
   

 
Verslag  Bestuur   

 

Het bestuur heeft tot juni 2017 uit 6 personen bestaan: 

 Patrick Stassen  - voorzitter 

 Annemieke Luiten  - secretaris 

 Mark Venner   - penningmeester 

 Cor Aalberts   - bestuurslid Technische Zaken 

 Jeannette Michielsen - bestuurslid Facilitaire Zaken / Kantine 

 Joop Broeders  - bestuurslid Algemeen 
 

Na het overlijden van Jeannette Michielsen is haar portefeuille verdeeld onder de 
overige bestuursleden. 
Gezien het punt in het Plan van Aanpak om het bestuur in aantal terug te brengen, is 
besloten deze situatie zo te laten. 

 
Afgelopen jaar heeft het Bestuur een aantal zaken verder uitgewerkt uit het Plan van 
Aanpak: 
- Digitaal archief in de cloud 
- Inrichten Administratieve Organisatie: 
- Afspraken en contracten verder vastgelegd 
  
Het aanpassen van de statuten van de vereniging is uitgesteld. Op dit moment 
worden de statuten van de Atletiekunie aangepast aan de huidige regels van het 
verenigingsrecht en de gewijzigde wetgeving rondom de privacy. Wij wachten deze 
nieuwe statuten af en zullen deze dan overnemen in onze eigen statuten. 
 
Verder hebben de perikelen rondom de renovatie en uitbreiding van de baan veel tijd 
en moeite gekost. Wij hebben als bestuur steeds getracht vertraging te voorkomen 
en erop toe te zien dat zoveel mogelijk van onze wensen verwerkt werden. 
Dit moet op 30 juni leiden tot de opening van onze nieuwe baan! 

 
 
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 

 Brian Lesterhuis – Werpen  

 Rob Janssen – Recreanten  

Anthony Pratt en Henk Vos hebben gedurende 2017 hun activiteiten voor de TC 
langzaam verder afgebouwd en overgedragen aan Rob Janssen. 
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.  
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. 



   
Trainers 
Op het moment van dit schrijven heeft Eindhoven Atletiek 92 trainers (37 voor de 
recreanten, 26 voor de jeugd, 11 voor baanatletiek (sprinten, springen, werpen, ook 
aan jeugd), 6 voor Mila, 10 voor wandelen, en 2 overigen (amputees, Ergon). 
Met het overlijden van Jeannette Michielsen verloren we naast een zeer bevlogen 
recreanten-trainster en bindend lid van onze vereniging ook één van de drijvende 
krachten achter het Effe Anders programma.  
In het afgelopen jaar hebben we diverse trainerscursussen gehad, zoals die voor 
assistent baanatletiektrainer door Elly Schouten, waarbij diverse ouders en 
jeugdleden zijn opgeleid om de pupillentrainingen te ondersteunen. An Rindt en 
Hans den Ouden hebben samen weer een cursus assistent looptrainer verzorgd. 
Daarnaast hebben we een cursus looptrainer niveau 3 en zelfs 4 kunnen aanbieden. 
Op deze manier blijft ons trainerscorps zich vernieuwen en verbeteren, iets waarvoor 
we bij de grote vereniging die we zijn permanent aandacht aan moeten geven. 

Baanrenovatie 
Zonder overdrijving mogen we stellen dat de broodnodige renovatie en uitbreiding 
van de baan een bijzonder teleurstellend en pijnlijk proces is naar een mooi einddoel, 
wat pas na een vol jaar afzien langzaam tot afronding lijkt te gaan komen. Deze 
periode vraagt veel improvisatie en organisatievermogen van iedereen, niet alleen bij 
de TC, maar vooral ook van de trainers, de leden, en ouders van de jeugdleden. We 
begrijpen dat we daardoor leden verliezen en merken ook dat de onderlinge binding 
door het uitwijken naar andere locaties (als Valkenswaard, Veldhoven, Helmond, 
Best en Vught) minder is geworden. Met smacht kijken we dan ook uit naar het 
moment dat we alle trainingen weer op de eigen accommodatie kunnen aanbieden 
en de weg naar groei weer kunnen doorzetten, vooral bij de jeugd. 

Sportiviteiten 
Enkele sportieve hoogtepunten van het afgelopen jaar zijn: 

1. De gouden medaille van Sven Roosen op de 400m horden bij de EYOF 

(European Youth Olympic Festival) in Györ, Hongarije. Als derde geplaatst 

wist hij op zijn verjaardag iedereen te verrassen door met een ijzersterke finish 

de overwinning te pakken in een PR van 53.71. 

