LOPENDE ZAKEN JANUARI 2016
Samenvatting bestuursvergadering en overige zaken november-december 2015
Woord vooraf
We willen nog even stilstaan bij het overlijden van ons oud bestuurs- en erelid Jean
Colombon. Hij werd bijna 92 jaar. Hij heeft veel voor de atletieksport betekend en de
(bevrijdings)estafettes waren zijn lust en leven!
De afgelopen periode is op bestuurlijk gebied niet stil gezeten. En om met goed nieuws te
beginnen: er is een opvolger voor baancoördinator Wilbert Huls. Rick Paffen gaat de taken
van Wilbert Huls overnemen. Wilbert, bij deze bedankt en Rick veel succes! Rick is al
voortvarend aan de slag gegaan en heeft zich gecommitteerd om met de baanmensen het
komend jaar twee regionale wedstrijden te organiseren in Jekerdal. Nog meer goed nieuws
op trainersgebied: Loek Wishaupt gaat Hugo Wilhelmus ondersteunen bij zijn taken als
recreantencoördinator. In onderstaand verslagje kun je lezen dat we nog op zoek zijn naar
vrijwilligers voor de invulling van diverse functies.
Back-up functies en vacatures
Wij streven ernaar om in kader- en bestuursfuncties twee personen op een taak te plaatsen.
De voordelen hiervan zijn: er is vervanging, onderling overleg kan worden gevoerd, soepele
overname en continuïteit. Er is een vacature voor de ledenadministratie: Jessy Austen en
Piet Zeegers hebben aangekondigd te gaan stoppen nadat ze vele jaren belangrijk werk
hebben verricht. Ze willen tot de vakantieperiode actief blijven om een tweetal
nieuwelingen in te werken. Dus meld je aan of neem contact op met Jessy en Piet via:
ledenadministratie@atletiekmaastricht.nl

Vrijwilligersbeleid
Op papier hebben we inmiddels ons vrijwilligersbeleid afgerond. Voor de uitvoering is toch
weer man-vrouwkracht nodig. Wie meldt zich aan om hierover met ons te komen praten en
misschien kartrekker te worden?
Jubileumactiviteiten
20 februari zal het jubileumfeest plaatsvinden om ons 90- jarig bestaan te vieren. Plaats van
handeling is de Bonbonnière in Maastricht. Het organisatiecomité is drukdoende om er een
geweldige avond van te maken. Ook in het kader van het 90- jarig jubileum hebben we Muis
Mucher gevraagd een ontwerp te maken voor een jubileumshirt en jubileumsinglet. Zie het
artikel hierna.
Accommodatie
De Jekerdalwerkgroep met als hoofdrolspelers de voetbalclub, Atletiek Maastricht, Kimbria
tennis, de gemeente Maastricht en de overige betrokkenen de ski-club, Zweitlanceurs, de
loopgroep van Gene Janssen zijn in overleg hoe het sportpark een grotere betekenis kan
krijgen met een veelzijdiger aanbod. In de plannen worden de wensen geïnventariseerd van
alle betrokkenen over de accommodatie. De wensen van ons zijn de realisatie van een
krachthonk, meer opslagruimte en verbetering fysioruimte. Alle wensen willen we terugzien
in een nieuw Bieslandgebouw. Er staat een grondige renovatie van de atletiekbaan in de
planning. De financiële ruimte bij de gemeente speelt een belangrijke rol bij de realisatie van
een en ander. Het kost moeite de gemeente te overtuigen dat een krachthonk geen
commerciële ruimte is maar onmisbaar is voor talentontwikkeling, blessurepreventie en
blessurebehandeling. Nog een belangrijk discussieonderwerp is het beheer van het
sportpark Jekerdal. De gemeente wil door diverse aanpassingen van de prachtige locatie
Jekerdal een aantrekkelijk sportpark maken. Er is nog veel werk te verzetten en hopelijk zal
dit niet te lang duren. In de ledenvergadering van 2016 zijn misschien meer concretere zaken
bekend.
Website
Noël Jaminon heeft een presentatie gegeven om onze website aan te passen, toegankelijker
en om gebruik te maken van de nieuwe communicatiemethoden. Hierbij de kanttekening
dat de website en de mail Lopende Zaken de officiële communicatiekanalen blijven met
ondersteuning van de sociale media.
Veiligheid & Gezondheid
Afgelopen jaar is een begin gemaakt om trainers en atleten door middel van trainingen en
clinics beter te informeren en instrueren met als doel het voorkomen van blessures. Ter
informatie, de atletieksport staat op de “3e plaats” in Nederland als meest blessuregevoelige
sport. We zien blessurepreventie als belangrijk speerpunt om de kwaliteit binnen onze
vereniging op een hoger niveau te tillen. Er is een jaarplan opgesteld voor 2016 en op een
nader tijdstip zullen meer details bekend worden over clinics en lezingen. In 2015 legden
weer 31 deelnemers met succes de AED- reanimatietraining af.

