
Heythuysen, oktober 2020 

Beste Atletiek Leudallers, 

Hierbij de vijfde uitgave van het clubblad. In deze uitgave kunt u onder andere lezen over de 
clubkampioenschappen, het klusteam en de algemene ledenvergadering. De notulen van de ALV 
vindt u helemaal achterin. Ook vindt u een wedstrijdverslag en enkele uitslagen. En natuurlijk: de 
spreuk van Agnes.  

Veel leesplezier! 

Har Boonen HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Bram Geven deleudallouper@outlook.com 

Uiterste inleverdatum kopie clubblad december 2020 

30 november 2020 

via: deleudallouper@outlook.com 

De Leudallouper 

Jaargang 31-5   Atletiek Leudal  Oktober 2020 
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2021 (onder voorbehoud) 
17 t/m 21 mei: Penders Voetzorg Leudal Wandel 4-daagse 
6 juni: Trailrun Leudal 
18 augustus: Kwekerij Meuter Rolstoeltocht 
n.t.b.: Hubo Heitse Leudalloop  
 
De commissie van de leudalbosloop heeft besloten de leudalbosloop af te gelasten voor in ieder 
geval de rest van 2020 vanwege de geldende maatregelen tegen het coronavirus.  
 
 
 
We willen onze jeugdige leden die binnenkort jarig zijn van harte feliciteren:  

 
 
 
 
 

 
 

17 oktober: Stan Scheepers 1 november: Cas van de Loo  
18 oktober: Job Berghs 4 november: Jesse Hollander  
21 oktober: Renske van Roij 5 november: Levi Ras  
 7 november: Stijn van de Loo  
 8 november: Yorick Snijders  
   
   
   
   
   

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
https://www.facebook.com/groups/415325565532221/?source_id=149684791804608
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Clubkampioenschappen 19 september 

De dag begon al meteen met een lekker zonnetje, iets wat in midden september niet vaak gebeurt. 
Ik mocht vandaag helpen bij de jongste deelnemers en daarmee ook de meest fanatieke 
deelnemers. Ze begonnen met sprinten, daar kregen ze 20 minuten de tijd voor, maar van pauze 
wilden ze allemaal niks weten. Zo snel mogelijk naar de finish en dan ook weer zo snel mogelijk 
terug om weer een keer te gaan. Hierna zetten wij onze dag voort bij het onderdeel hurk hoog maar 
toen hakte het er toch wel even in, 20 minuten sprinten was toch wel vermoeiend. Dus voordat ik 
het wist zaten er 10 kinderen op de grond. Maar toen ik het woord vortex al zachtjes liet vallen 
sprongen ze allemaal erg enthousiast op. Dezelfde techniek gebruikte ik ook bij het loopnummer, 
iets waar iedereen een beetje tegenop keek. Heel zachtjes vertelde ik over een heel lekker frietje 
die ze na het rennen zouden krijgen. En zo stonden ze allemaal te trappelen bij de start. Nadat 
iedereen gefinisht was hebben we de dag afgesloten met de prijsuitreiking en heeft iedereen genoten 
van een heerlijk frietje en een snack!  

Verslag van Manon van Rooij, de uitslagen vindt u verderop in het clubblad.  

 

 

 

 

 

 

EINDELIJK! 

Eindelijk ik bevind me weer in een startvak, van de Kwaakerrun in Venlo. De afgelopen maanden 
bestonden uit een aantal virtuele races, een 1000km challenge maar toch vooral uit afgelaste 
evenementen. Mijn hartslag in het startvak schiet omhoog als gevolg van de adrenaline en spanning. 
De vorm is goed, de ambitie voor vandaag ambitieus: 37:30, maar als dat niet lukt toch eindelijk wel 
een keer onder de 38 minuten. Na het startschot sluit ik me aan bij een groepje. Na een halve km 
zie ik een tempo van 3:27. Dit gaat te hard, ik laat me terugvallen uit het groepje om de snelheid 
terug te laten zakken naar 3:45, nu niet over de kop lopen. Ik vind een Duitser met dezelfde 
doelstelling. Ondanks het temporiseren na 2 km toch 15 seconden voor op schema. Na 5 km achter 
mijn Duitse maat aan begint hij zwaarder te ademen en neem ik het tempo over. Al snel moet hij 
lossen en kom ik de eerste afvallers van mijn eerdere groepje tegen. Uiteindelijk zal ik er 7 weer 
inhalen, steeds lekkere richtpunten. Ik kan nog redelijk ontspannen lopen door de goed gevulde 
straten van ’t Ven. Af en toe een sproeier zorgt voor een welkome afkoeling op deze zonnige 
najaarsdag waarbij de thermometer een mooie 22 graden aangeeft. Tot 8,5 km blijft het soepel 
draaien, dan wordt het lastiger. Na 9 km kom ik precies op schema door. Een echte versnelling zit 
er niet meer in, maar met een laatste km van 3:39 finish ik op 37:24. Yes! Onder de 37:30 en (ruim) 
onder de 38 minuten. Eindelijk! 

Wedstrijdverslag van Richard Bergs 
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Klusteam aan de slag! 
 
Het klusteam van Atletiek Leudal is elke vrijdag actief om, zoals 
de naam van het team al zegt, klussen te doen op en rondom 
de atletiekbaan. Zo wordt de baan op orde gehouden. Op de 
actiefoto hiernaast is te zien hoe de randjes weer pico bello 
bijgewerkt worden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Website update 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de website te updaten. Het werd 
tijd voor een verfrissing van de lay-out en een vernieuwing van de 
informatie.  

Wij zijn al een aardig eind op weg, en verwachten binnen enkele weken 
de website volledig bijgewerkt te hebben.  

Bij vragen of opmerkingen kunt u mailen naar bramgeven@hotmail.com  

De spreuk van Agnes: 

 
Ingezonden door Agnes Rijks 

 

mailto:bramgeven@hotmail.com
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Algemene Leden Vergadering 9 september 
 
Op woensdagavond 9 september vond de ALV plaats, dit keer in de aula van basisschool de 
Neerakker. Op deze avond heeft er een verandering in het bestuur plaatsgevonden. Na 6 jaar heeft 
Theo Fokkema afscheid genomen van het bestuur. Bram Geven heeft plaatsgenomen in het bestuur.  
 
