
   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heythuysen, mei 2021 

 
 
Beste Atletiek Leudallers, 
 
Na een soort corona-winterslaap komt onze vereniging, net als de natuur, weer tot leven. Met de 
Algemene Ledenvergadering, met daarbij het afscheid van een voorzitter en de verwelkoming van 
een nieuwe. Dank Mat voor 7 jaren voorzitterschap en een hartelijk welkom Germana. Naast de 
notulen van de Algemene Ledenvergadering laten Richard en Jules in deze Leudallouper zien dat 
je in een periode zonder wedstrijden toch een wedstrijd kunt lopen met een halve marathon royaal 
binnen de anderhalf uur. Knappe prestatie mannen.  
 
Verder heeft het Onze Koninklijke Hoogheid behaagd om Tjeu Gielen te benoemen tot lid in de 
orde van Oranje-Nassau en we nemen in deze Leudallouper afscheid van een verenigingslid van 
het eerste uur, Jan Geerlings. 
 
Kees is een beetje de weg kwijt met zijn “road 2 …dam” en is er ruimte voor vernieuwing, naast 
onze Algemene Ledenvergadering via Teams krijgt ieder lid eerdaags een link toegezonden met 
een verzoek om onze nieuwe ClubApp te installeren. En als je het nog niet bent, je daarna direct 
aan te melden als vrijwilliger. 
 
Veel leesplezier! 
Har Boonen   hwaboonen@live.nl 
Kees van Rijn   kees.van.rijn@kpnmail.nl  
Bram Geven    deleudallouper@atletiekleudal.nl 
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12, 13, 15 en 16 juli: Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 
18 augustus: Kwekerij Meuter Rolstoeltocht 
n.t.b.: Trailrun Leudal 
n.t.b.: Hubo Heitse Leudalloop (update binnenkort!)  
 
Bovenstaande evenementen staan onder voorbehoud gepland. Het doorgaan hiervan hangt af van 
verschillende factoren, waaronder de geldende coronamaatregelen en het verkrijgen van een 
vergunning.  
 
De Leudalbosloop gaat nog niet van start, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus mag dit 
evenement niet georganiseerd worden. Wanneer deze weer van start gaat wordt dit 
gecommuniceerd via de website van Atletiek Leudal.   
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  
  6 mei – Koert-Jan Scholten   4 juni – Koen Vallen  
  8 mei – Anke van Rooijen   5 juni – Oskar Madsen  
12 mei – Britt Wolters   8 juni – Noud Joosten  
29 mei – Lynn Diederen   9 juni – Robert van Rooijen  
 11 juni – Fenne van Pol  
 28 juni – Fleur Verhaegen  
 30 juni – Vera van Erp  
   
   
   OPROEP: Clubblad redactie leden gezocht! 

 
De redactie van het clubblad nog opzoek naar enthousiaste redactieleden. Vind je het leuk om 
verhalen te schrijven of mee te helpen bij het bij elkaar zetten van alle stukken? Meld je dan bij 
Bram (deleudallouper@atletiekleudal.nl) voor meer informatie!  
 
 
 
 
 

Atletiek Leudal Markt 
Wil je atletiekspullen, bv. clubkleding, spikes en accessoires verkopen of weggeven of zoek je 
atletiekspullen? Hiervoor is een facebookpagina aangemaakt. 
https://www.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608.  

Deze groep is bedoeld voor alle leden van Atletiek Leudal. Omdat sprake is van een besloten 
groep dien je wel even toegang te vragen aan de beheerder. Dit kan via de facebookpagina. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUj_-bp7jfAhVDJlAKHU8vCpIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sikkom.nl/what-to-do-where-to-go-agenda-2-5/&psig=AOvVaw07WVgUFt1yjErf0FLZrXJp&ust=1545735379307950
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Voorstellen Germana Travaglini, de nieuwe voorzitter van Atletiek Leudal 
 
Dertien jaar geleden koos ik om mijn management carrière opzij 
te zetten voor mijn gezin. Dat is geen makkelijke keus geweest, 
eerlijk gezegd heb ik nog steeds moeite met het definitief sluiten 
van die deur. Mama zijn is hartstikke leuk, maar ik wilde meer zijn 
dan alleen maar “de mama van...”. 
 
In het najaar van 2014 kwam ik als “mama van Alicia” bij een 
infoavond voor ouders van pupillen van Atletiek Leudal, en ik liep 
weg met gemaakte afspraken met Michael om mijn route naar het 
trainerschap te beginnen. In juli 2015 startte ik met de trainingen van mijn eerste lopersgroep, en 
sindsdien heb ik steeds meer taken op me genomen: lid van de Trailrun commissie, coördinator 
van de Grote Clubactie, trainer van een tweede lopersgroep. In 2019 nam ik zitting in het bestuur 
als aanspreekpunt voor de trainers en later ook “hoofdredacteur” van de nieuwsbrief. Toen in 
september 2020 Theo Fokkema aftrad als secretaris nam ik sommige van zijn taken over, en nu 
neem ik het stokje (en de hamer!) over van onze na zeven jaar afgetreden voorzitter Mat 
Skrabanja.  

Zelfs voor een fulltime vrijwilliger is het niet mogelijk om al deze taken te balanceren met het 
privéleven, en daarom moet ik er een paar overdragen. Gelukkig kan ik alvast rekenen op de hulp 
van de nieuwe secretaris Bram Geven en op die van de zeer ervaren penningmeester Bert van 
Bogget. 

De belangrijkste en meest urgente uitdaging voor het bestuur is het aanpassen van de statuten 
zoals vereist door de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die vanaf 1 juli in 
zal gaan. Vóór die datum moeten we de nodige aanpassingen aan de algemene ledenvergadering 
presenteren, terwijl we voor het aanpassen van de Statuten bij de notaris nog vijf jaar de tijd 
hebben. 

Een ander groot project staat ook voor de deur: onder begeleiding van NOC*NSF gaan we 
onderzoeken hoe de vereniging zich nog verder kan ontwikkelen en hoe we de betrokkenheid van 
de leden kunnen vergroten. 

Naast deze twee speerpunten zijn er vele acties die we in gedachten hebben zoals bijvoorbeeld 
het organiseren van meer activiteiten voor de leden, het ontwikkelen van de ClubApp (zie verderop 
in het clubblad), het verbeteren van de werkwijze binnen bestuur door het gericht gebruik van het 
Microsoft 365 platform. 

Tenslotte wil ik Mat nogmaals bedanken voor zijn tijd als voorzitter, en de algemene 
ledenvergadering voor het vertrouwen in me. Het is een eer om voorzitter te mogen zijn van deze 
mooie vereniging die me zoveel heeft gegeven in de afgelopen jaren. 

Sportieve groet, 

Germana Travaglini 
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Oproep: bestuursleden en andere vrijwilligers gezocht!!    

