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LOPENDE	ZAKEN		

Samenvatting	bestuursvergadering	en	overige	zaken		
	
1. Voorwoord	
	
Ook	 deze	 zomer	 hebben	 we	 helaas,	 in	 overleg	 met	 onze	
trainers,	 enkele	 training	 afgelast	 omdat	 de	 temperatuur	 te	
hoog		was.	Als	vereniging	hebben	we	een	zorgplicht.	Bij	hoge	
en	extreme	weersomstandigheden		volgen	we	het	advies	van	
de	Atletiek	Unie.		
Met	 de	 trainers	 is	 afgesproken	 is	 dat	 we	 nog	 een	 apart	 artikel	 wijden	 aan	 de	 procedure	 wanneer	 we	
wedstrijden	aflassen	en	 zal	 op	de	webpagina	 geplaatst	worden.	Deze	procedure	 zal	 ook	op	de	website	
worden	geplaatst.	
Enkele	jaren	geleden	is	door	de	werkgroep	Veiligheid	&	Gezondheid	een	Risico-inventarisatie	opgesteld	en	
concrete	maatregelen	verwoord.	Om	zo	veel	mogelijk	incidenten	en	blessures	te	voorkomen	maar	ook	bij	
een	 	 hoe	 kan	 dan	 gezorgd	 worden	 	 dat	 de	 schadelijke	 gevolgen	 beperkt	 blijven.	 	 En	 helaas	 in	 het	
(recente)verleden	zijn	er	ook		binnen	AM	incidenten	plaatsgevonden.		
Door	middel	 van	 clinics	en	 lezingen	besteden	we	aandacht	 aan	het	 voorkomen	van	blessures.	 	 Jaarlijks	
geven	we	de	trainers	en	leden	de	kans	om	deel	te	nemen	aan	een	reanimatiecursus/	bedienen	van	de	AED.		
Recent	is	voor	slechts	3	EURO	de	SOS	ID4Runner	te	koop.	Deze	is	ook	voor	onze	wandelaars	van	belang	die	
relatief	langer	trainen	dan	de	hardlopers.	Zie	ook	de	webpagina	voor	meer	informatie	voor	het	verkrijgen	
van	de	SOS	ID.	
	
In	onderstaande	staat	een	opsomming	van	enkele	vermeldenswaardige	punten	over	de	laatste	periode.	
	
2. Penningmeesterschap	
	

Marion	Hoefkens	heeft	een	opvolger,	zelfs	twee!	We	zijn	Marion	zeer	dankbaar	voor	het	belangrijke	
werk	dat	zij	zeer	zorgvuldig	voor	de	vereniging	verricht	heeft.	John	van	Havere	gaat	haar	opvolgen	en	
is	inmiddels	‘in	functie’.	John	veel	succes!	Omdat	wij	binnen	AM		streven	naar	duofuncties	heeft	Tejo	
Kessels	ook	toegezegd	gezamenlijk	met	John	te	waken	dat	onze	financiële	positie	gezond	blijft.	Tejo	
ook	veel	succes!	

	
3. Webmaster	
	

In	de	vakantieperiode	is	nog	hard	gewerkt	aan	de	webpagina.	Noel	Jaminon	en	Hugo	Wilhelmus	
hebben	 zoals	 eerder	 vermeld	 de	 taak	 van	 Marjet	 Tamse	 overgenomen.	 Carla	 Arts	 zal	 als	
contactpersoon	vanuit	het	bestuur	het	aanspreekpunt	zijn	voor	de	webpagina.	Binnenkort	volgt	
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een	 evaluatie	 over	 de	 vernieuwde	 webpagina	 en	 als	 jullie	 nog	 aanvullingen	 hebben	 en/of	
verbeteringen	dan	horen	we	dat	graag.	
	
