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Bijzondere Ledenvergadering 2020      10 november 2020 
Atletiekvereniging U-Track 
 

Aanwezig:  Eric van der Vlis (trainer HLG en HLG lid), Ed Geerlings (ledenadministrateur en baan-
lid), Paul Dijkstra (HLG lid), Mark Molenaar (jeugdcie, jeugdtrainer, ouder jeugdlid), 
Emiel van Emmerik (baanlid en organisatiebaanlid), Jan Fluit (ouder jeugdlid), Joost 
Gijsbers (baanlid), Peter Pesch (baanlid), Piet van Zijl (penningmeester en HLG lid), 
Bart ter Huurne (bestuurslid, baanlid en ouder jeugdlid), Rita Verduin (secretaris en 
HLG lid), Jaap van der Sijs (voorzitter en trainer baan en baanlid), Sebastiaan Durand 
(wedstrijdleider, webmaster, IT backbone), Bob Röell (jeudgcommissie), Erik van Hol-
land (boekhouder en baanlid), Hans Blaauwbroek (baanlid en stuurgroep HUP), Je-
roen de Recht (stagiair jeudgtrainingen), Jan Pieter Stam (trainer), Josien van de 
Velde(MiLa lid), Christijn Hesselink (jeudgtrainer) – 21 leden. 

   
Afwezig (met bericht): Edward Tol (HLG lid), Josée Hansen (HLG lid), Walter Ritmeijer (baanlid), 

Wilco Machielse (HLG lid), Willem Spee (HLG lid). 
 

Notulen: Rita Verduin, 10 november 2020 – DEFINITIEF (onder voorbehoud van goedkeuring 
door de ALV 2021) 

 

 
 
1. Opening 
Jaap van der Sijs (voorzitter) heet iedereen welkom en opent de online vergadering om 20.00 uur.   
 

2. Agenda  
3. Begroting 2021 
4. Contributies 2021 
5. HUP 
6. Vrijwilligersbeleid 
7. Wintertrainingen en corona 
8. Rondvraag 
9. Sluiting BLV. 

 

3. Begroting 2021 
 
Inkomsten 
Piet van Zijl licht de begroting 2021 toe. Vooraf: er is voorzichtig begroot, enerzijds vanwege de co-
ronacrisis en anderzijds omdat Piet nog maar kort penningmeester is.  
Bij de inkomsten valt op: lagere inkomsten bij de contributies. Dit is gedetailleerd begroot omdat alle 
kortingen eraf zijn gehaald, bijvoorbeeld alle leden die geen contributies betalen (vanwege allerlei legi-
tieme redenen). De wedstrijden zijn ook voorzichtig begroot, ook vanwege corona. 
 
Hans Blaauwbroek: contributies bij de jeugd zijn 10K lager, kan dat worden toegelicht? Antwoord: Er 
zijn jeugdleden doorgestroomd naar de senioren en er zijn jeugdleden minder lid. Het is een moment-
opname. Ed Geerlings heeft niet het idee dat er grootschalige afname is van leden. Piet van Zijl: op 
een begroting maakt het niet zo veel uit. Christijn Hesselink: er komen veel minder jeugdleden naar 
de trainingen en voorheen nam ik dan contact op, maar nu heb ik veel minder overzicht en ga ik er 
niet achteraan. Mark Molenaar: ik vind het fijn als doorgegeven wordt als kinderen opzeggen. 
 
Ed Geerlings: Atletiekuniebijdrage: inkomsten en uitgaven buiten de boeken houden, AU alleen van 
de niet-betalende leden zien als uitgaven. 
Emiel van Emmerik: jaarrekening uit 2019 loopt ongeveer gelijk met deze begroting. Dus leden blij-
ven ongeveer gelijk.  
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Jan Fluit: is er inzicht waar je op uit komt aan het eind van dit jaar? Nee, dat is nog niet inzichtelijk 
door de wisseling van de wacht op gebied van penningmeester en boekhouder.  
 

Uitgaven 
Hier heeft Piet ook voorzichtig begroot. De begroting van 2020 is ongeveer gelijk aan die van 2021. 
De uitgaven komen uit boven de inkomsten, we hebben een tekort van 3.269 euro. Hans Blaauw-
broek: is de functie van trainerscoördinator wel ingevuld? Ja, dat wordt Alex Chan, hij start binnen-
kort. Ed Geerlings: ik zou de kosten van AU helemaal niet opnemen, alleen de kosten van de functie-
leden en ereleden. Jaap wil het liever laten zien.   
Hans Blaauwbroek: er is een tekort van bijna 3.300 euro. Is dat eenmalig? Piet verwacht van wel. Er 
is voorzichtig begroot met de inkomsten. 
 
