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I.

Verslag bestuur 2016

Woord vooraf
Het verslag over het afgelopen jaar is een verslag van wat we met z’n allen bereikt hebben
sinds de oprichting van de club in april 2004. Het is goed om af en toe stil te staan bij al het
goede werk dat door velen binnen de vereniging wordt verzet. We kijken terug om vandaaruit
vol energie en positief vooruit te kijken.
Het bestuur bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng t.b.v. onze vereniging in de afgelopen
jaren. Jullie inzet en bijdrage waarderen wij enorm.
Zoals we bij de oprichting in 2004 al zeiden:
“Met elkaar blijven we in beweging en zorgen we voor…een vereniging in beweging…!”
Samenstelling bestuur in 2016:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid (Jeugd)
Lid (Algemeen)

: Peter van Leeuwen
: Rita Verduin
: Christian Loeffen
: Bob Röell
: Norma Aarts

Doelstelling(en):
• U-Track is een vereniging die een volwaardig atletiekaanbod faciliteert, gericht op het
beoefenen van atletiek in al haar aspecten, op zowel recreatief als prestatiegericht
niveau.
• Het gezicht van de vereniging wordt bepaald door een combinatie van presteren,
ontspanning en gezelligheid.
Motto:
Met elkaar maken we U-Track als vereniging, met elkaar bepalen we de sfeer en cultuur
binnen onze vereniging, met elkaar zorgen we voor een mooie, gezonde vereniging.
Taken bestuur:
• Zorgen voor een vereniging in beweging
• Toezien op de uitvoering van de algemene doelstellingen(en) in commissies
• Commissies faciliteren en ondersteunen
• Gedegen administratief beheer (secretariaat, ledenadministratie)
• Verantwoord financieel beleid
• Leden stimuleren om actief te zijn in organisatie, jury, trainerscursussen etc.
• Verenigingsbrede activiteiten en evenementen entameren
• Vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten.