Op deze avond hebben we ook afscheid genomen van drie waardevolle vrijwilligers, Thea van 
Bruggen, Marie-José Willemse en Christien de Klein. Huub Stroeks vierde zijn 25 jarig jubileum bij 
Atletiek Leudal. Op de foto’s ziet u Christien en Huub, samen met hun presentje.  
De notulen van deze ALV vindt u helemaal achterin.  
 
Bedankt voor alles, Theo, Marie-José, Thea en Christien!  
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Rabo ClubSupport 
Rabobank Peel en Maas, Maasgouw en Leudal draagt het verenigingsleven in de regio een warm 
hart toe. Daarom organiseert zij Rabo ClubSupport, speciaal voor verenigingen en stichtingen. Van 
5 t/m 25 oktober 2020 mogen leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal vijf stemmen uitbrengen 
op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. 

Rabobank Peel en Maas, Maasgouw en Leudal stelt dit jaar € 200.000,00 beschikbaar voor deze 
actie! Dit bedrag wordt op basis van de uitgebrachte stemmen verdeeld onder de deelnemende 
verenigingen. 

Dit jaar gaat het stemmen via de Rabo App en Rabo Internetbankieren. Het werkt als volgt: 

- Log in op de App of Internetbankieren. 
- Ga naar ‘zelf regelen’, vervolgens ‘lidmaatschap’. 
- Klik op de tegel ‘ClubSupport’ en vervolgens op de oranje knop ‘breng je stem uit’. 
- Kies minimaal 3 verenigingen waarop je wilt stemmen en druk op de oranje knop ‘Stemmen’. 

Om het zoeken gemakkelijker te maken kun je een filter instellen of gebruik maken van de 
zoekfunctie.  

- Hierna bepaal je met het plusje het aantal stemmen voor de door jou geselecteerde clubs. 
Je verdeelt 5 stemmen, maximaal 2 per club.  

- Druk tot stot op de oranje knop ‘stemmen indienen’.  
 

Het zou fantastisch zijn als jij, je familie en je vrienden stemmen geven aan Atletiek Leudal. 
Ben je rekeninghouder van de Rabobank maar nog geen lid? Meld je dan alsnog aan, lid zijn van de 
Rabobank is kosteloos! 

Kijk voor meer info op: www.rabobank.nl/particulieren/leden/ 

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie steun aan onze club! 

  

http://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
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Wat kun je beter niet eten en drinken als je gaat wandelen? 

Als je gaat wandelen kun je gerust uren onderweg zijn. Maar met een goede voorbereiding en wat 
te eten en drinken voor onderweg hoeft dat geen probleem te zijn. Toch zijn er producten die je maar 
beter kunt laten staan volgens wandel- en vitaliteit/leefstijlcoach Ellen Abbringh. 
 
Alcohol 
Eigenlijk een inkoppertje: sport en alcohol gaan niet samen. Niet alleen werkt alcohol vocht 
afdrijvend, waardoor je uitgedroogd kunt raken met alle nare gevolgen van dien. Alcohol verstoort 
ook de coördinatie. Een misstap is snel gemaakt en doordat je minder controle over je spieren hebt 
door de alcohol, kan dat leiden tot ernstige blessures en valpartijen. 
 
(Te veel) cafeïne 
De één zweert bij een kopje koffie alvorens de deur uit te stappen, de ander moet er onmiddellijk 
van naar het toilet. Cafeïne heeft een laxerende werking, waar de één heftiger op reageert dan de 
ander. Ellen: “Van koffie werd ook gezegd dat het vocht afdrijvend zou werken, maar recent 
onderzoek wijst uit dat niet altijd het geval is. Wie tot twee kopjes koffie drinkt en daarna gaat 
bewegen zal nauwelijks vaker naar het toilet hoeven. Daarnaast speelt ook gewenning een rol. Wie 
iedere dag koffie drinkt, zal minder effect merken van cafeïne. Tegenwoordig mag je koffie meetellen 
in je dagelijkse vochtinname. Wie het bij een paar kopjes op een dag houdt, ondervindt er geen 
nadelige gevolgen van. Wie sterk reageert op de laxerende werking van koffie laat de thermoskan 
maar beter thuis.” 
 
IJskoud drinken 
Na een lange wandeling in de brandende zon is er niets lekkerder dan een ijskoud glas drinken. 
Maar pas hier mee op. Het temperatuurverschil tussen de vloeistof en jouw lichaamstemperatuur 
kan nadelige gevolgen hebben. De kou zorgt er namelijk voor dat je lichaamstemperatuur tijdelijk 
daalt, waardoor je hersenen een signaal afgeven om je lichaamstemperatuur te laten stijgen. Je 
krijgt het dan alleen maar warmer. Ook je organen zullen je dankbaar zijn als je je drinken niet te 
koud nuttigt. Koud drinken vertraagt de spijsvertering, het slijmvlies in je luchtwegen kan sneller 
ontstoken raken en de kans op luchtweginfecties en keelproblemen vergroten. Ook trekken je 
bloedvaten door de kou samen, waardoor gifstoffen minder makkelijk afgevoerd kunnen worden. 
Heb je toch een glas ijskoud drinken te pakken? Houd de slok dan eerst even in de mond om op te 
warmen voordat je doorslikt. 
 
