
Beste Mensen, 

Welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst 2020. We kijken weer terug op een goed 2019.  
Een paar zaken wil ik graag even de revue laten passeren. 

Jeugd en Talenten 
De inspanningen van de afgelopen 3 jaren met betrekking tot de jeugdopleiding en het Talententeam 
beginnen hun vruchten af te werpen. De jeugd van Atletiek Maastricht scoort met regelmaat goed op 
wedstrijden en toernooien. Het niveau neemt in de volle breedte toe en de successen zijn niet meer 
toe te schrijven aan een paar individuen maar kent meerdere eigenaren. Een groot chapeau voor de 
trainers en leden die zich hiervoor inspannen. Ook mooi om te zien dat de ouders er hun schouders 
onder gaan zetten en zelf met initiatieven komen voor het organiseren van wedstrijden en 
clubkampioenschappen. We ondersteunen dit van harte. Zonder anderen tekort te willen doen zou ik 
graag de prestaties van Jaybre Wau, Siep Trommelen en Falco Aarts willen benoemen die zich het 
afgelopen jaar nadrukkelijk hebben gemanifesteerd.  

Jaybre en Falco zijn inmiddels toegetreden tot het Talententeam dat met 12 atleten inmiddels ook 
volwassen vormen begint aan te nemen. Het is het afgelopen jaar al meerdere malen voorgekomen 
dat het hele podium is bezet door de mooie tenues van onze Talenten. Een zeer bijzondere prestatie 
werd dit jaar neergezet door Roel Wijmenga met zijn derde plaats op het NK Marathon in 
Amsterdam. Met een 4e plaats op het NK cross kwam ons talententeam net tekort voor deelname 
aan de Europese kampioenschappen. Er wordt dit jaar opnieuw een poging gedaan tot kwalificatie. 
Een groot woord van waardering is op zijn plaats voor alle trainers waarbij Hub Tummers een 
speciale vermelding verdient. 

Naast jeugd hebben we ook nog een paar senioren die hoge ogen gooiden op de NK Masters+. Te 
noemen zijn Harry Sprenger (84) 1e NK 5km 41m15s ; Jan Miltenburg (58) 1e NK Hoogspringen 
1mt57. 

Andere aangelegenheden 
Waar zouden we zijn zonder trainers?! Gelukkig zijn er weer een flink aantal leden die zich hebben 
laten bijscholen tot trainer. John van Havere, Anne Muermans, Michel Murrer, Peter Deckers, Peter 
Kleijnen, Roger Habets, Marja Jeurissen – Verbeek, John Sondeyker, Wim Kooistra en André 
Smeets behaalden met succes hun certificaat. 

Samen leren hardlopen was ook dit jaar weer succesvol. Het stokje van de organisatie werd door Jef 
Veugen doorgegeven aan Frans Mouthaan die dat op een fantastische manier heeft voortgezet. 
Nieuwe trainers zijn bij het team gekomen en ik hoor alleen maar complimenten over de aanpak en 
het programma. Dat smaakt naar meer zou ik zeggen. 

Investeringen 
Zoals aangekondigd in de ALV zijn dit jaar een aantal investeringen gedaan. 
Het obstakel parcours is gerealiseerd en in september opgeleverd. Tunde Leidsman zal op korte 
termijn de trainers een workshop aanbieden zodat zij bekend raken met de mogelijkheden en ook 
oefeningen op deze toestellen kunnen opnemen in hun trainingsaanbod. Hiermee worden ook 
andere dan de beenspieren aangesproken wat een belangrijke preventieve werking kan hebben op 



het oplopen van blessures en de loophouding ook duidelijk kan verbeteren. Voor het obstacle 
parcours is overigens een subsidie van 20% verkregen van het ministerie van VWS. 

We hebben geïnvesteerd in de aanschaf van een zestal Race Runners. Afgelopen najaar zijn we 
gestart met het aanbieden van deze vorm van sporten voor atleten met een lichamelijke handicap. 
Een prachtig initiatief van Tonnie Pater en Hugo Wilhelmus. Zij worden inmiddels ondersteund door 
meerdere leden bij de trainingen op woensdag en zaterdag. We willen dit in 2020 graag verder 
uitbouwen. De fietsen zijn aangeschaft met middelen verkregen uit giften en donaties van leden, met 
de bijdrage uit de verkoop van de estafetteshirts, met ondersteuning vanuit de Nederlandse Stichting 

voor het Gehandicapte Kind, het Foppe Fonds en de Dirk Kuyt Foundation en een mooie gift die we 
recent mochten ontvangen uit handen van Jongen bouwbedrijven. Mooi om te zien hoe dit initiatief 
door meerdere leden wordt omarmd. 
De Race Runners moeten ook ergens veilig kunnen worden opgeborgen. Om die reden zijn er twee 
containers aangeschaft die op 9 november door een aantal leden uit de hardloopgroep van Tonnie zijn 
geïnstalleerd. Dat was een zware maar gezellige zaterdag. 

Loopevenementen 
Het AM shirt was weer veelvuldig te zien op diverse loopevenementen in binnen en buitenland. Dat 
de aktie met het estafetteshirt een groot succes was, was ook op wedstrijden goed te zien. AM 
lopers waren al van verre te herkennen aan het mooi ontworpen estafetteshirt.  

