Algemene ledenvergadering Atletico’73 online op maandag 22 maart 2021
Bestuur: Jan Jolink, Mark Attema en Yvonne Boersma
Aanwezig: Leonie Sanchez Leon, Sander Thomas, Gerard Jansen, Sylvia Kersten, Dirk Kersten,
Jan Henk Heilersig, Herman Fransen, Marloe Willemsen, Toon Helmink, Evert Soontiënts,
Igmar Wieberdink, Henk Peters, Dirk Mulleman, Tim Mitchel, Jan Mulder, Erwin Kleinrensink,
Toon Masselink, Peter Wissing, Ronald van Aaken, Anouk Bosman
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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Punt 7 komt na punt 2.
2. Vaststellen notulen 21 maart 2019, Jan heeft de notulen doorgelopen en is goed
gekeurd.
3. Jaarverslag bestuur wordt door Jan gepresenteerd.
De nieuwsbrief van januari 2020 begon nog zo optimistisch: De ALV wordt gehouden op 16 maart. De
Engbergenloop is op 16 februari.
Storm Dennis zorgde er voor dat de Engbergenloop moest worden afgelast. Gelukkig kon de 3 KM en
de loopjes voor de jongere atleten wel doorgaan. De Engbergenloop is de belangrijkste cross voor
pupillen en junioren in het winterseizoen. Na deze storm zou er nog een veel grotere en heviger storm
over ons land gaan razen. Hij is zelfs nu nog lang niet uitgeraasd. Het virus met een kroontje getooid
maakt in 2020 heel veel onmogelijk.
In vogelvlucht:
Op 13 maart tot 6 april mogen er geen trainingen en wedstrijden meer gehouden worden. Ons land
gaat op slot. De extra nieuwsbrief die dit vermeldt wordt 555 keer gelezen.
Op 28 april besluit de atletiekunie alle wedstrijden ook in competitieverband af te gelasten.
Na 28 april mogen pupillen en junioren weer trainen. Pupillen moeten anderhalve meter afstand
bewaren tot hun trainers. Junioren moeten ook onderling tijdens de training die afstand bewaren tot
elkaar. Handen worden bij komen en gaan ontsmet. Het valt op dat na de eerste training iedereen zich
keurig aan de afspraken houdt. Geweldig om te zien.
Op 6 mei besluiten de organisatoren van het Rondje Oude-IJsselstreek om deze mooie estafetteloop te
cancelen.
Op 11 mei gaat de baan weer open voor alle atleten. Alle verdere maatregelen blijven van kracht.
Handen ontsmetten, omgekleed op de baan komen, anderhalve meter afstand, liever niet naar de wc,
kleedkamers niet gebruiken en de kantine blijft dicht. Veel loopgroepen besluiten om buiten de baan
hun training te volgen. Handbal en Fysio Oude-IJsselstreek training bij ons op de baan, omdat binnen
sporten verboden zijn. We zijn blij dit aan te kunnen bieden. Deze nieuwsbrief wordt 996 keer gelezen.
24 juli: ouders mogen weer op de baan om naar de trainingen van hun kinderen te kijken.
26 augustus: Kantine, douches en dus de kleedkamers mogen weer gebruikt worden.
3 oktober: de clubkampioenschappen worden op deze ene dag gehouden. Het werd een groot succes.
18 oktober: De kleedkamers gaan weer dicht, want de besmettingen lopen weer op. Trainingen blijven
mogelijk, maar in groepjes van 4, later 2. En steeds maar weer die afstand in acht nemen. Sommige
trainers besluiten om geen trainingen te geven onder deze omstandigheden. Gezien de verspreiding
van het virus vinden ze het niet verantwoord.
In deze maand besluiten de pupillen en juniorentrainers niet bij de pakken neer te gaan zitten. Alle
crossen liggen eruit. Zij organiseren een eigen circuit: De Winternbeker. De N is van Nicholas Mitchell,
die als eerste met het idee kwam. Ook kun je het woordje intern lezen in de naam.
