Algemene Ledenvergadering 2019
Atletiekvereniging U-Track
Aanwezig:

15 april 2019

Norma Aarts (bestuurslid), Myrthe Bouman (penningmeester), Jaap van der Sijs
(voorzitter), Ferdinand de Haan (verkiesbaar bestuurslid), Bart ter Huurne (verkiesbaar
bestuurslid), Paul Dijkstra, Josée Hansen, Patrick Schoo, Eric van der Vlis, Piet van
Zijl, Jasmin Geijteman, Willem Spee, Jan Zellenrath, Ed Geerlings, Will Kolenbrander,
Wilco Machielse, Tom Breuer, Karola Mulder (verenigingsmanager), Bob Röell, Alex
Chan, Jan Fluit, Leontien Ridder, Jan Vlooswijk, Marleen van de Wouw, Remco van
Duuren, Tjeerd Oppedijk, Gustave Pol, José van Dam, Rita Verduin (secretaris en
notulist).

Afwezig (met bericht): Jolanda van Laar-Beitler, Jan-Pieter Stam, Peter de Kwaasteniet, Hans
Agterberg, Maria Zwart, Gijs van Cappelle, Regine Bautz, Chimène van Lunteren,
Renée Osse, Annelies Dankers, Barbara Kleene, Baruch van Collem, Jan Cremer,
Elsbeth Noppers, Richard van Galen, Norma van Rij, Richard Westerhof, Edgar
Martijn, Peter van Leeuwen, Christian Loeffen, Christijn Hesselink, Claudia JungeDijkman, Liduin Burgering.
Notulen:

Rita Verduin - DEFINITIEF

1. Opening
Rita Verduin heet iedereen welkom en opent de vergadering om 20.45 uur. Dank aan de kascontrolecommissie en dank voor de jaarverslagen van alle groepen waardoor het samenstellen van alle
deelverslagen tot een geheel ieder jaar opnieuw een feestje is.
Kopieën van de agenda en de cijfers 2018 worden uitgereikt. Er is een kleine, maar belangrijke
wijziging op de agenda, de bestuurswisseling van de voorzitter wordt naar voren gehaald, alsmede
een niet genoteerd maar wel voorbereid agendapunt, namelijk het toekennen van een bijzonder
lidmaatschap van een van de leden die al heel erg lang werkzaam is als vrijwilliger voor de
PanbosCross en voor de HLG groep.
Allereerst de voorzitter. Rita Verduin treedt af en Jaap van der Sijs is verkiesbaar als voorzitter. Rita
vraagt een ieder te klappen voor Jaap als je het eens bent met zijn benoeming. Jaap wordt met
enthousiast applaus onthaald. De voorzittershamer gaat officieel over naar Jaap. Jaap zit de rest van
de vergadering voor en Rita notuleert.
Toekenning bijzonder lidmaatschap van U-Track: zie agendapunt 10 voor de vastlegging ervan.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Notulen ALV 2018
De notulen van de ALV 2018 en BLV 2018 worden ter kennisgeving aangenomen.

4. Jaarverslagen 2018
Bestuursverslag: Jaap licht het bestuursverslag toe.
1. Terugblik over het afgelopen jaar. Het was een tumultueus jaar voor het bestuur. Met name de
jeugdafdeling en schermutselingen met jeugdtrainers gaven reden tot zorg.
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2. Toekomstgericht: er zijn uitdagingen in coördinatie van allerlei trainingen en van beleid. De
communicatie in de verenging, handhaving van beleid, evenals de verdergaande
samenwerking tussen de drie Utrechtse atletiekverenigingen (HUP) vragen om aandacht.
3. De overige jaarverslagen zijn ter kennisname verspreid. Er zijn geen aanvullingen.

