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JAARVERSLAG 2020
VAN A.V. ACHILLES-TOP KERKRADE E.O.
Dit jaarverslag geeft op een beknopte wijze verslag van de belangrijkste gebeurtenissen van onze club en van de diverse portefeuilles
binnen het bestuur.
Gedurende het jaar is veel gecommuniceerd via website, clubblad,
ouderavonden, trainers- en bestuursvergaderingen etc. Alles in het
kader van verbetering en versterking van onze vereniging.
WOORD VAN DE VOORZITTER.
Voor u ligt het jaaroverzicht van 2020.
De organisatie van wedstrijden waren in dit jaar zeer – met de klemtoon op zeer – beperkt.
De internationale Abdijcross op Rolduc in januari heeft nog plaatsgevonden. D’r vasteloavend
in februari hebben we ook nog kunnen vieren, maar in maart stond de wereld op zijn kop: het
Covid-19-virus had ons in de greep. Er werden vanuit de regering maatregels genomen om
dit gevaarlijk Covid-19-virus zo snel mogelijk de kop in te drukken. Eind voorjaar, begin zomer
mochten we de draad weer een beetje oppakken. Gelukkig konden/mochten we in september
voor onze atleten nog een onderlinge wedstrijd houden. Inschrijvingen van buiten onze club
hebben we toen ook geaccepteerd om in ieder geval de atleet een kans te geven een prestatie neer te zetten. Die vrijheid duurde echter niet lang. Oktober 2020 ging het slot er weer
op, het was over en sluiten. De Stadsloop, in 2019 in een nieuw jasje gestoken met de mooie
naam “Viva la Vida Run Kerkrade”, hebben we moeten cancelen. Tot aan het einde van het jaar
kregen we te maken met de “lock-downs” gekoppeld aan regels die onze bewegingsvrijheid
in bedwang hielden. Begrijpelijk natuurlijk. Trainingen werden stop gelegd. Funest voor een
buitensport zoals de onze. Erger was en is het voor de binnensporten geweest. Deze hebben
vanaf maart de binnenkant van de sporthal niet meer gezien. Gelukkig hadden we een mooi
voorjaar en een mooie zomer en konden we Furos (de volleybalvereniging), de badmintonvereniging en de vechtsportvereniging een paar maanden – uiteraard in overleg met de gemeente
– onderdak bieden op onze accommodatie. Voor de amateursport was het dus een heel, heel
vervelend jaar. Gelukkig hebben wij – daar waar mogelijk en in overleg met bestuur en trainers
– elders trainingen kunnen laten doorgaan. In tweetallen of in je eentje, in het bos of op de weg,
hebben onze atleten door kunnen trainen. Optimaal is dit niet. Het sociale aspect is immers ook
van groot belang.
De accommodatie is en blijft ons zorgenkindje. De baan ziet er gehavend uit. Onze secretaris
heeft een aantal overleggen met de gemeente gevoerd over het opknappen van onze ac-
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commodatie. Uiteindelijk wordt er door de gemeente besloten om geld te reserveren voor die
opknapbeurt in 2021. Het project “Kaalheide bruist” komt op tafel te liggen. Een geweldig plan
voor de ontwikkeling van het hele gebied van het huidige gemeentelijk sportpark. Ook hier is
