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Bijzondere Ledenvergadering 2021       1 november 2021 
Atletiekvereniging U-Track 
 

Aanwezig:  Eric van der Vlis (trainer HLG en HLG lid), Emiel van Emmerik (baanlid en organisatie-
baanlid), Piet van Zijl (penningmeester en HLG lid), Jaap van der Sijs (voorzitter en 
trainer baan en baanlid), Erik van Holland (boekhouder en baanlid), Ellen Hulsman 
(bestuurslid, ouder jeugdlid), Wout Peters (baanlid), José van Dam (trainer), Willem 
Spee (HLG lid), Jeroen van Rheenen (baanlid), Nashwan Damman (baanlid), Karola 
Mulder (verenigingsmanager), Nico Landman (trainer), Peter van den Broek (baanlid, 
secretaris), Paul de Ridder (baanlid), Alex Chan (jeugdcoördinator).– 15 leden. 

   
Afwezig (met bericht): Edward Tol (HLG lid), Wilco Machielse (HLG lid), ), Ed Geerlings (ledenadmi-

nistrateur en baanlid), Joost Gijsbers (baanlid en bestuurslid), Bart ter Huurne (be-
stuurslid, baanlid en ouder jeugdlid), Hans Blaauwbroek (baanlid).  

 
Notulen: Peter van den Broek, 10 november 2020 - DEFINITIEF 
 

 
 
1. Opening 
Jaap van der Sijs (voorzitter) heet iedereen welkom en opent de vergadering om 20.45 uur.   
 

2. Agenda  
3. Begroting 2022 en contributies 2022 
4. Oproep leden te vormen sponsorcommissie 
5. Aankondiging Verkiezing trainer van het jaar 
6. Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 
7. Rondvraag 
8. Sluiting BLV 

 

3. Begroting en contributies 2022 
 
Piet van Zijl licht de begroting 2022 toe. Mede vanwege corona hebben mensen minder kunnen trai-
nen, daarom voorstel om geen contributie te verhogen. Daarmee is er wel een heel krappe begroting. 
Het is passen en meten om deze sluitend te krijgen. Een aantal posten is krapper begroot dan voor-
gaande jaren, zoals cursussen, kleding.  
 
Gebaseerd op de  geprognosticeerde resultaten over 2021 met aanpassingen als gevolg van: 

• bijstelling trainersvergoedingen 

• toename van de energiekosten 

• einde belemmeringen als gevolg van Corona 

• extra inkomsten en uitgaven als gevolg van het TOP-project (runningteam en talentenplan). Dit 
project loopt tot 1 september en moet zich in die tijd bewijzen. De begroting gaat uit van continue-
ring van het project 

 
Voor glasvezel gaat het om (eenmalige) aanlegkosten. Een aantal kosten is nu afzonderlijk begroot. 
Die zaten daarvoor bij algemene kosten. Er is onderscheid tussen energiekosten baan en energiekos-
ten U-steck/Panhuys. Verenigingsmanager is op andere wijze begroot t.o.v. andere jaren. Een bij-
drage aan de voorziening ten behoeve van het verenigingsmanagement van € 15.000. 
De begroting wordt sluitend gemaakt, doordat het dekkingstekort wordt opgevangen door vrijval van 
de helft van de oorspronkelijke bestemmingsreserve 'versterking structuur vereniging' 
Het zal een uitdaging zijn om meer inkomsten te genereren, met name door sponsoring. 
 
N.a.v. vraag Emiel geeft Piet aan dat het verschil in trainersvergoeding met andere verenigingen in 
een aantal stappen wordt ingelopen in de komende jaren. 
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Nashwan vraagt of er een maximum zit op het aantal jeugdleden in relatie tot het aantal trainers. Alex 
en Karola geven aan dat zolang er nog trainers te vinden zijn en er ruimte is op de locaties, dat niet 
het geval is. Amaliapark zit vol. Maarschalkerweerd heeft nog ruimte. Er is enige regie o.b.v. toelating 
aantal proefleden. Een eerdere ledenstop is opgeheven. 
Willem vraagt zich af of het niet heel wankel is om dit alleen in handen van de jeugdcoördinator te ge-
ven. Jaap geeft aan dat Alex dit doet in overleg met Bart (Technische commissie/bestuur) en Karola.  
In antwoord op vraag Jeroen geeft Piet aan dat de jeugdactiviteiten niet door de financiële ruimte 
worden begrensd, maar door het aantal jeugdtrainers. 
Willem vraagt of er voorzien is in dekking voor nieuwe kleding. Karola geeft aan dat dit budgetneu-
traal gebeurt en daarmee geen deel uitmaakt van de begroting.  
Nashwan is benieuwd onder welke begrotingspost de website valt. Erik: de beheerskosten vallen nu 
onder algemene kosten.  
In antwoord op vraag Paul geeft Jaap aan dat onder de zaalhuur Galgenwaard en Amaliapark vallen. 
Wout wil weten of er verschil is in contributie afhankelijk van gebruik leden. Jaap: in beginsel niet. El-
len: wel in bestuur discussie over Talentprogramma geweest. Dat is nu omgekeerd: zoeken naar extra 
inkomsten door sponsoring, met bijdrage van atleten zich daarvoor in te zetten. 
De complimenten van Willem voor penningmeester en boekhouder om deze begroting sluitend te ma-
ken, krijgt instemming van de aanwezigen. 
 
