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Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2015 
 
Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen. 
 
01 Opening 
Om 20.00 uur werden de aanwezige leden welkom geheten door onze voorzitter Mat Skrabanja. 
 
02 Vaststellen agenda 
De agenda, welke vooraf in het jaarboek 2014 was vastgesteld, werd zonder commentaar 
goedgekeurd. 
Voor de rondvraag hebben zich de volgende personen aangemeld: Els Lemmen, Joyce Cranen en 
Frans Reijnen. 
 
03 Mededelingen 
Kleedlokalen : De tegels in de dameskleedruimte zijn, waar dat nodig was, vernieuwd cq opnieuw 
vastgelijmd.  
Er zijn werkzaamheden verricht bij de poort van het materiaalhok omdat er vochtplekken zaten in 
het plafond van de dameskleedruimte. 
Ook zal het stucwerk in beide kleedkamers onderhanden genomen worden. 
 
Juryhuisje : Mat heeft contact gehad met Ron Steffanie, die op zijn beurt uitgezocht heeft 
welke materialen er straks allemaal nodig zijn en heeft daar een lijst van samengesteld. 
Deze zal aan Bert gegeven worden zodat hij ook inzicht krijgt wat de kosten zijn. 
De heren van de klusploeg hebben het beton inmiddels gestort. 
Tevens wordt van de zijde van Ron gevraagd of er mensen zijn die willen helpen en of er iemand 
binnen de vereniging is die verstand heeft van dakdekken of iemand weet die dit zou kunnen doen. 
 
PowerPoint Presentatie Ton Cranen : Ton heeft deze presentatie gemaakt met als doel te laten 
zien wat er binnen onze vereniging allemaal gebeurt. 
Denk hierbij aan bijv. de wedstrijden waar leden (zowel jeugd als senioren) aan mee doen, 
activiteiten die er georganiseerd worden, trainingen die er gevolgd worden etc. 
Een dergelijk PPP kan bijv. voor of tijdens de pauze van een ledenvergadering gepresenteerd 
worden of tijdens een evenement zodat ook andere mensen, die geen lid zijn van onze vereniging, 
kunnen zien wat Atletiek Leudal allemaal doet. 
Een goed initiatief en zeker de moeite waard om eens verder onder de loep te nemen. 
 
SWAP : Theo gaf een korte uitleg over SWAP (SamenWerken Aan Partnerschap). 
Op ma. 16 maart j.l. zijn Mat en Theo naar de SWAP workshop geweest en daar werd uitgelegd wat 
SWAP precies inhoudt. 
Het is een initiatief van de gemeente waarbij een “omgeving” gecreëerd wordt waarin 
verenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar met gesloten beurzen van 
dienst zouden kunnen zijn. 
Na in 1e instantie wat sceptisch tegenover dit initiatief te staan werd gaandeweg de avond toch 
duidelijk dat er wellicht voor ons ook wel een zgn. match te vinden zou zijn. 
Met name gezien het feit dat de gemeente ons te kennen heeft gegeven dat de subsidie naar 
beneden gaat en dat de kosten van het onderhoud van de baan en overige accommodatie ook door 
ons te reduceren zijn als wij zelf ook zaken voor onze rekening kunnen nemen. 
Met een gedreven klusploeg kom je natuurlijk een heel eind maar gezien de gemiddelde leeftijd van 
deze heren en de soms zware werkzaamheden die er gedaan moeten worden zou het wenselijk zijn 
dat er wat extra hulp zou komen. 
We zijn dan ook in gesprek gekomen met PSW-werken die graag “handjes” ter beschikking wil 
stellen. 
Denk hierbij aan personen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en die men graag weer 
ervaring op wil laten doen in het werken maar ook het samenwerken met andere mensen. 
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Mat en Theo hebben reeds een kort gesprekje gehad met Har Lemmen (1 van de klusmannen) en die 
stond daar niet afwijzend tegenover. 
Op vr. 24 maart is er een vervolg op deze workshop en die wordt gehouden in zaal De Bombardon. 
Na die datum zal er meer duidelijkheid komen over hoe SWAP geïmplementeerd kan worden binnen 
onze vereniging. 
 