Achilles-Top vertegenwoordigd door onze secretaris.
Het ophalen van het bevrijdingsvuur in Wageningen van 4 en 5 mei 2020 is eveneens gecanceld. De Dodenherdenking op 4 mei vond wel plaats, maar in een heel afgeslankte vorm.
Bestuur, trainers, jury, materiaalploeg, de verantwoordelijken van de kantine en overige vrijwilligers hebben ondanks Corona toch uren geïnvesteerd in onze club. Een mooi gevoel dat getuigt
van een sterke binding met onze vereniging, ook in deze moeilijke tijden. Een woord van dank
aan IEDEREEN is weer op zijn plaats. De roep om vers bloed in bestuur, materialencommissie,
jury etc. blijft echter gehandhaafd.
Het 60-jarig jubileum staat voor de deur en dat willen we natuurlijk samen met jullie vieren. Er is
een jubileumcomité in het leven geroepen. Dit comité bestaat uit de volgende personen: onze
voormalige burgemeester en ere-beschermheer Jos Som, notaris Bert van de Weijer, Ed Heinen
en Toine Ruiters aangevuld met onze secretaris Frank Soomers, Léon Jeurissen en ik. In het kader van Corona is inmiddels besloten het jubileumjaar niet te laten starten per oprichtingsdatum
19 april 2021, maar – hopelijk – met de start van de Viva la Vida Run Kerkrade op 26 september
2021. Natuurlijk wordt iedereen op de hoogte gebracht van de activiteiten die in het kader van
dit jubileum worden ontwikkeld.
Het platform Atletiek en Running Limburg heeft aan het einde van het jaar een nieuwe weg
ingeslagen. De naam is veranderd in Limburg Athletics Plus, er is een nieuwe website met een
nieuw logo ontworpen en bovendien is een nieuw strategisch plan voor de komende vijf jaar
(2021 – 2025) aan de provincie aangeboden. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de site
www.limburgathleticsplus.com Een paar van onze atleten zijn opgenomen bij de pijler “tussen
club en Papendal” en krijgen dus extra training in hun discipline.
Ik nodig u bij dezen van harte uit om tijdens de jaarvergadering samen met het bestuur terug te
blikken op het jaar 2020. De inhoud van dit jaarverslag geeft een prima beeld over het afgelopen jaar. Schroom niet om positieve kritiek te leveren, want daar kunnen we mee vooruit.
“Knóttere” en dus alleen maar negatieve opmerkingen maken, horen we maar al te vaak. Wilt u
een steentje bijdragen – in welke vorm dan ook – neem gerust contact op met onze secretaris.
Een woord van dank is ook op zijn plaats aan de kascontrolecommissie die de boeken nauwkeurig bekeken heeft, waardoor we nu een inzichtelijker financieel beeld kunnen bieden.
De jaarvergadering 2020 is gepland op vrijdag 4 juni 2021. Mocht blijken dat door de situatie
rondom het coronavirus nog maatregels gelden, dan moeten we helaas cancelen. We verwijzen
voor het laatste nieuws dan graag naar onze website. Het bestuur voorziet u bij dezen van alle
jaarstukken.
Veel leesplezier.
Arno Deckers
Voorzitter A.V. Achilles-Top Kerkrade e.o.
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Start mannen lange cross Abdijcross.

