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1. Voorwoord
Het is nog niet het moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar maar de laatste tijd
zijn er vele activiteiten geweest die kenmerkend zijn voor het jaar 2016. In de Algemene
Leden Vergadering (ALV) van woensdag 29 maart 2017 komen we hierop terug. Noteer dan
ook maar de Nieuwjaarsreceptie in de agenda, die is op zaterdagmorgen 7 januari.
2. Bestuurszaken
Overleg regionale atletiekclubs
Onlangs was bestuurlijk overleg met de Atletiek Unie (AU) en afgevaardigden van regionale
atletiekclubs. Alle clubs hebben te kampen met een tekort aan trainers baanatletiek en in
iets mindere mate bij de recreanten. De AU zal een voorstel doen voor mogelijke
oplossingen, zoals het aantrekkelijker maken van het trainerschap en professionalisering.
Binnen AM hebben we hier inmiddels een bescheiden begin mee gemaakt. In een later
stadium komen hierop nog terug.
Werkgroep running Limburg
Op initiatief van de provincie Limburg is een werkgroep gestart waar de atletiekclubs,
trainers en andere betrokkenen (wedstrijdorganisaties) aan deelnemen. Het doel hiervan is
de atletieksport en ‘running’ een breder draagvlak te geven. Daarnaast zal het platvorm gaan
bepalen waar de subsidiegelden voor atletiek/running van de Provincie Limburg naar toe
zullen gaan. Pierre Geelen is vertegenwoordiger van AM in de werkgroep.

Huurcontract Stichting Faciliteiten Jekerdal
Het huurcontract met de gemeente en voornoemde stichting (inclusief AM en de
voetbalclub) loopt in september 2017 af. Een deel van het huidige stichtingsbestuur zal ook
bij verlenging van het huurcontract opstappen. Er is dan de functie vacant van een
onafhankelijk voorzitter (geen lid van AM of van de voetbalclub). Er komen ook
bestuursfuncties vrij die wel door AM en of de voetbalclub ingevuld moeten worden
(secretaris en penningmeester). Belangstelling? Neem met ons contact op voor meer
informatie.
Badlokalen/ kleedlokalen
In januari wordt een begin gemaakt met het opknappen, grondig reinigen en plafonds
vernieuwen van de bad- kleedlokalen. De financiering hiervan komt van voornoemde
stichting. Nadere berichten volgen.
Trainerscoördinator recreanten
Loek Wishaupt heeft zijn functie ter beschikking gesteld als assistent coördinator. Noël
Jaminon zal zijn taken overnemen. Loek van harte dank voor je positieve bijdrage en Noël
veel succes!
Opknapbeurt “garage”
Onder deskundige leiding van Loek Wishaupt heeft de is zo genoemde garage een flinke
opknapbeurt gekregen. Veel overbodige spullen zijn opgeruimd, er is geschilderd, de
opslagruimte verbeterd en er is een fysio -ruimte gecreëerd. Dank aan Loek en aan de
hulpkrachten!!
Zaaltrainingen
In de maanden januari en februari volgt een herstart van de succesvolle zaaltrainingen die in
het verleden plaatsvonden. Guillaume Heemels en Hugo Wilhelmus zijn de initiatiefnemers.
Nadere informatie volgt. Houd de webpagina in de gaten.
3. ENCI Bergloop /A2 Tunnelrun
Mede dankzij de goede weersomstandigheden mogen we van grote successen spreken.
Bij de ENCI Bergloop hadden we record aantal deelnemers. AM en Maastricht Running heeft
veel lof gekregen voor het initiatief en het organiseren van de eenmalige A2 tunnelloop (met
1500 deelnemers en 175 kinderen!). Hiermee hebben we onze maatschappelijke
betrokkenheid getoond en goede doelen gesteund m.n. het Toon Hermans Huis en UNICEF.
Dit alles is weer mogelijk gemaakt door het enthousiasme van de vele AM vrijwilligers.
4. 1e Jekerdalwandelmarathon
Hier kunnen we niet spreken van goede weersomstandigheden maar desondanks was het
toch een succes. Voor deze 1e uitgave met 92 deelnemers is de organisatie zeer tevreden.

5. Speculaasloop
Een klassieker die niet meer is weg te denken bewijst dat het sportieve, gezellige en het
sociale samen kunnen gaan. Dank aan de organisatoren.
6. Voedselbankactie
Zoals jullie onlangs op de webpagina hebben gelezen heeft AM met succes voor de 3e keer
een inzamelactie gehouden en betrokkenheid getoond voor mensen die het nodig hebben.
Dank aan de gevers.
7. Blessurepreventieprogramma
De ingeslagen weg wordt in 2017 vervolgd. We hopen dat de belangstelling zal groeien en
het uiteindelijk doel is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van blessures.
Nog een sportief, blessurevrij en gezond 2017 toegewenst
Namens het bestuur AM
Jacques Peters

