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Algemene Ledenvergadering 2020       26 mei 2020  
Atletiekvereniging U-Track 
 

Aangemeld: Rita Verduin, Ed Geerlings, Norma Aarts, Hans Blaauwbroek, Gustave Pol, Bart ter 
Huurne, Jaap van der Sijs, Karola Mulder, Jack van der Walle, Mark Molenaar, Tjeerd 
Oppedijk, Robin van der Zon, Will Kolenbrander, Alewijn Verboon, Jolande Geelhoed, 
Eric van der Vlis, Piet van Zijl, Wilco Machielse, Paul Dijkstra, Marc van den Heuvel, 
Nico Landman, Emiel van Emmerik, Sebastiaan Durand, Ferdinand de Haan, Patrick 
Schoo, Ton Wagenvoort, Bob Röell, Peter Kootstra, Maarten van der Worp, Boet 
Hoitink, Anyk Warmerdam, Børjen Cijs, Sari Wolters, Alex Chan, Leontien Ridder, 
Joost Gijsbers.  

 
Afwezig (met bericht): Willem Spee, Susan Schreefel (ouder Anna van Ommeren), Edward Tol, 

Jacob Rink, Erik van Holland, Josée Hansen, Marleen van de Wouw, Emiel 
Steinbrück, Cees Jansen, Jan Pieter Stam, Barbara Kleene, Rob van Eerde, José van 
Dam, Jan Vlooswijk, Mariet Vlooswijk, Helma Goedings, Stijn Mijnen. 

 
Notulen: Rita Verduin – CONCEPT2 
 

 
 
1. Opening 
Jaap van der Sijs heet iedereen welkom en opent de online vergadering om 19:35 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.  
 

2. Mededelingen 
Jaap legt de do’s en don’t uit voor deze online vergadering. Er zijn 35 deelnemers. 
 

3. Notulen ALV en BLV 2019 
De notulen van de ALV 2019 en BLV 2019 worden ter kennisgeving aangenomen. 

 
4. Jaarverslagen 2019 
Bestuursverslag: Jaap licht het bestuursverslag toe.   
 

1. Terugblik over het afgelopen jaar. We zijn bezig geweest de structuur van de vereniging 
toekomstbestendig op te zetten. Verder was er aandacht voor Amaliapark. De knelpunten 
rond organisatie van de jeugdtrainingen uit 2018 zijn goeddeels opgelost; het werken met 
zelfsturende teams werkt naar behoren. 
 

2. Toekomstgericht: er zijn/blijven uitdagingen in coördinatie van allerlei trainingen en van beleid. 
De volgende onderwerpen vragen de aandacht:  
 

a. communicatie in de verenging 
b. handhaving van beleid 
c. inzet van vrijwilligers 
d. verdergaande samenwerking tussen de drie Utrechtse atletiekverenigingen (HUP). 

 
De overige jaarverslagen zijn ter kennisname aangenomen. Er zijn geen aanvullingen. 

 

5. Verslag penningmeester 2019 en controle kascommissie 2019 
Alle aangemelde leden hebben de jaarcijfers 2019 per email ontvangen. Myrthe Bouman licht de 
balans toe en loopt door een aantal posten die worden toegelicht. 
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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. 
De reserveringen zijn met in totaal 6.000 EUR verhoogd (verdeeld over de verschillende 
reserveringsposten). Deze zullen in de toekomst onder andere worden besteedt aan het inrichten van 
de organisatie van U-Track (bijvoorbeeld voor een trainerscoördinator en een vrijwilligerscoördinator). 
Daarnaast is er voor dit jaar is een voorziening getroffen van 5.000 EUR voor inkomsten die we 
mislopen vanwege de Coronacrisis. 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 PanbosCross zijn iets hoger uitgekomen dan begroot, 
waarvoor complimenten voor de Cross-organisatoren Marleen van de Wouw en Gerda 
Abcouwer (beide afwezig) en de andere organisatoren. De opbrengsten van de Track Meetings 
zijn wat lager uitgekomen, voor toelichting wordt doorverwezen naar het verslag van de 
Trackmeetings. De opbrengsten van de Pheidippidesloop vielen tegen, door een kleiner aantal 
deelnemende teams en het niet toekennen van een subsidie door de gemeente Utrecht. 

