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I. JAARVERSLAG BESTUUR 2021 
 

ALGEMEEN 

Samenstelling bestuur in 2021: 
Voorzitter   : Jaap van der Sijs 
Penningmeester  : Piet van Zijl 
Secretaris   : Rita Verduin (tot 11 mei) | Peter van den Broek (vanaf 11 mei)  
Lid (Algemeen) : Ellen Hulsman (vanaf 11 mei, portefeuille projecten);  

  Joost Gijsbers  (vanaf 11 mei, portefeuille vrijwilligers, 
  website/ICT), Tomas Weijters (vanaf 11 mei, portefeuille 
  vrijwilligers) 

Lid (Jeugd)   : Bart ter Huurne 
 
Ondersteuning: 
Ledenadministratie  : Ed Geerlings 
Boekhouding   : Erik van Holland 
Verenigingsmanager  : Karola Mulder 
        
 
 
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, financiën, ledenadministratie) 

• Verantwoord financieel beleid 

• Werkgeversrol voor de Verenigingsmanager en de Combinatiefunctionaris 

• Leden stimuleren om actief te zijn in organisatie, jury, trainerscursussen etc. 

• Verenigingsbrede activiteiten en evenementen entameren 

• Zorgdragen voor een (blijvend) goede sfeer in de vereniging 

• Monitoren en stimuleren van de samenwerking met Hellas en Phoenix (o.a. in HUP) 

• Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten. 
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ONTWIKKELINGEN IN HET JAAR 2021 

Beste mede-leden, ouders en verzorgers, 

 

Ook 2021 werd gedeeltelijk beheerst door Covid. U-Track is dankzij de inzet van vele leden 

met vlag en wimpel door dit afgelopen jaar gekoerst. Om mensen betrokken te houden 

werden online bijeenkomsten en trainingen georganiseerd. Voor wie overdag in de 

gelegenheid was gingen op verschoven uren alle trainingen zoveel mogelijk door. Dat 

betekende dat ook trainers tijd moesten vrijmaken en beschikbaar stellen tijdens uren 

overdag. In de tijd waarin meer was toegestaan werden in recordtijd allerlei activiteiten zoals 

de Panbos Boscross, de Pheidippidesloop en Trackmeetings weer opgestart. Hierdoor bleef 

U-Track een groeiende en bloeiende vereniging. Ik denk wel dat we, voor zover dat nog niet 

gebeurt, aandacht moeten hebben voor de leden waarmee de band door o.a. Covid losser is 

geworden. 

 

Binnen U-Track zijn ook mensen ons ontvallen of leden waar het niet goed mee gaat. Anne 

Weyers wordt binnen de club herdacht met de Anne Weyers Memorial Cup die voor 2021 is 

uitgereikt tijdens de online nieuwjaarsbijeenkomst van 2022. Daarnaast zijn er leden die te 

maken hebben met ziekte en tegenslag. Wat mij opvalt, en ik hoop dat iedereen dat zo 

beleeft, is dat er direct een cirkel rondom die leden ontstaat die steunt biedt. Zonder iedereen 

gelijk te willen noemen wijs ik op het prachtige vriendenboek voor Jan Vlooswijk (op 

aanvraag digitaal in te zien).  

 

Kortom, we zijn  een vereniging van mensen samen met mensen. Er worden geweldige 

prestaties geleverd op kampioenschappen en wedstrijden, leden verbeteren zichzelf of 

houden hun conditie succesvol op peil. Dit doen we allemaal met veel gezelligheid, 

medeleven, samen naar wedstrijden en evenementen te gaan, vriendschappen te sluiten en 

aandacht te hebben voor ieders prestatie en welzijn. Kortom: dit is U-Track, wees er trots op! 

 

Namens het bestuur, 

Jaap van der Sijs 
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II. LEDENADMINISTRATIE 
 

OVERZICHT LEDENAANTAL  

Het aantal jeugdleden is flink gegroeid. Maarschalkerweerd is na de daling van het vorige 

jaar nu weer sterk gegroeid. Amaliapark is zoals voorgaande jaren verder gegroeid. Het U-

Track Running team is iets afgenomen en de Lange afstand groep iets toegenomen. De rest 

is vrijwel gelijk gebleven. Het verloop is zoals elk jaar groot, 111 leden zijn gestopt in 2021 

en 173 leden zijn begonnen in 2021. Elk jaar vernieuwt een kwart van het ledenbestand. Dat 

is al jaren het geval. Op dit moment (eind maart 2022) zijn er alweer 37 opzeggingen, 22 

nieuwe aanmeldingen binnen en is een tiental jeugdigen aan het proeftrainen. Jeugdigen t/m 

16 jaar moeten zich aanmelden en mogen 4 proeftrainingen doen. 