Suiker 
Ellen is duidelijk over suiker en geraffineerde producten: vermijd ze zoveel mogelijk. “Het is 
gemakkelijk om voor onderweg wat repen en snoepjes mee te nemen ‘voor de energie’, maar kijk 
uit met suiker. Het is niet alleen slecht voor de tanden, maar suiker zorgt voor een piek in je 
bloedsuikerspiegel en vervolgens een dip, wat de trek naar suikers weer vergroot. Kies liever voor 
gezonde snacks met een combinatie van koolhydraten en vetten, zoals dadels, fruit, groente of 
ongezouten noten. Door de combinatie van deze complexe koolhydraten met wat vetten en eiwitten 
zal de afbraak van suiker geleidelijker zijn en zal een suikerdip niet snel optreden.” 
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Te veel calorieën 
Ook over de calorie-inname heeft Ellen een goede tip. “Het is maar de vraag of je lichaam behoefte 
heeft aan extra calorieën tijdens het wandelen. Veel mensen overschatten de hoeveelheid verbrande 
calorieën tijdens een wandeltocht, waardoor ze gaan overeten. Als je de dag voor je wandeling goed 
hebt gegeten en je hebt ’s ochtends een voedzaam  ontbijt op, dan heeft je lichaam genoeg brandstof 
om een flink eind te wandelen. Je spieren kunnen voor ongeveer 1,5 uur intensieve inspanning 
energie opslaan en wandelen is minder intensief dan bijvoorbeeld hardlopen of wielrennen. We 
vergeten ook vaak dat we een vetreserve hebben, waar we op kunnen teren. Wie leert deze 
vetreserves aan te spreken zal onderweg minder naar snacks grijpen en langer energie hebben.” 
 
Sportvoeding 
Sportdrankjes, energierepen en gelletjes zitten bomvol suiker en zijn dan ook eigenlijk alleen van 
toepassing voor sporters die lang en intensief sporten. Met de bovenstaande informatie kun je als 
wandelaar deze producten maar beter links laten liggen.  
 
Bron: www.wandel.nl  
 
 
 
Hardloopdoelen formuleren 
 
Vroeg of laat krijgt elke hardloper last van een kleine of grote motivatiedip. Tenzij je jezelf steeds 
weer een doel stelt. Bijvoorbeeld vijf kilometer onafgebroken hardlopen, meedoen aan 
hardloopevenement of misschien wel een (halve) marathon plannen. Het is al vaak bewezen dat 
een doel helpt om vol te houden, dat geldt ook voor hardlopen. Het houdt je scherp en gemotiveerd. 
Ga met onderstaande tips en stappen aan de slag, voor een succesvolle aanpak van jouw volgende 
hardloopdoel. 
 
Hardlopen is laagdrempelig. Dat is een groot voordeel: je kunt het bijna overal doen op het moment 
dat jou uitkomt. Het kost ook geen reistijd, parkeer- of entreegeld. En je kunt het alleen doen. Maar 
de keerzijde daarvan is dat je op jezelf bent aangewezen. Waardoor het soms lastig is de motivatie 
op te brengen om de deur uit te gaan. Zeker als het bijvoorbeeld regent. Daar helpt een goed 
geformuleerd doel bij. 
 
1. Duidelijk en realistisch 

“Ik wil vaker of langer hardlopen.” Mooi! Maar wat betekent dat dan precies? Een goed 
geformuleerd doel is duidelijk en realistisch. Vraag jezelf af: is het glashelder wat ik wil bereiken? 
En ook belangrijk: past het doel bij mijn leven én mijn persoon? Want wat voor de één een 
makkie is, is voor de ander onhaalbaar. 

 
2. Agenda 

Een tip van trainer Rob Veer: ‘Kies vaste momenten in de week waarop je gaat hardlopen, 
werken aan je core en alle activiteiten die horen bij jouw hardloopdoel. Blokkeer die uren ver 
vooruit in je agenda en laat slechts bij hoge uitzondering andere afspraken voorgaan. 
Regelmaat in je training verhoogt je rendement en lopen wordt dan een gewoonte waardoor het  
 

http://www.wandel.nl/
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steeds vanzelfsprekender en makkelijker is om te gaan. Gewoonte maakt je minder afhankelijk 
van motivatie.’ 
 

3. Motivatie 
Wat is de motivatie achter jouw doel? Waarom is dit doel zo belangrijk voor je? Verlies die 
intentie nooit uit het oog want het is de basis om iets te veranderen. Voor de meeste doelen 
geldt: volhouden gaat makkelijker als je intrinsiek gemotiveerd bent, oftewel wanneer de 
verandering vanuit jezelf komt. 

 
4. Vandaag 

Morgen starten? Nee, vandaag. Vandaag is het ideale moment om met je doel te starten. En 
ook om opnieuw te beginnen. Want heb je bijvoorbeeld je training overgeslagen, ondanks je 
goede voorbereiding en inzet? Kan gebeuren, wees niet te streng voor jezelf. Maar pak, 
eventueel met een buddy de draad weer op en start opnieuw. Vandaag. 

 
5. Babysteps 

Babysteps is een veelgebruikte term bij het formuleren en volhouden van doelen. Neem die 
woorden eens letterlijk. De eerste stapjes die een baby neemt, zijn heel klein. Maar de baby zelf 
is dolenthousiast en trots. De stapper doet namelijk iets voor de eerste keer. Datzelfde geldt 
straks voor jou. Een nieuw doel, betekent vaak nieuwe dingen doen: zoals een extra keer in de 
week lopen, of een kilometer verder gaan of misschien aansluiten bij een loopgroep. Begin 
daarom met de kleinst mogelijke stap, zodat je zeker weet dat je deze ook werkelijk neemt. 
Andere metafoor die hierbij past: ‘Het kost enorm veel energie om een trein in beweging te 
duwen, maar rijdt deze eenmaal dan is er veel minder energie nodig.’ 