Uniek in 2019 was de vrijheidsestafette die in september heeft plaatsgevonden. De lopers van AM 
hebben daarbij de vlam van de vrijheid vanuit Caen in Normandie via Brussel naar Mesch en 
vervolgens naar Maastricht gebracht. Eén grote reclame voor Limburg, voor Margraten en Maastricht 
en voor onze vereniging. Voor de deelnemers aan de estafette een onvergetelijke ervaring waarbij 
het lopen niet het doel was maar het middel. Het middel tot verbroedering, het middel om mensen 
te laten beseffen wat leven in vrijheid betekent. Een geweldige prestatie van het organisatiecomité 
bestaande uit Nico Bonfrere, Jef Veugen, Hans Wemmers en de grote aansteker Jacques Peters 
waarvoor ik graag een hartelijk applaus vraag. In 2020 komt er nog een klein vervolg nu we door de 
Provincie zijn gevraagd de vlam van de vrijheid op 1 en 3 maart over te brengen naar respectievelijk 
Roermond en Venlo. Op 12 december werden de deelnemers en supporters ontvangen op het 
stadhuis in Maastricht waar we als vereniging de erepenning de Trichter uit handen van 
burgemeester Penn te Strake kregen uitgereikt. 

Activiteitencommissie 
2019 was wat mij betreft een beetje het jaar van de activiteitencommissie. Zij hebben zich 
nadrukkelijk laten gelden en zorgen dat er veel aandacht is voor verbinding en de verenigingsfactor 
De activiteiten rondom de aftrap van de estafette en het estafetteshirt waren een schot in de roos. 
Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaar, Carnaval, Magisch Maastricht, Muziekquiz, geen gelegenheid wordt 
onbenut gelaten om elkaar ook even buiten het sportieve te ontmoeten. Marleen Gulikers, Jo 
Gulikers, Jolanda Linkens, John Machiels, Anne Muermans, Frans Mouthaan , Henriëtte 
Lemmerling en Ronald Colee  Heel erg bedankt!! 

Bestuurlijk 
Bestuurlijk zijn een aantal zaken te melden. 
Ange Timmers en John van Havere hebben hun bestuurslidmaatschap in 2019 beëindigd. We willen 
hen graag ook langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor hun inspanningen en inzet. En 



willen dat graag ook stoffelijk laten blijken middels een flesje wijn. Inmiddels hebben we Nanine Paes 
en Rob Mulders bereid gevonden om het bestuur te komen versterken.  

Verder hebben we jullie onlangs geïnformeerd over een verandering die we hebben aangebracht in 
de bestuursstructuur en de overlegstructuur. Doel daarbij is dat we als vereniging slagvaardiger 
kunnen optreden, dat er een betere vertegenwoordiging is van alle bloedgroepen en dat het voor 
leden duidelijker is tot wie ze zich met welke vraag kunnen wenden. Minder lullen en meer poetsen 
zou je kunnen zeggen. De meeste leden zullen hier weinig van merken. Voor de bestuurders zal het 
hier en daar nog wat gewenning vragen maar zeker leiden tot meer slagkracht.  

In het eerste kwartaal zullen we ons ook buigen over het beleidsplan 2020-2025 welke we op de ALV 
graag zouden willen laten bekrachtigen. Leden die input willen leveren voor het beleidsplan worden 
van harte uitgenodigd om dat aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur 
wordt gevormd door Jacques Peter, Tejo Kessels en ondergetekende.  

Communicatie 
We steken veel energie in de communicatie en gebruiken daarvoor meerdere kanalen. Belangrijkste 
kanaal is de website en ik wil iedereen vragen om de website ook met enige regelmaat te bezoeken 
voor het actuele nieuws. Verder zijn we aanwezig op Facebook en maken we gebruik van de 
berichtenservice op de schermen in het sportcafé. En uiteraard hebben we dan nog de Lopende 
Zaken.  

Varia 
We hebben besloten voor 2020 voor het zevende jaar op rij geen contributieverhoging door te 
voeren. Onze liquiditeitspositie is gezond hoewel niet uitgesloten is dat we in 2019 wellicht voor het 
eerst in lange tijd rode cijfers schrijven.  

De Algemene Ledenvergadering zal naar verwachting plaatsvinden eind maart/begin april 20120. De 
vergaderstukken zullen tijdig op de website worden geplaatst voor raadpleging.  

Wederom mijn oproep aan de leden om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Maak je kenbaar 
bij Rob Mulders en gezamenlijk kijken we wat past bij jouw kennis, kunde en beschikbaarheid. Je 
leert op die manier andere mensen en andere kanten van de vereniging kennen. 

Sinds september 2019 heeft de Stichting de volledige beschikking gekregen over de accommodatie. 
Inmiddels zijn we met elkaar in gesprek hoe we de accommodatie beter kunnen gebruiken. Hierbij 
zijn ook de buren van Kimbria aangesloten. Een kleine domper is de recente aankondiging van de 
gemeente dat wegens bezuinigingen de nieuwbouw van het Bieslandgebouw voorlopig is geschrapt. 
We beramen ons op nadere stappen.  

Een groot dankjewel voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de vereniging. Zonder jullie 
enthousiasme zou het verenigingsleven een stuk saaier zijn. Mag ik een daverend applaus graag.  

We gaan met goede voornemens het jaar 2020 in. Als er zaken zijn waarvan je vindt dat die niet 
genoeg aandacht krijgen laat ons dat dan weten. Dat kan door ons als dagelijks bestuur rechtstreeks 
aan te spreken of via de mail of de website. We gaan met enthousiasme aan de slag en hopen daarbij 
van de leden de nodige ondersteuning in welke vorm dan ook te ontvangen. 



Ik wens jullie allemaal een geweldig, gezond, blessurevrij en sportief 2020. Ik zou zeggen Proost!! 