04 Baanperikelen 
Mark meldde dat vanaf ma. 20 april 2015 gestart gaat worden met de herstelwerkzaamheden aan de 
atletiekbaan. 
In samenspraak met de gemeente en fa. Van Kessel is er die ochtend tussen 09.00 en 10.00 uur de 
officiële kick-off waarbij ook de wethouder aanwezig zal zijn en we hopen/verwachten dat alle 
werkzaamheden 24 juni van dit jaar zijn afgerond. 
Er is gekozen voor een ruim schema zodat eventuele tegenslagen opgevangen kunnen worden. 
Overigens is 24 juni de datum waarop het certificaat bij ons binnen zou moeten zijn. 
Om dit certificaat te krijgen dient een door de AU gecertificeerd bedrijf de definitieve keuring te 
doen.  
Daarna kunnen de trainingen op de baan weer hervat worden en zouden er weer wedstrijden 
georganiseerd kunnen worden. 
Monique van Rooij vroeg of wanneer de baan eerder klaar was dan gepland en de officiële 
certificering nog niet heeft plaatsgevonden er wel weer op de baan getraind kan worden. 
Mark gaf aan dat niet te weten en het uit te zoeken. 
Wel meldde hij dat de gemeente in dit geval gekozen heeft voor kwaliteit i.p.v. snelheid en dat 
men geen risico’s zal nemen. 
 
04a naar voren geschoven rondvraag Frans Reijen 
Dit is een tussentijds intermezzo omdat de persoon die door de “geheime commissie” in het 
zonnetje gezet zal worden niet de gehele avond aanwezig kan zijn. 
Na een geanimeerd verhaal van Frans over personen die het wellicht ook wel verdienen, maar deze 
keer niet, gingen de felicitaties richting Simone Kantelberg. 
Simone organiseert al meer dan 10 jaar Sportief Wandel trainingen en doet dat altijd met veel 
plezier en inzet. 
Ook namens het bestuur wenste Mat haar van harte proficiat toe. 
 
05 Vaststellen van de notulen d.d. 19 november 2014 
In het clubblad van januari 2015 stonden de notulen ter inzage en kunnen de aanwezige leden daar 
opmerkingen op geven. 
Uiteindelijk werden de notulen door de vergadering goedgekeurd. 
 
06 Vaststellen jaarverslag 2014 van het bestuur 
Ook het jaarverslag 2014 welke is opgesteld door Corine is voor de vergadering aan alle leden ter 
hand gesteld om het voorafgaande aan de vergadering te kunnen lezen. 
Er kwamen geen op- of aanmerkingen en werden dan ook onder een begeleidend applaus 
goedgekeurd. 
 
07 Vaststelling financieel jaarverslag 2014  
Bert, geeft als penningmeester, een beknopte uitleg bij de cijfers die door hem op papier zijn 
gezet. 
Het positieve resultaat wat nu op de balans staat heeft met name te maken met het niet betalen 
van de huur aan de gemeente m.b.t. de atletiek baan. 
Wel dienen wij er rekening mee te houden dat er wellicht nog een naheffing komt van de maanden 
dat wij de baan wel hebben gebruikt. 
De evenementen die wij georganiseerd hebben laten over het algemeen een positief resultaat zien, 
behalve de Kermisloop van september 2014. 
Deze werd afgesloten met een negatief resultaat en er is inmiddels ook besloten om deze wedstrijd 
in die vorm niet meer te organiseren. 
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Voorafgaande aan deze ledenvergadering heeft Bert alle stukken ter inzage gegeven aan de 
KasControleCommissie. 
Dit jaar bestond deze KCC uit Jan Jacobs en Marc van Rooij. 
Beide heren hebben de financiele stukken op 16 maart j.l. gecontroleerd en geen 
onregelmatigheden geconstateerd. 
Wel hebben zij een paar aanbevelingen gedaan welke reeds in de bestuursvergadering van 29 maart 
j.l. besproken zijn. 
Staande de vergadering heeft de KCC de leden geadviseerd onze penningmeester decharge te 
verlenen en dat werd door een applaus bevestigd. 
Marc van Rooij verlaat de KCC en daarvoor in de plaats neemt Joke van Neerven zitting in de KCC. 
Tevens heeft Katja Verheggen zich aangemeld als reserve. 
Voor 2015 bestaat de KCC dan uit Jan Jacobs en Joke van Neerven. 
 
08 Jubilarissen 
Vandaag waren er 2 jubilarissen binnen onze vereniging die al 25 jaar lid zijn. 
Marie-José Willemse en Jo Fraats. 
 
Marie-José is begonnen als DRC bij Lucy Snijders en heeft zelfs meegedaan met de 
damescompetitie. 
Binnen onze vereniging heeft ze veel functies gehad zoals: bestuurslid, coördinator Grote Club- en 
Plantjesactie, commissielid avond4daagse en redactielid Leudallouper. 
Door een blessure is Marie-José overgestapt naar het Sportief Wandelen en is al vele jaren 
invaltrainster bij alle SW-groepen. 
 