Tunnelloop A2
Bij de projectorganisatie van de A2 hebben we al diverse keren aangegeven dat we bij de
opening van de A2 tunnel een tunnelloop willen organiseren. Na een gesprek met de
projectleiding kregen we te horen dat we een sympathiek idee hadden met de belofte dat
hier serieus naar gekeken zal worden. We krijgen tijdig bericht als een tunnelloop past voor
de opening van de tunnel en technisch mogelijk is. Zoals bekend is de primeur al “gekaapt”
voor het goede doel Zweit veur Leid waarbij wij als Atletiek Maastricht met vele lopers en
hulpkrachten actief deelnemen.
Rabo droomprijs
Deze hebben we niet gewonnen maar we krijgen wel een bedrag van EURO 1500 om voor de
basisscholen een atletiekproject te starten. Meer details volgen.
Enkele noemenswaardige activiteiten
De afgelopen maanden hebben we als vereniging weer deelgenomen aan loop-, trail- en
wandelactiviteiten in het binnen- en buitenland. Maar we zijn ook zelf actief geweest bij het
organiseren van wedstrijden zoals de Treechloop, de ENCI Bergloop, de wandelvierdaagse en
een wandelmarathon (als proef voor leden).
De Sint is op bezoek geweest en dacht nog dat hij bij de atletiekclub van Kimbria was! Wordt
hem niet kwalijk genomen.
In Banneux werd de zegen gevraagd om in 2016 weer goede prestaties te kunnen leveren en
blessurevrij te blijven.
De voedselbankactie heeft drie keer zoveel opgebracht als het vorige jaar. Bedankt hiervoor.
Na een periode van vijf jaar is terug van weg geweest de kampioenshuldiging van
Maastrichtse atleten. Een goede zaak. AM is betrokken bij de organisatie in de persoon van
Ben Callemeijn als voorzitter.
Jullie weten inmiddels dat de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari is om 11.00 uur in de
kantine. Math Moermans trakteert ons op enkele consumpties. Uit betrouwbare bron
hebben we gehoord dat ook prins carnaval in januari op bezoek kom.
Een sportief, gezond en blessurevrij 2016 toegewenst!
Namens het Bestuur Atletiek Maastricht
Jacques Peters

Jubileumshirt 90-jarig bestaan
Ter gelegenheid van ons 90-jarig jubileum hebben we ons lid Muis Mucher gevraagd om een
jubileum shirt te ontwerpen. Bijgaand zien jullie het eindresultaat. We hebben de keuze uit
een jubileumshirt en een jubileumsinglet zowel voor de dames als de heren.

Vanaf 23 december hangen de shirts in het
sportcafé als voorbeeld. Verder zijn daar passets
aanwezig van shirt en singlet voor zowel de
dames- als de herenmaten. De passets hebben
een afwijkend ontwerp maar zijn wel dezelfde
shirts en singlets.
De passet voor de dames heeft de maten 34, 36,
38, 40, 42, 44 voor de singlets en 34, 38, 40, 42,
44 voor de shirts. Het shirt is uiteraard ook in
maat 36 te krijgen.
De passet voor de heren heeft de maten S, M, L,
XL, XXL voor de singlets en S, M, L, XL voor de
shirts. Het shirt is uiteraard ook in maat XXL te
krijgen.
Dankzij een bijdrage uit de clubkas en een kleine
sponsoruiting van Ron for Run op de rugzijde
van het shirt kunnen we shirt en singlet
aanbieden voor de jubileumprijs van 10 euro in
plaats van de normale prijs van 22,50 euro. Wil
je zowel een shirt als een singlet bestellen dan
betaal je 30 euro in plaats van 45 euro. We
hopen dat hiermee het shirt en singlet gretig
aftrek zullen vinden en de komende jaren
veelvuldig te zien zullen zijn op wedstrijden en
funlopen in binnen- en buitenland.
In het Sportcafé zijn intekenlijsten neergelegd
waarop je je bestelling kunt plaatsen. Eind
januari worden deze ingenomen en zal de bestelling worden geplaatst. De levertijd is naar
verwachting 4-6 weken.
Namens het bestuur,
Danny Zonneveld

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 9 januari vindt in het Sportcafé op het Jekerdal onze nieuwjaarsreceptie plaats.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om vanaf 11.00 uur onder het genot van een drankje de
beste wensen uit te wisselen.

Proefeditie Jekerdalwandelmarathon

Op zondag 15 november hebben 28 mensen
de proefeditie gewandeld van een nieuw
evenement van de wandelsportafdeling: de
Jekerdalwandelmarathon. De startlocaties
waren Grandville (42 km), Tongeren (29 km),
Glons (21 km) of Eben Emael (11 km). De finish
was in het sportcafé op sportpark Jekerdal.
Het weer was ons gunstig gestemd en de
deelnemers waren enthousiast. Dus noteer
alvast voor volgend jaar: zondag 13 november
2016. De tocht wordt dan ook voor niet-leden
opengesteld.

Opleiding wandeltrainer
Vier wandelleden volgen momenteel de opleiding tot allround wandeltrainer niveau 2. Ze
hebben de Nordic walking module voor de zomervakantie allemaal succesvol afgerond.
Proficiat Pia Souren, Marianne Verkoijen, Carla Arts en Annemiek Nijholt! In maart 2016
ronden ze de module Sportief wandelen af.