Glenn Gentle: 50 jaar in de atletieksport en
is 40 jaar atletiektrainer.
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Hans Smeets en Bert Vanwersch top bij de
masters mannen.
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Kerkrade, 2021
Aan alle leden van Achilles-Top

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de
60e Algemene Jaarvergadering op
Vrijdag 4 juni 2021
in het Catharinahoes, Lambertistraat 12
6461 JK te Kerkrade.
De agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen over ingekomen stukken
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 4 september 2020
Jaarverslag secretaris 2020
Technisch jaarverslag 2020
Financieel overzicht 2020
Verslag kascontrolecommissie (de heren Bert Penders, Dré Boumans en Paul Gulikers) en verkiezing nieuwe kascontrole commissie (de heer Bert Penders is aftredend)
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Frank Soomers en Mia Jongen.
Verder blijft vacant de functie van wedstrijdzaken.
Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie dient u zich schriftelijk of mondeling kandidaat te stellen bij de voorzitter uiterlijk één week voorafgaand aan de
jaarvergadering.
8. Vaststelling contributie met ingang van 1 januari 2022
9. Vaststelling begroting 2021
10. Rondvraag en sluiting
Volgens de statuten hebben alle leden vanaf 15 jaar stemrecht. Leden t/m 14 jaar kunnen
het stemrecht niet zelf uitoefenen, maar zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke
vertegenwoordiger (in de meeste gevallen is dat een van de ouders)
Het jaarverslag 2020 is geplaatst op onze website. De clubrecords etc. kunt u eveneens op onze website vinden. Mocht u een papieren exemplaar wensen dan wordt dit
op de nog te plannen dag van de jaarvergadering uitgereikt.
Namens het bestuur A.V. Achilles-Top Kerkrade e.o.
Arno Deckers
voorzitter / sponsorfinding
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TOELICHTING OP DE AGENDAPUNTEN
VAN DE JAARVERGADERING 2020
Ad 2. De notulen van de jaarvergadering d.d. 4 september 2020 kunt u vinden op pagina 7 t/m 9
Ad 3. Jaarverslag van de secretaris 2020 kunt u vinden op pagina 10 en 11
Ad 4. Technisch jaarverslag 2020 kunt u vinden op pagina 12 t/m 23
Ad 5. Financieel overzicht 2020 kunt u vinden op pagina 26
Ad 6. Balans 2020 kunt u vinden op pagina 27
Ad 7. De kascontrolecommissie (Bert Penders, Dré Boumans en Paul Gulikers) brengt verslag
uit over jaaroverzicht 2020.
Bert Penders is aftredend; nieuw kascontrole lid moet benoemd worden.
Ad 8. Aftredend en herkiesbaar: Frank Soomers en Mia Jongen.
Verder blijft vacant de functie van wedstrijdzaken.
Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie dient u zich schriftelijk of mondeling
kandidaat te stellen bij de voorzitter uiterlijk één week voorafgaand aan de
jaarvergadering.
Ad 9. Vaststelling contributie per 1 januari 2022 kunt u vinden op pagina 28
Ad 10. Vaststelling begroting 2021 kunt u vinden op pagina 25
Ad 11. Rondvraag en sluiting.
Gelieve de rondvraag alleen te gebruiken voor beleidszaken en niet voor details.
Detailvra¬gen kunnen op een andere wijze afgehandeld worden.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
4 SEPTEMBER 2020
Aanwezig: Stan Meuffels, Miel Lataster, Theo Kessels, John Schoeters, Bianca Schoeters-Sluis, Hans Meijer, Dré Boumans, Jo van Loon, Stephanie Cornips, Esther van
Deursen, Marco Smeets, Jack Zautsen, Els Nijskens, Karel Toussaint, Paul Gulikers,
Marc Scheren, Piet Viergever, Arno Deckers, Emmy Boumans, Frank Soomers en
Leon Jeurissen.
Afgemeld: Harry Kamphuis, Annelies Kamphuis, Wim Sangen, Mia Jongen, Jan Muijrers, Roger
Veldman, Karel Arnolds, Ilona Kessels, Tiny Kessels en Bert Penders.
1.

Opening en mededelingen over ingekomen stukken
De voorzitter heet iedereen van harte welkom in deze tijd dat we te maken hebben met
enkele coronamaatregelen. Vanwege het coronavirus is onze 59ste algemene ledenvergadering van 24 mei verplaatst naar 4 september. Hij blikt kort terug op 2019. Dankzij
onze vrijwilligers kunnen we terug kijken op een goede Abdijcross, baanwedstrijden en
de vernieuwde opzet van de Viva la Vida Run (voorheen Stadsloop). Ook de steun van de
gemeente dient hierbij te worden opgemerkt. De Viva la Vida Run wordt vooralsnog gehouden op 7 november en hij bedankt Marco Smeets voor het ontwerpen van een nieuw logo
voor deze run. Deze zorgt voor een nieuwe uitstraling van het evenement.

2.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 25 mei 2019
Geen op- of aanmerkingen. Akkoord.

3.

Jaarverslag secretaris 2019
Geen op- of aanmerkingen. Akkoord.

4.

Technisch jaarverslag 2019
Geen op- of aanmerkingen. Akkoord.

5.

Financieel overzicht 2018
Geen op- of aanmerkingen. Akkoord.

6.

Financieel overzicht 2019
John Schoeters vraagt waarom geen uitgaves zijn gemaakt voor topsport. Niemand is daar
voor in aanmerking gekomen en er zijn geen aanvragen ingediend.
De voorzitter deelt mede dat de post reserves de spaarrekening is en dat dit bedrag eventueel kan worden geïnvesteerd bij de heropening van onze accommodatie na de renovatie
die in de toekomst zal plaatsvinden.