 
6. Anticiperen & jokers 

Wat doe je als.. je moe bent, het regent, je hardloopmaatje afzegt, je laat thuis bent. 
Hindernissen, uitwegen en excuses: wees ze voor. Maak een lijst van alle mogelijke obstakels 
die op je pad kunnen komen, en bedenk daar een oplossing bij. Hou wel in je achterhoofd: altijd 
streng oordelen werkt soms averechts. Dus bedenk ook of, wanneer en hoe vaak je een joker 
mag inzetten. Ook blessures hoeven niet direct een kruis door je hardloopdoelen te betekenen. 
Rob: ‘Loop je tegen een blessure aan? Gooi dan niet direct je doel overboord. Het is vervelend 
wanneer je bijvoorbeeld de geplande 10-kilimeter moet schrappen, maar je kunt wel doorgaan 
met kleine subdoelen. Eventueel tijdelijk met een andere sport.’  
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UITSLAGEN 

 
19-09-2020: Nederlandse Studenten Kampioenschappen, Nijmegen 
Onderdeel Categorie Naam Resultaat Plaats 
100 meter Msen Bram Geven 12,04 7 
 Msen Ton Winkelmolen 12,35 15 
     
110 meter 
Horden 

Msen Ton Winkelmolen 18,07 11 

     
200 meter Msen Bram Geven 24,23 10 
 Msen Ton Winkelmolen 24,88 14 

 
20-09-2020: Halve en Kwart Marathon van Cranendonck, Soerendonk 

 
20-09-2020: Gipmans Planten Kwaakerrun, Venlo 

 

 
 
Clubkampioenschappen 19 september 
Team Monique 
Naam Cat. Sprint Hurk-hoog Hoog Ver Vortex Totaal Klas-

sering 
Noa van den 
Akker 

MJD 3 3 2 3 3 14 3 

Luuk Bitter JJC 1 1 1 1 1 5 1 
Siem Peeters JJD 4 5 5 5 4  23   
James Schatorje JJD 2 2 3 2 4 13 2 
Bryan 
Theunissen 

JJD 3 4 4 4 2 17   

De opgenomen uitslagen zijn afkomstig van www.uitslagen.nl en www.atletiek.nu. Doe je mee 
aan een wedstijd, schrijf je dan in onder Atletiek Leudal zodat wij jouw resultaat eenvoudig 
kunnen vinden. Staan de uitslagen van jouw wedstrijd niet op www.uitslagen.nl of 
www.atletiek.nu mail je uitslag dan door naar: deleudallouper@outlook.com. Jouw uitslag wordt 
dan ook opgenomen in het clubblad. 

 

http://www.uitslagen.nl/
http://www.atletiek.nu/
http://www.uitslagen.nl/
http://www.atletiek.nu/
mailto:deleudallouper@outlook.com
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Team Marit 
Naam Cat. Sprint Horden Hurk-hoog Ver Vortex Totaal Klas-

sering 
Annefleur van 
den Akker 

MPA 2 2 2 1 5 12 1 

Sven Eyckmans JPA 6 6 7 7 2 28   
Bram Hollander JPA 3 3 1 4 1 12 1 
Levi Ras JPA 4 5 3 2 4 18   
Renske van Roij MPA 5 4 5 5 3 22   
Jurre Snijders JPA 7 7 6 6 6 32   
Kyra Snijders MPA 1 1 4 3 8 17 3 
Stan JPA 8 8 8 8 7 39   

 
 
Team Saar 
Naam Cat. Sprint Horden Hurk-hoog Ver Vortex Totaal Klas-

sering 
Elise van den 
Akker 

MPB 1 1 1 1 3 7 1 

Niels Eyckmans JPB 3 5 4 5 2 19   
Roos Gielens MPB 6 6 6 6 4 28   
Noud Joosten JPB 5 3 3 3 3 17 3 
Daan Steijvers JPB 4 4 5 4 1 18   
Fleur Verhaegen MPB 2 2 2 2 3 11 2 

 
 
Team Kevin 
Naam Cat. Sprint Horden Hurk-hoog Ver Vortex Totaal Klas-

sering 
Ian Hoebers JMP 8 8 7 7 7 37   
Stan Huberts JPC 3 2 2 6 6 19   
Raf Kierkels JPC 4 4 2 3 4 17   
Sam Kleijnen JPC 1 3 4 2 2 12 2 
Anne Leeuwerik MPC 7 5 1 2 1 16 3 
Stass van Lier JPC 9 9 6 4 4 32   
Stan Scheepers JMP 5 6 5 5 5 26   
Noor Staring MMP 6 7 4 4 3 24   
Koen Vallen JMP 2 1 3 1 2 9 1 
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 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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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 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

innovista.nu 
 

www.steinerautoschade.nl 
  

http://www.michaelsnijders.nl/
http://www.dierenkliniekheythuysen.nl/
http://www.rabobank.nl/
http://www.lemmentuinenpark.nl/
http://innovista.nu/
http://www.steinerautoschade.nl/
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www.pendersvoetzorg.nl 

 

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

 
www.fysioheytse.nl 

 
Voetzorg Sien 
 
Medisch pedicure 

 
 

Kloosterstraat 5 
6093 EA Heythuysen 
0475-494643 
voetzorgsien@gmail.com. 
 

 
 

www.pedicuresien.nl 

 
 
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  

http://www.pendersvoetzorg.nl/
mailto:erna@fysioheytse.nl
http://www.fysioheytse.nl/
mailto:voetzorgsien@gmail.com
http://www.pedicuresien.nl/


 
  
Atletiek Leudal – De Leudallouper                           Jaargang 31-5   oktober 2020    15 

 

 

 
 
 

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 
Mimi Hendriks-Paping 
Jos Burrell 
Marc van Rooij 
George Burrell 
Geert Kierkels 
Martin Snijders 
Hans van den Schoor 
Lei Steffanie 
Van Ophoven Installaties 
Theo Fokkema 
 
  

Vrienden  
van 
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Contributies 2020 

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): € 7,70.       

Overschrijvingskosten naar een andere vereniging (eenmalig): € 10,55.    