• Overige: de overige inkomsten waren iets lager, doordat er geen cursus is georganiseerd voor de 
Utrecht Marathon voor het eerst in 2019. Bij de andere overige inkomsten zijn verder geen 
opmerkelijke dingen gebeurd. De Grote Clubactie was dit jaar weer succesvoller dan begroot.  

Kosten 

• Wedstrijden: de kosten voor de wedstrijden zijn hoger uitgekomen, omdat er voor de 
Pheidippidesloop extra materiaal moest worden gehuurd om het parcours af te kunnen zetten 
omdat sponsor KWS zich terugtrok. Zij hebben de Pheidippidesloop meer dan 15 jaar gesponsord 
in natura: we mochten hun spullen pro deo gebruiken. 

• Trainers: de kosten voor de jeugdtrainers zijn lager uitgekomen dan het budget. Dit komt doordat 
er op dit moment een tekort is aan jeugdtrainers. De kosten voor seniorentrainers zijn volgens 
budget. Het opleidingsbudget is niet volledig besteed. Dit was wel de planning. Er was een bedrag 
van 1.500 EUR gereserveerd voor de opleiding van een trainer. De betreffende trainer heeft 
besloten daar geen gebruik van te maken (hij heeft de opleiding wel gevolgd). Ook voor de 
overige kosten voor trainers was een bestemming, namelijk nieuwe winterjassen. Een proefdruk 
en passessie duurde helaas zo lang, dat de temperatuur buiten helaas niet meer geschikt was 
voor een winterjas. Het bestellen van de winterjassen is nu uitgesteld tot het najaar van 2020.   

• Ondersteuning: er is een regeling met Phoenix en Hellas voor het werkgeverschap van de 
verenigingsmanager. In 2019 is zij niet bij U-Track in loondienst geweest. De kosten zijn daarom 
opgenomen als reservering. Deze reservering zal in 2020 en 2021 worden gebruikt. In deze jaren 
zal zij voor een periode in dienst zijn bij U-Track. Het budget voor de trainerscoördinator is 
opgenomen als reservering. Het bedrag is niet gebruikt in 2019, maar zal in de komende jaren 
worden gebruikt om de gaten in de organisatie op te vullen.  

• Baanhuur: de baanhuur outdoor is iets duurder uitgevallen. Dit komt doordat we meer uren op de 
baan huren, bijvoorbeeld de baan in Leidsche Rijn en Maarschalkerweerd op zondagochtend voor 
de masters. De huur voor de indoorfaciliteiten is netjes binnen de begroting gebleven.  

• 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: de hoge wifi kosten delen we inmiddels met Phoenix, SVDU en de Cricketvereniging. 

• Overige kosten (algemeen): de overige algemene kosten zijn hoger dan begroot, dit komt onder 
andere door het nieuwe boekhoud- en ledenadministratiesysteem, wat duurder is dan het vorige 
systeem, waardoor meer kosten onder deze rubriek worden geschaard. 
 

De leden van de kascommissie: Piet van Zijl en Eric van der Vlis hebben op 18 mei 2020 de 
kascontrole uitgevoerd. Hun verslag is meegenomen in de Jaarverslagen 2019 waarvan een ieder al 
kennis heeft kunnen nemen.  
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Aanbevelingen kascommissie: 
 

• ASN rekening: voor deze spaarrekening zijn de huidige autorisaties niet goed geregeld, dit 
moet zo snel mogelijk worden aangepast.  

• Er waren geen achterstallige contributies per de jaar-ultimo, dat is een knappe prestatie van 
de penningmeester en ledenadministratie. 

 
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.  
 
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: Hans 
Blaauwbroek (baanatleet). Hij zal samen met Eric van der Vlis (trainer en lid HLG) de kascontrole 
voor het komende jaar doen. 
 