Jan Fluit: er kan een schriftelijke toelichting worden gegeven.  
Jan Pieter Stam: algemene kosten en bankkosten, die staan er twee keer in. De algemene kosten is 
veranderd omdat de bankkosten zijn ervan afgesplitst. 23. Schoonmaak en energie: dit zijn kosten 
voor de baan en 38. Energiekosten zijn kosten voorn U-Track. Sommige veranderingen zijn veroor-
zaakt door de wisseling van ClubWebWare naar AllUnited. We gebruiken nu de indeling van AllUnited.  
Sebastiaan Durand: we zouden dit anders boekhouden. We moeten de algemene kosten eigenlijk 
meer uitsplitsen. 
 

4. Contributies 2021 
Piet: we willen de contributie gelijk houden voor leden en het verlies in de begroting laten compense-
ren door de vrijval van de reservering voor corona die is genomen bij de jaarrekening 2019. 
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Contributies 2021 (dezelfde bedragen als voor 2020), exclusief basisbijdrage Atletiekunie en wed-
strijdlicentie (prijzen 2021 zijn nog niet bekend): 

 

• pupillen = 187 (hierbij is 10 euro inbegrepen voor inschrijving aan wedstrijden) 

• junioren C/D = 187 

• junioren A/B = 199 

• senioren baan = 205 

• studenten = 160 

• HLG en wandelen = 122 

• sport overdag en baan senioren - 10 rittenkaart = 50 

Toelichting op de contributietabel (p. 2) 

1) Bij aanvang van het lidmaatschap worden alleen de halve maanden dat men lid is in rekening ge-
bracht. Het gefactureerde bedrag van de U-Track contributie kan zal in dat geval een gedeelte van het 
kwartaalbedrag zijn. 

2) De Atletiekuniecontributie wordt in het eerste kwartaal gefactureerd. Vanaf 1 oktober t/m 31 decem-
ber 75% korting op de Atletiekuniecontributie. 

3) Voor junioren en pupillen A,B,C is deelname aan de baancompetitie verplicht, voor minimaal twee 
van de drie wedstrijden. Deze competitiewedstrijden vinden plaats in de periode april-juni. Daarom 
hebben zij ook een verplichte wedstrijdlicentie. Daarnaast zijn er nog meer wedstrijden waar aan mee-
gedaan kan worden, bijvoorbeeld de crosscompetitie en de indoorwedstrijden in Sportcentrum Gal-
genwaard. Deelname hieraan is op vrijwillige basis en voor junioren zijn daar per wedstrijd extra kos-
ten aan verbonden. Contributie voor minipupillen, pupillen en junioren C,D is inclusief € 2,50 per kwar-
taal voor deelname aan wedstrijden. 

4) Senioren en masters kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie. Voor deelname aan baan- of indoor-
wedstrijden is een licentie verplicht. Voor deelname aan wegwedstrijden is een licentie niet verplicht, 
maar doorgaans wordt wel korting gegeven op het inschrijfgeld. Ook worden alleen licentiehouders in 
het wedstrijdklassement opgenomen. Volgens het Atletiekunie reglement wordt een atleet master als 
deze de leeftijd van 35 jaar bereikt. Veel wedstrijden hebben een apart klassement voor masters. 

5) Niet langer mogelijk. 

6) Baanleden trainen op de atletiekbaan in Maarschalkerweerd. 

7) Studentleden zijn baanleden die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden 
moeten zelf aangeven dat ze student zijn en een foto van de collegekaart mailen naar de ledenadmini-
statie.  

8) HLG-leden trainen in het Panbos.  

Administratiekosten eerste inschrijving 10,00. 
 
Er wordt gestemd: alle aanwezige leden (21) zijn akkoord met de begroting 2021 en met het voorstel 
de contributies niet te wijzigen. 

 
5. HUP 
Hans Blaauwbroek geeft aan dat HUP ernstig te lijden heeft van corona. Er is een materiaalvoorstel 
gedaan vanuit de Stuurgroep, daarover zou een gesprek plaatsvinden met Sebastiaan en Iris Steve-
rink. Bij de Stuurgroep heeft wel de indruk dat de samenwerking heeft niet altijd de hoogste prioriteit 
van de besturen van de drie verenigingen. Dit is een punt van zorg. 

mailto:ledenadmin@u-track.nl?subject=collegekaart
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Voor de jeugd zijn mooie plannen gemaakt, maar dat is door corona helemaal in het water gevallen.  
De studenten: daar is de groep studenten van Phoenix zelf op afgehaakt. 
 