In november geeft het bestuur aan dat het beter is om een training over te slaan als één van de
huisgenoten klachten heeft. De organisatie van de survival geeft door dat dit evenement niet door
gaat.
1 december: We worden verplicht een mondkapje te dragen als we het clubgebouw ingaan.

Door al deze maatregelen lopen we veel inkomsten mis. Schooltoernooien gingen niet door. De
barinkomsten verschrompelen nu er ook geen wedstrijden zijn. De barcommissie maakt de
voedselbank blij met van alles en nog wat. Deze artikelen zouden weggegooid moeten worden, omdat
ze over de houdbaarheidsdatum zouden gaan. De gemeente geeft een gedeelte van de te betalen huur
terug, omdat we een tijd geen gebruik hebben gemaakt van de baan. Ook besluiten twee leden van
onze vereniging te stoppen met hun werkzaamheden, omdat ze zich niet kunnen verenigen met het
beleid van het bestuur t.a.v. het virus. Het bestuur betreurt dit in sterke mate.
Op vrijdag wordt er ’s avonds op de baan getraind door de masters en de jonge senioren. Nu Joost
gestopt is als trainer bij de masters gaan Herman Fransen en Dirk Mulleman afwisselend de training
verzorgen.
Racerunning wordt een nieuwe poot van atletiek bij Atletico’73. Kim Kraan, Leonie Sanchez Leon, Erwin
Kleinrensink en Jan Jolink behalen bij Statina in Coevorden hun diploma racerunning. Er zijn drie te
onderscheiden “groepjes”. Jan traint een jonge jongen. Leonie geeft trainingen aan zes dames en Erwin
begeleidt een dame op een eigen racerunner. Racerunners zijn duur. Elke fiets kost 2500 euro. De firma
Kaak sponsorde de eerste 2500 euro. De Dirk Kuyt foundation en het Foppe Fonds geven ook elk 2500
euro. Atletico’73 bezit nu 3 racerunners.
Start to run/to walk: In het voorjaar en najaar is er ook in 2020 een cursus gestart. Deze cursussen zijn
van groot belang voor atleten, maar ook voor onze vereniging. Nieuwe leden worden zo op een goede
manier begeleid en niet in het diepe gegooid. Er wordt ook steeds meer gekeken of hardlopen wel de
geschikte vorm van bewegen is. Is wandelen een beter alternatief?
Nog meer ongemak. Al enkele jaren zijn onze zomers heet. Het gras op de baan is daar niet tegen
bestand. We zijn erg blij dat een opa van één van onze leden een beregeningsinstallatie op de kop weet
te tikken. Gratis en voor niets. Deze zomer is er al behoorlijk gebruik van gemaakt. De schenker krijgt
nog eens een ereronde op de baan in een golfkarretje.
Prestaties: Adinda Kleinrensink werd bij de Para atletiek tweede bij het speerwerpen met 19.12 meter.
Ook bij discus behaalde ze deze plek. Ze verbeterde haar eigen PR en het clubrecord. Het staat nu op
16.54 meter. Ook werd ze derde bij het kogelstoten. (6.22 meter)
Bjorn Sloot ging nog weer wat hoger met de polsstok (4.84) (CR) Bij de NK werd hij 4e. Joost van der
Plicht vestigde op 1 maart dit jaar een clubrecord op de 3 KM snelwandelen. (21.30) Willem Langeland
verbeterde de clubrecords bij ver (4.04) en op de 100 meter (14,9)
De organisatoren van het Rondje Oude-IJsselstreek hebben niet stilgezeten. Nieuwe mensen hebben
zich aangesloten. Er is een enquête gehouden en men denkt na over allerlei aanpassingen, zodat deze
mooie vorm van atletiek voor onze vereniging behouden blijft.