Piet verzoekt de leden om niet alleen in te stemmen met de begroting, maar ook een automatische 
jaarlijkse inflatiecorrectie in de komende jaren. Dit roept discussie op bij een deel van de aanwezigen. 
Zij geven er de voorkeur aan om, net zoals nu, een voorstel voor begroting en contributie te krijgen, 
met daarbij te maken keuzen. En niet bij voorbaat al instemming te geven aan deel van die keuzen. 
Piet wenst expliciet te benadrukken dat voor 2022 bewust gekozen is voor het niet verhogen van de 
contributie, ook niet voor inflatie. Maar dat het onvermijdelijk is dat de komende jaren wel te gaan 
doen. 
 
 
Er wordt gestemd: alle aanwezige leden (15) zijn akkoord met de begroting 2022 en met het voorstel 
de contributies niet te wijzigen. 
 

4. Oproep sponsorcommissie 
Het bestuur roept kandidaten op voor een te vormen sponsorcommissie. Dit kunnen leden zelf zijn of 
mensen uit hun netwerk die kunnen helpen bij het op poten zetten van een sponsorbeleid en de uit-
voering daarvan. Voor de continuïteit en uitbouw van een aantal (nieuwe) activiteiten zijn extra midde-
len nodig (zoals het Talentprogramma en Runningteam). De indruk is dat U-Track interessant kan zijn 
voor potentiële sponsors. Verder kan de commissie andere mogelijkheden voorstellen om inkomsten 
te genereren, zoals ‘Vrienden van …’, clinics op de baan (willem). 
 
Willem: zet deze vraag graag uit in de HLG. Is er een profiel? Karola: we komen daarmee en gaan 
die ook in de nieuwsbrief zetten. Karola/Jaap 1e aanspreekpunt. We willen nog dit jaar een start ma-
ken. Piet: roept op om mensen vooral persoonlijk te benaderen. Nashwan: oproep ook via app-groe-
pen/sociale media. 

 
5. Aankondiging Verkiezing trainer van het jaar 
Ellen Hulsman geeft aan dat er een wisseltrofee komt voor Trainer van het jaar. Voor het eerst over 
2021. Start met uitkomen nieuwsbrief. Thematische keuze trainer: verbinden/samen. Formulier bij 
nieuwsbrief: korte motivatie. Keuze niet o.b.v. meeste stemmen, maar motivatie wie meest verbin-
dend. Bestuur is jury. Uitreiking/bekendmaking tijdens nieuwjaarsreceptie.  
 

6. Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 
Jaap: deze is zaterdag 22 januari 2022 bij Panhuys te Zeist. 
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7. Rondvraag 
 
Jeroen: idee om vanuit U-Track andere trainingsprikkels te geven in aanvulling op de goede trainin-
gen die er nu al zijn? Bv. oud-olympiërs een clinic of lezing te laten verzorgen. Jaap: Zeker een idee, 
dat deels (in verleden) al is gebeurd. En dit kan breder getrokken worden. Binnen de vereniging zijn 
ook mensen die iets over kunnen brengen naar andere atleten. In de nieuwsbrief komt een oproep 
aan mensen om met verdere ideeën, wensen, suggesties en mogelijke bijdragen te komen. Jeroen 
geeft aan zich wel in te willen zetten om dit verder te helpen. 
Nashwan stelt voor intern tussen de verschillende loopgroepen meer integratie en uitwisseling tot 
stand te brengen. Jaap geeft aan dat dat thematisch zou kunnen. 
 
Wout: heeft het laatste jaar meer sportactiviteiten gefotografeerd, o.a. Pheidippidesloop. Hij is bereid, 
mogelijk met iemand anders, de ‘huisfotografie voor U-Track’ te willen verzorgen. Karola zal hem in 
contact brengen met een mogelijke kandidaat. 
Willem wijst op mogelijke privacy-aspecten (AVG). Ellen geeft aan hier mee bezig te zijn. Daar zal 
komende periode meer informatie over gegeven worden: aan leden en aan anderen, zoals trainers, 
over hoe om te gaan met persoonlijke gegevens, beeldmateriaal, etc. 
 
 

8. Sluiting vergadering 
Verder niets meer aan de orde zijnde, dankt Jaap de aanwezigen en sluit de vergadering om 22:00 
uur. 
 
 

 
 


