
Notulen van de ledenvergadering van woensdag 18 november 2015 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering 18 november 2015 
Op woensdag 18 november j.l. is de Algemene Ledenvergadering 
gehouden in de kantine van SV Heythuysen. 
 
01a Opening 
Om 20.15 uur werden de aanwezige leden welkom geheten door onze 
voorzitter Mat Skrabanja. 
 

 
 
Voordat de agenda bekend gemaakt werd voor deze avond, werd er 
eerst een minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis aan ons erelid Harry 
Stolk welke op 6 oktober j.l. op 86-jarige leeftijd is overleden in Breda. 
Dhr. Stolk was in 1973 één van de medeoprichters van 
Atletiekvereniging Heythuysen. Een aantal jaren daarna vertrok hij naar 
Breda maar via ons clubblad De Leudallouper bleef hij betrokken bij 
onze club. Vanwege zijn grote inzet tijdens de beginjaren van onze club 
is hij destijds benoemd als erelid. Ondanks zijn broze gezondheid is hij in 
2013 toch nog in de gelegenheid om als jubilaris de jubileumavond bij te 
wonen. 
 
01b Vaststellen agenda 
De agenda welke deze keer via de email en het digitale clubblad is 
verspreid, werd via een powerpoint presentatie gepresenteerd. 
Daarop volgend werd iedereen in de gelegenheid gesteld zich aan te 
melden voor de rondvraag. Deze keer wilden Har Boonen en Jack 
Beijnsberger daar gebruik van maken. 
 



02 Post/Mededelingen 
Mat meldde dat hij een bijeenkomst heeft bijgewoond van Ôs Dörp op 16 
november j.l. 
Deze bijeenkomst is een initiatief van de Gemeente Leudal met als doel 
om te kijken hoe binnen de kernen van de gemeente Leudal 
verenigingen met elkaar kunnen gaan samenwerken. Denk hierbij bijv. 
aan het delen van gebouwen, accommodatie en alles wat daar mee 
samenhangt. Mat was daar vooral naar toegegaan om antwoord te 
krijgen op de vraag waar wij als vereniging terecht kunnen wanneer er 
onderhoud aan onze accommodatie gedaan moet worden. Mede gezien 
het feit dat ook hiervoor de subsidiekraan weer verder dicht wordt 
gedraaid is het wel belangrijk om te weten hoe e.e.a. vorm gegeven 
wordt door de gemeente. 
 
Helaas heeft Mat geen antwoorden op de vragen die hij had en hij gaf 
aan dat hij nu wederom de gemeente zelf zal benaderen om daar 
duidelijkheid in te krijgen. 
 
Theo bracht de Grote Club Actie onder de aandacht. 
In 2015 hebben onze jeugdleden zich weer goed in gezet voor de GCA. 
Dit jaar hebben zij in totaal 540 loten verkocht. Daarnaast zijn er onder 
de leden 300 papieren loten en 63 via een eenmalige machtiging 
verkocht. 
 
Nadat de kosten voor de prijzen e.d. voor onze jeugdleden er vanaf 
waren getrokken bleef er een bruto resultaat over van € 2.539,00 (= € 
2.709,00 – € 170,00) Het uiteindelijke netto resultaat voor onze 
vereniging is € 1.997,20 (903 loten x € 2,40** = 
€ 2.167,20 – € 170,00) 
 
** van elk verkocht lot is er € 2,40 voor de vereniging. 
 
03 Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering 17 april 2015 
De notulen van de Algemene ledenvergadering van 17 april 2015, welke 
via onze website en het digitale clubblad ter inzage zijn gesteld, werden 
zonder enige opmerking goedgekeurd door de aanwezige leden. 
 