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) 

KNAU 
basiscontributie 

KNAU 
wedstrijdlicentie 

Pupillen (t/m 11 jaar) € 95,-* € 15,30 € 8,25 
Junioren (t/m 19 jaar) € 105,-* € 16,15 € 14,70 
Senioren € 135,-* € 17,45 € 23,55 
Sportief Wandelen € 95,-* € 17,45  
Zonder trainingen € 50,-* € 17,45  

http://www.atletiekleudal.nl/algemeen/contributies/
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Atletiek Leudal Trainingsschema 2020 

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

Dinsdag 18:30-19:30 Baan 

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

Junioren D 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 

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 Lucy Snijders 0475-493469 
Monique Uiterwijk 0475-495473 Olaf van Buul 0495-496343 
Jack Beijnsberger 0475-581540 Kevin van Heel 06-46453341
Ton Cranen 0475-494593 Marit Joris 06-12699950
Germana Travaglini 06-81531531 Lisa Roumen 06-40992813
Christien de Klein 0475-635702 Saar Stijnen 0475-491523 
Geert Heeskens-Reijnen 06-53240622 Patrick Snijders (inval) 0475-453165 
Karin Heeskens-Reijnen 06-81574211 Thijs Verstappen (inval) 0475-592359 
Annemie Saes-Rechmann 06-44014836
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Lijst van bestuursleden en aanspreekpunten van de commissies 

Atletiek Leudal Postbus 3068 6093 ZH Heythuysen 
Website   www.atletiekleudal.nl 
E-mail info@atletiekleudal.nl  (algemeen, secretariaat) 
Ledenadministratie ledenadministratie@atletiekleudal.nl 
Bankrekening NL66 RABO 0122207130  

Bestuur 
Mat Skrabanja (voorzitter) 0475-496189 mat_helmie@hotmail.com 
Bert van Bogget (penningmeester) 0475-494526 bertenlenie@home.nl 
Germana Travaglini 06-81531531 germana.travaglini@gmail.com 
Bram Geven 06-83137338 bramgeven@hotmail.com  

Jeugdcommissie 
Wim van Rooyen 0475-491125 
Monique Stevens 06-18682913
John Bergs 0475-453610
Danny van Pol 06-21833818
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 HWABoonen1952@kpnmail.nl 
Bram Geven 06-83137338 deleudallouper@outlook.com 

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:mat_helmie@hotmail.com
mailto:bertenlenie@home.nl
mailto:germana.travaglini@gmail.com
mailto:bramgeven@hotmail.com
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:HWABoonen1952@kpnmail.nl
mailto:deleudallouper@outlook.com
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Verslag Algemene Ledenvergadering 9 september 2020 

Op woensdag 9 september jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de aula van 
Basisschool de Neerakker. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werd 
de kantine van SV Heythuysen niet geschikt gevonden. De leden nemen plaats op de gebruikelijke 
afstand van elkaar. 

01 Opening 
Om 20:15 opende Mat de vergadering. Hij geeft aan zijn hamer te zijn vergeten dus het afkloppen zal 
met glas en lepeltje gebeuren. Om 22:30 moet de vergadering afgelopen zijn en iedereen de zaal 
verlaten hebben want dan gaat het alarmsysteem aan.  

02 Vaststellen agenda 
Mat neemt de agenda, welke via email is verspreid, door, met de melding dat de jeugdcommissie nog 
het woord zal krijgen na de mededelingen. Daaropvolgend werd iedereen in de gelegenheid gesteld 
zich aan te melden voor de rondvraag. Thijs Verstappen, Els Lemmen, Lucy Snijders, Bert van de 
Goor, Michael Snijders en Frans Reijnen maakten daar gebruik van.  

03 Mededelingen 

 Verlichting: De verlichting is vernieuwd, de lampen schijnen nu wit licht. Naast de verlichting
voor de rondbaan hebben we nu vier nieuwe hogere masten die gericht zijn op het
middenterrein. Er is echter een probleem met de meterkast voor deze nieuwe masten, de
leverancier is geïnformeerd en zal het probleem z.s.m. oplossen.

 Staatsbosbeheer (SSB): het verhaal met Staatsbosbeheer over het belasten van
evenementen blijkt op een einde te zijn gekomen. Mat en Har Boonen hebben een gesprek
gehad met mevrouw L. Clement van SBB. Ze hebben haar gevraagd waarom SBB de
evenementen belast, en waarom er hierover niets vermeld wordt op hun website. Mevrouw
Clement gaf aan dat er veel onderhoud gedaan moet worden en dat ze daar deze inkomsten
voor gebruiken. Mat en Har hebben duidelijk gemaakt dat het standaardtarief (€75 per
evenement + €0,50 per deelnemer, excl. btw) het einde zou betekenen voor veel van onze
evenementen. Vandaag is een email van mevrouw L. Clement van SBB binnengekomen. Zij
stelt voor de afspraak te maken dat SSB de volgende tarieven voor onze evenementen zal
hanteren:

o Bosloop: eenmalig per jaar €75, geen bijdrage per deelnemer;
o Leudal Cross: €75, geen bijdrage per deelnemer;
o Wandel4Daagse (W4D): €75, €0,50 per deelnemer gebaseerd op het gemiddelde

aantal deelnemers per dag;
o Trailrun Leudal zal het standaardtarief betalen; onduidelijk is of SBB nog een bedrag

zal gaan vragen voor het plaatsen van de tenten.

Mat is ook nog in contact geweest met de Provinciale Staten, we wachten nog op een 
antwoord. Onderzoek bij andere verenigingen toont dat degene die het bos gebruiken ook 
een bedrag aan SBB betalen.  

Frans Heffels geeft aan dat hij dit al vijf jaar geleden heeft gezegd: hij is in contact geweest 
met de wethouder die heeft gezegd dat dit niet ondersteund wordt door de Gemeente Leudal. 
Mat antwoordt dat hij ook aan de gemeente Leudal heeft gevraagd met wie hij zou kunnen 
spreken, zonder duidelijk antwoord van de gemeente. 

 Marketingplan: voormalig lid Eef Lommen heeft voor haar studie Sport Management een
marketingplan geschreven voor onze club. Het is academisch geschreven maar er zijn een
aantal punten die wel interessant zouden kunnen zijn. Bij interesse kan dit doorgemaild
worden aan leden die het willen lezen.