Terugblik sinds de oprichting
Een korte terugblik op de afgelopen 12,5 jaar laat zien dat er veel moois is bereikt:
De fusie betekende dat er veel ‘relatief onzichtbaar’ werk moest worden verricht zoals
het integreren van de beide administraties. De historie werd ondergebracht bij het
Utrechts Archief en de ledenadministratie is overgezet naar ClubWebWare (CWW).
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Financieel is het beleid herijkt, we hebben we op verschillende terreinen fors
geïnvesteerd en we kunnen spreken van een gezond eigen vermogen.
Het ledenaantal is gegroeid van nog geen 150 naar 450 leden (!).
Het aantal vrijwillig actieve leden (met elkaar vormen we één vereniging) is vanaf de
start eigenlijk altijd goed geweest en kenmerkt het gezonde karakter, de sfeer binnen
de vereniging.
Op het accommodatie-vlak is er eveneens veel gebeurd.
a. U-Track bezit in het Panbos te Zeist ons eigen onderkomen: het Panhuys. Dit
heeft het afgelopen jaar een forse renovatie ondergaan.
b. Na jaren van intensief overleg met de gemeente hebben wij de beschikking
gekregen over een hele mooie nieuwe atletiekaccommodatie: atletiekbaan
Maarschalkerweerd (deze accommodatie huren we van de gemeente Utrecht).
c. We beschikken we een modern en eigentijds krachthonk (dit wordt gehuurd van
de nabijgelegen Mytylschool).
d. In de winter huren we atletiekhal Galgenwaard van de gemeente Utrecht. Hier
worden indoortrainingen gegeven aan de jeugd en aan senioren die technische
en sprintnummers beoefenen.
e. Na een lang lobbytraject bij de gemeente en na de goedkeuring van een
Bijzondere LedenVergadering in maart 2016 zijn wij erin geslaagd een geheel
eigen onderkomen te realiseren op onze eigen thuisbaan Maarschalkerweerd. In
2016 is het honk in gebruik genomen. Begin 2017 is het honk na een prijsvraag
gedoopt tot U-Steck met een mooi openingsfeest inclusief Nightrun. Een eerste
evaluatie laat zien dat het een absolute meerwaarde is t.b.v. het algehele
verenigingsgevoel. We beschikken als enige Utrechtse atletiekvereniging over
twee eigen onderkomens.
We hebben sinds 2010 onze interne organisatie weten te versterken met de komst
van een verenigingsmanager voor 12 uur per week.
Maatschappelijk gezien zijn we actief in de wijken Kanaleneiland, Hoograven
en Leidsche Rijn via onze combinatiefunctionaris.
We organiseren een mooi aantal eigen wedstrijden. Met uiteraard onze traditionele
Panbostrimlopen (de oudste trimloop van Nederland), de Trackmeetings met een
record aantal van ruim 3500 deelnemers in 2016, de Pheidippidesloop die weer in
populariteit groeit en we zijn ook nog actief met een aantal indoorwedstrijden.
Wij prijzen ons gelukkig met ons huidige trainersbestand. Natuurlijk zijn we altijd op
zoek naar aanvulling maar we hebben de groei van het aantal leden goed kunnen
opvangen. Ook is het verheugend te zien dat we meer en meer de beschikking
krijgen over assistent jeugdtrainers.
De bezetting van ons trainerscorps blijft een continu aandachtspunt, zij vormen ten
slotte het product van onze vereniging, maar we zijn zeer content met de huidige
enthousiaste trainersstaf. Als blijk van waardering hebben we dan ook vanaf het
begin met een regelmaat geïnvesteerd in onder meer de uitstraling van onze
trainersstaf.
Het samenwerkingsverband met Runnersworld Aart Stigter is neergezet. Naast
de kleding voor trainers en leden (incl. kortingsavonden) hebben we een mooie
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sponsordeal met de Trackmeetings. Los hiervan, heeft de Panbosloopcommissie een
jarenlange samenwerking met Run2Day.
Organisatorisch hebben we in 2015 een nieuw integriteitsbeleid geïmplementeerd. Dit
bestaat enerzijds uit het benoemen van een tweetal vertrouwenspersonen en
anderzijds uit de verplichting voor alle (assistent) jeugdtrainers, alle bestuursleden en
de vaste vrijwilligers binnen de jeugdafdeling een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
te moeten overhandigen. Zie verder het verslag van de jeugdcommissie.
In 2016 hebben we vorm en inhoud gegeven aan ons jubileumbeleid waarmee we
leden die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn huldigen (de vereniging is ontstaan uit een fusie
tussen atletiekverenigingen Hermes en Vitesse, veel leden zijn al heel lang lid). We
hebben het afgelopen jaar een inhaalslag gedaan en de huldigingen voor de hele
periode 2004-2016 in een keer bijgewerkt. Vanaf 2017 worden de huldigingen ieder
jaar gedaan.
We hebben in samenwerking met onze zusterverenigingen met de EYOF in 2013 een
mooi en uniek evenement mogen organiseren, waar we alle complimenten voor
hebben gekregen.
We hebben we met Phoenix de NK Masters georganiseerd en hebben we als
klap op de vuurpijl het NK Senioren voor 2017 én 2018 toegewezen gekregen.
Naast het neerzetten, het structuur geven aan een nieuwe vereniging en al het
bovenstaande, hebben we als vereniging in onze eerste 13 jaar ook met prestaties
aardig aan de weg getimmerd. Het zou te ver gaan om alle bijzondere prestaties hier
te noemen, het varieerde van sportvrouw van het jaar, de nodige wereldrecords, twee
zilveren medailles op de Paralympics, WK goud op de 20-kamp, Nederlands
Kampioenen, districtsfinales tot aan vele, vele persoonlijke records.
U-Track is een jonge, energieke vereniging die uiteraard ook actief is op het internet
met een eigen website en op sociale media: Twitter, Facebook, Instagram en
Youtube.
Terugkijkend en ook vooruitkijkend zijn we er samen in geslaagd een hele mooie, gezonde,
bloeiende vereniging neer te zetten. Met een geheel eigen plaats in de Utrechtse atletiek.
Een vereniging waar we absoluut trost op mogen én kunnen zijn.
Is er dan helemaal niets wat beter had gekund, had gemoeten? Uiteraard wel. Een
vereniging is in alles afhankelijk van haar vrijwilligerskader. Het vormt een blijvende uitdaging
voor de vereniging om op een goede, gedegen manier invulling te geven aan alles wat van
haar wordt gevraagd en waar we met elkaar voor willen staan. Met het groeien van de
vereniging wordt het communicatieve en organisatorische aspect steeds belangrijker!
Dit vraagt een inspanning van ons allemaal. En onder het motto regeren is vooruitzien…