7.

Verslag kascontrolecommissie
Dré Boumans brengt namens de kascontrolecommissie, bestaande uit Bert Penders en
Dré Boumans, verslag uit van de kascontrole die op 30 augustus heeft plaatsgevonden. De
commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en stelt de aanwezigen voor om
interim penningmeester Arno Deckers en het bestuur décharge te verlenen. De vergadering
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gaat hiermee akkoord. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit: Dré Boumans, Bert
Penders en Paul Gulikers.
8.

Bestuursverkiezing
Arno Deckers en Hans Meijer zijn aftredend. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van beide mannen. Ralph van den Berg wordt benoemd tot nieuwe penningmeester en Jo van Loon tot nieuw bestuurslid (eventmanager Viva la Vida Run).
Wim Sangen wordt bedankt voor zijn penningmeesterschap over 2018 en Arno Deckers als
interim penningmeester over 2019.

9.

Vaststelling contributie met ingang van 1 januari 2021
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieregeling. Er vindt geen verhoging plaats.

10. Begroting 2020
Bij het samenstellen van de begroting voor 2020 is geen rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting
over 2020.
11. Rondvraag en sluiting
Jack Zautsen: komt er nog een start-to-run project om nieuwe leden te werven. De
trainers van de lange afstandsgroepen starten in het najaar met een actie om beginnende lopers en loopsters uit te nodigen tijdens de wekelijkse trainingen. Kijken of dit effect
heeft. Verzoek te blijven herinneren aan de 1,5 m distance tijdens de coronacrisis. Duidelijk
zichtbaar maken. Stephanie Cornips stuurt het bestuur mogelijkheden om een en ander
zichtbaar te maken door banners aan te schaffen.
Paul Gulikers: Bij gebruik door derden graag bij de koffiezetapparaat de filter goed
schoonmaken. Hij merkt op dat vaak snoepgoed niet wordt betaald.
Bianca Schoeters-Sluis: Desinfecterende handgel en zeep ontbreekt soms tijdens de
trainingen van de loopgroepen op de wc. Een vaste desinfectiezuil zou handig zijn.
John Schoeters: De vereniging bestaat volgend jaar zestig jaar. Misschien een idee om
in dat jaar de Viva la Vida Run uit te breiden met een ultraloop. De voorzitter merkt in het
kader van het diamanten verenigingsjubileum op dat er inmiddels een jubileumcomité is
samengesteld, bestaande uit Jos Som, Bert van de Weijer, Ed Heijnen, Toine Ruiters en
notuliste Christine Mullenberg. De start van de festiviteiten worden waarschijnlijk gekoppeld aan de Viva la Vida Run en hopelijk de start van de plannen van de renovatie van onze
accommodatie in het sportpark. Ook gedacht wordt aan een internationale jeugdwedstrijd.
Marc Scheren: Hoe zit het met de renovatie van de accommodatie?
Secretaris Frank Soomers geeft een korte toelichting hoe momenteel de situatie is. Belangrijk is of woningbouw binnen het complex mogelijk is. Noodzakelijk om het project
financieel haalbaar te maken. Het plan voorziet in woningbouw voor volwassen jongeren
met een beperking en dementerende ouderen. Er was vroeger een waterwingebied onder
de accommodatie. De vraag is of het gebied geschikt is als bouwlocatie. De club krijgt in
het plan een eigen nieuw gebouw. Het is de bedoeling dat in de najaarsbegroting van de
gemeente financiële ruimte wordt gecreëerd om het plan verder uit te werken. Als alles in
kaart is gebracht welke mogelijkheden er zijn, wordt ook de Atletiekunie bij het plan betrokken. Als nieuwbouw met woningbouw niet mogelijk is, wordt nieuwbouw gepleegd op de
huidige oude locatie van de vereniging.
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De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering met de wenst dat
2021 weer een leuk jaar mag worden.
Notulist: Leon Jeurissen.