2. Kim Dillen maakte in 2017 een zeer geslaagde comeback na een operatie aan 

haar voet en liep in Berlijn op 24 september naar een weergaloze 2.33.24, 

waarmee ze verdienstelijk 10e werd in de snelste marathon ter wereld. Met 

deze tijd verbeterde ze haar eigen PR met ruim 3 minuten en liep ze het 29 

jaar oude clubrecord van Heather MacDuff uit de boeken. Ook voldeed ze 

ruim aan de door de Atletiek Unie gestelde limiet van 2.34 voor het EK 2018 in 

Berlijn.  

3. Bij de NK-junioren van 30 juni tot 2 juli 2017 in Vught won Tim Verbaandert 

goud op de 3000m (8:40,16) en zilver op de 1500m (4:11,59) bij de JB, beide 

na tactische races met een zeer snelle slotronde. Sven Roosen won in 

dezelfde categorie goud op de 400m horden in een tijd van 54,01. Demi van 

den Wildenberg won brons bij de MB op de 100m in 11,95, bij de MA was er 

brons op de 5000m voor Jolie Tops in 17:19,87. 



   
4. Bij de NK-indoor voor junioren op 10 en 11 februari 2018 in Apeldoorn won 

Demi van den Wildenberg bij de Meisjes A goud op de 60m in 7,63. Op de 

3000m Jongens A gingen zowel het goud (Tim Verbaandert) als het brons 

(Daan van der Velden) naar Eindhoven Atletiek. De grootste verrassing kwam 

op naam van Robin Beks, die met een PR van 1m96 zilver veroverde bij het 

hoogspringen JB, en dat na ruim een half jaar zonder eigen 

trainingsfaciliteiten. Maarten Debeij werd in dezelfde wedstrijd 5e met 1m85.  

5. Naast de junioren halen ook de Masters regelmatig podiumplaatsen. Zo won 

Peter van der Velden in het afgelopen jaar bij de M45 op de baan de 10.000m 

en de 5000m, de NK-cross en tussendoor nog de 3000m indoor. Eefje 

Ottevanger won de 2000m steeple in een Nederlands record van 7:37,55 en 

nam dit record daarmee over van clubgenote Laura Huijbregts, die bij dit NK 

zilver won in 8:01,16. Marc van Gils won gouden NK medailles op 800m en 

1500m bij de M50, maar zijn hoogtepunt was zijn verbetering van het 

Nederlandse record op de 1000m bij de M50 naar een sterke 2:42,56. 

Ook Koen Joosse, Peter Mijsberg, Thea Ottens, Falco Rademaker, Bart van 

der Zanden, Ruud van de Ven en Marc Elsbeek wisten diverse NK medailles 

te winnen. 

6. Bij de NK-cross in Amsterdam dit jaar een opvallende teamprestatie bij de 

mannen. Waar vorig jaar de jongens B verrasten met een tweede plaats in het 

teamklassement, lukte het dit jaar de mannen om de derde plaats bij de 

mannen te veroveren. Ben Vriends, Michael Beuwer, Oscar Mulder, Ben 

Souwen en Pepijn van de Westerlo sloten zo een succesvolle winter af waarin 

veel overwinningen in de regionale crossen werden behaald. 

Plannen 
Een belangrijke mijlpaal zal de opening van de nieuwe baan in Eindhoven worden. 
Dan kunnen we als club weer echt vooruit. We hebben dan de ruimte op de baan om 
verder te groeien bij de pupillen en de junioren. Ook lopen er al initiatieven om meer 
ruimte en aandacht te geven voor aangepast sporten, zoals de amputees, de Effe 
Anders groep, en een nieuw te starten groep RaceRunners. 
We zullen ook verder invulling gaan geven aan trainingen voor de jeugd op zaterdag. 
De initiatieven daarvoor bij de junioren D, C en B die deze winter en voorjaar lopen 
zijn een groot succes, dus dat gaan we verder uitbouwen. 
Een constant punt van aandacht is het werven en opleiden van nieuwe trainers, denk 
daarbij bijvoorbeeld ook aan jeugdleden en ouders van pupillen tot (hulp)trainer bij de 
jonge jeugd. 

 
 
Ad Peeters  



   
 
 
Verslag Wedstrijd Organisatie Commissie 
 
In 2017 heeft de WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie) van Eindhoven Atletiek 7 
weg- en veldwedstrijden georganiseerd of daarbij ondersteuning geleverd. Mede 
doordat de baan vanaf juni niet meer beschikbaar was zijn er maar 5 
baanwedstrijden georganiseerd. Om dezelfde reden zijn in 2017 de Eef Kamerbeek 
Games niet gehouden. 
 
