LOPENDE ZAKEN NOVEMBER 2015
2016 komt eraan: incasso Atletiekunie bijdrage in januari
Ieder kwartaal krijgt u van ons een factuur voor de contributie van Atletiek Maastricht. In het
4e kwartaal van ieder jaar werd ook de jaarbijdrage voor het (verplichte) lidmaatschap van
de Atletiek Unie van het volgende kalenderjaar meegenomen. Dat gaan we anders doen.
Vanaf 2016 gaan we de AU-bijdrage pas factureren en incasseren in het 1e kwartaal van dat
jaar. Dat is administratief gemakkelijker en eigenlijk ook logischer, maar er zit wel een
addertje onder het gras: de Atletiek Unie verwacht namelijk van ons dat we vóór 1
december 2015 de afmeldingen voor 2016 doorgeven. Melden we een lid pas na die datum
af, dan worden de kosten voor 2016 gewoon in rekening gebracht. U begrijpt dat we die
kosten dan ook aan u moeten doorberekenen.
Volgens onze algemene voorwaarden wordt het lidmaatschap van Atletiek Maastricht steeds
per kwartaal verlengd. We hanteren daarbij een opzeggingstermijn van 6 weken voor het
einde van het kwartaal. In de praktijk gaan we daar zo soepel mogelijk mee om, maar in het
4e kwartaal moeten we streng zijn omdat we anders als vereniging de AU-kosten voor onze
rekening krijgen van alle leden die zich niet op tijd hebben afgemeld.
Het is geen oproep maar mocht u van plan zijn om op te zeggen doe het dan op tijd en zorg
dat uw afmelding uiterlijk 27 november 2015 binnen is bij de ledenadministratie.
(ledenadministratie@atletiekmaastricht.nl).
de ledenadministratie,
Piet Zeegers en Jessy Austen

Contributie 2016
Het bestuur heeft besloten om, net als in 2015, ook voor 2016 geen indexering toe te passen
op de contributie tarieven van Atletiek Maastricht. De bijdrage voor het lidmaatschap van
de Atletiek Unie wordt wel verhoogd met 1,1%. De contributietarieven voor 2016 komen er
dan als volgt uit te zien:
Maastricht
per kwartaal

(2)

Unie

op jaarbasis (3)

per jaar (4)

Pupillen (1)

21,80

22,55

109,75

Junioren (1)

29,00

29,45

145,45

Senioren en Masters wedstrijd (1)

33,60

39,15

173,55

Recreanten en Overigen

33,60

16,65

151,05

Wandelen/ Nordic Walking

23,60

16,65

111,05

VB-sporters

21,80

16,65

103,85

Steunlid (zonder AU)

10,00

-

40,00

Steunlid (met AU)

10,00

16,65

56,65

Inschrijfkosten (eenmalig)

11,50

Opslag indien geen automatische incasso

3,00

(1)

Inclusief wedstrijdlicentie

(2)

Een gezin betaalt maximaal 60,30 per kwartaal AM-contributie, ongeacht het aantal gezinsleden.
(gehuwd of samenwonend op één adres, al dan niet met kinderen); dit is exclusief de kosten voor de Atletiek Unie

(3)

Exclusief eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden

(4)

Vanaf 1-10 wordt slechts 25% van de AU-jaarkosten in rekening gebracht bij nieuwe leden

Van de penningmeester
Het einde van het jaar is alweer in zicht! Graag ontvang ik de declaraties van de trainers
tijdig. Voor die van de maand december zou ik graag uiterlijk 31 januari 2016 in de mailbox
van de penningmeester ontvangen.
Dringend verzoek! De laatste tijd ontvang ik van steeds meer trainers meerdere declaraties
tegelijkertijd (van een aantal maanden tot een half jaar). Dit kost ons heel veel tijd om deze
tijdig te verwerken waarbij wij eerst voorrang geven aan de declaraties van de trainers die
maandelijks inzenden. Daarom bij het dringende verzoek om MAANDELIJKS de declaraties in
te sturen! Ook wij zijn vrijwilligers die hun best doen om een en ander zo goed mogelijk in
banen te leiden. Het bekende mailadres is: penningmeester@atletiekmaastricht.nl
Marion Hoefkens, penningmeester