 

IN CIJFERS 

Trainingsgroep 1-1-2021 1-1-2022 toename 

Jeugd Leidsche Rijn t/m jun C 68 74 24% 

Jeugd Leidsche Rijn jun AB  10  

Jeugd Maarschalkerweerd t/m jun C 93 136 46% 

Sprint/Meerkamp/Springen/enz (jun AB, senior, 
master, recreant) 

81 84  

U-Track Running team (jun AB, senior, master) 31 27 -13% 

Lange afstand Maarschalkerweerd (senior, master, 
recreant) 

67 74 10% 

HLG-Panbos (senior, master, recreant) 80 78  

Wandelaars 4 3  

Licentielid  2 2  

Functielid 25 25  

    

totaal 451 513 14% 

 

RESULTATEN 

Terug kijkend 2021 

In 2021 was er vanwege corona voor veel trainingen een aanmelding gewenst. Dit plannen 

van trainingen en aanmelden en na enige tijd weer verwijderen van die registratie kostte 

vrijwilligers en (ouders) van atleten veel werk. Gelukkig kunnen we deze bureaucratie nu 

achter ons laten. Overigens zijn de registraties nooit voor een bron- en contactonderzoek 

(BCO) opgevraagd door de GGD. 

 

Doelen voor 2022 

Dit jaar willen we beperkte contactgegevens van 100+ vrijwilligers, die geen lid zijn, op een of 

andere manier beter gaan vastleggen in de ledenadministratie. Die vrijwilligers zijn betrokken 

bij Trackmeetings en andere evenementen. 
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De betaling van het jeugdkamp zal dit jaar via incasso vanuit de ledenadministratie 

geschieden. 

 

 
 

Ed Geerlings 

Ledenadministrateur 

 

III. VERENIGINGSMANAGER 
 

Als ik terugdenk aan 2021 is er weer heel veel tijd besteed aan de corona maatregelen die 

elkaar steeds opvolgden.  

Wat altijd doorloopt zijn de accommodatiezaken: overleg met beheerders Maarschalker-

weerd en Amaliapark  over de dagelijkse zaken en over het onderhoud.  Dit jaar vooral het 

nieuwe systeem voor het licht op Maarschalkerweerd, wat met veel haken en ogen van start 

is gegaan. De accommodatie op Amaliapark is gerenoveerd en ook de samenwerking met 

de gebruikers geïntensiveerd. 

We hebben contacten onderhouden met Sport Utrecht, Atletiekunie, Gemeente Utrecht, 

ondernemersfonds Maarschalkerweerd, visie plan Maarschalkerweerd, SVDU, Utrecht 

Talent Centre en uiteraard HUP         
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Ook heb ik meegewerkt aan de nieuwe website en maandelijkse de nieuwsbrieven gemaakt 

samen met het bestuur. Met deze nieuwsbrief, de website en facebook willen we iedereen 

zoveel mogelijk informeren over de zaken binnen en rondom U-Track.  

De begeleiding van de buurtsportcoaches heb ik gedaan samen met Hellas en Phoenix.  

Ondersteuning geboden voor de trainerscoördinator jeugd. Ondersteuning Technische 

commissie en het talententeam. 

Met een klein team de  Pheidippidesloop georganiseerd. In een lastige onzekere periode met 

corona.  

Voor de jurycursus ondersteuning geven, in de opzet, promotie en accommodatie. 

En natuurlijk heb ik met plezier de diverse vele hand en span diensten voor commissies en 

bestuur uitgevoerd!  

  

Karola Mulder 

Verenigingsmanager U-Track 

 
IV. INTEGRITEITSBELEID 
 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON 

De vertrouwenscontactpersonen van U-Track zijn er voor iedereen die te maken heeft 

(gehad) met welke vorm van grensoverschrijdend gedrag dan ook. Pesten, discriminatie of 

(seksuele) intimidatie worden binnen U-Track niet getolereerd, maar ook niet altijd herkend 

of gemeld. Uit angst of schaamte, of omdat iemand denkt dat het ‘normaal’ is.  