04 Halfjaarlijks verslag penningmeester m.b.t. georganiseerde 
evenementen 
Bert, heeft als penningmeester, via een aantal sheets in de powerpoint 
presentatie een duidelijk inzicht gegeven in de cijfers van de door 



Atletiek Leudal georganiseerde evenementen. 
In 2015 zijn de volgende evenementen georganiseerd: 
Avé Leudal Cross (februari 2015) – Herpertz Kraanverhuur Leudal 
avondloop (april 2015) – Penders Voetzorg Leudal avond 
wandel4daagse (mei 2015) – Trailrun Leudal (juni 2015) en Kwekerij 
Meuter rolstoeltocht (augustus 2015) 
Voor alle evenementen geldt dat er t.o.v. 2014 een positiever resultaat is 
behaald. Alle gepresenteerde cijfers zijn te bevragen bij onze 
penningmeester Bert van Bogget. 
 
05 Afscheid nemen van waardevolle vrijwilligers 
Deze keer waren er 4 dames, die zich de afgelopen jaren als vrijwilliger 
hebben ingezet, waar we afscheid van gaan nemen. 
In alfabetische volgorde zijn dat: 
 
Gerda v.d. Berg                    – jeugdcommissie 
Jitske van Heeswijk              – jeugdcommissie en -trainster 
José Hermans                      – jeugdtrainster 
Sanne Caelers                      – jeugdtrainster 
 

 
 
Onze voorzitter Mat Skrabanja kon deze avond alleen Sanne persoonlijk 
bedanken voor haar geweldige inzet als jeugdtrainster. 
Hij overhandigde haar dan ook de gebruikelijke roos + een envelop met 
inhoud. Voor de overige dames vroeg Mat, één voor één, een hartelijk 
applaus voor hun grote inzet de afgelopen jaren. (Jitske had vooraf 
gemeld dat zij niet kon komen en van Gerda en José was het niet 
duidelijk wat de reden was waarom ze niet aanwezig waren). Ook voor 
hen was er een roos + een envelop met inhoud en de bestuursleden 
zullen er voor zorgen dat ook deze bij de dames afgegeven zullen 
worden. 
 
06 Afsluiting dossier “Herstel atletiekbaan” 
Op zaterdag 12 september j.l. heeft wethouder P. Verlinden, met het 
doorknippen van een rood-wit lint, onze gerenoveerde atletiekbaan 



officieel heropend.Het bestuur wil deze avond officieel het dossier 
“Herstel atletiekbaan” afsluiten en stelt de vergadering voor om dit 
onderwerp deze keer dan ook als laatste keer op de agenda te plaatsen. 
Uiteraard zijn er nog een aantal zaken die de aandacht hebben van het 
bestuur en die worden dan ook met de Gemeente Leudal opgenomen en 
niet eerder afgesloten tot dat de “problemen” zijn opgelost. 
Met name de kunststof afwerkrand aan de binnenzijde van de baan zal 
deugdelijk hersteld moeten worden zodat er zich geen gevaarlijke 
situaties kunnen voordoen. In de toekomst zal de hoogspring-sectie weer 
onder de aandacht bij de gemeente worden gebracht omdat dit gedeelte 
in deze renovatieronde niet is meegenomen. 
 
Om dit dossier te kunnen sluiten dienen ook een aantal personen te 
worden bedankt voor hun inzet. In de periode 2013 – 2015 (maar ook de 
jaren daarvoor) zijn, naast een aantal ludieke acties waar meerdere 
personen van onze club bij betrokken waren, met name Patrick Snijders, 
Guus Laeven en Mark Ooms bijzonder actief geweest in de gesprekken 
met de Gemeente Leudal. Als bestuurslid heeft Mark Ooms iedereen die 
zich ervoor hebben ingezet en in het bijzonder Patrick en Guus bedankt 
voor hun inzet. Het resultaat mag er dan ook zijn en we zijn enorm blij 
dat wij weer over een prima atletiekbaan kunnen beschikken. 
 
