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LOPENDE ZAKEN - juni 2017 t/m oktober 2017  
 
Samenvatting bestuursvergaderingen en overige zaken  
 
Voorwoord 
De vakantieperiodes hebben we al lang achter ons maar ook in die periodes en de periode 
hierna is veel gebeurd. Diverse artikelen over onze activiteiten zien we regelmatig op onze 
webpagina.  In deze Lopende Zaken komen nog enkele onderwerpen terug. Ook 
noemenswaardige onderwerpen vanuit de diverse groepen komen aan bod.  
 
Communicatie via Webpagina, lichtkrant, Lopende Zaken of E - mail 
Vele acties en gebeurtenissen worden op de webpagina of de lichtkrant van Atletiek 
Maastricht (AM) geplaatst. Vanuit de vereniging is de webpagina en Lopende Zaken het 
officiële mededelingenorgaan. Facebook is hierbij ondersteunend.  
Zijn er vragen of overige zaken bestemd voor het bestuur, gebruik dan de specifieke E-
mailadressen die staan op de AM-webpagina. www.atletiekmaastricht.nl 
 
Compliment 
Van de wethouder Sport de heer Willems gemeente Maastricht kregen we onlangs bij de 
ENCI Bergloop een compliment dat AM, betrokken bij de organisatie van diverse 
(sport)activiteiten, steeds goed voor de dag komt. Dit mogen we toch niet onvermeld laten?  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Noteer in jullie agenda: De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 6 januari 2018 
vanaf 11.00uur tot……. Huub de kantine open laat. 
 
Adressen 
S.v.p. tijdig bij wijziging van het huisadres of het E-mailadres doorgeven aan de: 
ledenadministratie@atletiekmaastricht.nl 

 
 
Bestuurszaken 
 
Baanrenovatie  
Op dit moment zijn er nog aanpassingen op het middenterrein van de atletiekbaan. Jammer 
dat het door de weersomstandigheden te laat was voor de totale renovatie.  De afronding 
vindt plaats in het voorjaar 2018.  
 
TriAMlon 2017 
Ook de geplande TriAMlon kon dit jaar niet doorgaan omdat de watertemperatuur in het 
zwembad Jekerdal onder de norm lag. Voor 2018 wordt een gunstiger moment gekozen. 
 
 

http://www.atletiekmaastricht.nl/
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Professionalisering baanatletiek 
In samenwerking met het bestuur en enkele leden is een conceptvoorstel gemaakt om een 
meer professionele invulling te geven aan onze baanactiviteiten zoals in het meerjarenplan 
beschreven is. In de conceptnota is ook o.a. een paragraaf opgenomen over de taken en 
bevoegdheden van de baancoördinator. We zullen nog in een aparte ledenvergadering 
terugkomen op het voorstel. 
 
Bestuursamenstelling 
De jaarlijkse wisseling UROS-vertegenwoordigers in het AM-bestuur zijn:  
Karin Flipsen (Secretaris UROS) Eveline Saalberg (Voorzitter UROS) 
 
 
Goede doelen 
 
UNICEF Loop 
De Unicef loop is weer terug van weg geweest. Het vorige jaar is hiermee, bij de A2 
tunnelloop een begin gemaakt. Dit voorjaar is in samenwerking met het Unicefcomité en AM 
een baanwedstrijd georganiseerd. Het aantal kinderen was nog beperkt maar er wordt hard 
aan gewerkt om in 2018 meer kinderen voor het goede doel aan de start te krijgen.  
 
Sportkleding 
Regelmatig wordt kleding en schoeisel vergeten. In de ‘garage’ wordt dit enige tijd bewaard. 
Als je spullen kwijt bent vraag aan je trainer of jein de garage kunt kijken. Na een bepaalde 
tijd wordt opruiming gehouden.  
Onlangs is een grote doos met kleding ter beschikking gesteld aan het COA. 
 
Asielzoekersclinic  
In samenwerking met de voetbalclub, ponyclub, de tennisclub Kimbria, AM en het COA werd 
een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. De diverse sportactiviteiten die in het 
Jekerdal plaatsvinden voetbal, tennissen, ponyrijden en atletiek en wandelen kwamen aan 
bod waar de asielzoekers aan konden deelnemen. Ongeveer 60 asielzoekers en 
statushouders waren aanwezig. Ook de burgemeester Penn-te Strake en de sportwethouder 
Willems waren zeer lovend over dit gezamenlijk initiatief van de verenigingen.      
 
 
Activiteiten afdeling baan 
 
Prestaties 
Regelmatig kunnen jullie op de webpagina de prestaties volgen die onze baanatleten 
behalen. En nu maar hopen dat in de komende jaren na de baanrenovatie ook weer 
regionale wedstrijden georganiseerd kunnen worden op ons prachtige sportcomplex. 
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Coördinator baan 
Zoals bekend heeft Rick Paffen zijn taak als coördinator mede door zijn studie moeten 
neerleggen. Gelukkig blijft hij als trainer actief voor jeugdgroepen. Onze dank aan Rick en 
ook nog veel succes. Ellis Visser zal voorlopig de taken van Rick overnemen. 
 
Baantrainer Ben Callemeijn 
Ben heeft na 35 jaar zijn trainerstaken overgedragen aan Tunde Leidsman. Ben blijft wel 
bestuurslid. Vanuit de baanafdeling kreeg Ben een passend geschenk te weten een ingelijst 
startvak nummer 4 uit de huidige baan’.  Ben nog bedankt voor je jarenlange inspanning. 
 