 Kevin van Heel is geslaagd als Basis Baanatletiek Trainer niveau 3.
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04 Jeugdcommissie 
Wim van Rooijen van de jeugdcommissie neemt het woord. In het voorjaar van 2019 zijn 24 
jeugdleden naar Avonturenpark Valdeludo gegaan, waar ze naar hartenlust hebben geklommen, 
gevaren en buiten gespeeld. De dag was afgesloten met snack en friet. Bij de CK op 21 september 
heeft de jeugdcommissie een luchtkussen geregeld, dat was ook het plan voor 2020 maar helaas kan 
dit vanwege de coronavirus-pandemie niet doorgaan. In het najaar van 2019 zijn 30 jeugdleden met 5 
begeleiders naar E-Village in Roggel gegaan, en op dezelfde dag is er ook voor het eerst een 
juniorenuitje georganiseerd: 23 junioren en 5 volwassenen (begeleiders en trainers) zijn gaan bowlen 
bij de Leistert in Roggel. Op 3 december werd de traditionele Pietentraining georganiseerd, en werd 
er een snoepzak aan de jeugd uitgedeeld. In 2020 werd niets georganiseerd vanwege het te grote 
risico, er komt wel een frietkar bij de CK en de Pietentraining wordt ook georganiseerd. Wellicht dat 
een echt uitje pas weer in 2021 georganiseerd kan worden. Er zijn een aantal veranderingen in de 
jeugdcommissie: Danny van Pol en John Berghs treden af en worden vervangen door Bram Geven 
en Michael Snijders. 

05 Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2019 
Theo heeft tot zijn verbazing recent ontdekt dat de notulen van de ALV 2019 niet in het clubblad 
werden gepubliceerd en hij biedt zijn excuses hiervoor aan. Hij vindt het eigenlijk ook vreemd dat 
geen enkel lid een seintje heeft gegeven. Er wordt besloten dat de notulen onder voorbehoud worden 
goedgekeurd en dat deze doorgestuurd zullen worden aan de aanwezige leden. Als er geen 
opmerkingen worden doorgegeven zullen de notulen definitief goedgekeurd worden. 

06 Vaststellen jaarverslag 2019 van het bestuur 
 Frans Heffels geeft aan dat Els de Kroon tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau is benoemd,

en niet tot Ridder.
 Els Lemmen geeft aan dat Annemiek Gielen gestopt is met de W4D commissie, Har Boonen

moet toegevoegd worden aan de commissie.
 Marly Reijnders vraagt of de volledige adressen van de commissieleden gepubliceerd moeten

worden. Frans denkt dat als het volgens de privacywet toegestaan is ze wel erbij moeten zijn,
Thijs Verstappen maakt het voorbeeld van de website van het Naers Peloton, waar een deel
alleen toegankelijk voor de leden is. Volgens Frans moet een telefoonnummer ook genoeg
zijn. Voortaan worden alleen de adresgegevens van de coördinatoren gepubliceerd.

07 Vaststellen jaarverslag 2019 van de penningmeester 
Er is in 2019 een negatief resultaat van €8.811 behaald. Een verandering op de balans is de 
aanbetaling van de nieuwe ledverlichting. 
Resultaat 1: in vergelijking met het jaar daarvoor zijn in 2019 de inkomsten door contributies en 
subsidies iets lager, de donaties zijn ongeveer hetzelfde gebleven dankzij het vrijwilligerswerk bij de 
verkiezingen en bij het toneelstuk “Vossen van de Spik”. 
De kosten zijn sterk gestegen vanwege de verhoging van de vergoeding voor de trainers (+€6.000), 
de rest is in lijn met 2018. De inkomsten door bijzondere activiteiten: de Grote Clubactie heeft iets 
meer opgeleverd, de Rabo Clubsupport (€1.215,48) is verdeeld onder de evenementen. Iets lager 
waren de opbrengst van de W4D (vanwege een lager aantal deelnemers, geeft Frans H. aan), en de 
Trailrun – Germana geeft aan dat in 2019 medailles zijn aangeschaft die ook in 2020 en 2021 
gebruikt kunnen worden.  

Ger Stroucken vraagt of het bedrag voor de ledverlichting een voorschot was of het hele bedrag. Bert 
antwoordt dat dat een voorschot was en dat het hele bedrag rond €23.000 ligt. Volgens Ger mag de 
afschrijving hoger ingeschat worden. 

08 Verslag kascontrolecommissie 
Marly Reijnders en Brigitte Henderickx 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. 
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09 Benoeming kascontrolecommissie 2020 
Brigitte Henderickx verlaat de kascontrolecommissie en voor de volgende vergadering zullen Marly 
Reijnders en Monique Uiterwijk de boeken controleren, Ger Stroucken is reserve.  

10 Vaststellen van de begroting 2020 
Frans Heffels vraagt zich af of het zin heeft om in september deze begroting te presenteren, wetend 
dat 2020 zo’n bijzonder negatief jaar is geweest, met zeker €10.000 lagere inkomsten door de 
afgelaste evenementen; hij vraagt of het niet verstandiger was geweest om de begroting te 
verschuiven met de kennis van nu. Bert geeft aan dat we een subsidie van €4.000 hebben 
ontvangen. Bert zal de aantekening maken dat de balans niet klopt met de kennis achteraf.  

