om wedstrijden te 
 blijven organiseren. Hiervoor is de traditionele WOC opgesplitst. Een groep is verantwoordelijk 
 voor de jeugdwedstrijden en een groep neemt het op zich om de senioren wedstrijden te 
 organiseren.

 We zijn blij dat met een nieuwe opzet leden en ouders van leden bereid zijn dit essentiële 
 onderdeel van onze vereniging in te vullen.
 In 2017 verkennen we de mogelijkheden om onze wedstrijden door te ontwikkelen op een 
 manier die meer mensen aanspreekt.

 Het bestuur.
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8 Vaststelling van de begroting voor
 het jaar 2017

 Zie de overzichten op pagina 25 en 26
 De penningmeester zal tijdens de vergadering een toelichting geven op de begroting en 
 vragen beantwoorden. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de 
 begroting 2017.
.

9 Vaststelling jaarcontributie en 
 inschrijfgeld voor het jaar 2018 

 Het verwacht resultaat over 2017 en de negatieve mutatie in het aantal leden in 2016 geeft 
 enige aanleiding tot zorg. Daarom stelt het bestuur voor de contributie over het jaar 2018 per 
 categorie met e 3,00 te verhogen. Het bestuur verwacht met deze stijging en hopelijk een 
 stijgend aantal leden financieel gezond te blijven.
 De inschrijfgelden behoeven geen aanpassing. De kosten van de AU worden met deze 
 éénmalige kosten nog steeds grotendeels afgedekt.

 Het bestuur stelt voor ook de bijdrage voor donateurs te handhaven op het niveau van 2017.
 Onderstaande tabel geeft alle gegevens:

Categorie 2016 2017

Pupillen e 121,00 e 124,00

Junioren e 137,00 e 140,00

Recreanten e 137,00 e 140,00

Senioren/masters e 161,00 e 164,00

Inschrijfgelden

Leden met wedstrijdlicentie e   20,00 e   20,00

Leden zonder wedstrijdlicentie e   17,50 e   17,50

Bijdrage donateurs minimaal e   25,00 e   25,00
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10 Afscheid van commissieleden en  
 huldigingen

 Een aantal personen willen we extra noemen.
 Toon de Rouw willen we huldigen omdat hij 50 jaar lid van onze vereniging  is. 
 In 2016 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Willem van Zantvoort.
 Van Marcel van de Braak, secretaris Jeugdwedstrijden uit.
 Petrie Theeuwes,  verkoop van het clubtenue.
 Tevens van Peter van de Ven en Mark Wagenaars, zij verzorgden jaren onze Markopij.
 En natuurlijk alle bezorgers van de Markopij, die in weer en wind het clubblad bij onze leden 
 hebben bezorgd.
 Wij danken hen hartelijk voor de geweldige inzet en toewijding.
 

11 Bestuursverkiezing

 Verkiesbaar zijn Ilse van den Bergh, Karel Veldhuizen, Jan Verhoeven en Martin van der 
 Broeken. Ieke Heesbeen treedt af, hiermee komt de functie van secretaris vrij. 
 Tot aan de aanvang van de ALV kunnen door het bestuur of door ten minste vijf leden, 
 kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.

12 Rondvraag 

13 Sluiting ALV
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14 Overzicht Winkelman Wisselbokaal  

 De door de familie Winkelman beschikbaar gestelde wissel- bokaal is bestemd voor de junior
 C/D die het afgelopen baanseizoen op drie van de in aanmerking komende onderdelen de 
 meeste vooruitgang ten opzichte van het jaar daarvoor heeft geboekt. 
 
 Van elke atleet worden de beste prestaties in een atletiekwedstrijd op de baan vastgesteld.  
 Voor de onderdelen hoogspringen, verspringen, kogelstoten, sprinten en de lange afstand 
 wordt een puntenaantal berekend overeenkomstig de AU-puntentelling. Van de vijf onderdelen 
 tellen de drie onderdelen met de grootste vooruitgang ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 De atleet moet aan minimaal twee baanwedstrijden per seizoen hebben deelgenomen. De 
 Winkelman Wisselbokaal werd in 2016 gewonnen door Isa de Bruijn.

