
 
        
 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) Atletiek Maastricht (AM) – 
7 april 2021 
 
Aan de online vergadering namen 30 AM  leden deel.  Deze hadden vooraf ingeschreven. Op 
de webpagina zijn de agenda, overige vergaderdocumenten en een instructie voor deelname 
voor de Algemene jaarvergadering opgenomen.  
zie link:  Algemene Ledenvergadering, woensdag 7 april 2021 - (atletiekmaastricht.nl) 
 
Dank aan Carla Arts en Hugo Wilhelmus voor o.a. de technische ondersteuning aan deze 
Zoom meeting, de info verstrekking, inschrijvingen vooraf en het mogelijk gebruik maken 
van het stemrecht tijdens deze ALV. 
 
 
     
 
   A  G  E  N  D  A  P  U  N  T  E  N 
 
 

1. Na het welkomstwoord  
 
Instemming 

 
Op de agenda stonden een aantal zaken waarvoor de instemming van de ALV werd 
gevraagd. Met ondersteuning van een App waren de resultaten als volgt: 
 

Onderwerp  Voor Tegen 
Goedkeuring notulen ALV 23 september 2020 27 0 
Goedkeuring van de jaarrekening 2020 28 0 
Goedkeuring van de begroting 2021 28 0 
Goedkeuring voor de contributieverhoging m.i.v. 2022 25 3 
Decharge voor bestuur na kennisname rapport 
kascommissie 

28 0 

Herbenoeming van Jacques Peters voor periode van 3 jaar 30 0 
 
Goedkeuring van de stukken kwam tot stand na toelichting door het bestuur, waarna er nog 
gelegenheid was tot het stellen van vragen via de chatbox. 
 
 
Nader toelichting op onderstaande agendapunten 
 

2. Jaarverslag september 2020 tot april 2021 
Een jaar dat in het teken heeft gestaan van (sportieve) beperkingen als gevolg van de 
Corona pandemie. 
 



3. Jaarrekening Begroting 2021 Contributieverhoging 2022 
Uit de jaarrekening blijkt een kleine winst van 4.000 Euro. Dit jaar gaan we ondanks 
het tekort en de negatieve financiële situatie geen contributieverhoging doorvoeren. 
Dit is al acht achtereenvolgende jaren niet gebeurd. Voor het jaar 2022 zal er een 
contributieverhoging zijn van 8 procent. Op jaarbasis zal dit ongeveer 20 Euro zijn en 
voor de jeugdleden 10 Euro.  
 

4. Financieel & verslag kascommissie 
Pascal de Boer, als voorzitter van de kascommissie, complimenteerde Nanine Paes 
voor haar accuratesse. Tevens werden de aanbevelingen van de kascommissie uit 
2020 overgenomen zoals de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die 
beschreven zijn in de procuratieregeling. Deze is per 1 januari in werking getreden. 
Aan de penningmeester werd decharge verleend.  

 
5. Bestuurszaken & Wet Bestuur en Toezicht (WBTR) 

De inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) waar 
ook sportverenigingen mee te maken krijgen is 1 juli 2021. De statuten uit 2010 en 
het huishoudelijk reglement moeten worden gewijzigd en zo nodig aangepast.  
Peter Schambergen en Jacques Peters hebben deze taak op zich genomen. In een 
aparte ALV zullen dan de nieuwe statuten door 2/3 van de aanwezigen moeten 
worden goedgekeurd. Een oproep naar alle leden voor deelname aan de 
voornoemde vergadering volgt.   
 
Enkele bijzonderheden in de WBTR zijn o.a. dat bestuursleden persoonlijk bij 
overtreding van de WBTR aansprakelijk kunnen worden gesteld en een bestuurslid 
mag geen gezamenlijk besluit nemen indien sprake is van tegenstrijdige belangen.    
 
De nieuwe procuratieregeling (in agendapunt 4) die in deze vergadering ter sprake 
kwam is een nadere uitwerking van de financiële handelingen binnen AM, passende 
in de WBTR. De regeling wordt in het Huishoudelijk Reglement opgenomen. 
 

6. Enquête 
De uitkomsten van de gehouden enquête onder leden die de contributie hebben 
opgezegd, zullen nader worden opgepakt in de technische commissie en trainers.  
Een aandachtspunt is o.a. de ontevredenheid in de recreantengroepen over de grote 
verschillen in de specifieke loopgroep. Bij de wandelaars is het te kort aan trainers. 
 
Een positief punt uit de enquête is dat de uittreders aan potentiële leden AM van 
harte aanbevelen! 

 
7. Technische commissie 

Ondanks of dankzij de Corona is er onder jeugdigen zeer veel interesse voor de 
atletieksport. In de vakantieperioden is ‘doorgetraind’. De jeugdigen en ouders 
hebben dit zeer op prijs gesteld. Ook namens het bestuur dank aan onze trainers. 
Omdat er enkele ouders hand- en spandiensten verlenen is het niet nodig om een 
ledenstop in te voeren.  



Overigens is het trainersaanbod een blijvend punt van aandacht. Het is niet 
eenvoudig om trainers te vinden die deskundig zijn en diverse keren per week een 
training willen geven.  
Het verloop van jeugdleden is identiek aan vorige jaren en heeft o.a. betrekking op 
andere interesses en studiekeuzes.  

 
8. Manifest 

Het Manifest over de toekomst van Sportpark Jekerdal is door de gezamenlijke 
gebruikers opgesteld en ondertekend. Het Manifest beschrijft de gezamenlijke visie 
en ambitie van de gebruikers van het sportpark over de rol en invulling die we graag 
zouden verbinden aan het Sportpark Jekerdal. Die visie sluit zeer goed aan op het 
beleidsplan van Atletiek Maastricht dat in de ALV van 23 september 2020 is 
goedgekeurd.  
 

9. Q & A Vragen van leden. 
Voorafgaand aan de ALV zijn geen vragen gesteld. 
 
Enkele vragen via de chat tijdens de ALV: 

• Zijn er mogelijkheden om in de toekomst ook Kangaroo training aan te 
bieden.? Wordt in de TC besproken. 

• Organiseren van online trainingen en challenges via AM? Is geprobeerd maar 
de interesse hiervoor is slechts zeer beperkt gebleken. 

 
10. Afsluiting 

 
• Een oproep aan de leden om zich als vrijwilliger aan te melden. Het vrijwilligerswerk 

kan worden afgestemd op de interesse en beschikbare tijd van het betreffende lid. 
Voor het sportcafé zijn we op zoek naar leden die structureel een bardienst op zich 
willen en kunnen nemen. 

• Een groot dankjewel aan Rineke Vasse die dit jaar, na een sabbatical heeft besloten 
haar werkzaamheden voor de wandelafdeling van Atletiek Maastricht defnitief neer 
te leggen. Zij heeft vele jaren heel veel werk verzet (bestuurslid als secretaris, 
werkgroep baan, werkgroep wandelafdeling) voor de club en daar zijn we haar zeer 
dankbaar voor. 

• De hoop dat we elkaar snel weer in levenden lijve kunnen treffen in, op en om het 
sportpark. 

• De toezegging dat we een versoepeling van de beperkingen op een sportieve en 
feestelijke wijze zullen vieren. 

• Dankzegging aan de leden voor hun deelname aan de ALV. 
 
Namens het bestuur 
 
Jacques Peters 
 
 