Ton Cranen vroeg of de baan nu goedgekeurd is voor wedstrijden 
waarop Mark volmondig “Ja” zei. Michael Snijders reageerde daarop dat 
volgens de AU lijst onze baan niet goedgekeurd zou zijn. Mat heeft dit 
tijdens het voorzittersoverleg van 4 november j.l. aan André Hogink 
voorgelegd maar daar nog geen reactie op ontvangen. De AU schijnt de 
normen voor het goedkeuren van een baan verhoogd en zal om de 3 of 
5 jaar banen laten herkeuren. Dit gaat zowel om de rondbaan als ook de 
sectoren voor de technische nummers. Omdat onze vernieuwde 
rondbaan in juni van dit jaar is goedgekeurd is de verwachting dat het op 
een misverstand berust dat wij daarvoor op die desbetreffende lijst 
vermeld staan. 
 
Monique Uiterwijk vroeg zich af het hoogspringgedeelte nu goed- of 
afgekeurd is. Ook hier is op dit moment geen duidelijkheid over en Mat 
gaf aan dat hij nogmaals André Hoogink zal benaderen om daar 
uitsluitsel over te krijgen. 
 
Jack Beijnsberger merkte op dat er, wanneer er om de 3 of 5 jaar 
gekeurd gaat worden, ook gedacht moet worden aan periodiek 



onderhoud voor onze baan zodat deze in goede conditie blijft. Hij vroeg 
zich af of wij daar afspraken over hadden gemaakt met de gemeente. 
Mark meldde dat er op dit moment geen definitieve afspraken gemaakt 
zijn omdat de gemeente ons ook gevraagd heeft om te kijken of wij 
bepaalde zaken zelf op zouden kunnen pakken. 
 
Wel is de vraag door Mark bij de gemeente neergelegd hoe het nu zit 
met de garanties op de gedane werkzaamheden en wat de afspraken 
zijn die de gemeente gemaakt heeft met de bedrijven die een bijdrage 
hebben geleverd aan het herstel van de baan. Tot op heden hebben wij 
daar nog geen antwoord op en Mark geeft aan ook dit nogmaals onder 
de aandacht te brengen bij de gemeente. 
Aansluitend bracht Mat nog onder de aandacht dat hij tijdens de 
bijeenkomst van Ôs Dörp nog gesproken heeft met iemand van de 
voetbalclub en de tennisvereniging over het idee dat verenigingen met 
elkaar bepaalde zaken zouden kunnen oppakken om zodoende de 
kosten voor zowel de gemeente als wel de individuele clubs te beperken. 
Ook dit onderwerp zal een vervolg moeten krijgen om te kijken wat er 
mogelijk is. 
 
Michael vraagt waar de afzetbalken voor het verspringen zijn gebleven. 
Omdat dat op die vraag tijdens de vergadering geen antwoord op 
gegeven kan worden zullen Har Lemmen en Michael dit samen in de 
komende week oppakken 
 
Het besluit van het bestuur om het punt “dossier herstel atletiekbaan” 
van de agenda te halen werd dan ook met een applaus voor Guus, 
Patrick en Mark voor hun inzet door de aanwezige leden ondersteund. 
Wel heeft het bestuur aangegeven de vinger aan de pols te houden bij 
de gemeente over de nog te nemen stappen. 
 
07 WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie) hoe nu verder ? 
Nadat de volgende personen, Marc van Rooij, Annemiek Gielen en Theo 
Fokkema, om verschillende redenen de WOC hebben verlaten, bleven 
alleen nog Ron Steffanie en Frans Reijnen over. In het laatste overleg op 
14 september j.l. van het bestuur met de WOC werd er door Ron en 
Frans aangegeven dat er voor hen eigenlijk geen WOC meer bestaat. 
Normaal gesproken zorgde de WOC ervoor dat er allerlei zaken rondom 
het organiseren van een wedstrijd geregeld werden. Denk hierbij aan 
o.a. het aanvragen van de vergunning, het kopen van prijzen en 
herinneringen, het regelen van de tijdwaarneming, geluid, 



verkeersregelaars, juryleden, EHBO en sponsoring. 
Het moge duidelijk zijn……. 2 personen kunnen dit niet allemaal regelen. 
De ideale situatie zou natuurlijk zijn dat de weggevallen plaatsen weer 
door andere personen worden overgenomen in de WOC maar op dit 
moment is dat wishful thinking. 
Tijdens het overleg van 14 september werd het idee naar voren gebracht 
om voor voornoemde taken een aantal personen te zoeken die voor 1 
specifiek onderdeel hun bijdrage kunnen leveren. Onderstaand een 
overzicht van de taken en de personen die daar al aan gekoppeld zijn: 
 