Jo Fraats is ook in 1990 begonnen bij onze vereniging binnen de lopersgroep. 
Jo heeft als atleet daar veel wedstrijden meegedaan en dan met name de langere afstanden zoals 
10km, 10EM, halve marathons en een aantal hele marathons. 
Tevens heeft Jo een aantal jaren een bestuursfunctie gehad en is regelmatig te zien als vrijwilliger 
bij activiteiten die onze vereniging organiseert. 
 
Mat heeft Marie-José deze avond persoonlijk kunnen feliciteren met dit heugelijke feit en haar het 
daarbij behorende cadeau overhandigd. 
Jo Fraats had afgezegd maar is via een applaus door de aanwezige leden gefeliciteerd met dit 
jubileum en het cadeau zal hem op een later tijdstip overhandigd worden. 
 
09 Afscheid waardevolle vrijwilligers 
Helaas moesten we dit jaar ook weer afscheid nemen van een 2-tal waardevolle vrijwilligers, te 
weten Katja Verheggen en Corine Ligtenberg. 
 
Als 1e werd Katja Verheggen door Mat naar voren geroepen . 
Katja is lid sinds 2000 en gestart bij de DRC en inmiddels al overgestapt naar Sportief Wandelen. 
Omdat dochter Jasmijn ging trainen bij de jeugd heeft Katja zich aangemeld als assistent trainster 
en heeft daarvoor ook Assistent Jeugdtrainer niveau 2 gehaald. 
Katja werd van harte bedankt voor haar inzet en heeft uit handen van Mat het daarbij behorende 
kado ontvangen. 
 
Als verrassing werd ook Pieter Ligtenberg, die met een smoesje naar de kantine gelokt was, door 
Mat even naar voren geroepen en bedankt voor zijn vrijwilligerswerk. 
Hoewel Pieter geen lid is van Atletiek Leudal heeft hij als vrijwilliger toch jarenlang zijn steentje 
bijgedragen. 
Pieter was namelijk als fotograaf bij heel veel evenementen die wij organiseerden aanwezig en met 
zijn onafscheidelijke trapje zag je hem op alle mogelijke- en onmogelijke plaatsen zijn kiekjes 
maken, die later dan weer op de website werden geplaatst zodat iedereen er van kon genieten. 
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Last but not least werd Corine door Mat naar voren geroepen. 
Voor Corine was dit een hele speciale avond omdat zij al vanaf 1987 lid is van onze vereniging en 
vanaf 2002 met bestuurstaken bezig is geweest.  
Daarvoor heeft zij zich ook bezig gehouden met de Dames- en Technische commissie. 
Naast haar bestuurstaken kwamen er nog veel meer dingen op haar pad waar ze de schouders onder 
gezet heeft. 
Hierbij een kleine bloemlezing: ledenadministratie, Grote Club Actie, clubblad, website, fotograaf, 
baanverhuur etc. etc. 
Omdat haar man Pieter met pensioen gaat heeft zij ervoor gekozen om haar kostbare tijd meer voor 
andere doeleinden aan te wenden. 
Nu Corine aangegeven heeft al haar taken binnen Atletiek Leudal neer te leggen kun je met recht 
zeggen dat er een “gouden” kracht voor de vereniging verloren gaat. 
Het bestuur wilde namens de vereniging haar dankbaarheid aan Corine tonen door haar voor te 
dragen als Erelid van Atletiek Leudal.  
De Algemene Leden Vergadering ging daarmee unaniem onder luid applaus akkoord. 
Met een grote bos bloemen en een oorkonde werd dit nog eens bekrachtigd. 
Met een glimlach van oor tot oor nam Corine daarna het woord en gaf aan dat ze blij verrast en 
vereerd is met deze titel en dat zij met een goed gevoel terug zal denken aan al die jaren dat zij 
actief is geweest binnen onze vereniging. 
Daarvoor bedankte zij ook alle mensen die haar in die jaren gesteund en geholpen hebben. 
Tevens deed Corine nog een beroep op iedereen om er eens over na te denken om zitting in het 
bestuur te gaan nemen omdat de samenstelling zoals deze nu is (4 personen) te weinig is om de kar 
te blijven trekken. 
Tot slot wenste ze het zittende bestuur veel succes toe en alle aanwezigen heel veel plezier met 
hun sport en andere activiteiten waar ze aan mee doen. 
 