Jeugd bij onderlinge baanwedstrijd in juli met trainer Wim Marijnissen.

Gezellig pupillenuitje in Eupen
Jaarverslag Achilles Top 2020
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JAARVERSLAG SECRETARIS
Het jaar 2020 werd zoals gebruikelijk in januari opgestart met het
nieuwjaarsontbijt en sportief met de Abdijcross. De jubilarissen van
2019 werden tijdens het nieuwjaarsontbijt gehuldigd. De jubilarissen staan vermeld in het jaarverslag van 2019. De 56ste Abdijcross
verliep vlekkeloos. Prachtig weer en dito prestaties.
Het jaar stond bestuurlijk uit vele overleggen zowel in de club, 10
bestuursvergaderingen, als daarbuiten, Stichting Atletiek Running
Limburg (Limburg Athletic+) 3 keer.
In januari werd tijdens het nieuwjaarsontbijt onze nieuwe beschermvrouw geïnstalleerd: Petra Dassen. Dat zij een enorme aanwinst is
bewezen de feiten: deelname aan Viva la Vida run en interruptie/
correctie van onze voorzitter. Tijdens het nieuwjaarsontbijt werd
Hans Smeets benoemd tot erelid. Later die maand (24 januari) werd
Jos Som benoemd tot erebeschermheer van onze vereniging.
Bestuur
Tijdens de bestuursvergaderingen werden de knelpunten zoals u die alle kent uit het verleden
besproken. Op enkele terreinen zijn veranderingen die wij zullen bespreken.

Sportpark Kaalheide
Al jaren is er sprake van achterstallig onderhoud en toenemende ongeschiktheid van de accommodatie voor top- en recreatiesport. Na enkele gesprekken met de gemeente en de atletiekunie is er nu een werkgroep die gezamenlijk kijkt naar de oplossingsmogelijkheden. De intentie
van alle leden van de werkgroep is: goede accommodatie creëren waar zowel topsport als
recreatie en breedtesport mogelijk zijn. De gemeente heeft financiële middelen gelabeld om de
werkgroep te faciliteren. Op dit moment is er een eerste concreet voorstel: de baan vervangen
2e helft 2021 en kleine renovatie bestaande accommodatie. Daaraan zal nog besloten worden,
accommodatie integratie met Bruis of apart gebouw.

Het bestuur
Het bestuur heeft in 2020 uitstekend gefunctioneerd. Het bestuur werd uitgebreid met Jo van
Loon, eindverantwoordelijk voor de Viva la Vida Run. Het bestuur blijft op zoek naar verjonging
en versterking. Samenwerking op bestuurlijk niveau wordt niet uitgesloten.
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Onze vrijwilligers
De vrijwilligers hebben in 2020 gefunctioneerd binnen de coronaregels en waar nodig ondersteuning geboden. Helaas is een van onze vaste vrijwilligers, Martin Lambrichts, ons dit jaar
ontvallen. Wij blijven op zoek naar jonge gemotiveerde vrijwilligers.

De jubilarissen
De jubilarissen van 2020, te weten Lars Curfs (25 jaar lid) en Adry Weijenberg (40 jaar lid) zouden tijdens het nieuwjaarsontbijt in 2021 worden gehuldigd. Maar door de coronapandemie kon
dit ontbijt niet plaatsvinden. Er wordt gezocht naar een nieuw tijdstip voor deze huldiging.

De gemeente Kerkrade
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was de gemeente een onmisbare steun bij onze accommodatie en activiteiten. Door de inzet van de gemeente zowel in menskracht als in sponsoring
blijven belangrijke loopevenementen mogelijk. De goede samenwerking uit zich in de komende
renovatie en open oog en oor voor elkaars behoefte.
De Viva la Vida run heeft door Corona niet plaatsgevonden. In 2021 wordt het evenement de
start van ons 60-jarig jubileum.