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 back-up 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.  
 
Organisatie van de woc : 
 
De wegwedstrijden worden gecoördineerd door een eventmanager die 
verantwoordelijk is voor de organisatie van die specifieke wedstrijd. Dit zijn de 
Hypotheker Beekloop in voorjaar en najaar en de Karpencross. 

De baanwedstrijden worden gecoördineerd door de eventmanager baanwedstrijden. 
Het springevent en jeugdinterland hebben hierin een aparte status en worden ook 
door een eventmanager gecoördineerd. 

De WOC organiseert ook algemene taken die nodig zijn bij alle evenementen. 

De jury coördinator (Juco) regelt voor de wedstrijden de officiële wedstrijdofficials 
en  juryleden. De Juco zorgt ook voor opleidingen van de juryleden en voldoende 
aantal in de vereniging. 

Materiaalbeheer coördineert de materiaalploeg op de wedstrijddag en zorgt dat het 
materiaal voldoet aan alle eisen. Hij zorgt ook voor het ijken van het 
wedstrijdmateriaal. 

Enkele  evenementen in de regio worden door de WOC ondersteund. Zo zijn er de :  

 Genneperparkenloop (organisatie Gemeente Eindhoven/Fontys),  

 Lichtjesrouterun (Brooks),  

 Glowrun (ThinkAhead/Fontys)  

 Mispelhoefloop (Eetcafé De Mispelhoef). 
 

Ieder jaar in oktober wordt door de commissie de wedstrijdkalender voor Eindhoven 
Atletiek voor het volgende jaar samengesteld. 
 
 
  



   
Wel zien we dat de bereidheid om te jureren of  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.  
We zullen dan ook actief gaan werven om die inkrimping voor te blijven. 

 
Tot slot een woord van dank aan iedereen die de WOC in 2017 geholpen heeft met 
het realiseren van een of meerdere wedstrijden. 
 
 
Henri van Limpt 
  



   
 

Verslag Sponsorcommissie 
 
In maart 2017 werd aan mij gevraagd, door Patrick Stassen, of ik iets voor EA wilde 
gaan doen. Dat heb ik beantwoordt met JA.  
Ik had inmiddels begrepen dat er niet veel aandacht was voor de sponsor contacten, 
op een aantal sponsoren na.  
En ben een aantal mensen gaan benaderen of ze hier in mee willen gaan denken. 
En dat is gelukt.  
 
De huidige sponsorcommissie bestaat uit 7 leden.  
- Erik van Aarle (voorzitter) 
- Bart Swinkels (secretaris) 
- Mark Venner  
- Patrick Stassen 
- Joop Broeders 
- Arnold Boender 
- Patrick van de Nieuwenhof 
  
Op de 1e vergadering hebben we een aantal ideeën op tafel gelegd en zijn daar zijn 
we mee aan het werk gegaan. De belangrijkste was om de bestaande sponsoren 
opnieuw te gaan benaderen of zij daarmee door wilde gaan. 
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan om nieuwe contracten op te stellen waarin de 
na te komen afspraken zijn vastgelegd. Inmiddels hebben we het aantal van 20 
sponsoren bereikt, een mooi aantal, maar we gaan door. Met deze sponsoren 
hebben we contracten voor 3 jaar afgesloten. Een ander belangrijk item is de 
oprichting van de VVEA( Vrienden Van Eindhoven Atletiek ) 
 
In het begin hebben we elke 4/5 weken een vergadering belegd om in een goed 
tempo snel dingen voor elkaar te krijgen. 
We hebben gezocht naar een bedrijf dat de borden voor ons ging produceren, en dat 
is Plano geworden. Daar wil ik Arno Nieuwlaat, lid van één van de loopgroepen, voor 
bedanken. 
Verder wil ik Arnold Boender bedanken voor het sponsoren van de ronde klok. 
 
Doelen voor 2018 
 
- uitbreiden van bordsponsoren 
- uitwerken van de VVEA 
- zoeken naar hoofdsponsor voor grote wedstrijden 
- aankleden van de accommodatie  
 
Tot slot wil ik alle leden van de commissie bedanken voor hun inzet. 
 
 
Erik van Aarle 
  



   
 

 
 
Verslag Medische Commissie 
 

- Het EHBSO plan loopt goed! 

- Elk half jaar wordt er een update en /of verfrissing georganiseerd  voor trainers 

- Logboek voor registreren van ongevallen tijdens training/wedstrijden ligt in 

massageruimte 

- Naast EHBO-kits zijn er nu ook EHBO-rugzakken 

- IJs-coldpacks werken goed 

  

Ulrike Arts 

  



   
 
 
Verslag Vertrouwenspersonen 
 

Er zijn dit jaar twee klachten ingediend. Beide klachten zijn onderzocht door een 
onafhankelijke commissie.  
 