Na het aftreden van Mat Skrabanja blijven maar drie bestuursleden over, en volgend jaar zal ook 
onze huidige penningmeester Bert van Bogget aftreden.  

Om goed te kunnen functioneren hebben we nu hulp nodig! Dit zijn de functies die we zo spoedig 
mogelijk willen invullen: 

- PR coördinator*: draagt zorg voor de communicatie binnen de club en daarbuiten, via 
nieuwsbrief, website, social media. We schatten drie uur per maand voor noodzakelijke 
communicatie, de coördinator kan dan verder nog de hulp inschakelen van andere leden 
om Atletiek Leudal beter zichtbaar te maken op social media. 

- Trainers aanspreekpunt*: houdt regelmatig contact met alle trainers, geeft gehoor aan 
hun behoeftes (bijvoorbeeld opleidingen en materiaal), volgt hun ontwikkeling om zo de 
kwaliteit van de trainingen te behouden. Normaal is hiervoor weinig tijd nodig (één uur per 
maand), maar in het laatste jaar heeft dit enorm veel tijd in beslag genomen met het 
continu aanpassen van het protocol veilig sporten. Hopelijk is dat binnenkort niet meer 
nodig en wordt dit weer een “rustige” functie. 

- Coördinator Grote Clubactie: draagt zorg voor alles rondom deze actie. Voornamelijk in 
de maanden september en oktober is ongeveer 15-20 uur nodig voor het voorbereiden en 
uitdelen van de loten en voor de organisatie van de interne verkoopwedstrijd. Er wordt zeer 
goede ondersteuning aangeboden vanuit de centrale organisatie met materiaal en tips. 

- Toekomstige penningmeester*: we zoeken nu al een geschikte persoon die de taken van 
Bert volgend jaar over kan nemen. Verstand van financiële zaken is handig. 

*Bestuursfunctie: bij deze hoort ook elke maand een bestuursvergadering van maximaal twee 
uur. Kandidaat-bestuursleden zullen worden voorgedragen bij de volgende Algemene 
Ledenvergadering in juni. 

Naast de bovengenoemde functies zouden we graag een activiteitencommissie willen installeren 
voor de organisatie van sociale evenementen voor de leden (nieuwjaarsreceptie, jaarlijkse BBQ, 
trainersuitje, pubquiz), en activiteiten rond het 50ste jubileum in 2023. 

Bij vragen of twijfels aarzel niet om contact op te nemen met het bestuur! 

  

De spreuk van Agnes: 

 
Ingezonden door Agnes Rijks.  
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In memoriam Jan Geerlings (1948 – 2021) 

Als het leven je flink tegenwerkt, 
Verlies dan nooit de moed. 

Het gaat niet om wat je overkomt, 
Maar om wat je daarmee doet. 

Op 9 maart overleed in Haelen Jan Geerlings, erelid van Atletiek 
Leudal en op 13 maart werd er in besloten kring afscheid van hem 
genomen. Jan was al vanaf de oprichting in 1973 bij de 
atletiekvereniging betrokken. Jan die destijds in Heythuysen aan 
de Eykerstokweg woonde, was in die jaren zelf geen actieve 
sporter, maar dat belette hem niet zitting te nemen in het eerste 
bestuur van de vereniging waarin hij de functie van secretaris 
vervulde.  

Tegenwoordig kan het secretariaat van de vereniging gebruik 
maken van moderne communicatiemiddelen maar dat was in de 
beginjaren echt heel anders. Zo herinneren Har en Els Lemmen, 
ook leden van de atletiekvereniging van het eerste uur, zich heel goed dat Jan en Hanna Geerlings 
nog geen telefoonaansluiting in huis hadden. Wanneer Jan voor de atletiekvereniging moest 
bellen, fietste hij naar de inmiddels opgedoekte telefooncel bij het oude gemeentehuis (nu Porto 
Maurizio) om op die manier zijn telefoontjes te plegen. Dat was het bestuur van de 
atletiekvereniging toch wat te gortig en daarom werd besloten de aansluitkosten voor een telefoon 
in huize Geerlings voor de helft te bekostigen zodat Jan voortaan van huis uit kon bellen. Uitslagen 
van wedstrijden werden door Els getypt en vervolgens op een geleend stencilapparaat bij Jan thuis 
vermenigvuldigd en vervolgens via de post verspreid. Het verwerken van de wedstrijduitslagen 
werd later ondergebracht bij een aparte wedstrijdsecretaris maar aanvankelijk nam Jan als 
secretaris dit werk óók voor zijn rekening.  

Toen Jan na een aantal jaren zijn functie als secretaris neerlegde, 
werd hij voor zijn inzet geprezen en werd hem het erelidmaatschap 
van de atletiekvereniging toegekend. Maar ook als erelid bleef Jan 
zeer betrokken bij de atletiekvereniging. Zo verleende hij jarenlang 
allerlei hand- en spandiensten en was hij ook op wedstrijden zoals 
de cross in februari, de avondloop in april en bij de 
wandelvierdaagse actief. 

“Hij was iemand waar je altijd met succes een beroep op kon doen”, 
zegt Els Lemmen. “Jan was altijd heel bescheiden en wilde absoluut 
niet op de voorgrond staan, een afspraak was een afspraak bij hem 
en hij was altijd stipt op tijd aanwezig en altijd in voor een praatje 
voor en na een activiteit.” “Op welke post je hem ook indeelde bij 
een wedstrijd, het was altijd goed”, vult Har aan, “We gaan Jan 
zeker missen.” 

Jan, hartelijk dank voor wat je voor Atletiek Leudal hebt betekend en veel sterkte gewenst aan 
diegenen die je achterlaat. 
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Road2puntjepuntjedam (2) 
Mijn road to Rotterdam is niet met rozen geplaveid. Op verschillende fronten gaan dingen niet 
helemaal zoals ik dat wil. Samengevat noem je dat ook wel eens het leven, maar soit. De 
ontwikkeling van mijn ziekte gaat de goede kant op, maar voor beide soorten kanker zit ik nog in 
nabehandelingen, die mij hopelijk volledig gezond maken, maar die mij ook behoorlijk hinderen. 
Voor de prostaat moet ik nog tot ten minste november 2021 hormonen blijven gebruiken om mijn 
testosteronspiegel te verlagen. Dat helpt niet echt bij je prestatieniveau en ik krijg er een beetje 
borsten en opvliegers van. De nabehandeling van de blaas bestaat uit spoelingen met een 
getemde versie van de tuberculose bacterie, waar ik, sinds ik bestraald ben, heel erg veel last heb. 
Ik wil er niet te uitvoerig over klagen omdat het ook de tumoren tot op heden weghoudt, maar 
grappig is anders en trainen kan ik in zo’n spoelingperiode welgevoegelijk vergeten.  
 
