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Beste leden van Atletiek Maastricht, 
 
 
Langs deze weg willen wij jullie als bestuur het allerbeste wensen voor het jaar 2021.  
 
 
Vorig jaar op 4 januari hadden wij onze traditionele nieuwjaarsreceptie.  
Genieten van de oliebollen - nog warm van de bakker -, zwaar beslagen ramen van het vocht 
en de warmte van de bezwete lijven en net genoeg ruimte om je glas naar je mond te brengen 
bij de nieuwjaarstoast. 
Dat zit er dit jaar even niet in. Vandaar een nieuwjaarstoespraak op papier. 
 
Na de nieuwjaarsreceptie begon iedereen vol goede moed aan de invulling van zijn sportieve 
voornemens voor het jaar 2020. Op 15 februari even onderbroken door het jaarlijkse bezoek 
van Prins Carnaval. Een bijzonder bezoek omdat we de Prins de avond ervoor hadden 
uitgedaagd om een rondje op de baan te rennen. Hij had dat sportief opgevat en kwam binnen 
met zijn renschoenen in de tas. Na afloop van de plechtigheden werden die aangetrokken en 
liep de prins en zijn raad van Elf een rondje op de baan om feestelijk te worden verwelkomd 
aan de finish door de Racerunners die net met hun training begonnen.  
 
Op 1 maart kreeg de fantastische Bevrijdingsestafette uit 2019 een vervolg toen we het 
vrijheidsvuur ophaalden in Margraten en naar het stadhuis in Roermond brachten om het op 
3 maart weer op te halen voor het vervolgtraject naar Venlo. Na een tussenstop in Kessel 
(onwetend van het onheil dat het dorp boven het hoofd hing) werden we op de markt in Venlo 
binnengehaald als helden en speelden we een rol in een toneelstuk dat ter ere van 75 jaar 
bevrijding werd opgevoerd. 
 
En toen op 11 maart de eerste bijeenkomst van de Corona werkgroep. Daar werd besloten 
dat de ontwikkelingen rondom Covid ons noodzaakten om de clubcross van 14 maart af te 
lassen. Dat dit een juiste beslissing was bleek 2 dagen later toen we ook besloten dat het 
sportpark zou worden gesloten tot 6 april. Wat volgde was een sluiting voor een periode van 
6 weken tot we op 4 mei weer voorzichtig konden opstarten op de baan voor de jeugd tot 18 
jaar en voor de volwassenen buiten in kleine groepjes en vertrekkend vanaf verschillende 
locaties. Op 9 mei volgden de Racerunners op de baan en op 18 mei kon ook de jeugd boven 
de 18 weer op de baan terecht, zij het in aangepaste vorm.  
 
Langzamerhand leek er weer licht in de tunnel te komen. Alles wat tot een stilstand was 
gekomen begon weer te bewegen. Het werd weer drukker op de baan en gezellig op het 
sportpark. Herbert deed zijn uiterste best om het sportcafé op een verantwoorde wijze te 
bestieren en iedereen hield rekening met de maatregelen van 1,5 meter, zij het soms met 
moeite. Sportieve ambities werden weer opgepakt en uitgesproken, er werd weer 
ingeschreven op wedstrijden en funlopen, het leed leek achter de rug. Maar helaas, de schijn 
bedroog en net als de leden keerde ook Corona terug van vakantie. Een nieuwe lock-down 
volgde op 16 oktober en daar hebben we nog steeds mee te maken. Gelukkig kon de jeugd tot 
18 jaar wel doortrainen evenals de wedstijdlopers en de talenten. We willen de trainers graag 
complimenteren voor hun inspanningen om de leden met app’jes en trainingsschema’s 
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enthousiast en in beweging te houden. Het met elkaar delen van de verrichte prestaties geeft 
elke keer een goed gevoel in deze tijd waarin we de verbondenheid zo missen. 
 
We wensen van harte dat we in 2021 weer kunnen gaan genieten van het gezamenlijk sporten 
in welke vorm en op welk niveau dan ook. Iedereen moet zijn eigen afwegingen maken maar 
we hopen dat de leden zich in meerderheid zullen laten vaccineren en dat we op die wijze 
weerbaar worden tegen het virus en elkaars nabijheid weer wat natuurlijker kunnen 
opzoeken. Het zou mooi zijn als we vanaf het tweede kwartaal de teugels weer een beetje 
kunnen laten vieren en het verenigingsgevoel weer voeding kunnen geven. 
 
Wat betekent dat allemaal voor de vereniging? 
We lijken het jaar, ondanks de teruggave van de contributie over het 4e kwartaal, met een 
break-even resultaat af te kunnen sluiten. Door de lock-down hebben we met name minder 
uitgaven gehad voor wedstrijdbezoeken en trainersvergoedingen. Verder zal de Stichting 
Faciliteitengebouw Jekerdal het verlies op de exploitatie van het sportcafé dit jaar uit eigen 
middelen dekken en wordt hiervoor geen aanspraak gedaan op de participerende 
verenigingen. 
 