Tot slot:
Onze vereniging heeft in 2020 onder zeer moeilijke omstandigheden zowel sportief als organisatorisch goed gefunctioneerd. Corona heeft ons zeer beperkt maar binnen de regels heeft de
vereniging geprobeerd bij te dragen aan de mogelijkheid zoveel mogelijk te sporten. De vrijwilligers dragen de organisatie, veel dank hiervoor. De kwaliteit en sportieve prestaties zijn mede te
danken aan ieders persoonlijke inzet en de begeleiding van de trainers, zeker in deze tijd is het
contact, op welke wijze dan ook cruciaal. Ook hiervoor heel veel dank. De komende jaren zullen
in het teken staan van verandering. Daarbij heeft onze accommodatie blijvende prioriteit. Wij
zullen u daarover tussentijds via de website blijven informeren zodra er weer meer nieuws is.
De start van de renovatie zal rond 1 september zijn.
Frank Soomers
Secretaris

Pupillen aan de start tijdens onderlinge baanwedstrijd in juli.
Jaarverslag Achilles Top 2020
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TECHNISCH JAARVERSLAG
De trainerscoördinatoren zijn Léon Jeurissen (senioren, junioren
AB en lange afstandsgroepen) en Emmy Boumans (junioren CD en
pupillen). Beide bestuursleden fungeren als contactpersoon voor
deze groepen en komen enkele malen in het jaar bijeen om lopende
zaken te bespreken. Door de coronapandemie heeft fysiek vergaderen dit jaar zeer sporadisch plaatsgevonden.
De samenstelling van het trainerskorps heeft in 2020 opnieuw enkele mutaties ondergaan. Bij
de pupillen wordt het trainerskorps versterkt met de assistenten Manon Smeets, Petra Coenen,
Albert Cordewener, Daniel Bout en Roger Koll. Bij de pupillen hebben Pascal Schuurmans en
Simon Herresma hun functie neergelegd. Pascal Pelzer stapt over van de pupillen naar de junioren. Bij de junioren stoppen Denise Dillmann en Frans van Mil. Bij de junioren komen Myrthe
Hamers, Ronald Dols en Theo Kessels de trainersgroep versterken. Bij Nordic Walking fungeert
Silvia Molenaar als assistente. Bij de recreanten assisteren Math Baggen, John Coervers en
John Paulssen. Voor de jeugdgroepen, zowel junioren als pupillen, blijft het bestuur voortdurend zoeken naar nieuwe trainers, trainsters of assistenten en heeft het prioriteit binnen de vereniging. Maar ook in de andere categorieën is uitbreiding van ons trainerskorps altijd welkom.
Voor zowel de pupillen als junioren zijn er extra trainingen op zaterdagmorgen in het sportpark
geweest.
De trainers worden regelmatig in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan clinics in het
kader van het project ‘Train de Trainer’. Helaas hebben dit jaar door de coronamaatregelen
geen clinics plaatsgevonden. In Kerkrade nemen Math Baggen, John Coervers en John Paulssen met succes deel aan de cursus Assistent Looptrainer 2 onder leiding van John Schoeters
onder de supervisie van de Atletiekunie.
De vereniging blijft stimuleren dat trainers en trainsters aan cursussen, themadagen, opleidingen of clinics deelnemen om iedereen kennis te laten maken met nieuwe oefenstoffen of
methoden. De cursuskosten zijn volledig voor rekening van de club, waardoor deze drempel in
elk geval wordt weggenomen om voor een trainerscursus of andere opleiding in te schrijven.
Wel dient hier natuurlijk het behalen van een diploma of certificaat tegenover te staan.
De landelijke competitiewedstrijden worden vanwege de coronapandemie allemaal afgelast. Tot
groot verdriet van onze atleten, atletes en trainerskorps die druk in de weer zijn om iedereen
klaar te stomen voor de baanwedstrijden. Ook het toernooi Scholieren Atletiek Parkstad in
Heerlen, waaraan onze vereniging zijn medewerking verleent, wordt afgelast.
De gemeente Kerkrade werkt onder de titel ‘Vie’ verder aan een plan om te komen tot een multifunctionele accommodatie op een locatie nabij het voormalig ziekenhuis achter het raadhuis in