Vooruitkijkend (2017-2018)
Hebben we nog wel wat te wensen? Wat zijn onze ambities? Wat vinden we met elkaar van
belang in het functioneren van de vereniging? Wat zijn onze doelen voor de komende jaren?
Hoe denken we aan de next steps vorm en inhoud te kunnen gaan geven?
Het bestuur heeft de afgelopen jaren twee speerpunten centraal gezet:
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1. Vrijwilligers; de smeerolie binnen de vereniging. Het bestuur staat voor een proactief,
stimulerend, helder en uitdagend vrijwilligersbeleid. Vanuit de overtuiging dat de waarde
van een vereniging zit in het door, voor én vooral ook met elkaar lid zijn.
2. Trainers; werving, behoud en ontwikkeling trainerscorps. Het product van de vereniging
wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van het trainerscorps. Het
bestuur wil hier dan ook in blijven investeren en faciliteren.
Dit zijn én blijven twee hele belangrijke pijlers van de vereniging.
Daarnaast heeft het bestuur de volgende speerpunten bepaald:
3. De vereniging U-Track; het stimuleren, optimaliseren van het verenigingsgevoel. Wat
maakt ons onderscheidend? Wat moeten we behouden? Waar zien we mogelijkheden?
Wat loopt goed, wat loopt wellicht wat minder? Hoe kunnen we aan de communicatieve
en organisatorische aspecten vorm en inhoud geven?
Het bestuur vindt het belangrijk dat we hierover met elkaar in gesprek blijven.
Binnen de vereniging moeten we elkaar snel weten te vinden indien de situatie daarom
vraagt. Daarnaast moeten we met elkaar vooral ook de positieve, gezellige, familiaire
sfeer binnen de vereniging (blijven) koesteren en bewaken. Een groot goed en zeker
geen vanzelfsprekendheid.
4. Leidsche Rijn; U-Track geeft o.l.v. trainer en combinatiefunctionaris atletiek Juul Acton
jeugdtrainingen op atletiekbaan Amaliapark. De trainingen vinden plaats op dinsdag- en
vrijdagmiddag van 17.00-18.00uur. We bevinden ons nog steeds in de pilot fase. Met
deze pilot willen we de jeugd in Leidsche Rijn de mogelijkheid geven om te starten met
atletiektrainingen. De vraag is enorm, het aanbod (te) gering. De gemeente heeft mede
daarom Juul verbonden aan Leidsche Rijn. Dit nadat hij eerder actief was in de wijken
Kanaleneiland en Hoograven. In haar eerste 10 jaar heeft U-Track zich altijd
geconcentreerd op Utrecht Oost en naburige gemeenten met nam aan de oostkant van
de stad. Het bestuur is zich terdege bewust van de kracht en het onderscheidende
karakter van deze keuze: positionering. Vandaar ook de afspraak om aan het einde van
het jaar met alle betrokkenen deze pilot te evalueren. Dit heeft echter enige vertraging
opgelopen.
Gegeven het belang en de grootte van de groep willen we dit uiterst zorgvuldig doen.
Inmiddels zijn we in gesprek met alle betrokkenen en wordt er een vervolggesprek
gepland voor dit kwartaal.
5. HUP; samenwerking binnen de Utrechtse Atletiek (HUP = Hellas, U-Track, Phoenix). Na
gezamenlijk al het een en ander succesvol te hebben georganiseerd zijn we het
afgelopen jaar in gesprek gebleven met onze zusterverenigingen Phoenix en Hellas.
Juist in het kader van de kracht van het samenwerken. Dit om te bekijken hoe en op
welke terreinen we elkaar nog meer zouden kunnen versterken. Met Phoenix is de
samenwerking van oudsher intensiever dan met Hellas. Zo beheren we gezamenlijk het
materiaal op Maarschalkerweerd, organiseren we gezamenlijk de Trackmeetings,
ondersteunen we elkaar waar nodig op het gebied van (technische) trainingen en hebben
we (samen ook met Hellas) dezelfde verenigingsmanager.
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Samenvattend
Onderstaande foto zegt wellicht alles over wat we met elkaar in de afgelopen jaren hebben
gerealiseerd. We hebben U-Track op de kaart gezet. We hebben veel bereikt met ons
fantastisch eigen onderkomen als een van de onderscheidende hoogtepunten. We mogen
dan ook oprecht trots en vooral ook blij ☺ zijn met wat we samen hebben gerealiseerd.