Leden, trainers, vrijwilligers, maar ook ouders die zich ongerust maken over een bepaalde 

situatie kunnen bij de vertrouwenscontactpersoon terecht.  

 

In 2021 

• Is er een update geweest van informatie over de vertrouwenscontactpersonen op de 

website van U- Track. Het is van belang dat men weet dát we er zijn, hoe we te 

bereiken zijn en wat we kunnen betekenen. 

• Zijn de vertrouwenscontactpersonen twee keer benaderd.  

• Is de kick-off bijeenkomst 'Blijf je stil of praat je erover?‘ bezocht door een van de 

vertrouwenscontactpersonen, samen met de verenigingsmanager.  

Dit was een interactieve avond met theatervoorstelling en experts van Centrum Veilige Sport, 

Sporters Helpen Sporters en Artikel 1 Midden-Nederland.  

De feiten liegen er niet om: ruim 20% van de jeugdsporters in Nederland heeft te maken 

gehad met grensoverschrijdend gedrag, waarvan 1 op de 8 sporters slachtoffer is van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor slachtoffers is het vaak moeilijk om dit 

bespreekbaar te maken.  
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Een duidelijke aansporing om het onderwerp binnen U-Track op de agenda te zetten en 

erover in gesprek te gaan. Dit krijgt zeker een vervolg in 2022. 

 

VOG’S 

In 2021 zijn 12 Verklaringen Omtrent Gedrag aangevraagd, voornamelijk voor/door trainers 

van U-Track en bestuursleden. Naast nieuwe vrijwilligers gaat dit om hernieuwde aanvragen. 

U-Track hanteert beleid dat iedere 3 jaar opnieuw een VOG wordt aangevraagd. Wij vragen 

daarvoor begrip van onze vrijwilligers. Deze administratie wordt gevoerd door de secretaris 

van de vereniging. 

 

V. JAARVERSLAG HLG 2021 

HLG PANHUYSCOMMISSIE 2021 

De corona pandemie vormde weer een belangrijke rode draad in 2021 voor onze activiteiten 

en voor ons persoonlijk. 2021 was een jaar van afscheid, van afzien én toch ook van een 

beetje feest.  Dit keer geen jaarverslag van uw voorzitter, maar van een uitzwaaiend 

commissielid. Een terugblik in weemoed zoals Wilco voorstelde. Ter inspiratie keek ik door 

nieuwsbrieven en verslagen en ondanks de pandemie hebben we veel gedaan en 

meegemaakt.   

 

Verdrietig was het afscheid van onze Anne, die in april 2021 van ons heenging. Door U-

Track is in haar nagedachtenis de Anne Weyersbokaal ingesteld, een prijs voor de trainer 

van het jaar. Ook vierden wij 100 jaar Kees de Jager, oud lid en wereldberoemd 

sterrenkundige, maar helaas namen wij kort daarna ook afscheid van hem. Er zijn ook 

medelopers die met veel (medische) tegenslag te maken hebben, die ik niet in het 

jaarverslag bij naam wil noemen, maar bij dezen wil laten weten dat in de commissie en de 

club aan jullie wordt gedacht! 

 

De spil waarom ons clubje draait, zijn de hardlooptrainingen die gegeven worden door onze 

geweldige vrijwillige trainers. Als vast trainersduo danken we dan ook weer Eric en Leontien 

voor hun onuitputtelijke inzet en creatieve trainingen. Ook begeleidden zij dit jaar de 

deelnemers aan Berlijn (augustus ‘21) en Gent (maart dit jaar) naar mooie prestaties. 

Voor het eerst werd het afgelopen jaar de U-Track trainer van het jaar verkiezing gehouden 

ter nagedachtenis aan Anne. De eer viel ten deel aan Eric die inmiddels zelfs een diploma 

heeft (assistent trainer). 

 

Door de lockdowns eind 2020 was het wat puzzelen met de trainingen in het bos. We 

bewogen mee met de door ‘boven ons gestelden’ geschreven richtlijnen en protocollen. Dat 

betekende niet of met twee of met vier personen hardlopen en geen koffie in het Panhuys. 

