
Voor velen duurt het laatste jaar waarschijnlijk te lang. Toch wil ik het dit jaar vooral over een tekort 

hebben. Financieel staan er we er nog zeer goed voor, maar daar verteld Andre straks meer over. 

Waarom dan toch spreken over een tekort?  

 

Op verschillende plekken binnen onze vereniging worden taken uitgevoerd door een beperkte groep 

mensen. Een van de kenmerken van een vereniging is het vrijwilligers werk, het inhuren van derden 

om werkzaamheden moeten we proberen te voorkomen. Uiteindelijk zal het uitbesteden van 

werkzaamheden impact hebben op de hoogte van de contributie. Nu zie ik al veel vrijwilligers zitten 

en ik wil dan ook niet perse een beroep op jullie doen voor nog meer vrijwilligers werk, maar ik wil 

jullie wel aanmoedigen om anderen aan te spreken en te motiveren om vrijwilligerswerk voor onze 

vereniging te doen. Ik zal een paar belangrijke knelpunten voor de komende jaren benoemen. 

- Schoonmaak: de schoonmaakploeg is onder bezet en heeft versterking nodig. Het gaat hier 

om wekelijkse schoonmaak werkzaamheden. Maar nieuw is dat we graag een groep zouden 

willen hebben die per kwartaal / na een evenement een grote schoonmaak wil doen. Vele 

handen maken licht werk. Ideeën over hoe we dit zouden kunnen inrichten zijn welkom 

uiteraard.  

- Administratie: Hier hebben we echt dringend versterking nodig, het gaat hier om het innen 

en betalen van facturen en het opstellen van begrotingen.  

- Bestuur: we hebben hoognodig nieuwe bestuursleden nodig. Er zullen een aantal 

bestuursleden aftreden en ook ik ben van plan om in het komende jaar afscheidt te nemen 

als voorzitter.  

- Algemeen: de komende jaren zijn er projecten waaraan gewerkt moet worden, bijvoorbeeld 

de herinrichting van het clubhuis. Naast de bestaande bouwcommissie is het belangrijk dat 

deze wordt versterkt zodat het werk goed wordt verdeeld.  

- Daarnaast kunnen ook andere commissie natuurlijk nog handjes gebruiken, vooral tijdens 

evenementen. Maar ook atletiek trainers, looptrainers en assistent looptrainers, bardiensten 

etc zijn meer dan welkom. 

 

Wat is er dan nog meer gebeurd in het afgelopen jaar? Helaas te weinig, toch wil ik 1 activiteit op 

onze vereniging toe lichten: Only Friends, sinds ca 1.5 jaar maken zij op zaterdagochtend de baan om 

sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken. In het eerste jaar hebben we samen de 

kans gegrepen om dit van de grond te kijken. Nu het een succes is zijn we samen verder gaan kijken 

naar de toekomst, zo is het huurtarief vastgesteld en kijken we naar verdere mogelijkheden op onze 

accommodatie. Gaan we daar als atletiek vereniging iets van merken? Ja zo zal er bijvoorbeeld een 

aangepast toilet moeten komen, kijken we samen naar bergingsruimte, zo zouden we bij een 

baanwedstrijd misschien een onderdeel voor hen kunnen inlassen.  

Als laatste wil ik een aantal commissies bedanken, zonder andere tekort te willen doen uiteraard.  

- Maar de activiteitencommissie is zeer creatief geweest bij het organiseren van de top 2000 

quiz en de bingo. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat het clubgevoel blijft.  

- Wedstrijdcommissies: het is niet eenvoudig om evenementen te organiseren waarvan het 

doorgaan onzeker is. Dank aan alle wedstrijdcommissies. 

- Atletiek trainers, bedankt voor het onverminderd enthousiast organiseren van de 

jeugdtrainingen. Ondanks het gebrek aan wedstijden zie ik toch iedere keer zeer blije 

gezichten bij de jeugdtrainingen.  



- Looptrainers: bedankt voor het meedenken in oplossingen om toch trainingen te kunnen 

organiseren zoals in het voorjaar, het meedenken in uitdagingen zoals we die in het begin 

van dit jaar hebben georganiseerd.  

- Bestuur: als voorzitter wil ik het bestuur bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Het 

was een hectisch jaar waarin er een aantal keer beslissingen zijn genomen die niet makkelijk 

waren.  

 

Op naar een toekomst met in plaats van een tekort op verschillende plekken een overvloed/weelde 

aan vrijwilligers, plezier, evenementen en activiteiten.  