Churandy Martina is blij!! Hij mag met U-Steck op de foto!
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inbreng ten behoeve van onze
vereniging in het afgelopen jaar, en de jaren daarvoor. De groei die we doormaken stelt ons
voor de nodige nieuwe uitdagingen. We zullen elkaar daarbij nog harder nodig hebben.
Met elkaar blijven we in beweging en zorgen we voor…een vereniging in beweging…!
Namens het bestuur,
Peter van Leeuwen
Voorzitter (2004 – 2017)
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II.

Jaarcijfers 2016

De jaarcijfers 2016 worden niet per mail of via de site gecommuniceerd, maar worden
uitgedeeld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 15 mei 2017.
De kascommissie 2016, bestaande uit Willem Spee (HLG) en Myrthe Bouman (baanatleet),
heeft de boeken gecontroleerd en doet tijdens de ALV 2017 verslag.
Christian Loeffen
Penningmeester (2007 – 2017)

III.

Ledenadministratie - Ledengroei in 2016

Ledenaantal
Groei van aantal leden van 415 op 1 januari 2016 naar 447 op 1 januari 2017, een groei van
8 procent.
De meeste groei komt voor rekening van de jeugdafdeling Leidsche Rijn en ook het U-Track
Running Team groeide flink. Het aantal functieleden en Maarschalkerweerd jeugdleden
groeide matig. De overige groepen bleven nagenoeg onveranderd.
Ledengroei in cijfers
Jeugd Maarschalkerweerd
Jeugd Leidsche Rijn
U-Track Running Team
Baan (incl. studentleden)
HLG
Licentie-lid
Functie-lid
Donateur

1-1-2016
185
21
17
94
82
10
21
10

1-1-2017
195
42
26
93
81
8
25
10

groei
5%
100%
53%

Noot: er is een aantal dubbeltellingen:
➢ Alle U-Track Running team leden zijn ook meegeteld als baanleden of jeugdleden
➢ Een aantal functieleden is ook meegeteld als baan-lid
➢ Enkele donateurs zijn ook meegeteld als HLG-lid.

Doelen ledenadministratie
Bereikt in 2016
✓ 95% van de leden betaalt de contributie via incassomachtiging (!)
✓ De baantrainers gebruiken de ledenadministratie voor het versturen van mails.
✓ Het bestuur gebruikt de ledenadministratie voor het versturen van mails (noot: de
jeugdcommissie doet dit al vanaf 2015).
Niet bereikt in 2016
➢ Er is nog geen AU-inschrijfformulier A voor wedstrijden dat gekoppeld is aan de
ledenadministratie
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➢ Trackmeetings-vrijwilligers zijn in de ledenadministratie opgenomen.
Doelen voor 2017 en later
➢ Inventariseren op welk gebied (ouders van) nieuwe leden kunnen participeren als
vrijwilliger
➢ Overzicht van wedstrijd- en prestatielopen met inschrijvingen voor baanleden
➢ Sterk afhankelijk van de softwareleverancier: koppeling met AU-inschrijfformulier A.
➢ HLG gebruikt de ledenadministratie voor het versturen van mails.
Ledenadministratie,
Ed Geerlings

Jaarverslag HLG 2016 – Strijd der seksen

IV.