Als	aanvulling	op	de	website	en	de	nieuwsbrief	starten	we	binnenkort	met	de	berichtgeving	op	de	
schermen	in	de	kantine.	We	hebben	samen	met	de	voetbalclub	een	proefabonnement	genomen	
op	een	webapplicatie	waarmee	we	op	de	schermen	in	de	kantine	mededelingen	over	wedstrijden,	
evenementen,	 acties	 en	 dergelijke	 kunnen	 tonen.	 Ook	 weerberichten	 en	 wedstrijduitslagen	
kunnen	in	de	berichtgeving	worden	meegenomen.	Na	het	proefdraaien	volgt	nadere	informatie	
over	de	contactpersonen	die	je	kunt	benaderen	voor	het	plaatsen	van	een	bericht.	
	

4. Vertrouwenspersonen	
	

In	 de	 bestuursvergadering	 hebben	we	met	 onze	 twee	 vertrouwenspersonen	 Kitty	 Castelijn	 en	
Arno	Bonfrere	een	gesprek	gehad.	Op	onze	webpagina	staat	onder	het	kopje	Gezondheid	onze	
procedure	Vertrouwenspersonen.	Maak	er	gebruik	van	als	dit	nodig	is.		

	
5. IronMan	&	TriAMlon	
	

Met	meer	dan	90	vrijwilligers	van	AM	inclusief	enkele	familieleden	en	AM-vrienden	hebben	we	
met	 plezier	 meegeholpen	 aan	 de	 IronMan.	 AM	 was	 de	 vereniging	 met	 de	 grootste	
vrijwilligersbijdrage.	
Omdat	de	triatlonkoorts	al	het	vorige	jaar	ook	bij	AM	was	toegeslagen	werd	het	idee	geboren	om	
ook	een	 triatlon	voor	eigen	 leden	 te	organiseren.	Zo	geschiedde	en	het	was	een	groot	 succes.	
Inmiddels	is	een	evaluatie	geweest.	waarbij	besloten	is	dat	we	het	volgende	jaar	weer	een	triatlon	
voor	 de	 leden	 gaan	 organiseren.	 	 Hierbij	mogen	we	 ook	 niet	 vergeten	 dat	 dit	 	mogelijk	werd	
gemaakt	door	de	vele	vrijwilligers	die	hier	weer	aan	hebben	meegewerkt.	

	
6. Zonnepanelen	
	

Ook	goed	nieuws	kregen	we	van	de	top	van	de	afdeling	Sport	gemeente	Maastricht.	Na	enkele	
jaren	 overleg	 en	 onderzoek	 kregen	we	 groen	 licht.	 De	 gemeente	werkt	 volledig	mee	om	over	
afzienbare	tijd	uit	zonlicht	elektriciteit	op	te	wekken	en	warm	water.		Maar	we	zijn	er	nog	niet.	Er	
is	 nog	 enig	 technisch	 en	 juridisch	 onderzoek	 nodig.	 Tevens	 zullen	 we	 in	 een	 aparte	
ledenvergadering	een	toelichting	geven.		Maar	dan	toch	nog	‘eerst	zien	en	dan	geloven’.	

	
7. Clubkamp	
	

Zondag	2	oktober	werd	de	 jaarlijks	 traditionele	 clubkamp	gehouden	 voor	 alle	 groepen	atleten	
vanaf	7	jaar.	Het	zonnige	weer	zorgde	voor	goede	omstandigheden	en	de	atleten	konden	daardoor	
het	 seizoen	mooi	 afsluiten	met	diverse	 soms	 verrassende	 kampioenen.	Helaas	was	de	 kantine	
dicht	maar	de	sfeer	was	prima.	Grote	dank	voor	Rick	Paffen	en	alle	andere	vrijwilligers	die	deze	
wedstrijd	mogelijk	maakten.	
De	uitslagen	staan	vanaf	nu	op	de	site.	
Proficiat	en	volgend	jaar	weer	een	nieuwe	kans	voor	deelname	en	kampioen	worden!!!	
	

Namens	het	bestuur	
	
Jacques	Peters	