Ondertussen is ook de zoektocht naar een startnummer niet echt opgeschoten. Ik reageer, 
kennelijk samen met een hele grote groep Rotterdamhunkeraars, op ieder aangeboden 
startnummer en daarna hoor ik tot op heden absoluut niets meer. De onzekerheid groeit met de 
maanden; tijd voor ook een plan B. Nu wil het toeval dat de inschrijving voor de Marathon van 
Amsterdam recent is geopend en die is een week vóór die van Rotterdam. Ik geef toe, Amsterdam 
is geen Rotterdam en er waren al verenigingsvrienden en zelfs een 
trainer die mij, als geboren Amsterdammer, niet zo in 010, de stad 
waar het voetbal ook nog eens behoorlijk afzien is, een rondje om de 
Kuip zagen lopen. Hoe dan ook, ik heb mij ingeschreven voor de 
Marathon van 020 en mijn voorbereidingstijd is nu theoretisch met 
een week ingekort, tenzij het me alsnog lukt om een startnummer 
voor Rotterdam te bemachtigen. Dus vanaf nu loop ik de marathon 
van puntjepuntjedam, ergens op 17 of 24 oktober 2021. 
 
Amsterdam of Rotterdam is eerlijk gezegd eigenlijk veel minder de kwestie. Het überhaupt kunnen 
lopen van een marathon in de tweede helft van oktober van 2021, met een 60+ jaar oud en 
behoorlijk gehavend lichaam, is dat wel. In de vorige editie van De Leudallouper eindigde we met 
de knak in de knie en dat de oplossing begint bij het Kniecentrum in Geleen. Daarbij was ik nog 
iets vergeten te vermelden en dat is dat mijn vrouw en ik 2 dochters 
hebben waarvan er één, Lisa, fysiotherapeut is. Toen die hoorde van 
de knak in mijn knie in combinatie met marathonambities werd ik op 
audiëntie ontboden op het Kniecentrum voor een uitgebreid onderzoek 
van de onderdanen. 
 
Op 25 november vorig jaar heeft ze uitvoerig mijn knieën bekeken, met 
allerlei lichte vormen van mishandeling en geconstateerd dat de ziekte 
en ouderdom maar beperkt vat op de knieën hebben gekregen en dat 
die, ondanks de knak die er in zat, en nu nog steeds zit, een marathon mee te lopen zou moeten 
zijn. Aan de knieën zou het niet liggen. En als ik wilde, kon ze me doorverwijzen naar een meer op 
hardlopen gespecialiseerde collega Rowin. Dat wilde ik wel. Misschien kan Rowin me helpen om 
weer een beetje aan het hardlopen te komen. 
 
Over driehoeken, de top, maar eerst en vooral de basis 
Een week later, op 1 december 2020, 12 dagen na de laatste 
bestraling, begonnen we. Vanuit het credo “meten is weten”, werd 
de spierkracht van mijn benen onderzocht aan de hand van fysiek 
behoorlijk zware testjes, maar daarover later meer. 
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Ook vertelde Rowin over het opbouwen van trainingen in relatie tot de 
ambitie van een marathon lopen. Dat stelde hij voor als een driehoek en die 
schetste hij ook. De top, dat is je doel en met waar je nu staat als gevolg van 
je ziekte is dat je toch echt aan de basis van die driehoek moet beginnen met 
het ontwikkelen van voldoende spierkracht. En dat je daarna, of waar het kan 
gelijktijdig, ook aan je techniek werkt, bijvoorbeeld door oefeningen, waar dat 
kan, hardloopspecifiek te maken. 
 
De testjes 
Eigenlijk waren het twee behoorlijk eenvoudige testjes om 
vast te stellen dat er nog heel veel werk aan de winkel was 
en is. De opdracht is vrij eenvoudig: doe de oefening tot je 
niet meer kunt. En dan stop je. Vanzelf. 
1. Calf raises: hef zo vaak als je kunt je lichaamsgewicht in 

een tempo van 1 seconde omlaag en in 2 seconden 
omhoog op één voet. Wel helemaal volledig uitstrekken. 

2. Single leg bridges: hoe vaak je liggend achter elkaar met 1 
been je eigen lichaam, dat met één voet op ongeveer 
stoelzittinghoogte kunt heffen en daarbij je heup volledig 
strekken.  

Dat viel me nog allemaal niet mee. Je wilt je niet laten kennen, 
maar ik had er net 7 weken bestraling van het onderlichaam 
opzitten en om nou te zeggen dat ik lekker fit was. 

Hoe dan ook, ik haalde met de rechterenkel 15 calf raises en 
links lukte dat mij 18 keer. De single leg bridge kreeg ik links 21 
keer voor elkaar en rechts 20. Vervolgens kreeg ik een hele 
reeks kracht-oefeningen waarbij naast de twee bovengenoemde 
nog een stuk of 4 specifiek op hardlopen gericht waren. Eentje gericht op het hoog heffen van je 
knieën/benen en eentje waar ik een hele tijd grote moeite mee had; de B-
stance single leg squat box. In feite ook een eenvoudige 
oefening die je zelf ook even kunt proberen. Ga op een 
stoel zitten en houd één been van de grond en probeer 
op te staan met je andere been door die uit te strekken 
met je volledige lichaamsgewicht. Met name bij die 
oefening viel op dat de linkerknie niet echt stabiel sterk 
was.  
 
Van alle oefeningen werd met de weken de frequentie en de zwaarte in stappen opgevoerd. Eerst 
de oefening in een eenvoudige vorm en met 2 benen, daarna met bijvoorbeeld 3 series van eerst 
10, daarna 12 en daarna 15 herhalingen. Vervolgens met 1 been en met wederom oplopende 
aantallen en hardloop-specifieker.   
 
Na 6 weken thuis intensief krachtoefeningen gedaan te hebben 
met daartussen 3 bezoeken aan de oefenruimte van het 
Kniecentrum mocht ik de testoefeningen herhalen. Met best 
een verrassend resultaat, ik was tussen de 33 en de 53% 
sterker geworden, en een hoopvolle conclusie: trainen helpt. 
 
Volgende keer: over de Kineobank, andere martelwerktuigen en op naar de eerste 5KM.  
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Tjeu Gielen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau 
Voor Tjeu Gielen (77) uit Heythuysen is niets te veel gevraagd weten ze bij 
Congregatie Zusters Franciscanessen en de atletiekvereniging Atletiek 
Leudal. Hij werkte tot aan zijn pensioen bij de Zusters en verricht er nu veel 
hand-en-spandiensten. Ook bij de atletiek is Tjeu een graag geziene 
vrijwilliger en manusje-van-alles. Hij is tevens actief voor 
heemkundevereniging Heitse en onderhoudt de begraafplaats in 
Heythuysen. 

