Verslag Bestuur
Het bestuur heeft tot begin dit jaar uit 8 personen bestaan.
Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van afgelopen januari is de
vacature van het bestuurslid Medische Zaken (Ulrike Arts) niet opgevuld.
Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:
 Patrick Stassen
- voorzitter
 Annemieke Luiten
- secretaris
 Mark Venner
- penningmeester
 Henri van Limpt
- bestuurslid Technische Zaken
 Cor Aalberts
- bestuurslid IT
 Jeannette Michielsen
- bestuurslid Facilitaire Zaken / Kantine
 Joop Broeders
- bestuurslid Algemeen
Het bestuur komt 1x per maand bijeen in een vergadering.
Afgelopen jaar heeft het Bestuur, in samenwerking met de leden van de
Kascommissie, zich vooral beziggehouden met de totstandkoming van het Plan van
Aanpak en de uitvoering hiervan. We hebben een goede start hiermee gemaakt en
ook komend jaar zullen wij de organisatie van de vereniging verder hierop
aanpassen. Alle zaken die geregeld moeten gaan worden zijn uitgewerkt in het
verslag van het Plan van Aanpak.
Een ander projekt was de realisatie van onze wens voor een 8laans-rond baan.
De Gemeente had het plan om onze huidige baan dit jaar te renoveren en dit was
voor ons het moment om onze “droom” te verwezenlijken.
Dankzij een hoop lobby-werk in ons grote netwerk bij diverse partijen is dit gelukt!

Annemieke Luiten

Verslag Technische Commissie
Samenstelling
De Technische Commissie van Eindhoven Atletiek bestaat uit de volgende leden:
 Ad Peeters – Wedstrijdloopgroepen, voorzitter sinds medio mei 2016
 Robert de Wit – Baanatletiek, trainerscoördinator
 Laurens Schouten – Specialisatie, materiaal, aangepast sporten
 Henri van Limpt – Bestuur, wandelen
 Anthony Pratt – Recreanten
 Brian Lesterhuis – Werpen
 Henk Vos – Recreanten
 Rob Janssen – Recreanten
De TC is bereikbaar via: tc@eindhovenatletiek.nl
Doelstelling
De Technische Commissie heeft tot doel een situatie te creëren die het voor alle
leden mogelijk maakt om naar keuze prestatiegerichte of recreatieve atletiek te
beoefenen/bedrijven.
De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van
het training-technisch en training-inhoudelijk beleid van de vereniging.
De Technische Commissie vertegenwoordigt de belangen van alle sportieve
stromingen binnen de vereniging.
Taken van de Technische Commissie
Tot de taken van de TC behoren:
 het opstellen en bewaken van een trainingsplan voor alle atletiek-bedrijvende
geledingen binnen Eindhoven Atletiek
 het ontwikkelen en implementeren van meerjarig technisch beleid
 het bemannen van de diverse trainingsgroepen
 zorgen voor de doorstroming van de (jeugd-)atleten van algemene naar meer
specialistisch georiënteerde trainingsgroepen
 het opstellen van een wedstrijd- en competitieplan

Verslag
De TC komt maandelijks samen om geplande en acute onderwerpen te bespreken.
Daarnaast is er zeer regelmatig onderling contact om lopende zaken af te handelen
of ondersteuning te bieden bij diverse uitdagingen waar trainers en trainingsgroepen
tegenaan lopen.