5. Verslag penningmeester 2018 en controle kascommissie 2018
Er zijn genoeg hard-copy exemplaren beschikbaar, deze worden uitgereikt aan de aanwezige leden.
Myrthe Bouman licht de balans toe en loopt door een aantal posten die worden toegelicht.
Balans
U-Track is een gezonde vereniging met voldoende middelen op de bank, er zijn reserveringen voor
het onderhoud van het panhuys, voor de opleidingen van de trainers en voor de verenigingsmanager.
Er zijn plannen om in 2019 het een en ander te verbouwen aan het Panhuijs. De reservering zal daar,
indien nodig, voor gebruikt worden. Op de balans zijn verder geen opmerkelijke veranderingen te zien.
Inkomsten
De inkomsten zijn grofweg te verdelen in 3 groepen: contributies, wedstrijden en overige.
• Contributies: de contributies liggen in lijn met de begroting.
• Wedstrijden: de opbrengsten van de Pheidippidesloop en de Track Meetings waren wat hoger dan
begroot, waardoor de ontvangsten uit wedstrijden iets boven de begroting liggen.
• Overige: in september 2017 hebben we subsidie gekregen voor het opzetten van het ‘wandelen’.
Er is tijdens de ALV van vorig jaar besproken dit naar rato van aantal maanden te verdelen over
2017 en 2018. De overige opbrengsten in 2018 komen hierdoor hoger uit. De Grote Clubactie lijkt
aan populariteit te verliezen. Het aantal verkochte loten is veel lager dan verwacht. Echter, de
eigen sponsorloop is positief ontvangen en heeft veel geld opgeleverd.
Kosten
• Wedstrijden: de kosten voor de wedstrijden zijn hoger uitgekomen, omdat er voor de
Pheidippidesloop extra materiaal is gehuurd om het parcours af te kunnen zetten omdat sponsor
KWS zich terugtrok.
• Trainers: het budget voor de opleidingen is niet volledig gebruikt. We vinden het belangrijk om een
goede kwaliteit van trainingen te kunnen bieden. Er zijn veel plannen op het gebied van de
opleidingen voor trainers. In 2019 zal naar verwachting het hele budget gebruikt worden en
misschien ook een stukje van de reservering.
• Ondersteuning: er is een regeling met Phoenix en Hellas voor het aanstellen van de
verenigingsmanager. In 2018 is zij 6 maanden bij U-Track in loondienst geweest. De werkelijke
kosten zijn daardoor hoger dan de begroting. De begroting is gebaseerd op het aantal uren per
jaar dat de verenigingsmanager voor U-Track actief is (grof geschat 1/3 van een jaar). Voor de
hogere werkelijke kosten is een bijdrage uit de reservering gedaan.
• Commissies: de kosten voor de commissies komen veel lager uit. Veel commissies zijn niet actief,
zoals de U-Steck commissie, de PR commissie en de WOC.
• Internet: we hebben hoge wifi kosten, omdat we een glasvezel verbinding hebben. Inmiddels
delen we deze verbinding met sportclubs in de buurt (Phoenix, SVDU en Cricket), waardoor we op
de kosten kunnen besparen.
• Materiaal: er is minder materiaal aangeschaft dan begroot. Door het NK zijn we op
Maarschalkerwaard aardig voorzien in wedstrijdmateriaal. Hier en daar zal er nog wel wat
vervangen moeten worden. Voor Leidsche Rijn wordt er samen met Hellas geïnventariseerd welke
materialen er aangeschaft dienen te worden.
De leden van de kascommissie: Jasmin Geijteman en Piet van Zijl hebben op 9 april 2019 de
kascontrole uitgevoerd. Hun verslag is meegenomen in de Jaarverslagen 2018 waarvan een ieder al
kennis heeft kunnen nemen.
Conclusies: de boekhouding ziet er overzichtelijk uit. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De
commissie geeft de penningmeester een compliment voor deze belangrijke en tijdsintensieve taak.
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Er is er een aantal aandachtspunten:
a. De commissie vraagt aandacht voor het sturen op de begroting. Op enkele posten is de
afwijking van de begroting groter dan gewenst
b. Bij alle bankrekeningen van de vereniging dient het ‘vier ogen’ principe actief te worden
toegepast. Ontwikkelingen op de rekeningen moeten door meerdere (bestuurs)leden worden
gevolgd.
c. Het zou te overwegen zijn om als vereniging een beperkte financiële risico-inventarisatie op te
stellen ter onderbouwing van het te voeren financiële beleid.
d. Tenslotte doen we de suggestie om bij de volgende controle, voorafgaand aan de bespreking
de concept jaarcijfers toe te zenden aan de kascommissie zodat deze zich alvast een beeld
kan vormen.
Alles overziend, wil de kas-cie graag décharge verlenen aan het bestuur/penningmeester. De
ledenvergadering stemt hiermee in.
Voor het volgende jaar hebben we een nieuw lid voor de kascommissie nodig. Dit wordt: Eric van der
Vlis (trainer HLG). Hij zal samen met Piet van Zijl de kascontrole voor het komende jaar doen.