 
Taken Personen  

Aanvragen vergunningen : Annemiek Gielen ? 
Prijzen / herinneringen : Frans Reijnen ? 
Kalenderplanning :              ? ? 
Tijdwaarneming : Ron Steffanie Roger Sieben 
Sponsoring in natura (Jumbo) :              ? ? 
Juryleden / SR en WL :              ? ? 
Verkeersregelaars : Janneke Hermeling ? 
EHBO :              ? ? 
Geluid : Jan de Kroon Thijs Verstappen 
Financiële zaken : Bert van Bogget ? 
 
In 1e instantie is de opzet dat de verschillende OC’s (Organisatie 
Commissie) een beroep kunnen doen op 1 of meer van bovenstaande 
personen. Bijv.: volgens de afgegeven vergunning geeft de gemeente 
aan dat er 8 verkeersregelaars nodig zijn voor een bepaald evenement. 
Op dat moment kan de OC Janneke Hermeling benaderen met de vraag 
of zij die 8 verkeersregelaars wil zoeken en vastleggen voor die 
bepaalde dag.  
 
Het zou natuurlijk mooi zijn dat voor elk onderwerp 2 personen zijn die 
dat kunnen regelen zodat wanneer er iemand afwezig is of niet kan de 
ander het over kan nemen. Natuurlijk zouden er ook zaken door de 
verschillende OC’s zelf opgepakt kunnen worden mits ze de daarvoor 
benodigde informatie cq een handleiding/draaiboek voor aangereikt 
krijgen. Jack Beijnsberger merkte op dat Marc van Rooij prima 
hanteerbare draaiboeken heeft achtergelaten voor de diverse OC’s en 
volgens  hem zouden bepaalde zaken wel door een OC opgepakt 
kunnen worden. 
 
Har Lemmen vroeg zich af hoe het dan zit met het organiseren van een 



baanwedstrijd en of daar dan geen WOC voor samengesteld zou moeten 
worden. Mat antwoordde hierop dat het de bedoeling is dat hier ook weer 
een OC voor samengesteld wordt die dit op gaat pakken en hij hoopte 
dan ook dat er straks mensen zijn die zich daar voor aanmelden. Toch 
leek het Har een goede zaak dat de OC’s met elkaar informatie met 
elkaar zouden delen in een soort WOC  zodat er geen zaken dubbel 
gedaan worden. Het bestuur zou het toejuichen dat er zich weer een 
WOC gaat vormen om de coördinatie van alle evenementen weer op te 
pakken maar op dit moment is dat toch een utopie en gaan we proberen 
een werkbare situatie te creëren voor alle OC’s. 
Eef Lommen merkte op dat op de takenlijst ook een functie voor de PR 
zou moeten komen te staan. Deze personen zouden dan bijv. het 
drukwerk kunnen regelen of aangeven waar het besteld kan worden, 
waar de OC’s terecht kunnen voor mededelingen in kranten en meer van 
dat soort promotionele activiteiten. 
 
Ad Lenaerts merkte op dat heel veel taken door de OC’s zelf opgepakt 
kunnen worden en dat de vraagtekens die in getoonde takenlijst gezet 
waren volgens hem ook wel doorgestreept zouden kunnen worden. 
Wim van Rooyen en Thijs Verstappen gaven aan dat het voorstel wel 
een positieve impuls zou kunnen zijn. Met name Thijs zag voordelen in 
het feit dat, wanneer een OC maar uit een paar man bestaat, zij niet 
alles alleen kunnen doen en dat het dan wel prettig is dat je op een 
aantal “specialisten” kunt terugvallen. 
 