11 Jubilarissen 2020 
Er is dit jaar een bijzondere jubilaris: Huub Stroeks, sinds 01-01-1995 en dus al 25 jaar lid. Hij is het 
oudste rennende lid, hij houdt van gedichten voorlezen en verhalen vertellen, hij is trainer geweest, hij 
is een keer eerste in zijn categorie bij de Eindhoven marathon geworden. Mat weet nog dat zijn 
trainingen bijzonder waren: Huub is de bedenker van de “auto versnellingen” (waarbij je gaat 
versnellen als je een auto tegen komt, weer rustig lopen bij een volgende auto, en zo door), en hij liet 
de groep een keer maar door en door rennen totdat ze, aan het einde van de weg en van de training, 
op een door Huub van tevoren geregelde bus konden stappen om terug te keren. Huub ontvangt een 
speciale pen met inscriptie.  
Huub neemt het woord. Hij bevestigt dat de mooiste momenten inderdaad het winnen van de 
Eindhoven marathon met een juichende en springende Frans Heffels bij de finish en het 
seniorenkamp waren. Maar hij heeft wel een kritiekpunt: bij de trainingen wordt er geen rekening 
gehouden met de oudere leden die niet meer zo snel kunnen lopen, waardoor hij nu geen kans meer 
heeft om echt mee te trainen. Hij vindt ook dat er weinig aandacht wordt besteden aan de 
geblesseerde lopers, hij vindt dat er een contactpersoon moet zijn die aan deze leden af en toe vraagt 
hoe het verder gaat met ze. Hij hoopt nog langer de oudste loper te mogen blijven! 
Germana nodigt Huub uit om mee te doen met haar eerste groep, maar Huub vindt het niet fijn na al 
die jaren hardlopen bij een beginnersgroep aan te sluiten. Ze zullen verder hierover in gesprek gaan. 

12 Afscheid waardevolle vrijwilligers 
Thea van Bruggen is gestopt met training geven en als lid van de jeugdcommissie. Marie-Jose 
Willemse is gestopt met haar laatste taak als invaltrainster, daarvoor is ze trainster en bestuurslid 
geweest. Beide zijn afwezig en ontvangen een applaus. Voor een bedankje en een bos bloemen 
wordt gezorgd.  
Christien de Klein heeft ook aangegeven te stoppen met training geven. Zij is sinds 15-04-2009 lid en 
trainster en heeft dit jaar dus haar 10e jubileum gevierd. Altijd goed voorbereid, weer of geen weer, ze 
stond elke woensdagavond voor de groep. Omdat er geen vervanging mogelijk was en omdat er ook 
andere factoren spelen, komt de woensdagavondtraining na het afscheid van Christien te vervallen. 
Christien ontvangt een applaus, een bloemetje en een bedankje. 

13 Benoeming vertrouwenscontactpersoon 
Naar aanleiding van de nare gebeurtenissen van 2019 omtrent seksuele misbruik binnen een 
atletiekvereniging in Nederland, is er heel wat veranderd vanuit het NOC-NSF en de Atletiekunie. We 
hebben toen meteen Thea van Bruggen gevraagd of ze vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de 
jeugd wilde worden. We hebben bewust voor een vrouw gekozen, en iemand die de jeugd goed kent. 
Thea heeft afgelopen zaterdag (05-09-2020) de NOC-NSF opleiding tot VCP met succes afgerond, 
en volgens de nieuwe regels moet haar benoeming tot VCP voor Atletiek Leudal door de Algemene 
Ledenvergadering goedgekeurd worden. Dit gebeurt met applaus. 

Michael Snijders geeft aan dat door de nieuwe wetgeving de opleiding nu verplicht is voor elke VCP. 
Mat zegt dat als Jan de Kroon de cursus niet wil volgen, we een nieuwe mannelijke VCP moeten 
vinden. 
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Marly Reijnders geeft het tip om Thea zich te laten voorstellen via het clubblad. Dat Thea onze 
tweede VCP was is eigenlijk al gecommuniceerd in het clubblad, en op de dinsdagavond hangt er een 
poster op het boord met foto en contactgegevens van haar. Zij was van plan om een presentatie aan 
bestuur te geven met alle informatie over haar rol en de veranderingen, we zullen ook iets in het 
clubblad vermelden. 

14 Bestuursverkiezing 
Deze vergadering was Theo Fokkema aftredend en niet herkiesbaar. Theo Fokkema treedt af als 
secretaris. Toen Theo naar Heythuysen verhuisde kwam hij meteen bij de vereniging, hij is sinds 
2010 lid en actief als vrijwilliger. Door blessures ging hij steeds minder hardlopen en steeds meer 
fietsen, maar de betrokkenheid bij de club heeft daardoor niet geleden. Zijn taken zijn veel en 
gevarieerd geweest: verkeersregelaar, Grote Clubactie coördinator, lid van Trailrun commissie, 
gastheer, clubkleding coördinator, en natuurlijk de zes jaren als secretaris. Een grote bos bloemen in 
de clubkleuren wordt samen met een bedankje overhandigd. Theo neemt het woord. Hij is blij dat hij 
mag stoppen, omdat de werkzaamheden als secretaris hem veel energie hebben gekost en waren 
moeilijk te combineren met zijn fulltimebaan en de korte avonden thuis. Hij heeft het toch zes jaar met 
volledige overgave gedaan en hij zal nog beschikbaar blijven als vrijwilliger voor de vereniging. Hij is 
altijd een verenigingsman geweest en als “import-Heitser” voelde hij zich meteen thuis bij onze club. 
Hij wenst bestuur veel goeds. 

Mat neemt weer het woord om nogmaals een oproep te doen naar kandidaten. Gelukkig is er iemand 
die bij het bestuur aan wil sluiten, maar met slechts vier leden blijft het moeilijk. Bram Geven stelt zich 
verkiesbaar, voorgedragen door het huidige bestuur. Bram stelt zichzelf voor en wordt om 21:23 met 
groot applaus door de aanwezigen in het bestuur verwelkomd. Theo en Bram wisselen dus van plek 
en Bram neemt daadwerkelijk zitting in het bestuur. 

15 Bestuursvoorstel: contributieverhoging 
Bert neemt het woord. Door de verhoging van de trainersvergoedingen in 2019 zijn structureel hogere 
kosten ontstaan, die opgevangen moeten worden. De laatste echte verhoging van de contributie werd 
in 2013 uitgevoerd. Het voorstel is om de contributie voor pupillen en senioren (wedstrijdatleten en 
recreanten) met 5% te verhogen, en die voor junioren en sportief wandelaars met 10%. Dit is nog niet 
genoeg dus een verdere verhoging in 2021 en mogelijk een vaste indexering zijn nodig. 