De TC is het aanspreekpunt voor alle trainingen, van jong tot oud, en van recreatief
tot olympisch niveau en staat altijd open voor constructieve bijdragen en ideeën uit
de trainingsgroepen.
De TC zelf is uitgebreid met Brian Lesterhuis vanuit de werpers, met hart voor zowel
competitie als voor masteratletiek en Henk Vos en Rob Janssen vanuit de
recreantentrainers, die ze nu samen met Anthony Pratt vertegenwoordigen.
Op het moment van dit schrijven heeft Eindhoven Atletiek 90 trainers (35 voor de
recreanten, 28 voor de jeugd, 11 voor baanatletiek (sprinten, springen, werpen, ook
aan jeugd), 7 voor Mila, 7 voor wandelen, en 2 overigen (amputees, Ergon).
Enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn:
1. De successen van de jeugd, in 2016 vooral door de jongens junioren C. Deze
hechte groep zorgde er zelf voor dat trainingen doorgingen zelfs als de
trainers (ivm werk of ziekte) afwezig waren. Als competitieploeg drongen ze
door tot de landelijke finale, waar ze uiteindelijk derde van Nederland werden.
Bij de nationale estafettekampioenschappen bleken ze op de 4x800m
ongenaakbaar. Ook op individueel niveau waren er vele sterke prestaties, met
diverse clubrecords tot gevolg. Een sterke en hechte lichting waar we als
vereniging nog jaren van mogen genieten. Vanuit de TC ondersteunen we het
verder groeien van deze atleten en dragen we zorg voor de jongere lichtingen
zodat die dit goede voorbeeld kunnen volgen.
2. De damescompetitieploeg. Ook dit is een leuke hechte groep en een goede
reclame voor Eindhoven Atletiek. In 2016 eindigde dit team als derde bij de
NK-teams. Daarbij konden ze profiteren van twee bevriende dames die
konden invallen op nummers waar we zelf nog geen sterke atletes hebben. De
langere termijn doelstelling vanuit de TC is natuurlijk om met “eigen kweek”
hetzelfde niveau te halen.
3. De groep Prestatielopers. Deze trainingsgroep is voortgekomen uit de
opleiding tot looptrainer niveau 3 van Maurice van den Berge en Henk Vos,
onder begeleiding van An Rindt. Deze groep heeft laten zien dat regelmatig en
gevarieerd trainen het plezier in het lopen alleen maar vergroot. Ook de
binding met de club, inclusief het kantinebezoek en het deelnemen aan
wedstrijden in clubtenue is bij deze groep flink gegroeid. En vrijwel alle
groepsleden zijn flink vooruit gegaan. Zulke vernieuwende initiatieven worden
vanuit de TC van harte ondersteund omdat ze zowel het plezier als de
kwaliteit vergroten.
4. Diverse NK-medailles (bij de A/B junioren en de senioren) zijn behaald sinds
juni vorig jaar (het vorige TC-verslag):
a. Sven Roosen (JB): indoor goud 400m, brons verspringen, brons
meerkamp
b. Tim Verbaandert (JB): brons 1500m outdoor, goud 3000m indoor, goud
cross
c. Demi van den Wildenberg (MB): brons 100m outdoor, brons 60m indoor
d. Jens Peeters (JB): zilver 800m JB
e. Kim Dillen (D): brons NK halve marathon.

5. Kim Dillen was de enige deelneemster van Eindhoven Atletiek aan de
Europese Kampioenschappen atletiek in Amsterdam, waar ze op de halve
marathon in een tijd van 1.16.11 als 49e finishte.
Enkele specifieke punten waaraan de TC de afgelopen periode heeft gewerkt:
 Schriftelijk vastleggen van afspraken met de trainers in
vrijwilligersovereenkomsten en trainersovereenkomsten. Deze taak zit er bijna
op, de VOG-verklaringen volgen nu.
 Organisatie van een trainersavond op 21 april, met manueel therapeut en
revalidatiearts Ed Weterings en onze hoogspringtrainer Theo Basstein als
enthousiaste sprekers. Dit was een leuke en inspirerende avond, ondanks de
beperkte opkomst van de trainers.
 Vernieuwingen in de planning van de jeugdtrainingen, voornamelijk door voor
C-junioren nu een aparte training te organiseren op maandag- en
woensdagavond. Hiermee is de druk op de dinsdag en donderdag iets minder
(tijdens de jeugduren tot 19:30) en kunnen de C-junioren nu op meer dagen
terecht. Vanaf het begin draait deze groep goed, met altijd meer dan 20
atleten/atletes.
 Elly Schouten heeft diverse ouders en jeugdleden opgeleid tot
baanatletiektrainer niveau 2, zodat we bij de pupillengroepen extra
hulpkrachten hebben, naast de reguliere trainers en de stagiaires vanuit
Fontys. Hierdoor kon b.v. ook de ieniemini groep verder groeien.
 Opnieuw bemannen van de wandeltrainingen
 Flinke verbetering van het aanbod aan technische trainingen (horden, werpen,
springen), waardoor we nu ook weer atleten uit de regio aantrekken
 Doorlopende veranderingen en aanvulling van het trainerscorps bij de
recreanten, inclusief het in kaart brengen van de diverse groepen en
doelstellingen
 EHBSO-cursus op diverse avonden
 Zoeken naar alternatieve trainingslocaties voor de periode vanaf eind mei
waarin de baan bij Eindhoven gerenoveerd gaat worden.
Enkele pijnpunten uit de afgelopen periode
 Het onderpresteren van de senioren mannenploeg tijdens de finalewedstrijd
tweede divisie, waardoor promotie naar de eerste divisie werd gemist.
Trainers en atleten zijn hierop aangesproken en een constructief plan richting
promotie in 2017 is nu in werking.
 Het gemis van een website. In de afgelopen twee jaar hebben we diverse
bijna afgeronde vernieuwingen gezien, maar in de praktijk zitten we nog
steeds opgescheept met een moeilijk te onderhouden verlopen site. Het kost
de leden van de TC wekelijks vele uren werk om eenvoudige vragen via email
te beantwoorden. Dit leidt tot verspilling van kostbare tijd en tot frustratie. De
TC kijkt dan ook met smacht uit naar de nieuwe site die nu dan toch echt
wordt gebouwd.
 De opkomst bij de inhoudelijk zeer geslaagde Trainersavond had beter
gekund. Van de ongeveer 90 uitgenodigde trainers waren er zo’n 30. Achteraf

