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PM2022-05 Stichtingsverantwoording 2021    
 

De Stichting exploitatie kantine Atletiekbaan Pim Muliersportpark is opgericht op 10 Juni 1988 
door Baltine de Wit (AV Haarlem) en Jan Roelfsema (KAV Holland). 
 
Doelstelling  
De stichting heeft ten doel om door middel van het exploiteren van een kantine het 
verenigingsleven van AV Haarlem en KAV Holland te stimuleren en te intensiveren, in de 
ruimste zin des woords.  
 
Stichtingsbestuur 2021 

Frits Wiltink (voorzitter) vacant 
Roland Thon (penningmeester) vacant  
Niels Ran (secretaris)  

 
Sinds 2018 zijn er twee commissies actief binnen de Stichting, dit zijn de Kantine Commissie 
(KC) en de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC). 
Deze commissies werden in 2021 bemenst door: 

Wedstrijd Organisatie Commissie  
KAV Holland – vacant / Frits Wiltink 
AV Haarlem – Karin Nilsson / René Ruis / Viktor Beelen / Niels Ran  

De WOC is de gezamenlijke wedstrijdorganisatie commissie voor beide atletiekverenigingen 
en organiseert de competitiewedstrijden van de Atletiekunie en de overige wedstrijden voor 
beide verenigingen. Ook atletiek jurycursussen worden door de WOC georganiseerd. In 2021 
heeft er geen jurycursus plaats gevonden.  Bij wedstrijden is de WOC verantwoordelijk voor de 
inzet en het beheer van de Elektronische Tijdwaarneming apparatuur. Bij iedere wedstrijd 
waarbij de ET wordt ingezet, wordt een vast bedrag toegevoegd aan de ET reserve.  
Op termijn zal van deze opgebouwde reserve door de WOC een nieuwe ET installatie 
aangeschaft gaan worden.  
Ook in 2021 is de ET incidenteel tegen betaling aan andere verenigingen verhuurd, waarbij 
onze eigen WOC mensen de tijdwaarneming hebben verzorgd. Deze externe ET verhuur heeft 
de WOC in 2021 wel de meeste inkomsten opgeleverd. Dit vormt echter geen structurele bron 
van inkomsten vanwege het feit dat de ET inzet door een zeer kleine selecte groep WOC’ers 
wordt gedaan. 
Voor het jaar 2022 staat de aanschaf van een elektronisch startsysteem op het programma. 
Het vertrouwde startpistool zal dan vervangen gaan worden door een elektronisch startsignaal. 
 

Kantine commissie  
AV Haarlem – vacant 
KAV Holland – Frits Wiltink 

De KC ondersteunt het kantine gebruik van beide verenigingen en zorgt voor de kantine 
bezetting tijdens wedstrijden. Alle gezamenlijke kantine inkopen worden door de KC verzorgt. 
De KC is ook het aanspreekpunt bij mogelijke verhuur van de kantine voor externe activiteiten. 
Bij een positief resultaat van de KC vindt er een afdracht plaats aan beide verenigingen.  
Helaas is de kantine in het jaar 2021 vanwege de coronacrisis weer enkele lange perioden 
gesloten geweest. De KC heeft daarmee over 2021 een negatief resultaat van € 1.077,-- 
geboekt. Dit resultaat komt ten laste van het eigen vermogen van de KC. Er zal daarom in 
2022 geen verenigingsafdracht plaats vinden. 
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Hidde Koot is eind 2021 vanwege zijn verhuizing naar Groningen teruggetreden als WOC lid.  
Wij willen hierbij Hidde zeer hartelijk bedanken voor zijn bijdrage en bewezen diensten als 
onder andere EHBO-er en ET-er in de afgelopen jaren bij de wedstrijdorganisatie.  
 
Wedstrijdkalender 2021 – ruim 1200 deelnemers bij 8 wedstrijdactiviteiten 
In tegenstelling tot 2020 was het begin 2021 mogelijk om voor de eigen verenigingen 
oefenwedstrijden te organiseren. De eerste drie oefenwedstrijden zijn dan ook per 
wedstrijddag opgesplitst geweest in twee aparte deel wedstrijden, waarbij bv ’s ochtends  
AV Haarlem en ’s middags KAV Holland hun eigen deel wedstrijd hadden.  
Eind mei mocht er weer een gezamenlijke wedstrijd worden georganiseerd.  
Op zaterdag 3 juli heeft de WOC met hulp van veel vrijwilligers twee competitiewedstrijden 
georganiseerd, omdat anders de Pupillencompetitie wedstrijd voor Regio 1-3-4 niet 
georganiseerd zou gaan worden.  
 
Dit heeft in 2021 geresulteerd in de volgende atletiekwedstrijden die door de WOC zijn 
georganiseerd met vermelding van het aantal officiële inschrijvingen.  
Zondag  28 maart AV Haarlem / KAV Holland oefenwedstrijd 1 168 
Zaterdag  17 april  KAV Holland / AV Haarlem oefenwedstrijd 2 146 
Zaterdag  8 mei AV Haarlem / KAV Holland oefenwedstrijd 3 147 
Zaterdag  30 mei Pim Mulier Oefenwedstrijd 4 161 

Zaterdagochtend 3 juli Pupillencompetitie  223 

Zaterdagmiddag 3 juli Competitie CD Junioren  208 

Zondag 26 september KAV Holland Clubkampioenschappen 106 
Zondag 3 oktober Clubkampioenschappen AV Haarlem 60 
 
Wedstrijdprogramma 2022  
Zondag  27 maart Openingswedstrijd AV Haarlem – KAV Holland 
Zondag  10 april  Atletiekunie – U18 / U20 Competitiewedstrijd -  Poule 31 

Vrijdagavond 20 mei CD Evening games 

Zaterdag  11 juni Atletiekunie – CD Junioren Competitiewedstrijd – Poule 52 

Zaterdag    2 juli Pupillen Competitiewedstrijd 
 
Uitdaging en Oproep 
Het organiseren van baanwedstrijden kan niet plaats vinden zonder vrijwilligers; zoals 
juryleden, kantine bezetting en een wedstrijdorganisatie. Hiermee is voor het jaar 2022 
opnieuw de grootste uitdaging voor de Stichting benoemd. Ouders en atleten van onze beide 
verenigingen dienen weer te worden geactiveerd en te worden betrokken bij onze activiteiten. 
 
Viktor Beelen coördineert binnen de WOC als Jury-coördinator onze jury vrijwilligers.  
Frits Wiltink coördineert binnen de KC de kantine bezetting tijdens wedstrijden. 
Wij willen daarom iedereen oproepen om in de nabije toekomst een bijdrage te leveren bij de 
organisatie van onze baanwedstrijden en de bemensing van de kantine. Meld je aan! 
 
namens  
Stichting exploitatie kantine Atletiekbaan Pim Muliersportpark, 
 
 
Roland Thon, Niels Ran en Frits Wiltink. 
 