Els Lemmen stelde voor dat van elke OC er 1 persoon naar voren 
geschoven wordt en dat die met elkaar gaan bekijken wie ben hen in de 
commissie voor welk onderdeel zorgt. Op die manier kan dan 
gestructureerd informatie uitgewisseld worden en hoeft niet elke OC 
apart het wiel uit te vinden. 
 
Jack Beijnsberger kwam met het idee dat er op 1 avond alle OC’s samen 
met het bestuur hun evenement gaan evalueren. Net als bij het idee van 
Els zou dit volgens Jack ook een efficiënte manier van informatie 
uitwisseling zijn en bijkomend voordeel voor het bestuur dat zij dan ook 
maar 1 avond nodig zijn. 
 
08 Oproep diverse vrijwilligers 
Wederom wil het bestuur de aandacht vestigen op het feit dat wij nog 
steeds meerdere vrijwilligers nodig hebben voor diverse taken binnen 
onze vereniging. Mat heeft via ons digitale clubblad en onze website 



kortgeleden weer een oproep gedaan maar tot op heden zonder enig 
succes. Onze vereniging is op zoek naar personen die zich in willen 
zetten voor 1 van de volgende taken: 
 
Bestuurslid                                             Jury coördinator en juryleden 
Kalenderplanning                                   Leden Sponsorcommissie 
EHBO coördinator                                 Grote Clubactie coördinator 
Verkeersregelaar (mede)coördinator    Coördinator accommodatiebeheer 
Beheerder verhuur accommodatie        Lid Feestcommissie 
Hulptrainers                                           Club fotograaf 
Lid materiaalcommissie                         Coördinator baanwedstrijden 
 
Eef Lommen meldde zich spontaan aan als clubfotograaf terwijl zij ook 
reeds eerder de ledenadministratie voor haar rekening heeft genomen. 
Het bestuur realiseert zich terdege dat een groot aantal van de 
aanwezige personen al een vrijwilligersfunctie heeft binnen onze 
vereniging en dat wij het toch moeten gaan zoeken  onder alle leden en 
ouders van jeugdleden. 
 
Guus Laeven gaf aan dat een vermelding op de website of het clubblad 
alleen niet genoeg is. We zullen echt actief iedereen moeten benaderen 
en vragen of men iets wil doen voor de vereniging. 
 
09 Rondvraag 
Har Boonen meldde dat Herpertz Kraanverhuur zich bereid heeft 
verklaard om hun naam ook in 2016 aan de Leudal Avondloop te 
verbinden die gaat plaatsvinden op 9 april a.s. Ook meldde Har dat wij 
dit jaar ook nog de eindprijsuitreiking van het circuit van afgelopen 
seizoen moeten organiseren omdat de laatste loop dit jaar is afgelast. 
Om organisatorische reden wil men ook bekijken om de 5 en de 10 km 
gezamenlijk te laten starten en ook wordt er over gedacht om start en 
finish op de baan te laten plaatsvinden. Tevens vroeg Har zich af of met 
misschien een goed idee zou zijn om een start-to-run te organiseren. 
Hierover is ook al met Mat gesproken en Har had het idee om dan ook 
een aantal atleten van onze club daarbij te betrekken.  
 
Doel is dan te beginnen in januari met als 1e doel mee te doen met de 
Herpertz Kraanverhuur Leudal Avondloop. Bijkomend voordeel zou 
kunnen zijn dat er nieuwe leden en wellicht nieuwe vrijwilligers bij 
kunnen komen. Jack Beijnsberger vestigde de aandacht op een door 
hem georganiseerde info-avond die gaat over “sportvoeding in functie 



van de prestatie” en deze wordt gehouden op 27 januari a.s. om 19.30 
uur in de kantine van SV Heythuysen. 
 