Voor de langere termijn ziet het er iets minder rooskleurig uit. We hebben nu al drie 
opeenvolgende jaren te maken met een krimpend ledenbestand en een toename van kosten 
waardoor we de begroting niet meer sluitend krijgen. Om dat om te buigen zullen we 
nadrukkelijker moeten kijken naar ons uitgavenpatroon maar ontkomen we naar verwachting 
ook niet aan een bescheiden verhoging van de contributie. Dit zal op de ALV in stemming 
worden gebracht maar hou rekening met een gemiddelde stijging van de contributie van ca. 
10 euro op jaarbasis. 
 
Verder lopen er een aantal belangrijke overleggen met de andere gebruikers van het park: 

• Parkeren Jekerdal (AM, SCJ, Kimbria, SFJ). Vorig jaar is betaald parkeren ingevoerd in 
en rondom het sportpark. De huidige regeling is de uitkomst van een langdurig (meer 
dan 5 jaar) democratisch overleg met de buurt en de gemeente wat uiteindelijk door 
de gemeenteraad is bekrachtigd. Dit heeft tot gevolg dat wij het enige sportpark zijn 
in Maastricht en waarschijnlijk in Zuid-Limburg waar betaald parkeren geldt. De 
uitvoering van het beleid leidt tot ongewenste situaties. We hebben de gemeente 
hierop aangesproken en zijn daarover in overleg. We lobbyen sterk om een gematigd 
tarief ingevoerd te krijgen voor de eerste 2 uren die geparkeerd worden zoals 
oorspronkelijk ook het uitgangspunt was. De huidige situatie maakt het lastig om 
hiervoor een pilot op te starten omdat er geen representatieve 0-meting kan worden 
gedaan. De gemeente zit constructief in de discussie maar hou er rekening mee dat dit 
soort processen tijd kosten. Wat helpt is “rumoer”. Mocht je spreken met mensen uit 
de gemeenteraad of wethouders aarzel dan niet om je ongenoegen over de huidige 
situatie te ventileren. Men is gevoelig voor de publieke opinie. 

• Nieuwbouw Bieslandgebouw (AM, SCJ, SFJ). Nog een dossier dat al een lange historie 
kent. Niemand twijfelt eraan dat vervanging van het Bieslandgebouw aan de orde is. 
In 2016 is er door de gemeente ook budget hiervoor vrijgemaakt. Echter de uitvoering 
is lang onduidelijk geweest. We hebben hier als gebruikers van het sportpark het 
initiatief naar ons toegetrokken en een voorstel gemaakt voor de invulling van de 
nieuwbouw. Hierbij gaan we uit van een uitbreiding aan het bestaande gebouw en 
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sloop van het Bieslandgebouw. Dit biedt ruimte voor invulling van andere behoeften 
zoals parkeergelegenheid op eigen terrein, fietsenstalling en onderdak voor 
mountainbikers. Ook hier lijkt de gemeente na enig aandringen bereid om in deze 
richting mee te denken. 

• Werkgroep ambitie Sportpark Jekerdal (AM, SCJ, Kimbria, SFJ). In deze werkgroep 
wordt nagedacht over de toekomst van het sportpark. We worden geconfronteerd 
met zaken als ledenterugloop, individuele sportbehoefte, gebrek aan bestuurlijke 
capaciteit, maatschappelijke vraag naar begeleid sporten. In de werkgroep hebben 
vertegenwoordigers zitting van alle drie de verenigingen op het sportpark samen met 
de stichting. Onze gezamenlijke visie is een open en transparant sportpark waar naast 
de huidige gebruikers ook plaats is voor andere georganiseerde en ongeorganiseerde 
gebruikers. Waar we samenwerken waar dat kan en fysieke en organisatorische 
barrières wegnemen. Deze ambitie zullen we vastleggen in een Manifest die wordt 
voorgelegd aan het voltallig bestuur. Van daaruit zullen er projecten worden opgestart 
om tot uitvoering van deze ambitie te komen. Uiteraard worden de leden 
meegenomen in de ontwikkelingen en geconsulteerd in alle zaken die de verenigingen 
zullen raken. 

 
Tot zover deze speech. We hebben elkaar enorm gemist en doen dat nog steeds. We kijken 
dan ook niet met hele blije gevoelens terug op het afgelopen jaar. Toch heeft 2020 ons ook 
nieuwe inzichten gegeven die we moeten koesteren en meenemen naar de toekomst. Naar 
2021 kijken we met optimisme. We hopen dat iedereen bereid is nog even vol te houden en 
moed te putten uit de komst van het vaccin. We komen eruit en we staan binnenkort weer op 
de baan. De consumptiebonnen houden jullie tegoed voor de eerstvolgende gelegenheid dat 
we met elkaar kunnen vieren dat we weer mogen verenigen. Haw Pin, we zijn er bijna. 
 
Namens het bestuur, 
 
Danny Zonneveld 