 

 

Een eigen brievenbus! 
Het is misschien al opgevallen, maar sinds afgelopen maand hangt er 
een brievenbus aan de poort. De klusploeg heeft hem met een mooie 
constructie aan de poort weten te bevestigen.  

De brievenbus zal worden gebruikt als nieuw postadres van Atletiek 
Leudal, in plaats van de postbus. Het adres is Arevenlaan 7, 6093 GM 
in Heythuysen.  

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 28 april 
Op woensdagavond 28 april heeft de ALV plaatsgevonden. Helaas waren 
we genoodzaakt deze online te houden. Ondanks kleine technische 
haperingen is het toch gelukt om een succesvolle vergadering te houden, 
die opvallend genoeg een stuk korter duurde dan de afgelopen jaren.  

Op deze avond hebben we afscheid genomen van Mat Skrabanja als 
voorzitter van onze vereniging. Mat heeft 14 jaar in het bestuur gezeten 
en heeft daarmee veel voor de vereniging betekend. Wij danken Mat dan 
ook voor zijn jarenlange inzet in het bestuur!  

Verder is Bram Geven door de Geheime Commissie in het zonnetje gezet 
voor zijn inzet voor de vereniging het afgelopen jaar.  

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: 

- Voorzitter: Germana Travaglini 
- Secretaris: Bram Geven 
- Penningmeester: Bert van Bogget 

 
De notulen zijn al uitgewerkt en zijn te vinden achteraan in dit clubblad.  
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ClubApp  
Begin mei ontvangt ieder lid een uitnodiging om de ClubApp te downloaden. 
Dit betreft een bestaande app van AllUnited, maar dan gepersonaliseerd op 
Atletiek Leudal. Het gebruik van de app is vrijwillig en is enkel bedoeld als 
extra service voor de leden.  

Voordelen van de ClubApp zijn: 
- Snelle toegang tot de website. 
- Snelle toegang tot de links voor het inschrijven voor de trainingen. 
- Snel op de hoogte van clubnieuws.  
- Push bericht bij afgelasting van training. 

 
Er is een handleiding gemaakt, deze staat op de site onder het kopje ‘Algemeen’ en dan subkopje 
‘ClubApp’.  

Graag vernemen we het als je ergens tegenaan loopt of als je een verbetering of verandering hebt 
voor de clubapp. Geef dit dan door aan Bram (secretaris@atletiekleudal.nl).   
 

Activiteiten klusploeg 
Eind april zijn de “Rookvrije Generatie” borden opgehangen door de klusploeg. Een bord is te 
vinden aan het hek langs de poort en de andere hangt in het ‘bushokje’. Op het terrein geldt al 
jaren een rookverbod, en met de nieuwe borden stralen we dat nog meer uit.  

Hiernaast heeft de klusploeg ook ander werk verricht aan de baan na de winter/coronastop. Het 
resultaat van enkele werkzaamheden is hieronder te zien.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Verruiming trainingsmogelijkheden jeugd en volwassenen 
Vanaf 16 maart zijn de trainingsmogelijkheden voor volwassenen van 27 jaar en ouder iets 
verruimd. Zij mogen nu in groepen van maximaal 4 mensen sporten, mits zij 1,5 meter afstand tot 
elkaar bewaren en de groepen duidelijk herkenbaar zijn.  
 
Er zijn inmiddels voor alle trainingsgroepen van de volwassenen weer mogelijkheden om te gaan 
sporten. Je moet je wel nog steeds aanmelden voor de training. Dat kan via de volgende link:  
https://www.supersaas.nl/schedule/AtletiekLeudal/volwassenen  
 
De junioren en baanatleten tot en met 26 jaar kunnen zich via de volgende link aanmelden: 
https://www.supersaas.nl/schedule/AtletiekLeudal/Junioren.  
 
Heb je een op- of aanmerking over de trainingsmogelijkheden die de vereniging aanbiedt, neem 
dan contact op met Germana Travaglini (voorzitter@atletiekleudal.nl). 

mailto:secretaris@atletiekleudal.nl
https://www.supersaas.nl/schedule/AtletiekLeudal/volwassenen
https://www.supersaas.nl/schedule/AtletiekLeudal/Junioren
mailto:voorzitter@atletiekleudal.nl
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www.michaelsnijders.nl 

 
 

 
DIERENKLINIEK HEYTHUYSEN 

 
Dierenarts J.G. Neuteboom  
Kloosterstraat 42 
6093 CX Heythuysen 
Tel. 0475 496262 
Behandeling alleen op afspraak 
 

 
 
Wij bieden U :  
Allergietesten - Bloedonderzoek - Chirurgie -   ECG -
Echografie - Endoscopie - Gebitsbehandelingen - 
Röntgenologie - Voedingsadviezen 
 
 
 

www.dierenkliniekheythuysen.nl 
 

                
 
 

www.rabobank.nl 

 
 

 
www.lemmentuinenpark.nl 

 
 

 
 

Erna Boonen-Wijnhoven 
In het Tienderveld 26 
6093 JL Heythuysen 
06-55783221 
erna@fysioheytse.nl 
 

 
www.fysioheytse.nl  

www.steinerautoschade.nl 
  

http://www.michaelsnijders.nl/
http://www.dierenkliniekheythuysen.nl/
http://www.rabobank.nl/
http://www.lemmentuinenpark.nl/
mailto:erna@fysioheytse.nl
http://www.fysioheytse.nl/
http://www.steinerautoschade.nl/
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Wil je adverteren in het clubblad of ken je een bedrijf dat wilt 
adverteren? Neem contact op met de redactie.  

Kosten:  
1/8 pagina: € 50/jaar   1/3 pagina: € 110/jaar  
1/6 pagina: € 75/jaar   1/2 pagina: € 125/jaar  
1/4 pagina: € 90/jaar   hele pagina: € 150/jaar  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mebo.boschcarservice.nl 

Hubo Janssen 
Kloosterstraat 45 

6093CV Heythuysen 
0475-497330 

 
 

www.hubo.nl/janssen 

http://mebo.boschcarservice.nl/
tel:0475-497330
http://www.hubo.nl/janssen
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De halve van Rijen 

Zondag 18 april stond al een tijdje rood omcirkeld in de agenda: de halve marathon van Rijen (bij 
Tilburg). Via een kennis hadden Jules en ik ons daar in januari al voor opgegeven. Hoewel 
afgelasting op de loer lag volgden we allebei een 12 weken schema richting 18 april. Hoewel het 
event zijn officiële status als wedstrijd verloor (dus geen uitslag op uitslagen.nl en geen 
prijsuitreiking etc.) ging het hardloopevenement in afgeschaalde vorm en coronaproof wel door. En 
dus zaten we op zondagochtend in alle vroegte in de auto naar Rijen. Beide met toch wel enige 
wedstrijdspanning, want zo benaderden we het zelf wel. Weersomstandigheden waren ideaal, 
weinig wind en fris maar wel zonnig.  