6. Samenstelling bestuur 2019
Het bestuur 2018 was als volgt samengesteld:
Rita Verduin = voorzitter
Myrthe Bouman = penningmeester
Rita Verduin = secretaris
Bob Röell = bestuurslid jeugd
Norma Aarts = bestuurslid algemeen
.
Het bestuur 2019 is als volgt samengesteld:
Jaap van der Sijs = voorzitter
Myrthe Bouman = penningmeester
Rita Verduin = secretaris
Ferdinand de Haan = bestuurslid jeugd
Bart ter Huurne = bestuurslid jeugd
Norma Aarts = bestuurslid algemeen.
Rita treedt af als voorzitter en Jaap van der Sijs is aan het begin van deze veragdering aangesteld
als voorzitter door de ALV. Rita blijft actief als secretaris. Bob Röell treedt af en is niet herkiesbaar.
Hij blijft wel actief in de jeugdcommissie. Ferdinand de Haan en Bart ter Huurne hebben zich
verkiesbaar gesteld als opvolgers van Bob en treden samen toe tot het bestuur namens de
jeugdafdeling. Zij draaien al een tijdje mee.

7. Veilige vereniging
Ferdinand de Haan neemt namens het bestuur het woord. Sport levert prachtige momenten op en
sport is leuk om te doen! Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief
of ongewenst gedrag. Voorbeelden: een atleet die te agressief reageert naar een scheidsrechter, een
atleet die een concurrent hindert en daarmee onsportief gedrag toont of wat te denken van de opheft
afgelopen jaar van de atletiektrainer die jarenlang zijn gang kon gaan met ongewenste intimiteiten (vij
andere verenigingen).
Wij vinden als bestuur dat alle leden onbeperkt moeten kunnen genieten van hun sport. Wat nodig is,
is dat we de kennis en kunde op dit terrein groter moet, afgelopen jaar hebben we als vereniging
gemerkt dat we niet voor niets een Vertrouwenspersoon hebben.
De komende jaren zullen de trainers en onze leden hier meer over gaan horen. Op de site van de
Atletiekunie kun je meer lezen door hier te klikken.
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8. Toekomst van de vereniging
Jaap legt de vergadering in het kort uit hoe hij aankijkt tegen de toekomst van de atletiek in Utrecht en
hoe hij zich namens U-Track zal inspannen in het HUP-overleg. Een bestuurlijke fusie is geen
prioriteit, maar als het ooit zo ver komt, is dit ook voor U-Track een belangrijke ontwikkeling om in mee
te gaan. Vooralsnog zoeken we het in het uitbreiden van reeds bestaande samenwerkingen.

9. Uitreiking Gerard Heijmansbokaal
De bokaal is eerder uitgereikt aan Rianne Vlooswijk (2004), Jan Zellenrath (2005), Jos Warmerdam
(2006), Nelly Dullaert (2007), Edward Tol (2008) en Sebastiaan Durand (2009), Jan en Mariet
Vlooswijk (2011), Helma Goedings (2012) en Patrick Schoo (2013), Emiel van Emmerik (2014), Ed
Geerlings (2015), Wilco Machielse (2016) en Jaap van der Sijs (2017), Bob Röell (2018).
Het komende jaar gaat de bokaal naar: Mark Molenaar.
Wij citeren delen uit het juryrapport:
• Een en al positieve energie in de jeugdcommissie
• Initieerde de jaarafsluiting pupillencompetitie in Leidsche Rijn: groot succes!
• Blies nieuw leven in de trainersbijeenkomsten om de trainerscoördinatie vlot te trekken en
bleef hier energie in steken.
• Heeft het bestuur geholpen door samen met een bestuurslid een aantal zeer lastige
gesprekken te voeren
• Heeft veel communicatie verzorgd met betrekking tot werving nieuwe trainers.
• Soort van Haarlemmerolie voor het trainerscorps (jeugd)
• Is en passant gaan helpen met assisteren bij trainingen (en volgt nu cursus N 2 toch?)
• Heeft tijdelijk bestuur aangevuld
• Is op alle outdoor competitiewedstrijden van de pupillen ploegleider geweest van 9-17
• Steekt nog steeds tomeloos veel energie in het binden van en alle neuzen dezelfde kant op
krijgen van het trainerskorps bij de jeugd.
Er is een kleine financiële verrassing verbonden aan deze trofee, naast een 'prachtige' wisselbokaal,
een bos bloemen en de overheerlijke domtorentjes. Mark ontvangt de versierselen later op de avond
bij hem thuis, hij kon wegens oppasperikelen niet bij de ALV zijn.
Gerard Heijmans was oprichter van Vitesse en Phoenix. Hij was lange tijd trainer en was altijd op de
baan aanwezig.