Je hebt het lange tijd niet in de gaten. Het gaat ook heel geleidelijk. Sommigen zouden het
zelfs geniepig noemen. Zoals wel vaker wanneer je met vrouwen te maken hebt. Je hebt het
niet door, tot het te laat is.
Tientallen jaren hadden vrouwen bij HLG een duidelijke en voor iedereen plezierige plek. Ze
bakten taarten, zorgden voor de koffie, serveerden onder leiding van Mel of Edward het
jaarlijkse bosontbijt en mochten in ruil daarvoor meedoen met de oefeningen en onder onze
hoede een stukje door het bos lopen. Het was voor iedereen duidelijk, we stelden hun
aanwezigheid op prijs en iedereen was gelukkig.
Het heeft echter niet zo idyllisch mogen blijven. Jammer. Geleidelijk eisten onze vrouwelijke
leden steeds meer inbreng. Zonder daar nu heel hard op te hameren of de strijd over aan te
gaan. De ondermijning van onze positie ging geleidelijk. Wij mannen hadden niets in de
gaten. We waren daardoor kwetsbaar. Tot het te laat was.
Het afgelopen jaar ging het mis. De club is overgenomen. Onze zeggenschap, onze rol en
onze inbreng zijn definitief naar het tweede plan gebracht. Op alle cruciale posities blijken
vrouwen te zitten. Prestaties worden door vrouwen neergezet. De zeggenschap ligt bij hen.
Het begon toen Norma en Christel onze HOP-cross overnamen en daar een duidelijk eigen
stempel op zetten. Norma van Rij die bepaalt wie wanneer schoonmaakt. Ons trainerscorps
dat is uitgebreid met Anne en Eline waardoor Jan nu het onderspit delft. Edward heeft de
organisatie van het bosontbijt over moeten dragen aan. . . . jawel Wil, Tonny, Trees en
Bianca. En nu is ook onze nationale trots, de maandelijkse Panbosloop, overgenomen door
Marleen en Gerda.
Dit gaat ten koste van ons. Wij mannen zijn eruit gewerkt. We hebben nog geprobeerd ons te
revancheren. We hebben de machtsgreep proberen tegen te gaan door op het laatste
moment Erik als trainer naar voren te schuiven. Ook zijn we, teruggrijpend op eeuwenoude
reflexen, stoer en met veel spierballenvertoon het Panhuys gaan verbouwen. Ons luid op de
borst slaand. Wat waren we toch belangrijk.
Maar het waren achterhoedegevechten. Er werd minzaam op toegezien door het vrouwelijk
smaldeel. Zij wisten al lang dat het niet zou helpen. Het heeft dan ook niet mogen baten.
In de Panhuyscommissie hebben wij onze positie met hand en tand verdedigd. Alleen Inge
had zich daar in weten te dringen, wat we ogenblikkelijk hebben gecompenseerd door
Willem aan de commissie toe te voegen. Zo behielden we als mannen de meerderheid.
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Maar ook hier twijfel. Het is pijnlijk te moeten constateren dat noch Rita noch Norma enige
moeite hebben gedaan om tot de commissie toe te treden maar rechtstreeks de macht
grepen door namens de HLG een plek te veroveren in het veel belangrijkere U-Trackbestuur.
2016 was ook nog eens het jaar van Dafne Schippers. Waar Nederlandse mannen al decennia lang geen deuk in een pakje boter slaan, wordt zij vanuit het niets vice-wereldkampioen.
Het was voor ons al met al een zwaar jaar. Onze laatste strohalmen worden ons ontnomen.
Namens de HLG-commissie,
Piet van Zijl

V.

Trimloopcommissie 2016 - minder deelnemers, nieuw elan

Twaalf Panboslopen in 2016
Ook in 2016 hebben we weer met veel plezier de maandelijkse Panbosloop georganiseerd.
Het aantal deelnemers neemt weliswaar af (totaal 1400 in 2016), maar daar staat tegenover
dat er steeds meer kinderen meedoen!
We hebben een sterke club vrijwilligers met een aantal mensen van het
eerste uur, maar ook nieuwe leden ter versterking. Al met al staat er iedere
eerste zondag van de maand een team van 12 vrijwilligers klaar om van de
Panbosloop een laagdrempelig evenement voor jong en oud te maken.
De coördinatie van de Panbosloop was in 2016 nog in handen van Edward
Tol. Er zijn inmiddels twee vrijwilligers gevonden, Marleen van de Wouw en
Gerda Abcouwer, die vanaf april 2017 het stokje overnemen. Zij zullen met
het vrijwilligersteam acties ondernemen om de toeloop weer te vergroten.

Plannen voor 2017:
a. versterken van de samenwerking met de trainers van U-Track teneinde meer leden van
de baan te laten genieten van de Panbosloop (jaarlijks clubkampioenschap?)
b. gerichte PR naar basisscholen en voortgezet onderwijs
c. aankondigen bij relevante websites en andere loopjes
d. vervroegen starttijd naar half 11
e. karakter van de Panbosloop behouden.
Namens de Panbosloopcommissie,
Edward Tol, Gerda Abcouwer en Marleen van de Wouw

VI.