Frans Heffels vindt het heel normaal en logisch en vraagt waarom de verschillende verhogingen (5% 
en 10%). Hij zou 10% voor iedereen toepassen. Germana antwoordt dat dit naar aanleiding van een 
gedetailleerde analyse van de kosten werd bedacht, om tot een eerlijke verdeling te komen. Lucy 
geeft aan dat haar dames nog steeds de contributie voor de senioren betalen, ook lopen ze niet meer 
hard, en dat is veel hoger dan contributie voor sportief wandelen leden. 
Michael geeft aan dat de junioren een kwetsbare groep zijn en dat we ze niet weg moeten jagen door 
een te forse verhoging van de contributie. Ger Stroucken vraagt zich af de leden niet zouden denken 
dat als de noodtoestand voorbij is, de contributie weer omlaag gebracht kan worden.  
Ad Lenaerts vraagt zich af of een verhoging nodig is. We hebben een groot vermogen en dit is de 
eerste keer dat het saldo negatief is, met extra kosten voor de verlichting en geen inkomsten van 
evenementen. Wanneer zijn we in de gevaarzone? Is dit structureel of eenmalig? Bert attendeert Ad 
erop dat dit de balans 2019 is, en niets te maken heeft met gemiste inkomsten. De hogere kosten zijn 
inderdaad structureel, en voor 2020 is het vooruitzicht nog erger vanwege de gemiste inkomsten.  
Ger vraagt hoe we zitten t.o.v. andere clubs, en Michael benoemt de contributies van bijvoorbeeld AV 
Weert, veel hoger dan die van ons, en met een slechter aanbod (€194 voor junioren, met één trainer 
op 30 atleten). 

Mat past het voorstel aan: vanaf 2021 +5% voor pupillen, +10% voor alle andere leden. Het bestuur 
zal dan weer kijken of een tweede verhoging in 2022 nodig is, en weer aan ALV presenteren. Dit 
nieuwe voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd.  



 Notulen Algemene Ledenvergadering 9 september 2020  

5 

16 Rondvraag 
• Thijs Verstappen is gestart met de voorbereidingen voor de Leudal Cross, het is al duidelijk

dat het niet kan zoals altijd: geen tien mannen bij de finish, geen zes in de keuken, alleen
voorinschrijvingen. Het huren van een systeem voor elektronische tijdsregistratie is nodig om
de wedstrijd door te kunnen laten gaan, dit kan via Limbra Cross maar is nogal duur. De
vraag dus, ook vanuit Ger Stroucken, is of het zinvol is om de Cross door te laten gaan. Mat
vreest dat als we uit het Limbra Cross circuit vallen, dat we niet meer erin mogen. Bert van de
Goor wil ook graag weer met de Bosloop starten. We hebben al van de Gemeente Leudal
een uitleg en documenten ontvangen over het organiseren van evenementen met de huidige
maatregelen, dit gaan we doorsturen aan de commissies. (Is inmiddels al gebeurd)
Hoe het verder moet gaan met al onze evenementen zal binnenkort worden besproken in een
bijeenkomst tussen bestuur en de verschillende wedstrijdcommissies, Mat zal een uitnodiging
sturen.

• Els Lemmen vraagt of ze de flyers voor de Rabobank Clubsupport weer hetzelfde als vorig
jaar mag laten bedrukken, met de vermelding van Badminton en Toneelgroep. Dat is akkoord.
Theo zal ons inschrijven en de actie weer coördineren.

• Lucy Snijders geeft een compliment aan bestuur voor hoe de corona-situatie aangepakt werd,
met duidelijke info. Zij heeft echter een vraag over het aanmeldsysteem: is het nu wel of niet
nodig dat de deelnemers zich aanmelden? Germana antwoordt dat aanmelden niet meer
verplicht is, het bijhouden van een presentielijst wel. Het is aan de trainers of ze het
aanmeldingssysteem SuperSaas wel of niet willen gebruiken. Lucy geeft aan dat dit niet aan
haar gecommuniceerd werd. (Achteraf gecontroleerd: dit werd in een nieuwsbrief aan alle
leden gecommuniceerd, en in een speciale nieuwsbrief aan alle trainers inclusief Lucy)

• Michael geeft aan dat de leden vanuit de vereniging moeten horen dat ze zich moeten
houden aan de maatregelen en quarantaine. Wanneer mensen uit oranje gebieden komen of
in aanraking zijn gekomen met mensen met corona zullen zij in quarantaine moeten. Monique
Uiterwijk voegt toe dat het handig is als er een herinnering met de regels in de nieuwsbrief
komt te staan. Mat geeft aan dat het toevallig bekend is dat een lid uit hun loopgroep op
vakantie in oranje gebied zit. Er zal een nieuwsbrief aan alle leden uit gaan om iedereen aan
de regels te herinneren, inclusief quarantaine.

• Marly Reijnders geeft aan het raar te vinden dat er bij de clubkampioenschappen geen
ouders op de baan mogen, maar dat er bij een voetbalwedstrijd wel publiek aanwezig mag
zijn. Monique Uiterwijk zegt dat er bij atletiek meer beweging van het publiek (van onderdeel
naar onderdeel) is en dat de anderhalve meter houden dan moeilijk wordt.

• Ria Snijkers vraagt of Germana 1x per maand de sportief wandelen training op donderdag
kan geven aangezien Karin 1x per maand niet kan. Germana geeft aan dat ze bereid is om
die training te geven, behalve in de vakantieperiode.

• Frans Reijnen kreeg, zoals gebruikelijk, het laatste woord in de rondvraagronde. De geheime
commissie vond het dit jaar moeilijk omdat ze geen jonge leden kennen, en vallen dus terug
steeds op dezelfde mensen. Dit jaar wordt een jurylid, grote technicus en trouwe lid van de
klussersclub in het zonnetje gezet: Tjeu Gielen (niet aanwezig).

17 Sluiting 
Om 22:20 sloot de voorzitter de vergadering en werden alle aanwezigen bedankt voor hun 
aanwezigheid in deze iets afwijkende opzet van de Algemene Ledenvergadering.  
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