We startten samen met nog een aantal anderen in wave 4. We gingen weg op 1.24 oftewel op 4.00 
per/km. Het was een mooi parcours door bosrijk gebied, de route goed aangegeven en op 
belangrijke punten iemand van de organisatie om even het verkeer tegen te houden of je in de 
goede richting te sturen. Ook verzorgingsposten waren goed geregeld. Na 10km stond er 39.47 op 
de klok, mooi op schema. Ook de 15 km gingen binnen het uur en we gingen beide nog steeds 
steady. Na een km of 16 begon Jules het tempo wat op te voeren naar de lagere 3.50’ers. Hoewel 
de lastiger km’s dan nog moeten komen zat er nog genoeg in de tank voor de kleine versnelling. 
Die 1.24 ging zeker lukken en misschien zat er nog wel meer in. Met nog een versnelling naar 3.41 
in de laatste km stond de klok stil op 1.23.28, Jules volgde luttele seconden later op 1.23.35. Voor 
beiden een dik PR! Het harde trainen de afgelopen weken was niet voor niets geweest!  

Door Richard Bergs.  
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De 4 meest voorkomende mythes over hardlopen 

1. Lopen maakt je gewrichten en vooral je knieën kapot. 

‘Ik hoor dit de hele tijd. Het is meestal van de meer volwassen hardlopers (of mensen die vroeger 
liepen). De impact van hardlopen versterkt en stimuleert juist gewrichten en botten om de 
overwerkduur te vergroten en de dichtheid te vergroten, vooral als we ouder worden. 

Ik denk dat het probleem meer ligt in de manier waarop je in het verleden hebt gelopen. Een goed 
lopende vorm, het gebruik van goede hardloopschoenen en een krachtprogramma zijn de drie 
belangrijkste dingen die ervoor zorgen dat hardlopen goed voor je en niet schadelijk is. Schoenen 
zijn de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en zullen, indien ze goed passen, een betere loopvorm 
ondersteunen en de impact van harde oppervlakken verminderen. Krachttraining maakt het 
mogelijk de vorm te verbeteren en de ondersteunende spieren en gewrichtsbanden te versterken. 
Als je dit allemaal goed doet, dan klopt er niets van die bewering!’ 

2. Hardlopen is een goedkope hobby. 

‘Hardlopen kan een kosteneffectieve manier zijn om fit te worden en in vorm te blijven, maar zoals 
de meeste dingen, als je het goed wilt doen en voor de langere termijn, is fatsoenlijke gear bijna 
verplicht. Dat begint met schoenen. Daarnaast zullen technische gadgets en uitrusting je verder 
ondersteunen en stimuleren. Hoewel het waar is dat er veel gemakkelijk toegankelijke goedkope 
activiteiten mogelijk zijn als hardloper, hangt het ervan af hoe ver je het gaat. Marathons over de 
hele wereld lopen kan een duur geintje zijn, maar het biedt een leven lang herinneringen.’ 

3. 'Ik kan echt niet hardlopen en zou nooit een marathon kunnen lopen'. 

‘Geef niet op voordat je begint. Bijna iedereen zal drastisch verbeteren met 3-6 maanden 
consistente training. Bijna iedereen die wil, kan een marathon lopen. Als je een pauze nodig hebt, 
kun je altijd even lopen voordat je verder gaat. De meeste mensen kunnen een zeer respectabele 
marathon of meer rennen als er hard wordt gewerkt.’ 

4. De beste manier om te verbeteren als hardloper is door je wekelijkse afstand te vergroten.  

‘Nee. Overtraining kan leiden tot blessures. Om je skills als hardloper te ondersteunen, is het 
belangrijk om je te concentreren op herstel en je algehele kracht verbeteren. Neem de tijd om te 
strekken en maak gebruik van hersteltechnieken (inclusief massages en ijsbaden), kijk als 
aanvulling naar je dieet om de spiergezondheid te behouden. Tot slot, spendeer tijd aan 
krachttraining en conditionering. Deze dingen zouden letsel moeten voorkomen en jou in staat 
moeten stellen om je potentieel te bereiken.’ 

 

 

 

https://www.runnersworld.com/nl/nieuws/interessant/a22736064/waarom-hardlopen-goed-is-voor-je-gewrichten/
https://www.runnersworld.com/nl/nieuws/interessant/a22773334/botten-vorm/
https://www.runnersworld.com/nl/gear/schoenen/a28334109/pasvorm-loopschoenen-schoenmaat-hardlopen/
https://www.runnersworld.com/nl/training/a26142773/krachttraining-loopprestaties-verbetert/
https://www.runnersworld.com/nl/gear/elektronica/a29754581/sporthorloge-getest-fossil-sport-review-test/
https://www.runnersworld.com/nl/schema/a28784817/12-weeks-beginnersschema-voor-de-halve-marathon/
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www.pendersvoetzorg.nl 
 

 
 

VRIENDEN VAN ATLETIEK LEUDAL 

Deze vriendenclub van Atletiek Leudal bestaat uit mensen/bedrijven, die voor € 25,- per jaar de 
club een handje willen helpen en de atletieksport in de gemeenschap willen ondersteunen.  
Wat zijn de voordelen, wat krijgt u voor deze € 25,-? 

 Publicatie van uw naam in ons digitale clubblad 
 U ontvangt alle edities van het digitale clubblad   
 U bent van harte welkom tijdens al onze wedstrijden en trimlopen 
 U ontvangt een VIP-card die recht geeft op gratis deelname aan onze maandelijkse 

Leudalboslopen 
 
Kent u iemand die Vriend wil worden? Of wilt u het zelf? Geef ons of het bestuur dan een seintje.  

 
Als VRIEND(IN) kunnen we noteren:  
Jan en Els de Kroon  
Frans en Nanny Heffels 
René Senssen 
Ger en Wilma Stroucken  
Marianne Hendriks 
Johan Senssen 
Jos Burrell 
Marc van Rooij 
George Burrell 
Geert Kierkels 
Martin Snijders 
Hans van den Schoor 
Lei Steffanie 
Van Ophoven Installaties 
Theo Fokkema 
 

Vrienden  
van 

http://www.pendersvoetzorg.nl/
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Contributies 2021 

De bedragen voor verenigingscontributie, bondsbijdrage (Atletiekunie) en eventuele wedstrijd-
licentie (Atletiekunie), zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De bondsbijdrage en 
wedstrijdlicentie worden bij de eerste betaling in een kalenderjaar in rekening gebracht. De 
verenigingscontributie kan naar keuze, per jaar, per halfjaar of per kwartaal via automatische 
incasso betaald worden.  