Oproep aan leden: vrijwilligers voor de ledenadministratie gezocht
Piet Zeegers en Jessy Austen hebben aan het bestuur aangegeven dat zij het na vijf jaar tijd
vinden om de verzorging van de ledenadministratie over te dragen aan twee nieuwe
vrijwilligers. Zij hebben de afgelopen 5 jaar deze klus met veel plezier gedaan. Piet en Jessy
zijn bereid nog door te gaan tot 1 juli 2016 en hebben dus ook ruim de gelegenheid om hun
opvolgers goed in te werken.
Als bestuur hebben we uiteraard begrip voor deze beslissing en we willen Piet en Jessy langs
deze weg alvast hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben
gedaan. Tijdens hun periode heeft de ledenadministratie de transitie ondergaan van een
bewerkelijke administratie tot een soepel lopende applicatie. Zij hebben gezorgd voor een
geruisloze implementatie van het pakket All United waardoor er sprake is van een stabiele
situatie en optimale uitwisseling van gegevens met de Atletiekunie.
Langs deze weg dan ook een oproep aan de leden om je aan te melden als vrijwilliger voor
het voeren van de ledenadministratie. Hou er rekening mee dat het je gauw 2-3 uurtjes in de
week kan kosten. Spreek Piet of Jessy gerust even aan als je meer wilt weten over de inhoud
of de belasting van deze vrijwilligerstaak. Aanmelding of vragen kun je ook kwijt via
ledenadministratie@atletiekmaastricht.nl of secretariaat@atletiekmaastricht.nl.
Danny Zonneveld, voorzitter

Kerstvoettocht Banneux 2015
Ook dit jaar wordt de Kerstvoettocht naar Banneux door AVM georganiseerd. De wandeling vindt dit
jaar plaats op 20 december. Er zijn diverse mogelijkheden om afstanden tussen 42 km en 10 km te
wandelen. Gezamenlijke aankomst in Banneux zal rond 17:00 uur zijn waar samen gegeten kan
worden bij restaurant L’Europe (voor eigen rekening uiteraard). Om 19:30 vertrekt de bus terug naar
de verschillende opstappunten. Iedereen is welkom om mee te lopen (ook niet- leden).
Aanmelden busreis vóór 7 december via mauricekerkhofs@hotmail.com 06-37409114

Geslaagde informatieavond voor ouders van A-pupillen en CD junioren
Donderdag 5 november was er een informatieavond ouders van A-pupillen en CD junioren,
De volgende punten kwamen ter sprake:
Wat kunnen atleten verwachten
Wat houden de atletiektrainingen in
Hoe zijn de verschillende groepen ingedeeld
Wie zijn de trainers en wanneer zijn de trainingen
Wat verwachten we van de atleten
Wedstrijden
Kleding
Opleidingen tot (assistent)atletiektrainer
Trainerscoördinator
Zowel de aanwezige ouders als de trainers vonden deze bijeenkomst goed en nuttig.
Besloten is om dit minsten een maal per jaar te herhalen.
Een uitgebreid verslag is naar alle ouders gestuurd.
Tos Berendschot & Gemma de Roos

Jean Colombon overleden
Ons voormalig bestuurslid en erelid Jean Colombon is woensdag 18 november overleden.
Jean heeft vele verdiensten gehad voor de atletiek in Maastricht. Om maar één te noemen:
het organiseren van de vele bevrijdingsestafettes van AV’34.
De familie van Jean heeft ons laten weten dat hij nog heel erg genoten heeft als toeschouwer
van de onlangs gehouden estafette naar Roermond. We zullen hem op gepaste wijze
herdenken en het bestuur van Atletiek Maastricht zal present zijn bij zijn afscheid.