10 Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar   : Mat Skrabanja (voorzitter) 
Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar : Corine Ligtenberg (secretaris) 
 
Omdat Corine reeds afscheid genomen had als secretaris en Theo door het zittende bestuur 
gevraagd was de taak van secretaris van Corine over te nemen, mocht de nieuwbakken secretaris 
zijn eerste plichtpleging doen. 
Aan Mat werd gevraagd of hij zich nog weer eens voor 3 jaar wilde verbinden aan de club als 
voorzitter en daar antwoordde hij positief op waarna de vergadering deze herverkiezing 
bekrachtigde met een applaus. 
Ook werd gevraagd of de vergadering akkoord ging met het besluit van het bestuur om Theo voor te 
dragen als nieuwe secretaris en ook dit werd een applaus bekrachtigd. 
 
Aansluitend meldde Mat dat er binnen het bestuur nog een besluit is genomen om de herverkiezing 
van bestuursleden wat te vereenvoudigen. 
In het vervolg kan een bestuurslid, ook wanneer er tussentijds een functiewijziging plaatsvindt, na 3 
jaar aftreden en zich herkiesbaar stellen. 
 
11 Rondvraag  
Er zijn 2 dames die iets hebben voor de rondvraag: Els Lemmen en Joyce Cranen. 
 
Els Lemmen doet een oproep onder de aanwezigen om zich, voor zover dat nog niet gedaan is, op te 
geven als vrijwilliger bij de avond4daagse. 
Daarnaast kon Els melden dat Penders Voetzorg zich ook weer, via een sponsorcontract, voor de 
komende 3 jaar als hoofdsponsor verbindt aan de Penders Voetzorg Avondwandel4daagse. 
Naast de feitelijke financiële sponsoring neemt men ook de zorg voor het drukwerk en de 
verzending daarvan voor haar rekening. 
Mat bedankte Els en natuurlijk de overige commissieleden voor dit mooie resultaat en wenste hen 
succes met organisatie van dit evenement voor jong en oud. 
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Joyce Cranen vraagt of, wanneer de atletiekbaan weer in gebruik genomen gaat worden, er ook 
weer baanwedstrijden georganiseerd kunnen worden. 
Vanuit het bestuur wordt hier positief op geantwoord. 
Om e.e.a. even duidelijk te stellen wees Joyce op de wedstrijden die onze jeugdleden nu bezoeken 
bij andere verenigingen zoals o.a. het Limburgs Kampioenschap, Zuid Limburg Criterium, Athletic 
Champs en het zou natuurlijk mooi zijn als wij, met behulp van juryleden en welwillende ouders, 
ook een dergelijke wedstrijd zouden organiseren. 
Monique van Rooij haakte hier nog op in met de vraag of ons huidige jurycorps nog up to date is qua 
kennis omdat er volgens haar de afgelopen jaren geen aandacht besteed is aan (bij)scholing. 
Monique heeft geconstateerd dat er inmiddels toch nieuwe richtlijnen zijn waar ons corps niet goed 
genoeg van op de hoogte is. 
 
Theo reageerde hierop met de volgende mededeling: 
Inmiddels is er contact gezocht met de AU om te informeren wat de mogelijkheden zijn van 
bijscholing van ons bestaande jurycorps en wat er mogelijk is om binnen onze vereniging nieuwe 
juryleden te scholen. 
Ook zal onder de huidige juryleden geïnventariseerd worden hoe men er over denkt om een 
bijscholing te gaan volgen. 
Daarnaast is het zo dat, wanneer wij een eigen gediplomeerde scheidsrechter binnen onze 
vereniging zouden hebben wij deze de (bij)scholing voor (nieuwe) juryleden kan doen. 
Hierop gaf Joyce te kennen dat zij daar wel interesse in heeft en zal Trees van Heeswijk ook nog 
eens gevraagd worden of zij dat ook zou willen. 
Zij had nl. aangegeven om daar wel eens aan gedacht te hebben. 
N.a.v. de opmerking van Joyce zal er ook bij de AU geïnformeerd worden over de opleiding tot 
scheidsrechter. 
 
M.b.t. de opmerking over te organiseren wedstrijden op- en rond de vernieuwde atletiekbaan is er 
alle ruimte om dit op te pakken. 
Wel dient er rekening mee gehouden worden dat wij momenteel een krappe bezetting in de WOC 
hebben en dat de huidige leden van de WOC dat niet kunnen organiseren. 
Er zal in dat geval een Organisatie Commissie geformeerd moeten worden (net als bij bijv. de 
avondloop en de trailrun) die dan de kar zou moeten trekken. 
Uiteraard kan er een beroep gedaan worden op bestaande know how en beschikbare draaiboeken. 
Het is wellicht een goed plan dat een aantal personen waaronder Joyce Cranen, Michael Snijders en 
Mark Ooms hierover eens kunnen brainstormen hoe dit verder opgepakt kan worden. 
Mochten er lezers van dit verslag zijn die denken: “daar wil ik wel mijn schouders onder zetten” 
meldt dit dan bij het bestuur. 
 