lijkt het dat misschien emails met uitnodigingen verloren zijn gegaan (niet
aangekomen bij de trainers) door beperkingen van de mailserver. Iets voor
ons (als TC) om bewust van te zijn, en een extra reden om een ondersteuning
van een goede website hoog op de wensenlijst te hebben staan.
Enkele punten voor de toekomst
 Continue aandacht voor (verder) opleiden van trainers
 Betere werving en promotie zodra zowel de nieuwe website in de lucht is als
de nieuwe baan klaar is
 Om verder te groeien als club zullen we nog meer trainers en vrijwilligers
nodig hebben, zeker bij de jeugd, en misschien het trainingsaanbod nog meer
over de diverse dagen en avonden moeten verspreiden (wat weer niet kan
zonder extra trainers).

Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie
De Wedstrijd Organisatie Commissie van Eindhoven Atletiek heeft afgelopen jaar 7
weg- en veldwedstrijden georganiseerd of daarbij ondersteuning geleverd. Verder
zijn 7 baanwedstrijden georganiseerd.
We hebben als vereniging een heel goede naam als het gaat om het organiseren van
wedstrijden. Wat we zien is echter dat dit gebeurt door steeds dezelfde kleine groep
mensen. Er is geen backup als er iemand uit mocht vallen. Daarin schuilt een groot
risico voor de toekomst.
Onze wens is dan ook om per wedstrijd een eigen vaste kern te hebben, die bij die
wedstrijd jaarlijks de teugels in handen neemt. De voordelen hiervan zijn:
 Meer mensen betrokken bij de wedstrijden
 Spreiding van het risico
 Minder “werkdruk”
Verzoek: overleg eens binnen je eigen trainingsgroep of je met een paar mensen een
wedstrijd wilt adopteren en de organisatie verzorgen. Uiteraard zullen we jullie niet in
het diepe gooien. Het is de bedoeling dat jullie er via een warme overdracht in
kunnen groeien.
Verder zien we dat de bereidheid om te jureren of om ons als vrijwilliger te
ondersteunen elk jaar verder terugloopt. Soms kost het onevenredig veel moeite om
mensen te werven. Afgelopen jaar hebben we bij sommige wedstrijden al moeten
werken met een minder dan minimale bezetting. Dit kan niet goed blijven gaan. De
tijd lijkt nabij dat we wedstrijden niet door kunnen laten gaan door een gebrek aan
vrijwilligers.
We hopen dat er mensen zullen opstaan om samen met ons wedstrijden te
organiseren. En uiteraard hopen we ook op meer respons op onze oproepen om
vrijwilligers.
Tot slot een woord van dank aan iedereen die de WOC in 2016 geholpen heeft met
het realiseren van een of meerdere wedstrijden.

Georganiseerde wedstrijden:
3 januari
13 februari
28 februari
31 maart
20 april
23 april
21 mei
31 mei
2 juli
7 september
18 september
22 september
24 september
13 oktober

Leon Classen

zondag
zaterdag
zondag
donderdag
woensdag
zaterdag
zaterdag
dinsdag
zaterdag
woensdag
zondag
donderdag
zaterdag
donderdag

Genneperparkenloop
Winterwerpwedstrijd
Sportplein Eindhoven Karpencross
Clubcross, jeugd t/m C-junioren
Hypotheker Beekloop
CD-competitie
Eef Kamerbeek Games
Circuit 14 avondwedstrijd
Athletics Champs
Hypotheker Beekloop
Finale seniorencompetitie
Lichtjesrouterun
Clubkampioenschappen
Clubcross, jeugd t/m C-junioren