 
 
 
 

 

 
 

 
*Opmerkingen:  
De clubcontributie is inclusief € 10,- voor de Grote Clubactie. Dit geldt alleen voor het 1e lid van 
een gezin. Vanaf het 2e lid van een gezin is het contributiebedrag € 10,- lager.  

Inschrijving bij de Atletiekunie (eenmalig): € 8,-.       

Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig): € 10,95.    

Het lidmaatschap wordt automatisch, per kalenderjaar verlengd. 

 
Als een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient hij/zij schriftelijk bij de secretaris op te 
zeggen tegen het einde van de halfjaarlijkse periode eindigend op 30 juni dan wel 31 december en 
met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes weken, anders vindt een automatische 
verlenging tot het eind van het volgende halfjaar plaats. U bent pas uitgeschreven indien u een 
bevestiging hebt ontvangen! AU bondsbijdrage en eventuele wedstrijdlicentiekosten blijven voor 
het gehele kalenderjaar verschuldigd (verplichting Atletiekunie).  

 
Meer informatie over contributies, aan- en afmelden, etc. vind je op onze website. 
 

 
  

Categorie Club contributie 
(per jaar) 

Atletiekunie 
basiscontributie 

Atletiekunie 
wedstrijdlicentie 

Pupillen (t/m 11 jaar) € 99,25* € 15,90 € 8,60 
Junioren (t/m 19 jaar) € 114,50* € 16,80 € 15,30 
Senioren € 147,50* € 18,15 € 24,50 
Sportief Wandelen € 103,50* € 18,15  
Zonder trainingen € 60,- € 18,15  

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/


 
  
Atletiek Leudal – De Leudallouper                           Jaargang 32-03   mei 2021    16 

 

 

Atletiek Leudal Trainingsschema 2021 

Categorie Dag Tijd Locatie Trainer(ster)s 
Mini, C, B en A Pupillen 

Dinsdag 18:30-19:30 Baan 

Michael, Kevin, Lisa, 
Marit, Saar, Jesse, Yorick 
en Alicia 

Junioren D Dinsdag 18:30-19:30 Baan Monique 
Junioren C Dinsdag 20:00-21:00 Baan Monique 
Junioren C, B en A Dinsdag 20:00-21:30 Baan Ton 

Dinsdag 20:00-21:30 Baan Michael 
Extra: Junioren + PupA 
en looptraining Senioren Vrijdag 19:00-20:30 Baan Michael, Monique, Jack 
Lopersgroep Dinsdag 18:30-19:30 Baan Germana 

Dinsdag 19:00-20:30 Baan Jack 
Dinsdag 20:00-21:30 Baan Germana 
Donderdag 19:00-20:30 Baan Olaf, Jack 

Dames Recreanten Maandag 19:30-20:30 Baan Lucy 
Zaterdag 10:00-11:00 Busjop Lucy 

Sportief Wandelen Dinsdag 09:00-10:00 Busjop Geert/Annemie 

Woensdag 19:00-20:00 
Baan (winter)/ 
Busjop (zomer) Christien 

Donderdag 19:00-20:00 
Baan (winter)/ 
Busjop (zomer) Karin 

 
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, gaan niet alle trainingen door zoals gepland. Hou 
daarom de berichten van de trainers, de nieuwsbrief en website goed in de gaten! 

In principe gaat de training ook bij slecht weer door. Uitzonderingen hierop zijn onweer en 
zodanige winterse omstandigheden dat er gevaar voor blessures aanwezig is. Het is aan de trainer 
om dit te bepalen. Zou een training komen te vervallen dan wordt dit op de site vermeld. Soms kan 
ook op het laatste moment een training afgelast worden, waarbij dit niet meer op de website 
geplaatst kan worden. Onze excuses voor het eventuele ongemak, maar veiligheid staat voorop!  

Bij vragen over het trainingsschema kun je bellen met de trainerscommissie:  
Michael Snijders   06-34656945 
Monique Uiterwijk  0475-495473   
Jack Beijnsberger  0475-581540 

 
Afwezig?: tijdig afmelden bij je eigen (assistent)trainer(ster), niet via e-mail! 

Michael Snijders 06-34656945  Kevin van Heel 06-46453341 
Monique Uiterwijk 0475-495473  Marit Joris 06-12699950 
Jack Beijnsberger 0475-581540  Lisa Roumen 06-40992813 
Ton Cranen 0475-494593  Saar Stijnen 0475-491523 
Germana Travaglini 06-81531531  Yorick Snijders 0475-214638 
Geert Heeskens-Reijnen 06-53240622  Jesse van Roy 06-10589306 
Karin Heeskens-Reijnen 06-81574211  Alicia van Leeuwen 06-83275875 
Annemie Saes-Rechmann 06-44014836  Patrick Snijders (inval) 0475-453165 
Lucy Snijders 0475-493469  Thijs Verstappen (inval) 0475-592359 
Olaf van Buul 0495-496343    
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Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies 

Atletiek Leudal  6093 GM Heythuysen, Arevenlaan 7 
Website    www.atletiekleudal.nl 
E-mail  info@atletiekleudal.nl   
Ledenadministratie    ledenadministratie@atletiekleudal.nl 
Bankrekening  NL66 RABO 0122207130  
  
Bestuur 
Germana Travaglini (voorzitter) 06-81531531 voorzitter@atletiekleudal.nl 
Bram Geven (secretaris) 06-83137338 secretaris@atletiekleudal.nl   
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-494526 penningmeester@atletiekleudal.nl 
 
Jeugdcommissie 
Wim van Rooijen 0475-491125   
Monique Stevens 06-18682913 
Michael Snijders 06-34656945 
Elke van Rooij  06-42530655 
Kevin van Heel  06-15092192  
Marco Rietjens 06-20267845 
Ton Winkelmolen  06-27996757  
Bram Geven  06-83137338  
 
Jeugdwedstrijdsecretariaat 
Monique Uiterwijk (inschrijvingen) 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 
Monique Stevens (communicatie)  06-18682913   monique@snijders-en-stevens.nl 
 
Materiaalcommissie 
Ron Steffani 0475-493912    
 
Jurycoördinator 
Jan van de Beuken 0475-496321 katjaenjan@ziggo.nl  
 
Leudalbosloopcommissie 
Annemiek Gielen 0475-493857 t.gielen01@hetnet.nl 
 
Trainerscommissie 
Michael Snijders (overall coördinator)  0475-214638 info@michaelsnijders.nl 
Jack Beijnsberger 0475-581540 jac.manon@home.nl 
Monique Uiterwijk 0475-495473 mvan_rooij@hotmail.com 
 
Clubkledingcoördinator 
Lammy Fokkema 0475-476088 theo.fokkema@live.nl 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Jan de Kroon 0475-496226 kroja@planet.nl 
Vertrouwenscontactpersoon jeugd 
Thea van Bruggen-Tellers 06-40992813 mt.tellers@kpnmail.nl 
 
Clubbladredactie 
Har Boonen  hwaboonen@live.nl  
Kees van Rijn 06-22245269 kees.van.rijn@kpnmail.nl  
Bram Geven 06-83137338 deleudallouper@atletiekleudal.nl 
 
Om begrijpelijke redenen is de Geheime Commissie niet opgenomen. 
 
