LOPENDE ZAKEN 1e kwartaal 2017
Samenvatting bestuursvergadering en overige zaken
Voorwoord
Over de opkomst bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2017 mogen we tevreden zijn.
Het kan altijd beter. Er zijn in het verleden weleens ALV’s geweest waarbij meer
bestuursleden waren dan leden. Het ALV-jaarverslag zal op de webpagina geplaatst worden.
De 30e Treechloop was alweer een succes. Mede dankzij de AM-vrijwilligers /organisatie en
het goede weer! De drankpost had moeite om de dorstige atleten te voorzien van drank.
Ook grote deelname aan de clubcross was verheugend. De nieuwe formule met start en
finish in het sportpark is een goede beslissing geweest.
Welkom aan onze nieuwe leden die al- dan niet via Samen Leren Hardlopen lid van onze
vereniging zijn geworden.
Om toch een minder leuk punt te noemen, Britt en Bo Ummels hebben Atletiek Maastricht
verlaten en zijn lid geworden van UNITAS. Jammer!
Bestuurszaken
Badlokalen
Inmiddels zijn de badlokalen zo goed als mogelijk gerenoveerd. De afzuiginstallatie werkt
weer (na jaren), de vloer is grondig gereinigd. De douchekoppen werden waar nodig
vervangen en de plafonds vernieuwd.
Helaas hebben we in het carnavalsweekend ongewenst visite gehad in de badlokalen en de
“garage”. De vandalen (zeker geen carnavalisten) hebben gezorgd voor extra poetsacties en
bezorgden ons een onkostenpost voor nieuwe sloten
VB-sporters
Er is een gesprek geweest met een afvaardiging van de trainers VB-sporters. We zijn trots op
deze groep. Zij vervullen naast het sportieve een belangrijke maatschappelijke rol. Omdat de
trainersgroep gemiddeld een relatief hoge leeftijd heeft is verjonging noodzakelijk om dit
belangrijke werk ook voor de toekomst te kunnen voortzetten. Zij zoeken enthousiaste
mensen die trainerstaken op zich willen nemen. Nadere contact leggen met de VB-groep kan
via het secretariaat of kijk naar de webpagina van AM.
Bestuursleden
“Oud” voorzitter Torben Mulder en Joep Pierik zijn gestopt als bestuursleden. Zij blijven wel
in diverse werkgroepen actief binnen de vereniging. Lisbeth Evers zal de taak van Joep
overnemen als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van de trainers.
Schoolatletiek
Na enkele jaren van “afwezigheid” wordt door onze baanmensen weer in samenwerking met
de basisscholen en de afdeling Sport van de gemeente Maastricht de draad weer opgepakt
om kinderen enthousiast te maken voor atletiek. Een prima zaak!

Baan en mobiele tijdsregistratie
De vraag van onze baanafdeling voor een mobiele tijdregistratie wordt gehonoreerd. Dit is
een welkome aanvulling bij de baanrenovatie. Ellis Visser zal de baancoördinatie gaan
versterken. Loek Wishaupt en Jan Staal nemen de taken van Pie Poolen en Arno Bonfrere
over m.b.t. tot de baanmaterialen uitgifte. Zoals bekend start de baanrenovatie medio juli
en duurt tot begin september. Onze baangroep heeft hierin inspraak. Door de gemeente
wordt goed naar onze vertegenwoordigers van AM geluisterd! Onze deskundigheid wordt
zeer op prijs gesteld.
Blessurepreventieprogramma
De lezing van Hans Emmen over het belang van onze voeten en goed schoeisel was zeer
waardevol en mogen we als zeer geslaagd noemen. Blessures kunnen voorkomen worden
door goede verzorging van onze voeten en schoeisel specifiek voor de sportbeoefening
hardlopen, wandelen etc. Bij klachten over onze voeten contact opnemen met
gespecialiseerde deskundigen. Geldt uiteraard voor alle blessures. We hopen dat de
belangstelling voor de blessurepreventie lezingen en workshops blijft groeien en het
uiteindelijke doel is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van blessures.
TriAMlon & IRONMAN TRIATLON
De mini triatlon van AM vindt dit jaar voor de 2e keer plaats op 17 september. Meer informatie
volgt. We kregen weer de vraag om mee te helpen bij de IM Triatlon. Inmiddels is een mail
gestuurd naar de hulpkrachten van de vorige wedstrijd. Ook op de lichtkrant en de webpagina
zal een oproep worden gedaan. Het vorige jaar was AM goed vertegenwoordigd en we waren de
vereniging met de meeste vrijwilligers.
Avond 4-daagse

Zoals jullie gelezen hebben op de lichtkrant wordt dit jaar de 5e A4D gehouden op dinsdag 30 mei tot en
met vrijdag 2 juni. Proficiat een eerste lustrum! Vele vrijwilligers zijn weer druk bezig om alles op rolletjes
te laten lopen. Het aantal vooraanmeldingen is al meer dan in voorgaande jaren.
Op vrijdagavond zal de binnenkomst van de wandelaars muzikaal worden begeleid door Sambaband
“Volle Petaj” en bestaat de mogelijkheid om pizza's te eten.

E-mailadressen
S.v.p tijdig bij wijziging van het E-mailadres doorgeven aan de
ledenadministratie@atletiekmaastricht.nl

Recente nieuwe clubrecords
Op de webpagina zien jullie de prima prestaties van onze (jeugd)atleten. Om toch nog enkele
namen te noemen, door onderstaande baanatleten zijn diverse clubrecords gebroken:
Falco Aaarts, Jaybre Wau, Rene Moers, Rick Paffen, Imke Hanssen. Proficiat!
Webpagina en Lichtkrant
We blijven als atletiekclub niet stilstaan. Houd ook de webpagina en lichtkrant in de gaten!
Namens het bestuur AM

Jacques Peters