Jeugd 2016 – Verslag jeugdcommissie

Algemeen en trainingen
In 2016 is er weer een verschuiving geweest binnen de jeugdcommissie. De twee trainers,
Sebastiaan en Jos, gaven aan zich meer op de trainingen zelf te willen richten. Gelukkig is
de jeugdcommissie aangevuld met een ouder: Theo Traas, de vader van Julius en Lucas.
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Het beleid om meer jeugdtrainers op te leiden, wordt verder doorgevoerd. Naast dat er
nieuwe jeugdtrainers actief worden, volgen vier trainers ook de Ateltiektrainer cursus op
niveau 3 (volledig gediplomeerd trainer).
Het U-Track Jeugdbeleidsplan is opgesteld. Hierin is aangegeven hoe we vanuit U-Track
met elkaar willen omgaan. Daarnaast geeft het duidelijkheid wat we verwachten van trainers,
leden en ouders.
Trainingscoördinatie
Eind 2015 heeft Jos Warmerdam de rol van trainerscoördinatie op zich genomen. Gedurende het jaar wordt duidelijk dat deze rol, voorr wat betreft de tijd die nodig is, niet te combineren is met ook training geven.
De trainingscoördinatie wordt daarom overgenomen door Norma Aarts en Bob Röell. Welke
taken zij precies zullen oppakken en welke taken bij de trainers zelf belegd worden, zal in de
tijd duidelijk worden.

Competities en wedstrijden
Aan het begin van het jaar wordt de laatste wedstrijd van de crosscompetitie gelopen. Maar
liefst 17 deelnemers van U-Track doen mee: Sybe en Sem weten een 2e plek te halen.
In het voorjaar wordt weer door het grootste gedeelte van de jeugd meegedaan met de
competitiewedstrijden. Uiteindelijk leverde dat voor een pupillenteam een plaats op in de
finale.
Op de Nationale D-spelen in het najaar worden door 2 junioren een eerste en tweede plaats
gehaald.
Ook bij de Singelloop is U-Track weer goed vertegenwoordigd. Anne behaalt een mooie 2e
plaats. Timo, Sem en Lasse halen een 1e, 2e en 4e plaats bij de categorie 11-12 jaar. Sybe
weet tenslotte ook een 2e plaats te veroveren in de categorie 8-10 jaar.
De U-Track clubkampioenschappen van zondag 17 september zijn weer een groot succes!
Een enorme opkomst van atleten, met wel 124 jeugdigen, prachtig weer en voor iedereen
heerlijke pannenkoeken! Naast de sportieve prestaties, is het vooral een gezellige dag.
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Jeugdkamp
In 2016 was ons jaarlijkse jeugdkamp op 1, 2, en 3 april in Lage Vuursche in de boswachterij
De Vuursche. Het maximaal aantal deelnemers is makkelijk gehaald. Het werd een weekend
met veel plezier. Iedereen komt moe maar tevreden weer thuis.

Beleid Vertrouwenspersoon en VOG’s voor jeugdtrainers
In 2015 heeft het bestuur haar beleid Vertrouwenspersoon geformuleerd en is Helma
Goedings bereid gevonden te willen optreden als onafhankelijk vertrouwenspersoon. In 2016
is een tweede vertrouwenspersoon aangesteld in de persoon van Maureen Koel. Het beleid
is gepubliceerd op een speciale pagina hierover op onze site.
Het NOC*NSF ondersteunt verenigingen hierin dit door de VOG’s gratis aan te bieden aan
verenigingen. Verenigingen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U-Track
voldoet inmiddels aan alle voorwaarden.
Vanaf 2015 worden alle (assistent) jeugdtrainers, vaste jeugdvrijwilligers en bestuursleden
uitgenodigd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen bij de Dienst Justis, een
agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2016 is met hernieuwde energie
aandacht geweest voor de VOG’s om ervoor te zorgen dat de vereniging in het bezit kwam
van een VOG van álle jeugdtrainers. Deze actie is inmiddels succesvol beëindigd. Het
secretariaat van de vereniging bewaart de originele VOG’s (30+).
De Atletiekunie heeft recent gecommuniceerd dat álle gediplomeerde atletiektrainers (vanaf
niveau 3) geacht worden een VOG te kunnen overleggen, dit levert licentiepunten op. Het
VOG beleid gaat dus ook gelden voor trainers van volwassen leden.
Namens de jeugdcommissie,
Bob Röell

VII.

U-Track op Social Media

Als je wilt weten hoe het bij ons loopt, volg je ons op de voet (!) via Social Media.
Facebook: Atletiekvereniging U-Track. Ga naar de pagina en 'like' U-Track. Al 356 mensen
gingen je voor (een groei van +83 sinds vorig jaar).
Twitter: @U_Track (647 volgers – groei ten opzichte van 2015: +87). Nieuws over
wedstrijden, prestaties, evenementen en leden met veel links naar toepasselijke websites.

Colofon
Eindredactie en samenstelling
Jaarverslagen 2016
Rita Verduin (secretaris)
Mei 2017
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