 
 
 

Tot de volgende uitgave! 

http://www.atletiekleudal.nl/
mailto:info@atletiekleudal.nl
mailto:ledenadministratie@atletiekleudal.nl
mailto:voorzitter@atletiekleudal.nl
mailto:secretaris@atletiekleudal.nl
mailto:penningmeester@atletiekleudal.nl
mailto:mvan_rooij@hotmail.com
mailto:monique@snijders-en-stevens.nl
mailto:katjaenjan@ziggo.nl
mailto:t.gielen01@hetnet.nl
mailto:info@michaelsnijders.nl
mailto:jac.manon@home.nl
mailto:mvan_rooij@hotmail.com
mailto:theo.fokkema@live.nl
mailto:kroja@planet.nl
mailto:mt.tellers@kpnmail.nl
mailto:hwaboonen@live.nl
mailto:kees.van.rijn@kpnmail.nl
mailto:deleudallouper@atletiekleudal.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering 28 april 2021 
 
Op woensdag 28 april jl. is de Algemene Ledenvergadering online gehouden via Microsoft Teams. 
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus was het houden van een fysieke 
vergadering geen optie.  
 
01 Opening  
Iets na 20:00 opent voorzitter Mat Skrabanja de online vergadering.  
 
02 Vaststellen van de agenda  
Mat neemt de agenda, welke via email is verspreid, door. Hij merkt daarbij op dat de jeugdcommissie 
op de agenda staat maar dat Wim van Rooijen niet aanwezig is. Bram Geven geeft daarbij aan dat hij 
dat stuk kan toelichten. Daaropvolgend wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden 
voor de rondvraag. Dave Steijvers, Frans Reijnen en Germana Travaglini maken daar gebruik van.  

03 Mededelingen  
 Erelid Jan Geerlings is op 9 maart jl. overleden. Jan was al sinds 17 mei 1973 lid van de 

vereniging, vanaf de oprichting van AV Heythuysen. Hij was altijd als vrijwilliger bij diverse 
evenementen aanwezig. We hebben een bijdrage gedaan ten behoeve van Stichting Melania 
Ontwikkelingssamenwerking, welke was aangegeven in de rouwadvertentie. Mat vraagt of 
Har Boonen verder nog iets over Jan kan vertellen. Har geeft aan dat er een stuk in het 
clubblad zal verschijnen dat Els en Har Lemmen in samenwerking met Pieter Knippenberg 
gemaakt hebben, op verzoek van het bestuur. Mat geeft aan dat het overlijden van Jan ook is 
verwerkt in het jaarverslag.  
 

 Tjeu Gielen is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Tjeu is al sinds 1983 lid bij de 
vereniging en actief bij de klusploeg en vrijwilliger bij verschillende evenementen. Ook is hij 
erg betrokken bij de heemkundevereniging van Heythuysen. Tjeu heeft een bloemetje van de 
vereniging ontvangen.  
 

 WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen): Mat geeft aan dat deze wet bedoeld is om 
het bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen te verbeteren. Er komen regels over 
taken, bevoegdheden en verplichtingen zodat beter vastgelegd is wat het bestuur/toezicht 
van een vereniging doet. Daarvoor moeten zowel de statuten als het huishoudelijk reglement 
worden aangepast. Om deze goed te keuren zal er een extra ledenvergadering in juni worden 
ingepland.  
 

 NOC*NSF: Er heeft een intake met mensen van het NOC*NSF plaatsgevonden, om te kijken 
hoe zij ons kunnen helpen bij aanpakken van bepaalde zaken binnen de club. Het bestuur en 
Mat gaan daar in de komende tijd verder mee aan de slag.  
 

 Brievenbus: sinds kort hangt er een brievenbus aan de poort. Deze zal de postbus 
vervangen. De postbus kost 250 euro per jaar, terwijl daar maar 10 brieven per jaar binnen 
komen, en zal opgezegd worden.  

04 Jeugdcommissie  
Omdat Wim afwezig is, neemt Bram het woord. Bram geeft aan dat er niet veel mogelijkheden voor 
activiteiten waren in de afgelopen periode, maar dat er toch enkele activiteiten ondernomen zijn. Zo 
was er bij de clubkampioenschappen een frietkar aanwezig. Dit was een groot succes. De 
pietentraining is ook goed verlopen. In 2021 is er nog niets georganiseerd, maar Bram geeft aan dat 
er begin juli een wedstrijddag/spellendag voor de pupillen en jonge junioren georganiseerd zal 
worden. De precieze invulling daarvan is nog niet bekend. Mat vraagt hoe de samenstelling van de 
jeugdcommissie is, waarop Bram aangeeft dat ze nog ouders van jeugdleden zoeken om de 
jeugdcommissie te versterken. Har Boonen vraagt wanneer deze dag precies zal plaatsvinden, in 
verband met de voorlopige datum van de wandelvierdaagse. Bram geeft aan dat het waarschijnlijk in 
het eerste weekend van juli zal zijn, en dus niet zal samenvallen met de wandelvierdaagse.   
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05 Vaststelling van de notulen d.d. 9 september 2020  
Mat neemt de notulen door. Har Boonen vraagt zich af of we nog wat gehoord hebben over 
Staatsbosbeheer. Van de provincie hebben we niets meer vernomen en omdat er geen evenement 
meer georganiseerd is hebben we er niet meer mee te maken gehad.  

Monique Stevens merkt op dat het bord met de poster over de vertrouwenscontactpersoon niet meer 
bij de training buiten staat. Germana geeft aan dat deze weer bij de training buitengezet kan worden 
en dat het misschien handig is om deze buiten de poort te zetten zodat het ook voor de ouders 
zichtbaar is.  

06 Vaststelling jaarverslag 2020 van het bestuur  
Dave Steijvers geeft aan dat hij benieuwd is naar het ledenverloop, dat niet wordt vermeld in het 
jaarverslag. Mat geeft aan dat daarnaar gekeken gaat worden en opgenomen zal worden in het 
komende jaarverslag.  

Frans Reijnen geeft dat de samenstelling van de klusploeg in het jaarverslag niet klopt. Joachim Huth 
is geen lid meer van de klusploeg. 

07 Vaststelling jaarstukken 2020 van de penningmeester  
Bert neemt de financiële jaarstukken door. Er is in 2020 een positief resultaat van €190,85 behaald.  