Freewheel: Zoals jullie weten, maakt de stichting Freewheel gebruik van onze baan. In 2020 hebben we
contact gehad met elkaar en leken onze wegen te scheiden. Gelukkig kunnen we nu al melden dat we
in het nieuwe jaar toch weer met elkaar verder kunnen. Daar zijn we blij mee. Freewheel gaat wel op
een andere ochtend gebruik maken van de baan.

4. Financieel verslag door Mark gepresenteerd.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. Jan, de administratie ziet
er perfect uit en is in orde. Over 2 boekjaren zijn de verklaringen ondertekend door
Jan en Henk. Jan Henk Heilersig wordt samen met Jan de nieuwe commissie.
6. Begroting 2021 wordt door Mark gepresenteerd.
7. Commissies aan het woord
Rondje Oude IJsselstreek, Evert Soontiëns stelt zich voor. Evert is geen lid. Evert zit nu
in de commissie van ROIJ samen met Toon Masselink met (o.a. Mark Attema, Gerard
Jansen, Thijs Frericks). Zij lopen al 38 jaar met het rondje mee en zouden het zonde
vinden dat het rondje niet meer zou bestaan. Afgelopen jaar 2020 door corona is er
geen rondje geweest. Hierdoor was er meer tijd voor de voorbereiding. Ze hebben
een enquête gehouden, 38 mensen hebben dit ingevuld om inzicht te krijgen hoe er

gedacht wordt over het rondje. Uit de enquête komt dat het rondje wordt hoog
gewaardeerd. De lopers zijn erg tevreden. Goede organisatie. Goede routes. Sportief
element, maar ook de gezelligheid vinden ze heel belangrijk. Probleem wat gegeven
wordt, is het formeren van een ploeg. Doel van de commissie om editie 2021 vorm te
geven, nog wel oude vorm. Ze denken wel na om nieuwe elementen toe te voegen,
zoals van tevoren clinics te organiseren. Een poule van individuele lopers om je team
aan te vullen. PR en marketing moet nog verder uitgewerkt worden met speerpunten
de route, sfeer, gezelligheid, omgeving en competitief element. In deze vergadering
wordt een oproep gedaan om vrijwilliger te worden, het te rondje promoten of mee
te doen. De wedstrijd is op 1e zondag van september. Vraag van Dirk, kun je je al
opgeven voor het rondje. Formeel kan het wel, de website moet nog aangepast
worden, als het echt doorgaat dan pas geld overmaken.
Commissie sportstroom, bestuur wil graag de kantine groener maken. Er is een
energiescan uitgevoerd en wordt samen gemonitord in mei. De ketel is erg oud, die
moet vervangen worden en daar kan op bespaard worden bij een nieuwe ketel. Doel
om energieneutraal te worden moet in ieder geval voor 2030. Kostenbesparende
maatregelen helpt om contributie laag te houden en om nieuwe toestellen aan te
schaffen. 1e actiepunt is de verlichting. Hier wordt gekeken hoe en welke lampen
vervangen moeten worden. Gerard in de communicatie moet goed worden gekeken
hoe met energieverbruik om te gaan.
8. Aftredende, herkiesbare en/of nieuwe bestuursleden. Yvonne treedt af. Woordje van
Jan. Yvonne je manier van besturen is erg prettig. Je onderneemt direct actie als er
iets geregeld moet worden. Je hebt altijd met van alles meegeholpen. Je bent goed in
het bedenken van oplossingen. Je bent goed in organiseren. Hartelijk dank voor alle
hulp.
Jan stelt zich herkiesbaar voor 3 jaar. Er is geen bezwaar. De meeste mensen
stemmen in.
Nu is er een bestuur van 2 mensen, dit mag niet. Hoe kunnen we dit probleem
oplossen. Tim geeft aan dat de ouders van pupillen erg enthousiast zijn. Momenteel
lastig om ouders te bereiken vanwege de coronamaatregelen. Je hoeft niet persé lid
zijn, je kunt ook gastlid worden. Marloe Willemsen wil graag meer betekenen voor de
club. Marloe wil graag meer informatie vanuit het bestuur, graag in gesprek hierover.