Heleen vroeg zich af of de “traditionele” pijlen niet weer gebruikt konden 
worden tijdens de bosloop omdat zij heeft ervaren dat de gele plastic 
pijlen minder goed zichtbaar zijn. Vooral voor mensen die het parcours 
niet kennen en achteraan lopen zouden nog wel eens mis kunnen lopen. 
Mat reageerde dat er vooral voor het gemak gekozen is en dat wij op 
deze manier niet meer met de auto door het bos hoeven te rijden. Met 
Har Boonen was al overleg gepleegd om te kijken of wij iets achter die 
pijlen kunnen doen zodat het wat zichtbaarder wordt. 
 
Ton Cranen opperde nog dat het kiezen voor de gele kleur (één v.d. 
clubkleuren) achteraf wat ongelukkig is geweest omdat in de zomer- en 
herstperiode deze pijlen wat minder zichtbaar zijn dan bijv. oranje. Har 
Lemmen reageerde daar op dat deze pijlen in een opwelling zijn gekocht 
en dat het in zijn optiek wenselijk was geweest om met de overige 
commissies overleg te hebben voordat er wat aangeschaft wordt. 
Dergelijk overleg, over welk onderwerp dan ook, kan irritaties in de 
toekomst voorkomen. 
 
Els Lemmen heeft nog polo’s met het oude logo van AV Heythuysen in 
de aanbieding. Als iemand een idee heeft wie we daar blij mee kunnen 
maken dan hoort zij dat graag. Mat opperde nog dat het AZC er wellicht 
wel belangstelling voor heeft. 
 
Afgelopen week hebben wij 3 Ethiopiërs op de donderdagavondtraining 
gehad nadat de sportcoördinator van het AZC contact met ons 
opgenomen had om te vragen wat de mogelijkheden zijn voor bewoners 
van het AZC. 
 
Ton Cranen maakte een opmerking over de verlichting van de baan en 
vind dat deze te wensen overlaat. Wellicht is het mogelijk om bij de AU 
te informeren of er richtlijnen zijn t.a.v. de sterkte van trainingsverlichting 
(was een opmerking van Guus Laeven). Er werd gemeld dat er in de 
afgelopen jaren alleen lampen zijn verwisseld die stuk waren en de 
andere zitten er nog vanaf het begin in. Het zou ook een overweging 
kunnen zijn om te kiezen voor modernere lampen die meer 
lichtopbrengst hebben en daarnaast ook kostenbesparend kunnen zijn. 
Mat had toevallig nog contact gehad met de voorzitter van de 
tennisvereniging die ook bezig zijn met nieuwe LED-verlichting en 



misschien is dit ook iets voor ons…….. het is in ieder geval de moeite 
waard om te onderzoeken. Jo Fraats meldde dat hij nog een hele 
berekening heeft gemaakt inzake de verlichting rond het 
hoogspringgedeelte. Mat zal naar deze gegevens kijken en meenemen 
in het algehele plaatje. 
 
Mat vroeg tot slot aan de alle aanwezigen of zij na deze vergadering op- 
of aanmerkingen hebben op de manier van presenteren van de te 
bespreken onderwerpen. Mocht iemand daar een opmerking of een idee 
voor kwijt willen dan kan dat bij Mat persoonlijk of via de mail. 
 
10 Sluiting 
Om ca. 21.30 uur sloot de voorzitter deze vergadering en werden alle 
aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage. 
Nog wel vermeldenswaardig is dat er ook een jeugdlid (Ramon van 
Ophoven) samen met zijn vader aanwezig was. Een prima ontwikkeling 
en laten we hopen dat dit een signaal voor overige jeugdleden en hun 
ouders is om ook eens aanwezig te bij een volgende Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Vastgesteld,  …………… 2016 
Voorzitter,                                             Secretaris, 
Mat Skrabanja                                     Theo Fokkema 
Penningmeester,                                  Lid, 
Bert van Bogget                                   Mark Ooms	  