10. Bijzondere lidmaatschappen
Jan Zellenrath – Lid van Verdienste
Jan is reeds bij de 450e PanbosCross in het zonnetje gezet door de HLG Groep, deze editie draagt
voortaan zijn naam. Jan is voorgedragen door de HLG groep als Lid van Verdienste en het bestuur
ondersteunt dit voorstel. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Jan Zellenrath als Lid
van Verdienste.
De verdiensten van Jan op een rijtje, vrij geciteerd uit de toespraak van Willem Spee (vz Panhuyscie)
bij de 450e PanbosCross voor Jan Zellenrath. Hierin stonden alle argumenten op basis waarvan dit
bijzondere lidmaatschap is toegekend.
Het is moeilijk de bijdrage van Jan aan de HLG in het algemeen en de PanbosCross in het bijzonder
te overschatten:
• Sinds begin jaren negentig is Jan zowel als loper als vrijwilliger zeer actief geweest. Vrijwel
ononderbroken is Jan op de eerste zondag van de maand aanwezig en is vaak de eerste die er is
en de laatste die vertrekt.
4

•
•

•

•
•

•

Jan is een echte doener en heeft een goed oog voor het werk dat gedaan moet worden, of het nu
gaat om het ophangen van de doeken, het uitzetten en weer opruimen van het parcours, het
inrichten van het Panhuys, Jan staat altijd paraat.
En Jan is natuurlijk Hoofd Tent; wat hebben we veel plezier van onze grote tent, die onder de
deskundige en strakke leiding van Jan bij mindere weersomstandigheden wordt opgericht en aan
het eind van de cross weer wordt opgevouwen. En dat alles volgens het Systeem Zellenrath op de
uitvoering waarvan Jan nauwlettend toeziet.
Want bij alles wat Jan doet is de omschrijving “Pietje Precies” wel van toepassing, en ik gebruik
die omschrijving als eretitel! Een van de voorbeelden daarvan is dat Jan bij de jaarlijkse
voorjaarsschoonmaak van het Panhuys op enig moment met de stofzuiger naar de vliering klimt
en tot in de verste, ook vrijwel onbereikbare hoekjes, het laatste stof verwijderd. Hoe vaak je ook
roept: “Jan, zo is het wel schoon genoeg”, hij vindt altijd nog wel een plekje dat toch even moet
worden aangepakt.
Jan is ook enorm handig en daar hebben we als HLG in al die jaren enorm veel plezier van gehad.
Ons huisje vraagt regelmatig om onderhouden de laatste tijd is er ook aardig gerenoveerd en altijd
is Jan erbij als lid van het klussenteam.
Maar ook buiten de eerste zondag van de maand heeft Jan zich altijd voor het hardlopen ingezet.
Uiteraard als deelnemer (Jan was zijn jonge jaren geen onverdienstelijke lange afstandsloper met
twee marathons en verscheidene halve marathons en 10 km lopen onder de vleugels), maar
vooral ook als vrijwilliger bij onder andere de Singelloop, bij de Pheidipiddesloop en bij de
baanwedstrijden van U-Track.
En tot slot wil ik ook benadrukken dat Jan voor ons ook gewoon een goede vriend is die ook oog
heeft voor wat er buiten het hardlopen speelt en klaar staat voor de medemens. Ook daar geldt:
op Jan kun je altijd rekenen!

Al met al genoeg redenen om Jan Zellenrath Lid van Verdienste van atletiekvereniging U-Track te
maken.