het centrum van Kerkrade. Met Vie krijgt de breedtesport in Kerkrade een positieve impuls voor
jong en oud. Dit jaar is gestart met de eerste bouwwerkzaamheden.
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De vereniging wint in het ‘uitgeklede’ 2020 twee nationale titels. Hans Smeets wordt nationaal
indoorkampioen mannen M70 op de 400 en 800 meter op 8 en 22 februari in Apeldoorn. Carel
Claassen behaalt bij dit NK-indoor zilver op de 400 meter mannen M55.
Er zijn ook nog enkele ereplaatsen tijdens nationale wedstrijden. Zo wordt Stijn Pelzer tijdens
de CD-Spelen indoor op 25 en 26 maart in Apeldoorn vierde bij het hoogspringen voor eerstejaars jongens D. Lisa Hilgers wordt bij het kogelstoten eerstejaars meisjes D zesde en tweedejaars jongens C Luca Broers tiende bij het kogelstoten. Tijdens nationale indoorwedstrijden
voor pupillen op 8 maart in Apeldoorn wordt Arden Veldman zesde op de meerkamp meisjes
pupillen B.
Bij de Limburgse kampioenschappen indoor Athletics Champs voor pupillen op 29 februari
in Roermond wint Alain Ritten de meerkamp jongens pupillen A. Renée Scholtissen wordt bij
de meisjes pupillen A tweede en Dewi Koll derde. Ebere Shaaka wordt tweede bij de jongens
pupillen mini en Arden Veldman wint bij de meisjes pupillen B.
Medio maart gaat het baanseizoen vanwege de coronamaatregelen op slot.
In september komt een kleine opleving. Een groepje pupillen neemt deel aan de open Zuid-Hollandse kampioenschappen op 5 september in Barendrecht. Renée Scholtissen wordt bij de
eerstejaars pupillen meisjes A vierde op de meerkamp; Ebere Shaaka tweede bij de jongens
pupillen mini; Julie Scholtissen vierde bij de meisjes pupillen mini en Arden Veldman vijfde bij
de meisjes pupillen B.
Carel Claassen wordt tijdens de Belgische kampioenschappen voor masters op 20 september
in Ninove tweede op de 800 meter mannen M55.
Internationaal worden alle EK’s en WK’s afgelast. Onze master Hans Smeets kan hierdoor zijn
palmares aan kampioensmedailles helaas niet aanvullen.
Aan het jarenlange gebrek aan een goede samenwerking onder de Limburgse clubs is met de
komst van de Stichting Platform Atletiek en Running Limburg, thans onder de naam Limburg
Athletics+, een frisse start gemaakt om beter samen te werken en talenten te begeleiden. Arno
Deckers fungeert als voorzitter van dit platform dat ondersteund wordt door de provincie
Limburg. De naam RTC is inmiddels vervangen door OCTA (Opleidings Centrum voor Talenten).
Technisch coördinator is Michel Leinders. Bij Limburg Athletics+ geldt hetzelfde voor de organisatoren van grote evenementen in Limburg.
Het samenwerkingsverband met de Wijkel Groep is voortgezet. Verstandig omgaan met het
lichaam is bij sporters namelijk van groot belang om zo lang mogelijk te kunnen genieten van
het plezier dat sport je kan bieden. Het behandelen van blessures bij jongeren tot 18 jaar wordt
bekostigd door de zorgverzekering, waardoor er geen sprake is van een eigen bijdrage. Frans
Boumans houdt als sportfysiotherapeut in het sportpark regelmatig inloopspreekuur. Ook Eugène Martineau houdt regelmatig fysieke trainingen op onze accommodatie in het sportpark.
De vereniging krijgt van de European Athletics, de Europese atletiekbond, voor de Abdijcross
opnieuw een Europese erkenning. De Abdijcross vindt dan ook op 18 en 19 januari 2020 plaats
als een EA-permit meeting.
Tenslotte wordt in 2020 vanwege het korte baanseizoen slechts 1 nieuwe clubrecord gevestigd.
Dat record komt op naam nam Arden Veldman bij het hoogspringen pupillen meisjes B met een
hoogte van 1.20 meter.
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Het aantal leden op het eind van het jaar stijgt van 344 naar 350. Kijk voor een juist overzicht
elders in het jaarverslag. De clubrecords zijn terug te vinden op onze eigen clubwebsite.