Met Pasen was er toch een ludiek paasparcours van 4 km met opdrachten en een heuse 

paashaas. Vanaf juni werd de samenleving weer ‘geopend’ en konden de trainingen worden 
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hervat, maar nog wel met 1,5m afstand. De zaterdagtraining is traditioneel het best bezocht, 

maar ook de maandag- en woensdagtrainingen groeiden gestaag. Emiel en Marleen geven 

sinds november op maandag een training voor de rustige lopers, naast de fanatiekere groep 

onder leiding van Leontien. 

 

Ook wat betreft de wedstrijden was het maar een half jaar. Veel lopen werden afgelast, met 

als dieptepunt de NY Marathon, waar Dolf voor zijn 70e verjaardag met zijn familie heen zou 

gaan. Het werd Maastricht. Maar in de tweede helft van 2021 werden toch nog wat loopjes 

meegepakt, zoals een Devil’s Trail, Rotterdam Marathon, Amsterdam Marathon en 

Maliebaanloop waar onze clubkampioenschappen werden gehouden. En eindelijk, eindelijk 

was dit jaar de Berlijn marathon, die na twee keer uitstel doorging op 22 augustus. Net voor 

de volgende lockdown was eind oktober de Pheidippidesloop waar wij met De Blauwtjes 

inschreven. Als een pijl uit een boog stoven zij over het parcours en lieten met een 

gemiddelde tijd onder de 6 min/km vele teams in de regen achter zich. Ook achter de 

schermen waren HLG‘ers traditioneel in touw om onze belangrijkste U-Track loop weer tot 

een succes te maken. 

 

De Panboscross moest nog diverse keren worden afgelast. Maar gelukkig kon hij wel 

doorgaan in september, oktober, november én december (wel zonder de Sint). De HLG-

cross (voorheen HOP-cross) had stilgelegen na de 180e editie op 7 december 2019, zodat 

de eerste keer dat Norma en Christel het parcours weer konden uitzetten op 25 september 

2021 was. Helaas was dat ook weer de laatste keer dat jaar.   

In en rond het Panhuysje was er eind juni na lange tijd weer wat onderhoud mogelijk, waar 

huismeester Cees weer leiding aan gaf. En natuurlijk was het ook fijn dat het bosontbijt weer 

plaats kon vinden op 11 september.  

 

SAMEN is waar we voor staan bij de HLG; we willen iedereen betrekken. Daarom is besloten 

om naast de e-mail (waar even vermeld moet worden dat Wilco onvermoeibaar 

nieuwsbrieven schrijft) als vast communicatiemiddel ook twee Whatsapp groepen te openen: 

HLG Training/Wedstrijden voor de serieuze berichten en HLG Café voor de gezelligheid. 

Deze zijn begin november opgestart en de afzonderlijke appgroepen zijn afgesloten. Verder 

is in de loop van het jaar binnen U-Track toegewerkt naar een nieuwe website, waar ook de 

activiteiten van de HLG een plek krijgen en zo beter in de etalage komen te staan. 

 

Terugkijkend was ondanks de pandemie 2021 toch een jaar vol HLG, een club om trots op te 

zijn :-) 

 

Panhuyscommissie 

namens de voorzitter en overige leden: 

De uittredende Renée Osse 
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VI. WANDELEN IN 2021 

Ook in 2021 is geprobeerd zoveel als mogelijk te blijven wandelen. Alle corona maatregelen 

steeds geprobeerd te handhaven, dus ook gewandeld met slechts 2 personen. Daarna weer 

met een groepje van 4 en tenslotte weer compleet met 5 man. 

De startplaats was meestal Lunetten (Musketon), ook omdat de baan delen van het jaar 

gesloten was en deelnemers dan toch makkelijker op straat af konden spreken.  

 Helaas zijn er eind 2021 nog maar 3 betalende leden over. Ook was het moeilijk om nieuwe 

mensen te vragen. Er waren wel belangstellenden maar dat werden geen nieuwe leden. 

Toekomstplannen zijn er wel en anders deze groep helaas opheffen of elders onderbrengen. 

 

 

VII. PANBOSCROSS 2021 

WAT EEN JAAR!  

Voor het 2e jaar moesten we de Panboscross vaak afzeggen. In september, oktober en 

december ging de cross wel door. Met als startdoek het mooie, gele COVID doek ( helaas 

niet vereeuwigd). In oktober was het meer zwemmen dan  rennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parcours bij de finish 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat we geen gebruik konden maken van ons Panhuys, hebben we bij slecht weer de tent 

opgezet. We zijn niet voor één gat te vangen! Het is fijn te merken dat er altijd genoeg 

vrijwilligers zijn om de cross te organiseren. Hulde aan alle HLG-ers !! 