6. Samenstelling bestuur 2020 
Het bestuur 2019 was als volgt samengesteld: 

Jaap van der Sijs = voorzitter  
Myrthe Bouman = penningmeester 
Rita Verduin = secretaris 
Norma Aarts = bestuurslid algemeen 
Ferdinand de Haan = bestuurslid Jeugd 
Bart ter Huurne = bestuurslid Jeugd 

. 
Het bestuur 2020 is als volgt samengesteld: 

Jaap van der Sijs = voorzitter 
Piet van Zijl = penningmeester 
Rita Verduin = secretaris 
Ferdinand de Haan = bestuurslid jeugd  
Bart ter Huurne = bestuurslid jeugd. 
 

Myrthe treedt af als penningmeester en Norma treedt af als bestuurslid Algemeen. Piet van Zijl heeft 
zich verkiesbaar gesteld als penningmeester. De boekhouding zal worden uitgevoerd door Erik van 
Holland (heeft zich afgemeld voor deze vergadering). 
 
Resultaten online stemming (helaas konden niet alle aanwezigen bij het online formulier, maar er is 
een ruime meerderheid/unanimiteit, bestuursleden hebben niet gestemd). 
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7. Corona inspanning U-Track 
Door de coronamaatregelen is er twee maanden geen training gegeven. Het bestuur legt uit dat er op 
dit moment nog onzekerheid is over de financiële consequenties van de lockdown en stelt voor dat er 
vooralsnog geen teruggave van contributies wordt gedaan. 
 

 
 

8. Organisatie van de vereniging 
 

 
 
Jaap geeft een toelichting op bovenstaande sheet. De rood omcirkelde vlakken (niet de ovalen) geven 
de organisatieonderdelen aan waar momenteel of al heel lang knelpunten zijn rond de inzet van 
vrijwilligers. 
 
Daarna legt Jaap 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. 
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Vraag Hans Blaauwbroek: zie je hier combinaties mogelijk met HUP initiatieven? Jaap antwoordt dat 
vooral technische zaken goed gedeeld kunnen worden, maar dat laat onverlet dat we de eigenheid 
van onze eigen club wel moeten behouden in ieder geval nu nog. 
 
Eric van der Vlis vindt het goed dat er gebouwd wordt op de bestaande structuren en dat past in dit 
voorstel.  

 
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), Mark 
Molenaar (2019). 
 
Het komende jaar gaat de bokaal naar: Alex Chan. 
 
Wij citeren delen uit het juryrapport:  

• Een en al positieve energie in de jeugdcommissie en naar zijn jonge atleten 

• Altijd bereid hulp te verlenen, zoals bij de PanbosCross waar hij de warming-up doet en de 
website heeft gemaakt en onderhoudt 

• Bleef positief ondanks zijn ernstige blessure van eind vorig jaar 

• Functioneert als een soort van Haarlemmerolie voor alle jeugd 

• Steekt zijn tomeloze energie voor een belangrijk deel in U-Track en daar zijn we enorm blij 
mee en dankbaar voor. 

 
Er is een kleine financiële verrassing verbonden aan deze trofee, naast een 'prachtige' wisselbokaal. 
Alex ontvangt de versierselen later bij hem thuis. (N.B. Alex was zelf de tegenstemmer.) 
 
Gerard Heijmans was oprichter van Vitesse en Phoenix. Hij was lange tijd trainer en was altijd op de 
baan aanwezig. 
 

 
 

11. Rondvraag en sluiting 
Wilco Machielse geeft aan dat de website vernieuwd zou moeten worden. Jaap antwoordt dat het stil 
is komen te liggen, voornamelijk door gebrek aan vrijwilligers met technische website-bouw know-how.  
 
Jack van de Walle (trainer URT) is voorstander van de fusie met de twee andere Utrechtse 
verenigingen. We blijven doormodderen binnen de verenigingen. Jack: ‘Ik ben uitgesproken 
voorstander van dat we verder gaan om de toekomst van de atletiek zeker te stellen.’ Jaap stelt voor 
om een keer ik gesprek te gaan met Jack. 
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Jolande Geelhoed geeft aan dat er een fusie is geweest van een aantal basketbalverenigingen in 
Utrecht en dat dat heel goed heeft uitgepakt. Haar man kan worden gevraagd zijn ervaringen daarover 
te delen. 
 
Er zijn geen overige vragen.  
 
Jaap sluit de vergadering om 21:35 uur. 
 
 
Bijlage: uitslag ClubQuiz via MentiMeter. 

 
~~~~~~ 
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