 Winnaars Winkelman Wisselbokaal 
 1976 Paul Bakker     2000 Susan Dinnissen  
 1977 Peter Peijnenburg     2001 Hayk Vervoort 
 1978  S. Beeks     2002 Sjef van Zantvoort 
 1979 Ellen van de Helm     2003 Kate van der Meer 
 1980 Mariska van Beers     2004 Jules de Kort 
 1981 S. Spijkers      2005 Bas Peeters 
 1982 Susan Hupkens     2006 Sten van de Langenberg 
 1983 René Reurings     2007 Maureen van den Oetelaar 
 1984  Robert Wielink     2008 Beau Schellekens 
 1985 Stefanie Baert     2009 Isa de Bruijn  
 1986 Paul van Genugten     2010 Maarten van den Elshout 
 1987 Eric Pennings      2011 Maarten van den Elshout 
 1988 Joost van Zeeland     2012 Jelle Dreuning 
 1989 Vincent van Zeeland    2013  Fenna van der Steen 
 1990 Rolf van de Langenberg   2014  Mees Bleumink  
 1991 Bas Mutsaerts     2015 Luuk de Bruijn 
 1992 Sophie Kamps     2016 Isa de Bruijn 
 1993 Colin Schalken  
 1994 Erwin van der Meijden  
 1995 Inge Verhoeven  
 1996 Rens Dinnissen  
 1997 Joeri Smits  
 1998 Willem Pietermans  
 1999 Colin Schalken 
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15 Overzicht Jan Peijnenburgbokaal 

 De familie Peijnenburg was in het verleden enorm betrokken bij en zeer actief voor AV Marvel. 
 Zij betekenden veel voor AV Marvel, de betrokkenheid is er nog steeds. De Jan Peijnenburg-
 bokaal is in 1987 beschikbaar gesteld door Roos Peijnenburg en wordt jaarlijks namens de 
 familie Peijnenburg uitgereikt aan een persoon of groep personen, die zich in het afgelopen 
 jaar of langer opvallend verdienstelijk heeft gemaakt voor AV Marvel. Het gaat daarbij niet om 
 sportieve prestaties. 

 De toekenning gebeurt op voordracht van een speciale commissie, samengesteld uit 
 afgevaardigden uit het bestuur en elke commissie. De uitreiking vindt plaats tijdens de 
 nieuwjaarsreceptie. De Jan Peijnenburgbokaal werd in 2015 gewonnen door Annemie Veldhuizen.

 De winnaars van de Jan Peijnenburgbokaal staan vermeld in onderstaande tabel. 
 
 Winnaars van de Jan Peijenburgbokaal  
 1987 Kantinecommissie  
 1988 Trainerscorps  
 1989 Activiteitencommissie en Frits Harmsen 
 1990 Peter Boley  
 1991 Henriëtte de Wild  
 1992 Michel Spooren  
 1993 Karel Veldhuizen  
 1994 John van der Horst 
 1995 Medewerkers Nationale Grasbaanspelen  
 1996 Fred Fisser  
 1997 Jan Langeweg  
 1998 Greet van der Donk  
 1999 Joop Gokke 
 2000 Drewes van Kampen  
 2001 Els en Gerard Kuyt 
 2002 Jan Wagenaars  
 2003 Christjan Schalken 
 2004 Jan Verhoeven  
 2005 Marjolijn Nieuwesteeg 
 2006 Paul Maddock  
 2007 Henk van de Langenberg  
 2008 Petra Souwerbren  
 2009 Wilma Gokke  
 2010 Henk van der Steen  
 2011 Peggy van Son  
 2012 Hans Meeuwsen  
 2013 Michel van de Ven 
 2014 Lea van Dijk
 2015 Annemie Veldhuizen
 2016 Susan van den Besselaar
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