Op 5 december ging de cross wel door maar helaas zonder Sinterklaas, alweer ivm Corona 

maatregelen. Al met al toch 3 geslaagde Panboscrossen georganiseerd in 2021. 

In 2022 gaan we er maandelijks weer een mooi feest van maken. 

   

Groet, Gerda 
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VIII. JEUGDCOMMISSIE IN 2021 

ALGEMEEN 
Zoals in 2020 al was aangekondigd, is in 2021 de jeugdcommissie gesplitst. Bart Ter Huurne 

en Patrick Schoo zijn overgestapt naar de Technische Commissie. Karola Mulder, Bob Röell 

en Alex Chan zijn in de Jeugdcommissie gebleven. 

Alex heeft zijn rol als jeugdcoördinator / trainingscoördinator vorm gegeven met veel succes. 

Voor elke trainingsgroep staan nu meerdere trainers en er zijn voldoende trainers.  

Daarnaast zijn er meerdere ouders bereid gevonden om deel uit te gaan maken van de 

jeugdcommissie. In 2022 zullen we gaan zien wie dat allemaal zijn. 

 

CORONA 

Ook dit jaar liepen de trainingen anders dan de voorgaande jaren. Er waren geen binnen 

trainingen en ouders konden die niet de baan op. Gelukkig konden de trainingen buiten wel 

doorgaan. 

 

WEDSTRIJDEN IN 2021 

Door Corona werden er geen pupillencompetitie wedstrijden gehouden. In plaats daarvan 

konden de verenigingen alternatieve wedstrijden voor de club zelf organiseren, waarvan de 

uitslagen verwerkt werden tot een totaal voor de finale. 

De CD competitie ging wel door. U-Track organiseerde dit jaar 7 onderlinge wedstrijden voor 

de jeugd. Ondanks Corona zijn de clubkampioenschappen wel georganiseerd. Naast dat het 

mooie dag was, werd de wedstrijd ook nog afgesloten met een geweldige barbecue. Met 

meer dan 250 deelnemers bij de BBQ en 110 U-Track leden. 

 

JUNIORENKAMP 

Net voor de laatste lockdown werd op 26 tot 28 november het ju(se)niorenkamp in Lunteren 

georganiseerd. De U18/U20/Seniorengroep van Jos Warmerdam organiseerde het kamp. 

 

AMALIAPARK 

De plannen om Amaliapark te renoveren waren in de zomer gestart. Zoals vaak duurden de 

werkzaamheden langer dan gepland. Maar het is een mooie baan geworden.  

 

TOENAME JEUGDLEDEN 

Sinds de corona lockdown is de jeugd flink gegroeid. Vroeger kende U-Track nog 200 

jeugdleden. Tegenwoordig kent U-Track meer dan 240 jeugdleden (6 t/m 17 jaar). Waarvan 

95 jeugdleden op Amaliapark en 145 jeugdleden op Maarschalkerweerd. 

 

Namens de jeugdcommissie 

Alex, Bart, Patrick, Karola en Bob 
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IX. TECHNISCHE COMMISSIE IN 2021 

ALGEMEEN 
In het voorjaar 2021 is weer een Technische Commissie (TC) opgestart. De TC gaat over het 

trainingstechnisch beleid, waarbij de trainer binnen de kaders van het beleid, de inhoud van 

de training bepaalt. Technische zaken die eerst onder de jeugdcommissie vielen (tot en met 

Junioren C) vallen nu ook onder de TC, in verband met de doorstroming naar Junioren B.  

In de TC is nu vooral baanatletiek vertegenwoordigd, maar zeker met betrekking tot 

Panboscross en clubcross zijn er raakvlakken en zal ook verbinding gezocht worden met  

HLG. 

 

Bij de start is de TC begonnen met het inventariseren van het al aanwezige beleid. Voor 

jeugd en kracht is al een beleidsplan aanwezig. Het jeugdbeleidsplan is inmiddels 

geactualiseerd; voor kracht is dit gestart. Voor de senioren en masters ontbreekt momenteel 

een beleidsplan, dit zal in 2022 vormgegeven worden, waarbij het beleid dat feitelijk al in de 

praktijk toegepast wordt, in een beleidsplan geformaliseerd zal worden.  