Bij één klacht is naast een onafhankelijke commissie ook de atletiekunie en NOC-
NSF betrokken geweest. De klacht is afgehandeld. Het proces is daarna geëvalueerd 
en hier is leerring uit getrokken voor de toekomst.  
 
De tweede klacht is afgehandeld door de onafhankelijke commissie. Wij hebben hier 
als vertrouwenspersonen geen rol in gespeelt.  
 
Wij hebben een aanvraag gedaan voor de training vertrouwenscontactpersoon van 
NOC*NSF. Wij kunnen die training binnenkort gaan volgen.  
 
 
 
Mieke Emmen & Jeroen Hensen 
 

 
 

 
 
  



   
 
 
Verslag Commissie PR & Communicatie 
 
Na een lange tijd wachten is de nieuwe website van Eindhoven Atletiek een feit.  
We zijn trots op het resultaat waar in 2017 alle aandacht naar toe is gegaan.  
 
De commissie is onderbezet en daarom op zoek naar nieuwe leden die kunnen 
helpen met het ondersteunen van alle evenementen die binnen EA worden 
georganiseerd.  
 
 
 Bas Dirkson 
  



   
 
 
 
Verslag Kledingcommissie 
 
 
De kledingcommissie bestaat op dit moment uit:  

- Bas Dirkson 
- Nermin Gören 
- Susan Smit  
- Leonie Thijssen  

 
De kledingcommissie heeft in 2017 het initiatief genomen om de gaan werken aan de 
uitbreiding van de kledinglijn voor zowel de jeugd als de volwassenen binnen 
Eindhoven Atletiek.  
Belangrijke input hiervoor is opgehaald met een enquête onder de leden. Met een 
respons van ongeveer 9% zijn we zeer tevreden en de uitkomsten zijn aanleiding om 
te gaan kijken naar een trainingsbroek met een lange rits, een vest of hoodie met rits 
en een capuchon, een hardloopjack en naar een aanpassing van het singlet.  
 
 
Bas Dirkson  



   
 

 
Verslag Commissie Facilitair / Kantine 
 
Na het overlijden van Jeannette Michielsen zijn haar werkzaamheden verdeeld onder 
een aantal mensen en is er een Commissie Facilitair/Kantine in het leven geroepen. 
 
Deze commissie bestaat op dit moment uit 5 leden 
* Joop Broeders 
* Annemieke Luiten 
* Ancil Pernot 
* Patrick Stassen 
* Mark Venner 
 
De kantine wordt druk bezocht door onze leden tijdens de openingsuren.  
Via Buurtruimte040.nl verhuren we de kantine en de vergaderkamer tijdens de 
momenten dat wij hier zelf geen gebruik van maken.  
Afgelopen jaar hebben we een stijgend aantal reserveringen via Buurtruimte040 
gekregen, wat goed is voor de voor de vereniging. 
 
Afgelopen jaar hebben wij, na het vertrek van Nina Su, de inkoop verdeeld onder een 
aantal mensen die per toerbeurt de boodschappen doen.  
Het assortiment is onder de loep genomen en iets aangepast.  
Komend jaar willen wij het assortiment uitbreiden met (gezonde) snacks/maaltijden 
(naast de yoghurt en soep) omdat we zien dat onze leden behoefte hebben aan een 
“steviger” hap na de training. 
Suggesties hiervoor zijn welkom! 
 
Verder zijn er stappen gemaakt in de modernisering van de kantine. Dit heeft geleid 
tot de aanschaf van een nieuwe kassa met meer administratieve mogelijkheden. 
Ook zijn de barkrukken vervangen. 
 
Het aantal kantinevrijwilligers blijft ongeveer gelijk, maar is minimaal. 
Zeker in de vakantieperiode en bij ziekte lukt het alleen de kantine open te houden 
door de extra inzet van onze kantinevrijwilligers. 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, omdat we bang zijn dat het steeds 
moeilijker wordt met deze kleine groep vrijwilligers de kantine altijd open te kunnen 
hebben tijdens alle trainingsmomenten. 
Daarom ook hier de oproep om jezelf aan te melden als het je leuk lijkt om af en toe 
achter de bar te staan. 
 
 
Annemieke Luiten 
  



   
 
 
 
Verslag Kascommissie 
 
Verslag wordt gepresenteerd tijdens de vergadering. 