Bob Röell – Lid van Verdienste
Bob is ruim 9,5 jaar actief lid geweest van het bestuur en heeft daarnaast talloze andere activiteiten
als vrijwilliger mee helpen organiseren of hij was er om te helpen. Het bestuur draagt Bob voor om Lid
van Verdienste van de vereniging te worden. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van
Bob Röell als Lid van Verdienste.
De verdiensten van Bob op een rijtje:
• Allerbelangrijkste: Bob is 9,5 jaar actief lid geweest van het bestuur van de vereniging, altijd met
de portefeuille jeugdzaken. In die tijd is de jeugdafdeling enorm gegroeid, met name bij de
pupillen, zijn de activiteiten die we voor de jeugd organiseren toegenomen in aantal en in
deelname. De groep in Leidsche Rijn is ontstaan, eerst als proef en steeds meer als separate
locatie, wel uitsluitend voor de jongere jeugd.
• Bob is altijd bereid te helpen. Maakt niet uit wie of waarmee: Bob helpt!
• Bob was de eerste die begon met de pupillencompetitie samen met zijn zoon Bas. Kijk eens waar
we nu zijn. Alle categorieën hebben een estafetteploeg en nog steeds is hij er als eerste en doet
als laatste de deur dicht! Hoeveel veranderingen, mensen, trainers, ouders en kinderen zijn er al
weer gekomen en gegaan en Bob is er nog steeds!
• Onrust tijdens trainingen in goede banen leiden door zijn aanwezigheid en hij deelt gele kaarten
uit als we dat zo hebben afgesproken.
• Hij doet dat wel allervriendelijkst en met opgewekt gemoed. Niemand kan kwaad worden op Bob,
ook niet als hij iets vervelends doet als gele kaarten uitdelen.
• Heeft vele klussen gedaan voor U-Steck: de stellingkasten passen niet, Bob maakt ze op maat;
we willen een naambord, Bob maakt het in zijn vrije tijd met schuurmachine en lak.
• Zegt hij wel eens nee? Bob notuleert, voert overleg, belt naar de gemeente, handelt.
Ook voor Bob is er meer dan genoeg aanleiding om hem Lid van Verdienste te maken van U-Track.
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Rita Verduin – Lid van Verdienste
De verdiensten van Rita:
• Belangrijkste wapenfeit: Rita is al ruim 9 jaar actief lid van het dagelijks bestuur van de vereniging
als secretaris, daarnaast is ze de laatste twee jaar voorzitter geweest. Een zware vrijwilligerstaak
waarbij het daarnaast voor haar ook zware jaren waren vanwege fysiek ‘ongemak’.
Het was nodig en fijn dat we in die jaren een voorzitter hadden want dankzij haar inzet hebben
een groot aantal zaken toch voortgang geboekt. Ze was ook nog eens kritisch op zichzelf en gaf
zichzelf niet zichtbaar genoeg te vinden. De reactie van Jaap, de huidige voorzitter, daarop: ‘Als
mensen na al je activiteit op sociale media en je eigen blogsite nog steeds niet van @runningrita
hebben gehoord, dan hebben ze onder een steen geleefd.’
• Als secretaris is Rita druk met jubilea, VOG’s, AED/Reanimatietrainingen, kaartjes, fruitmanden en
bloemen (als het bestuur er van op de hoogte is dat er lief & leed te delen is), werk achter de
schermen dat niet wordt gezien, maar wel wordt verricht en gewaardeerd.
• Rita is van 2007 tot en met 2010 voorzitter geweest van de TC (Technische Commissie), die
daarna is opgeheven en is verder gegaan in de Jeugdcommissie voor het jeugddeel en in het LA
Trainersoverleg voor de senioren.
• Van 2010 tot en met 2014 is Rita de drijvende kracht geweest achter onze marathon-klassieker de
Pheidippidesloop.
• Vanaf 2011 zit Rita achter de sociale media knoppen van U-Track: Twitter, Facebook en ook voor
de website schreef ze menig verhaal en onderhoudt ze een aantal vaste pagina’s. Inmiddels zijn
ook anderen actief op onze Sociale Media en hoeft ze dat niet meer in haar eentje te trekken.
• Rita heeft een aantal jurydiploma’s en is menig avond in touw geweest bij de Track Meetings of bij
andere baan- of indoorwedstrijden. Tegenwoordig is ze bij de Track Meetings veelal ‘Social Media
Manager’ en communiceert zich een slag in de rondte.
• Via haar blog runningrita.nl vermaakt ze menig clubgenoot met haar wederwaardigheden, zowel
binnen de atletiek als daarbuiten.
• Ze traint zelf nog steeds bij de HLG groep, deed mee aan Sport Overdag en hoopt ooit nog weer
mee te kunnen trainen met de baangroep.
Ook genoeg aanleiding om Rita Lid van Verdienste te maken van U-Track.

11. Rondvraag en sluiting
Hans Agterberg (afwezig met bericht) heeft het bestuur laten weten dat Stichting ETU Utrecht heeft
besloten om in 2019 alle wedstrijden tegen het gereduceerde tarief van 75 euro per wedstrijd te
verzorgen. Dat zijn dus alle in- en outdoorwedstrijden plus het gebruik van de jurywagen, klok en
Ipicomatten tijdens de Pheidippidesloop (de ploegenchips kosten €1,50 per ploeg). Dit betekent voor
de begrotingen van de organisatieteams dat de wedstrijdkosten iets stijgen.
Rita Verduin: waar zijn de baanatleten dit jaar?
Er zijn geen overige vragen.
Jaap sluit de vergadering om 22:35 uur.

~~~~~~
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