Christijn: ik heb begrepen dat het materiaal een soort van stil ligt omdat U-Track niet op Overvecht 
aanwezig is. Het uitlenen van materiaal aan ROC’s levert wel veel beschadigd materiaal op.  
Mark Molenaar: waarom zijn de studenten afgehaakt? Hans: door wisseling van de wacht in de stu-
dentengroep. Ed Geerlings: wij hebben een stuk of 10 of 12 studenten. Christijn: de jeugdtrainers 
gaan er nu voor, nu vallen de besturen stil. Het is in ieder geval mooi dat de jeugdtrainers elkaar op-
zoeken.  Jaap bevestigt dat dit het geval is, ook door bestuurswisselingen en corona slurpt veel tijd op 
en we zijn maar met vieren. Bij de nieuwe voorzitter van Hellas is er minder enthousiasme voor HUP. 
Dit haalt de energie er wel uit.  
 

6. Vrijwilligersbeleid 
Jaap we hebben recent een toelichting gehad van Walter Ritmeijer in het bestuur over de manier 
waarop het was geregeld bij AV’23. Nu gaan hij en Paul Dijkstra een voorstel maken. Zij willen begin-
nen bij een aantal trainers om te peilen waarvoor draagvlak bestaat. Een andere suggestie is: ieder-
een doet vrijwilligerswerk en als je dat niet wilt, kun je vrijwilligerswerk afkopen.  
 
Joost Gijsbers en Hans van Megen: hebben zich opgegeven toen er werd gevraagd om jeugdtrai-
ners, en daar is niets mee gedaan. Dat is reuze jammer. Mark Molenaar: ik ben er direct enthousiast 
voor. Daar moeten we meer mee doen. Als we vrijwilligers zoeken, moeten we daar wel zorgvuldig 
mee omgaan. Mark biedt aan Alex daarbij te helpen.  
 
Bij HUP staat dit ook op de agenda.  
 

7. Wintertrainingen en corona 
Bij aankomst bij de trainingen is er groepsvorming, dat kan een probleem zijn. Bij Phoenix is de oplos-
sing door individueel te trainen en te trainen op bepaalde tijdsloten te werken. 
 
Joost Gijsbers: ik wilde alle mensen die betrokken zijn bij het vormgeven van de huidige trainingen 
een compliment geven. Hans beaamt dit. 
 
Eric van der Vlis: bij de HLG gaat het trainen in tweetallen goed, maar je moet je niet profileren als 
vereniging, dus groepsvorming moet worden voorkomen. Als er boetes komen, moeten ze individueel 
zijn en niet voor de vereniging. 
 
Jan Fluit: wordt niet voorgeschreven door de gemeente of AU hoe je corona inregelt. Jaap: nee, je 
moet dat als vereniging bepalen. 
 
Rita Verduin: we moeten samen met andere verenigingen optrekken bij de uitwerking van de corona-
maatregelen en niet per club regelen. We hebben daar een verantwoordelijkheid in en we missen Ka-
rola (een aantal weken ziek wegens corona) die vanzelfsprekend zaken regelt.  
 
Ed Geerlings: leden zoeken altijd de grens op. Ik vind dat het nu goed gaat.  

 
7. Rondvraag 
Jan Fluit: in het AD Utrechts Nieuwsblad stond een artikel over Trajectum, een topsport initiatief voor 
top sport. Kan U-Track daarbij? U-Track heeft geen topsportoverleg. Jaap probeert ertussen te ko-
men. Jack heeft topsportplannen en als bestuur steunen wij daarin. 
 
Rita Verduin: Wat doen we met de Nieuwjaarsreceptie? Zouden we iets digitaals kunnen doen? La-
ten we even afwachten hoe het met corona gaat. Suggestie Mark: samen toasten op het nieuwe jaar. 
Datum communiceren: in principe zondag 9 nieuwjaarsreceptie. Bestuursvergadering in december. 
Daarna komt het bestuur erop terug. 
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Mark Molenaar: we doen waanzinnig veel en we hoeven niet aan alles mee te werken. Het initiatief 
mag ook weleens van een ander komen. 
 

8. Sluiting vergadering 
Jaap sluit de vergadering om 21:35 uur. 
 

 
 

 
 