Ton Winkelmolen vraagt waarom de kosten voor administratie en bestuur nog op €4.000 begroot 
wordt terwijl deze kosten in 2019 en 2020 hoger uit gevallen zijn. Bert geeft aan dat dit een 
inschatting geweest is en dat deze misschien iets hoger had kunnen zijn.  

Dave Steijvers vraagt naar de ervaringen met AllUnited, omdat De Grenslaupers geen positieve 
ervaringen daarmee gehad hebben. Bert geeft aan dat hij dit systeem wel positief ervaart.  

Ger Stroucken merkt op dat het handig om precies te weten wat er onder algemene kosten valt. De 
uitgaven waren €1106,70, terwijl er komend jaar maar €250 op begroot wordt. Bert geeft aan dat hier 
onder andere de shirts en polo’s die zijn aangeschaft voor vrijwilligers onder vallen, deze uitgaven 
waren eenmalig.  

Har Boonen vraagt, namens Els Lemmen, waarom er bij de Rabo Clubsupport €0,- staat. Bert geeft 
aan dat dit over de verschillende evenementen verdeeld is.  

08 Verslag van de kascontrolecommissie  
Marly Reijnders en Monique Uiterwijk vonden de boeken van Bert goed verzorgd en in orde. De 
kascontrolecommissie adviseert om de penningmeester/bestuur dan ook decharge te verlenen en de 
Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
09 Benoeming van de kascontrolecommissie  
Marly Reijnders verlaat de kascontrolecommissie en voor de volgende vergadering zullen Monique 
Uiterwijk en Ger Stroucken de boeken controleren. Theo van Buggenum is reserve.  

10 Vaststelling van de begroting 2021  
Ton Winkelmolen vraagt zich af of er een beoogd eigen vermogen is, waar binnen een bepaald aantal 
jaar naartoe gestreefd wordt. De begroting voor 2021 is -€5.514, waarmee we dus interen op het 
eigen vermogen. Bert geeft aan dat er geen beoogd eigen vermogen is, waarna Mat zegt dat er 
enkele jaren geleden aangegeven is dat het eigen vermogen erg hoog is, en dat daar nu op ingeteerd 
kan worden.  

11 Jubilarissen  
Er zijn dit jaar twee jubilarissen.  

 Ria Janssen, 25 jaar lid. Mat is bij haar langs geweest en heeft het traditionele cadeau, een 
pen en een gele roos, overhandigd.  

 Joke van Neerven, 40 jaar lid. Joke doet veel vrijwilligerswerk waaronder jureren en het 
organiseren van feestavonden. Mat heeft een AVH/Atletiek Leudal hart bij Joke afgegeven.    
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12 Bestuursverkiezing 
Deze vergadering was Mat Skrabanja aftredend en niet herkiesbaar. Mat treedt af als voorzitter. Mat 
geeft aan dat hij 13 à 14 jaar in het bestuur heeft gezeten waarvan de afgelopen 7 jaar als voorzitter. 
Mat heeft het heel leuk gevonden en heeft veel geleerd als bestuurslid en voorzitter, maar heeft zich 
enkele jaren geleden al voorgenomen om dit jaar te stoppen als bestuurslid. Mat zal wel nog actief 
blijven in de vereniging als loper en zal beschikbaar blijven voor het bestuur. Voorafgaand aan de 
vergadering hebben de overige leden van het bestuur een bos bloemen en cadeaubon bij Mat 
afgeleverd.  

Germana Travaglini heeft aangegeven Mat graag op te volgen, daarmee is het de eerste keer dat we 
een vrouwelijke voorzitter hebben. Met virtueel applaus door de aanwezigen gaat de ALV hiermee 
akkoord.  

Mat geeft aan dat er afgelopen jaar vergeten is om Bert in 2020 herkiesbaar te stellen. Daarom vraagt 
Mat aan de aanwezigen of zij daarmee akkoord gaan. Dat gebeurt en Bert zal tot en met 2021 
penningmeester blijven.  

Hierna geeft Mat Germana het woord zodat zij de rest van de vergadering kan voorzitten. Germana 
dankt Mat voor zijn inzet de afgelopen jaren. Germana heeft van Frans Heffels bericht gehad waarin 
Frans aangeeft dat hij graag in een volgende vergadering gepast afscheid wil nemen van Mat.  

Germana geeft aan dat zij het een eer vindt om voorzitter te zijn en dat ze goed haar best gaat doen.  

13 Rondvraag  
 Frans Reijnen vraagt of wij als Atletiek Leudal aangesloten zijn bij Limburg Athletics. Frans 

geeft aan dat zij subsidies voor verenigingen hebben. Germana geeft aan dat we contact 
hebben met Huis van de Sport Limburg en dat er een lokale samenwerking is met Leudal 
Leeft, die ons o.a. op de hoogte stelt van de vele beschikbare subsidies op alle niveaus. 
Frans geeft aan dat we Limburg Athletics alsnog in de gaten moeten houden. Dave Steijvers 
geeft aan dat Limburg Athletics de nieuwe naam is van het voormalige Stichting Atletiek en 
Running Limburg.  

 Ton Winkelmolen vroeg zich af of er vanuit de vereniging de intentie is om nieuwe juryleden 
op te leiden. Germana geeft aan dat de opleidingen de afgelopen tijd niet geweest zijn, 
waarop Ton aangeeft dat het een goed idee is om de interesse voor een jurycursus basis te 
peilen onder de leden. Germana vindt dat een goed idee.  

 Dave Steijvers vraagt wat de 2 à 3 grootste uitdagingen zijn voor de vereniging in het 
komende jaar. Germana antwoordt dat de WBTR prioriteit nummer 1 is. Verder is er een 
project met NOC*NSF over het betrekken van de leden.  

 Frans Heffels heeft aan Germana een aantal vragen doorgegeven. Frans vraagt, naar 
aanleiding van het overlijden van Jan Geerlings, of er een protocol kan worden opgesteld 
over wat te doen bij overlijden, jubilea en verjaardagen van leden. Dit wordt door het bestuur 
opgepakt. Verder vraagt Frans of de wandelvierdaagse-commissie contact op moet nemen 
met Staatsbosbeheer. Germana geeft aan dat dit moet gebeuren.  

 Germana vertelt dat er veranderingen in de samenstelling van de Geheime Commissie 
hebben plaatsgevonden en leest het geheime bericht van deze commissie voor. Dit jaar wordt 
Bram Geven in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet in het bestuur, de jeugdcommissie, 
avondloopcommissie, clubbladredactie en bij het vernieuwen van de website. Bram reageert 
blij en verrast.  

14 Sluiting  
Om 21:25 sloot de nieuwe voorzitter Germana de vergadering en werden alle aanwezigen bedankt 
voor hun aanwezigheid in de online Algemene Ledenvergadering.  
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