 

TALENTEN ONTWIKKELINGSPLAN 

Afgelopen jaar is ook het U-Track Talenten Ontwikkelingsplan van start gegaan. Hierin 

worden talentvolle U-Track atleten opgenomen, die (in natura) ondersteuning krijgen van 

partners. Vanuit het talentenprogramma zijn ook zeer regelmatig workshops georganiseerd 

over diverse onderwerpen, niet alleen met betrekking tot de sport zelf, maar ook aanpalende 

onderwerpen (denk aan voeding, social media). Er heeft een evaluatie met de talenten 

plaatsgevonden. Er heerst grote tevredenheid over het programma. Als verbeterpunten 

werden onder andere meegegeven om het nog praktischer te maken en ook hoe clubbreed 

te werken aan een bredere en betere bezetting op alle onderdelen bij de competities.  

 

RUNNINGTEAM 

In oktober 2021 heeft het U-Track Running Team een herstart gemaakt met als doel atleten 

beter te begeleiden richting de regio en Nederlandse top. Er zijn wekelijks drie 

groepstrainingen, met techniektrainingen en baantrainingen, en in de winter ook een 

bostraining. Daarbij krijgen atleten een individueel schema en vinden er persoonlijke 

evaluatiegesprekken plaats. 

 

Namens de Technische commissie 

Bart ter Huurne 
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X. JAARVERSLAG TRACK MEETINGS 2021 

Zou 2021 weer een normaal jaar worden? We gingen met goede hoop de winter in, maar 

helaas werd het opnieuw een zomer vol coronamaatregelen. Als Track Meetings-organisatie 

hebben we onze flexibiliteit en ervaring ingezet om iedere wedstrijd te kijken wat kan en 

mag, om telkens weer een Track Meeting op (corona)maat(regelen) neer te zetten. En dat is 

gelukt! 

 

Van de zes data die we in de winter hadden gepland, moest de eerste geannuleerd worden: 

op 30 april was er helaas nog niets toegestaan. Ook op de tweede datum zou er nog geen 

Track Meeting mogelijk zijn, maar gelukkig bood het Ministerie van VWS ruimte voor topsport 

en was de Atletiekunie op zoek naar wedstrijdorganisaties om de nationale top van de 

benodigde wedstrijden te voorzien. 

 

Op zondag 16 mei vond er daarom een topsporteditie van de Track Meetings plaats. Met een 

uitgebreide teststraat in de Mytylschool en een streng toelatingsbeleid konden we de beste 

atleten van Nederland de mogelijkheid geven wedstrijdritme op te doen en zich te 

kwalificeren voor de internationale toernooien later dit jaar. Ondanks de regen konden we 

genieten van prachtige atletiek! 

 

Tijdens de derde Track Meeting, op 18 juni, waren wedstrijden alleen toegestaan voor atleten 

tot en met 17 jaar, dus organiseerden we een tienereditie. Opnieuw helaas geen wedstrijd 

voor iedereen, maar ook opnieuw een mooie avond voor wie er wel bij mocht zijn. Doordat 

de C/D-competitiewedstrijden werden verschoven, organiseerden we in plaats van een Track 

Meeting Junior een competitiewedstrijd. 

 

De laatste drie wedstrijden waren gelukkig weer voor iedere atleet toegankelijk. Op 16 juli, 6 

augustus en 3 september konden we dan ook wedstrijden aanbieden die er op de baan weer 

vrij normaal uitzagen, al was het met wat extra onderlinge afstand. Rondom was alles echter 

sterk beperkt: er was nog geen ruimte voor coaches, publiek et cetera. Veel teleurstellingen, 

maar helaas noodzakelijk. 

 

Door alle coronamaatregelen was het opnieuw een intensief jaar voor de organisatie. Telkens 

weer afwachten wat wel en niet mag, je wedstrijd aanpassen aan de op dat moment 

geldende maatregelen en helaas daarbij ook veel moeten afwijzen, maakt dat het veel tijd en 

energie heeft gekost. Gelukkig waren er telkens prachtige wedstrijden, dankbare atleten en 

uiteraard ook onze fantastische vrijwilligers met wie we deze wedstrijden samen organiseren! 

 

We gaan 2022 in zonder Kasper Kerver, die na vele jaren afscheid nam van de organisatie, 

en met Mirjam Harmelink als nieuw lid. Door veranderingen in de 

wedstrijdadministratiesoftware belooft ook dit jaar een jaar met vele uitdagingen te worden. 