Verslag Sponsorcommissie
Al enkele jaren lopen de inkomsten uit sponsor licht terug. We houden alle grotere
sponsoren, er vallen een paar kleinere af en er komen nauwelijks nieuwe bij. De
reden is dat we al jarenlang een zwaar onderbezette sponsorcommissie hebben.
Er is inmiddels wel erg goed nieuws want een viertal mensen hebben zich in april
2017 aangemeld om deze commissie te komen versterken. Deze nieuwe mensen
zijn voortvarend van start gegaan en de eerste resultaten zijn al binnen.
We verwachten dat we in het verslag van de sponsorcommissie over het jaar 2017
een positief verhaal te kunnen schrijven!

Joop Broeders

Verslag Renovatie / Innovatie
Samenstelling
Cor Aalberts (Eindhoven Atletiek)
Jip Baltissen (Eindhoven Atletiek)
Robert Bervoets (ESAV Asterix)
Jeroen van Duursen (Eindhoven Atletiek)
Marcel Roosen (Eindhoven Atletiek)
Mark van Rooijen (Gemeente Eindhoven)
Patrick Stassen (Eindhoven Atletiek)
Introductie
In maart 2016 is de commissie renovatie en innovatie in het leven geroepen. Doel
van de commissie is om de gemeente Eindhoven te adviseren over innovaties op en
rond de atletiekbaan en het eventueel verkrijgen van subsidies daarvoor. De
innovaties moeten worden verwerkt in de geplande renovatie c.q. uitbreiding van de
accommodatie naar 8 banen, te realiseren in 2017.
Voortgang
Nadat in de zomer van 2016 middels inventarisatierondes en brainstormsessies een
aantal ideeën op papier waren gezet is gebleken dat de meeste innovatieve ideeën
erg duur waren of nog erg in de kinderschoenen stonden. Ook was van een aantal
innovaties niet zeker of het een toegevoegde waarde kon geven aan de nieuwe
accommodatie. Om die reden is een tweede manier van financiering onderzocht,
namelijk middels aanpassingen voor gehandicaptensport. Voor deze aanpassingen
zijn adviezen ingewonnen bij onder andere de atletiekunie.
Eind zomer 2016 is door de commissie een verslag aan de gemeente voorgelegd
waarin een viertal scenario’s voor aanpassing van de accommodatie zijn geschetst,
van “slechts” renovatie van de huidige accommodatie tot de upgrade naar 8
rondbanen, inclusief volledig geschikt maken voor aangepast sporten.
In de tussentijd is steeds overleg geweest met functionarissen van Sportbedrijf de
Karpen, de beheersorganisatie van de gemeente Eindhoven, over aanpassingen aan
de accommodatie die in eigen beheer zelf kunnen worden uitgevoerd, wat de kosten
van de renovatie kan drukken. De eerste resultaten daarvan zijn al te zien in de vorm
van de vernieuwde kogelstootsector en betonnen werpplateaus.
Planning
In april 2017 is de aanbesteding afgerond en nu worden de plannen verder
uitgewerkt. De rol van de commissie hierbij is beperkt. De komende tijd wordt op
regelmatige basis contact gehouden met de gemeente Eindhoven om er zeker van te
zijn dat de renovatie zo veel mogelijk aan onze wensen voldoet. Bij de oplevering van
de gerenoveerde accommodatie, aan het eind van de zomer van 2017, zal de
commissie de facto worden opgeheven.

Marcel Roosen

Verslag Medische Commissie
- Het EHBSO plan loopt goed!
- Elk half jaar wordt er een update en /of verfrissing georganiseerd voor trainers
- Nu nog bezig met een logboek voor registreren van ongevallen tijdens
training/wedstrijden
- Naast EHBO-kits zijn er nu ook EHBO-rugzakken
- IJs-coldpacks werken goed

Ulrike Arts

Verslag Vertrouwenspersonen
Gelukkig is de afgelopen periode een rustige periode geweest.
Mieke Emmen heeft geen klachten behandeld en Jeroen Hensen heeft 1 atleet
bijgestaan. Bij deze atleet was na 1 gesprek en wat mailwisseling geen extra activiteit
nodig. Een luisterend oor en wat tips bleken genoeg om verder te kunnen.
Als vertrouwenspersonen vragen we ons af of een bijscholing vanuit de Atletiekunie
belangrijk is. Onze ervaring en scholing komt uit andere gremia die geen binding
hadden met sporters of een sportvereniging. De scholing is ook al heel wat jaren
geleden en ondertussen kunnen er zaken veranderd zijn.
Verder kijken we uit naar de nieuwe website van de vereniging. Daarop is een
prominentere plek gemaakt voor meldingen naar de vertrouwenspersonen zodat we
ook makkelijker vindbaar en benaderbaar worden. Wat houdt Eindhoven Atletiek
tegen om deze nog niet gedeeltelijk of in zijn geheel in de lucht te krijgen.
We gaan op de voet verder zoals we tot nu toe hebben geacteerd en bij wensen van
het bestuur horen we het graag.