Leonie Sachez wil graag bij dit gesprek aansluiten. Marloe en Leonie worden
uitgenodigd voor de volgende vergadering. Sander geeft aan 3 mensen is wenselijk.
De AlV bepaalt uiteindelijk hoeveel leden er in moeten.
Gerard, bestuur jullie zijn druk om de boel draaiende te houden. Schroom niet om
hulp te vragen binnen de vereniging. Leg de vragen neer die gedaan moeten worden.
9. Uitreiking bronzen atleet deze is voor Dirk Mulleman. Het is de uitreiking van 2019.
Dirk Mulleman, verbinder, laat iedereen in z’n waarde. Trainer van pupillen, junioren, masters en
plezierige senioren. Treedt in de voetsporen van zijn vader.
Als iemand over je zegt dat hij of zij je hart heeft gestolen is het geen dief waarover we het hebben,
maar blijkbaar iemand, die iets bijzonders doet of heeft.
Dit stelde de commissie vast, die uitmaakt wie de bronzen atleet verdiend in 2019. De winnaars van
2017-2018 en de voorzitter.
Hij of zij heeft ons hart gestolen.

Het zal maar over je gezegd worden.
De bronzen atleet wordt gegeven aan iemand die meer doet dan het gewone. Soms veel meer. Iemand
die er bijvoorbeeld voor zorgt dat juist een ander nog heel lang kan doen wat hij het allerliefste doet.
Totdat het echt niet meer gaat. Ik kom daar aan het einde van dit praatje nog even op terug ook
omdat het al even geleden is dat dat zich voordeed.
De bronzen atleet is dit jaar voor iemand die anderen altijd in hun waarde laat. Hij of zij geeft trainen
aan pupillen, junioren, jonge en oude senioren.
Vrolijk en gedreven geeft hij trainingen. Nooit zul je hem betrappen op een chagrijnige blik. Denkt mee
en is altijd bereid tijdens een training, wedstrijd of evenement zijn beste beentje voor te zetten. Hij is
erg goed in het begeleiden van een stel weerwolven. Hij ligt goed in de groep.
Ik heb het natuurlijk over Dirk Mulleman. Van harte gefeliciteerd. Je hebt je de laatste jaren steeds van
je beste kant laten zien. Op donderdag kwam je samen met je vader de trainingen verzorgen van de
pupillen. Jos deed dat altijd met veel plezier. De laatste tijd moest dat helaas onder toezicht gebeuren.
Maar tot de zomer van 2019 is je het gelukt om jouw vader trainingen te laten geven met een klein
oogje op hem gericht. Zo doen we dat bij Atletico’73. We proberen iedereen te laten genieten van onze
mooie sport. Wil je meedoen dan kijken we of we iets voor je kunnen vinden om toch maar mee te
doen. Dat deed en doe je ook. Als trainer trad je al in de voetsporen van je vader, maar nu ook als
winnaar van de bronzen atleet. Nogmaals gefeliciteerd, Dirk.

10. Rondvraag Gerard, wil graag het snoeihout versnipperen om er een pad van te
maken bij de wal. Er is nog geen toestemming van de gemeente. Gerard krijgt namen
door van de leden om na te vragen of ze een zware versnipper aar te leen hebben.
Stedenwedstrijden organiseren is nog niet mogelijk. Er is wel maandelijks contact
met de stedenwedstrijdcommissie.
Dit jaar zijn er geen wedstrijden op groot niveau. Er zijn groepjes gemaakt van 3
vereniginge, Atletico’73, Ava en Acheus die dan onderling pupillen en junioren
wedstrijden kunnen organiseren. Als dit niet kan is de laatste mogelijkheid om
tegelijk een virtuele wedstrijd te organiseren en dan de uitslagen samen te voegen.
11. Sluiting> Jan dankt iedereen voor zijn online aanwezigheid.

Verslag gemaakt door Claudia Erinkveld