En bovenal gaan we het jaar in met de droom van Runnersworld Track Meetings met veel 

atleten, grootse prestaties én een fantastische sfeer met alle coaches, ouders, vrienden en 
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alle andere atletiekliefhebbers langs de kant! 

 

 

 

 

Emiel van Emmerik 

Organisatie Track Meetings 

 

XI. VRIJWILLIGERSWERK 2021 

In juni 2021 hebben Tomas en Joost het e.e.a. op papier gezet m.b.t. het vrijwilligerswerk bij 

U-Track. 

Besproken items: 

• Wat willen we bereiken 

• Hoe gaan we te werk 

• Actiepunten 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Onze leden beseffen dat een atletiekvereniging, zoals elke vereniging, bijzonder wordt 

gemaakt door haar leden, en dat we daar allemaal een steentje bij aan moeten dragen. 

• We willen vraag (behoefte aan vrijwilligers) en aanbod (onze leden die willen helpen) 

zo optimaal mogelijk met elkaar in contact brengen. 

De meest optimale manier is organisch: het wordt onderling geregeld. Dat wat goed gaat 
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moeten we niet onnodig formaliseren. We moeten faciliteren, optimaliseren en slechts op 

knelpunten acteren. 

 

HOE GAAN WE TE WERK? 

• We zien de ‘trekkers’, dit zijn de voormannen (m/v) van een deelorganisatie, als 

voornaamste ‘klanten’ van dit initiatief, de vraagkant. Daar gaan we ophalen welk 

type inzet globaal gevraagd is, welke vaardigheden vereist zijn en waar nu de 

knelpunten liggen. In eerste instantie aan de hand van interviews. 

• Mede op basis van deze input zetten we een communicatie- en vragenlijst uit naar 

onze leden (aanbodkant). Daarin communiceren we wederom dat vrijwilligerswerk 

hoort bij een lidmaatschap en dat we dit zo goed mogelijk willen laten passen bij wat 

je kan, wanneer je kan, en wat je leuk vindt.  

• Leden kunnen voorkeuren opgeven die zijn ingedeeld op basis van de categorieën en 

knelpunten uit de eerdergenoemde interviews. 

• We koppelen deze gegevens aan de ledenadministratie, zodat we 

1. leden die stoppen uit de dataset verwijderen  

2. nieuwe leden dezelfde vragenlijst sturen  

3. periodiek een updatevraag versturen 

• We stellen ons, mede dankzij deze gegevens, beschikbaar voor trekkers om mee te 

denken over hun vrijwilligersvraag.  

ACTIEPUNTEN NU: 

• Deze hoofdlijnen bespreken in bestuursvergadering. 

• Trekkers inventariseren, benaderen voor interviews/input.  

• Interviews/gesprekken plannen met die trekkers, liefst zo veel mogelijk op de 

clublocatie(s) 

• De ledenadministratie, Ed, een seintje geven dat dit de globale plannen zijn, dit om te  

voorkomen dat we tegenvallers krijgen. 

Corona heeft helaas onze agenda en acties voor het grootste deel in 2021 bepaald, 

waardoor direct contact niet mogelijk was. 

Het jaar 2022 zijn we opgestart met het bezoeken van alle jeugdtrainers, kennis maken, 

bevragen en duiden op input voor de nieuwe website. 
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XII. U-TRACK OP SOCIAL MEDIA 

Als je wilt weten hoe het bij ons loopt, volg je ons op de voet (!) via Social Media. 

 

FACEBOOK 

Facebook: Atletiekvereniging U-Track. Ga naar de pagina en 'like' U-Track. Al 538 mensen 

gingen je voor (weer een groei sinds vorig jaar) en 585 mensen volgen onze 

Facebookpagina. Een bericht op onze Facebookpagina heeft gemiddeld een bereik van 

tussen 1000 en 1100 personen.  

 

TWITTER 

Twitter: @U_Track (690 volgers – kleine afname ten opzichte van 2020). Nieuws over 

wedstrijden, prestaties, evenementen en leden met veel links naar toepasselijke websites. 

 

INSTAGRAM 

Op Instagram is een aantal accounts te vinden:  

• @utrack_atletiek: algemeen account - 473 volgers  

• @utrackmasters: account van U-Track masterteam - 154 volgers en  

• @utrackrunning: account van het U-Track Running Team - 385 volgers. 
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