Jeroen Hensen
Ook namens Mieke Emmen

Verslag Commissie PR & Communicatie
De commissie PR & Communicatie heeft in 2016 voornamelijk aandacht besteed aan
de nieuwe website voor Eindhoven Atletiek.
Na een tussenstop is dit traject opnieuw opgepakt met de hulp van Ton Verbaandert
en Jos Harmsen. Opnieuw is gekeken naar de vormgeving en de interactie om de
site de uitstraling te geven die de vereniging ondersteunt in haar ambities en
waarmee alle informatie goed een eenvoudig te benaderen is. De nieuwe site zal
binnenkort beschikbaar zijn.
We zijn verheugd om te zien dat de Nieuwsbrief en de Nieuwsflits frequent worden
gebruikt en dat de nieuwe kleding geweldig herkenbaar is op alle wedstrijden.
Misschien is het zaak om in 2017 na te denken over uitbreiding van ons assortiment.
Helaas moeten we ook constateren dat de communicatie naar buiten vaak ad-hoc en
niet gecoördineerd gebeurt. Dit is zeker een verbeterpunt voor onze vereniging waar
de commissie graag in ondersteunt. Er staat veel op de rit, de evenementen, de
uitbreiding van de baan, de veranderingen binnen de vereniging en de crowdfunding
zijn belangrijke thema’s waar de vereniging in een gecoördineerde aanpak nog
sterker naar buiten kan treden.

Bas Dirkson

Verslag Commissie Facilitair / Kantine
De kantine draait erg goed en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, voor- of na
de trainingen, bij de maandelijkse koffieavond, jaarlijkse feestavond, atletiek cafe en
bij wedstrijden.
Daarnaast wordt de kantine ook verhuurd voor feesten of andere bijeenkomsten via
Buurtruimte040.nl
Afgelopen jaar hebben er wat veranderingen plaats gevonden in de bezetting van
kantinemedewerkers.
We werken nog steeds met een vaste ploeg en na herhaalde oproepen hebben we
wat aanvulling gekregen van mensen die af en toe willen inspringen of meedraaien
met de vaste crew.
We hebben geen kantinebeheerder meer maar hebben de functie onderverdeeld in 3
aparte functies met 3 nieuwe mensen:
Financiële Administratie Kantine: Jacqueline van Loon
Inkoop:
Nina Su
Planning:
Annemieke Luiten a.i.
Bij deze dus meteen een oproep voor een planner voor onze kantine.
Omdat de kantine voor de vaste vrijwilligers bijna niet meer schoon te houden was
zijn we gaan zoeken naar andere mogelijkheden.
Afgelopen jaar hebben we dan ook een professionele schoonmaakster ingeschakeld
die 2 per week ons komt ondersteunen bij het schoonhouden van de kantine,
toiletten, bestuurskamer, hal, trap ed.
Voor de schoonmaak van de kleedlokalen beneden hebben we een vrijwilliger
gevonden via Wij Eindhoven, die 2x per week de kleedlokalen, douches en het buiten
terras boven schoon houdt. Net als de Ergon die ook 2x per week voor de vloeren
van de benedenverdieping komt.
De vloer van de kantine heeft vorige zomer een nieuwe waslaag gekregen, deze
beschadigt heel snel door al het zand en het verschuiven van tafels en
stoelen.
Hierbij dus een oproep aan iedereen om, als je de indeling verandert,
de tafels en de stoelen op te tillen en niet te verschuiven.
We zijn met een aantal kantinemedewerkers naar de Bavaria bierbrouwerij geweest.
We kregen een rondleiding, lunch en een kleine tapcursus. Het was erg
leuk.
Ook hebben de kantinemedewerkers een bedankavondje gehad in de vorm van
een "wokavond".
Komend jaar gaan we ons richten op een gezonde kantine, minder snoep, en
gezondere alternatieven of aanvullingen.
Jeannette Michielsen