Implementatie jeugdplan 
In een gezamenlijk overleg met de trainers zijn ideeën en gedachten over het jeugdplan 
besproken die verder in actiepunten worden omgezet. Inmiddels zijn enkele actiepunten 
gerealiseerd zoals een passend trainingsaanbod van de trainingen op de woensdagavonden 
en de introductie van de zaterdagmorgen voor de C- en D junioren.  Gewerkt wordt aan een 
uitbreiding van het trainingscorps en er is een taakomschrijving gemaakt voor alle 
trainingsniveaus.  Ook wordt gewerkt aan een technische commissie voor zowel baan, 
recreanten als de wandelafdeling  
 
 
Activiteiten recreanten 
 
Sportieve reizen 
Diverse binnen- en buitenlandse wedstrijden werden bezocht. Deze hadden naast sportieve 
ook niet te vergeten een sociaal en recreatief doel. Dank aan de trainers en leden die deze 
initiatieven nemen. 
 
Blessurepreventieprogramma 
Onlangs zijn interessante en leerzame inleidingen gehouden door een chiropractor en ons lid 
Bram Kroon. Op de webpagina kunnen jullie een kort verslag lezen over de lezing van Bram 
over hardlopen en cardiovasculair gezondheid. Ook de komende clinics worden 
aangekondigd op de webpagina en facebook. 
Een opmerking, de inleidingen zijn niet alleen bedoeld voor de recreanten maar baanatleten 
en wandelaars zijn ook van harte welkom. We zien ze wel, maar mondjesmaat. 
 
Massageteam 
Hans Emmen, Guillaume Heemels en Wilbert Huls hebben al enige tijd geleden een start 
gemaakt om onze atleten goede raad te geven bij pijntjes en klachten.  Ze zijn 
gediplomeerde masseurs. Op zaterdagmorgen vanaf 11.00uur kunnen jullie terecht in de 
fysio-ruimte.  
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IRONMAN TRIATLON 
Dit jaar waren we weer goed vertegenwoordigd met 89 vrijwilligers op onze serviceposten. 
We   hebben weer een bijdrage geleverd aan het slagen van dit evenement.  
Langs deze weg nogmaals dank van de triatlonorganisatie aan de AM-vrijwilligers.  
 
Samen leren Hardlopen 
Alweer zijn beginnende sporters enthousiast gemaakt voor het hardlopen. Zij presteerden 
om vanaf niveau 0 na een zestal weken een half uur onafgebroken te kunnen hardlopen. Zij 
worden gestimuleerd om in een vervolgprogamma het half uur te verlengen tot een uur. 
Proficiat aan de nieuwe leden en dank aan de trainers onder de bezielende leiding van Jef 
Veugen.   
 
Vrijheidsestafettes 
De gesprekken met het 4 – 5 mei comité, de gemeenten Margraten, Maastricht en de 
provincie Limburg waren positief. Nu maar hopen dat we het ‘groene’ licht van voornoemde 
instanties krijgen zodat we de zogenoemde fase 1 (het financiële plaatje) kunnen afsluiten. 
In een volgende fase kunnen we dan invulling geven aan de uitvoering van de estafettes in 
2019 en 2020. De naam Bevrijdingsestafettes hebben we op verzoek ingeruild voor 
Vrijheidsestafettes. Het doel is dat we In de voornoemde jaren de vrijheid gaan vieren! En 
ons herinneren dat in 2019 Limburg gedeeltelijk en in 2020 Nederland 75 jaar geleden 
bevrijd is.   
Op de webpagina kunnen jullie de historie van onze estafettes terugvinden. Zie ook:   
Over ons….. Historie… Bevrijdingsestafettes….  
 
 
Wandelafdeling 
 
Avond 4-daagse (A4D) 
De 5e A4D was weer een succes. De organisatie was perfect en het aantal deelnemers groeit 
nog steeds. Dank aan de vele vrijwilligers die dit weer mogelijk maakten.   
 
Albert Heijn (AH) Sportactie 
AM heeft dit jaar deelgenomen aan de eerste AH-sportactie in samenwerking met NOC/NSF 
en AU: klanten van AH konden “sparen” voor gratis sporten - ook bij onze vereniging. 
Een aantal trainers heeft zich beschikbaar gesteld om op 3 zaterdagen trainingen te 
verzorgen voor: Baanatletiek, Hardlopen, Sportief Wandelen en Nordic. 
In totaal hadden we ruim 60 aanmeldingen ontvangen. Helaas, mede door de regen, zijn niet 
alle deelnemers komen opdagen. Degene die wel gekomen zijn, hebben op een goede 
manier kennisgemaakt met onze vereniging. Enkele mensen lijken lid te gaan worden. 
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Historie Clublied RKAVM  
 
Als bijlage is voornoemd clublied uit de vooroorlogse periode toegevoegd. Met dank 
hiervoor aan Pia Emmen.  
 
Enige historische uitleg: 
 In 1934 werd de Atletiek Vereniging Maastricht (AVM) opgesplitst in AV’34 en R.K.A.V.M . 
Deze was weer de voorloper van de atletiektak van Kimbria. En voor de nieuwelingen, 
uiteindelijk is Kimbria en AV’34 in 2002 gefuseerd tot Atletiek Maastricht. Als jullie nog 
historisch materiaal weten te bemachtigen dan houdt ondergetekende zich hiervoor 
aanbevolen. Er is in 2010 een boekje verschenen met de titel ’85 jaar en springlevend:  
‘Een canon van de atletiek in Maastricht’. Is hiervoor nog belangstelling dan kan met 
ondergetekende contact worden opgenomen. 
 
Namens het bestuur AM 
Jacques Peters 
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Bijlage clublied R.K.A.V.M. 
 

 

 