Monique van Rooij memoreerde nog aan de pupillencompetitie in de vorm van Athletic Champs. 
Hier doen onze jeugdleden al jaren aan mee en Monique vindt dan ook dat wij het niet kunnen 
maken om nu, als de baan weer gebruikt mag worden, geen pupillenwedstrijd te organiseren. 
Het advies is dan ook, als er een wedstrijd georganiseerd gaat worden, dat wij hiermee zouden 
moeten beginnen. 
Theo meldt dat wij niet voor niets geïnvesteerd hebben in de aankoop van materialen voor de 
Athletic Champs competitie en daarom zullen wij ook een bijdrage moeten leveren in de vorm van 
het organiseren van een wedstrijd. 
 
Tussen deze 2 onderwerpen was er een opmerking van Katja Verheggen m.b.t. het ontbreken van 
waardering voor haar man Jan die al jaren de bosloop organiseert en op andere vlakken inzetbaar 
is. 
Het bestuur zal zich over de gedane opmerkingen buigen en daar bij Katja op terug komen. 
 
Joyce Cranen had nog een verzoek aan een nieuw lid van de redactie, te weten Rosalie Soelen, dat 
zij zich in een volgende vergadering zou komen voorstellen als redactielid en samensteller van de 
nieuwsbrief die op regelmatige basis naar de jeugdleden wordt gestuurd. 
Deze opmerking van Joyce kwam ook voort uit het feit dat het jammer is dat er zo weinig 
betrokkenheid van de “oudere” jeugdleden is om dergelijke vergaderingen te bezoeken. 
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Aansluitend kwam Daphne Cranen met wat suggesties om het bezoeken van vergaderingen door 
jeugdleden aantrekkelijker te maken. 
Als referentiekader heeft zij Wielerclub Midden Limburg die dit op een bepaalde wijze heeft 
opgepakt en waarvan ook de resultaten zichtbaar zijn. 
Ook bracht Daphe naar voor dat je wellicht met een puntensysteem voor de jeugd kunt gaan 
werken. 
Elke keer wanneer zij aan een wedstrijd mee doen kan men punten verdienen en op een 
ledenvergadering zou je dan bijv. de prijsuitreiking kunnen doen. 
 
Ook gaf Mat aan dat er wel eens gastsprekers zijn uitgenodigd om een vergadering wat meer “body” 
te geven maar daarbij blijft altijd de tijdsfactor een probleem. 
Mocht er echter binnen onze vereniging mensen zijn die ideeën hebben op dit vlak dan staan wij als 
bestuur natuurlijk altijd open voor een gesprek. 
 
Arno Teeuwen haakte hierop in en is het in grote lijnen wel met Daphne eens, tevens gaf hij de 
suggestie om in de toekomst te gaan werken met een PowerPoint Presentatie. 
Je kan dat alle te behandelen onderwerpen daar projecteren en in de pauze zou je een fotocollage 
kunnen presenteren. 
Daphne reageerde met de opmerking dat zij een grafische opleiding doet en dat zij wel eens wil 
kijken om een dergelijke presentatie in elkaar te zetten. 
Mat meldde Daphne dat hij geïnteresseerd is om hier met haar eens over van gedachten te wisselen. 
 
Mat kwam nog met het idee om op een inschrijfformulier ook het beroep (in geval van volwassenen) 
of interesses in te laten vullen. 
A.d.h.v. deze gegevens zou je wellicht ook eens een beroep op iemand kunnen doen voor een 
bijdrage in de club. 
 
Joyce miste nog een stukje sportbeleving want dat is toch ook een punt, waar het binnen een 
vereniging, in haar ogen over gaat. 
Senioren kunnen hun enthousiasme en belevenissen overbrengen op de jeugd in woord en beeld. 
Of dit direct toegepast zou kunnen worden op een ledenvergadering valt wellicht moeilijk te 
combineren maar ook hier geldt………. kom met ideeën !!! 
 
Een eerste aanzet zal al gegeven worden om de (jeugd) baankampioenschappen in september van 
dit jaar te combineren met een familie-bbq. 
Dit kan ook bijdragen tot meer saamhorigheid binnen onze vereniging. 
 
Kortom: genoeg stof tot nadenken om o.a. de vergaderingen meer cachet te geven. 
 
 
Om ca. 21.30 uur sloot de voorzitter deze vergadering en werden alle aanwezigen bedankt voor hun 
aanwezigheid en bijdrage. 
 
Namens het bestuur, 
 
Theo Fokkema 
secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