TRAINERSKORPS
Het aantal train(st)ers en assistenten dat op het eind van het jaar aan de club verbonden
is, bedraagt 32. Het jaar daarvoor was het aantal 24.

Het overzicht:
Louis Hermans 		
Marc Hermans 		
Herman Theunissen
Theo Kessels 		
Harry Kamphuis 		
Fred Kroon 		
Annelies Kamphuis
John Schoeters 		
Harry Driessen 		
Math Baggen 		
John Coervers 		
John Paulssen 		
Corry Kroon 		
Silvia Molenaar 		
Han Vos 			
Glenn Gentle 		
Chantal van der Meulen
Leonie Wagelaar 		
Myrthe Hamers 		
Pascal Pelzer 		
Ronald Dols 		
Roger Veldman 		
Bianca Schoeters 		
Melissa Uranka 		
Orly Meens 		
Jop Scheren 		
Wim Marijnissen 		
Manon Smeets 		
Petra Coenen 		
Albert Cordewener
Roger Koll 		
Daniel Bout 		
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(middenafstand, sprint, senioren/junioren)
(kogelstoten en discuswerpen)
(werpnummers)
(ass. sprint)
(senioren lopen)
(senioren lopen)
(senioren lopen)
(senioren lopen)
(senioren lopen)
(ass. loopgroepen)
(ass. loopgroepen)
(ass. loopgroepen)
(Nordic Walking)
(ass. Nordic Walking)
(sport overdag)
(senioren/junioren)
(senioren/junioren)
(senioren/junioren)
(senioren/junioren)
(junioren)
(junioren)
(pupillen)
(pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
(ass. pupillen)
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Achilles-Top in vertegenwoordigende ploegen
Van de vereniging worden geen leden geselecteerd voor een nationale ploeg.

EREPLAATSEN BIJ KAMPIOENSCHAPPEN
Nationaal
8 en 22 februari in Apeldoorn

Limburg
29 februari in Roermond

Club

NK indoor masters.
Hans Smeets goud mannen M70 op de 400 meter
en de 800 meter.
Carel Claassen zilver mannen M55 op de 400 meter

LK indoor Athletics Champs.
Alain Ritten goud jongens pupillen A meerkamp
Estafetteploeg brons jongens pupillen A
Arden Veldman goud meisjes pupillen B meerkamp
Renée Scholtissen zilver meisjes pupillen A meerkamp
Dewi Koll brons meisjes pupillen A meerkamp
Ebere Shaaka zilver jongens pupillen mini meerkamp

De clubkampioenschappen cross worden evenals in de voorgaande jaren tegelijkertijd verwerkt
met de Abdijcross te Rolduc in het weekeinde van 18 en 19 januari. De eerst aankomende van
de club in de diverse categorieën, mag zich clubkampioen cross noemen.
Pupillen jongens D
1. Jeremyiah Bout

Pupillen meisjes D
Niemand

Pupillen meisjes C
1. Jolé Marijnissen
2. Benthe Heijse

Pupillen jongens C
Niemand

Pupillen meisjes B
1. Arden Veldman
2. Eline Roozen
3. Josine Roozen

Pupillen jongens B
Niemand

Pupillen jongens A
1. Alain Ritten
2. Fenn Rijken
3. Finn Schuurmans

Pupillen meisjes A
1. Renée Scholtissen
2. Kieke Keijdener
3. Isa Cordewener

Jongens D
1. Merijn Bond
2. Sean Elsen

Meisjes D
1. Amina Dillmann
2. Sara van Ham
3. Davina Herresma
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Jongens C
1. Luc van Ham
2. Senna America

Meisjes C
Niemand

Meisjes B
1. Lynn van Ham
Bij de jongens AB, meisjes A en lange cross mannen en lange cross vrouwen zijn geen crosskampioenen.
Korte cross vrouwen V40
1. Sandra Florie
2. Melanie Vermeulen
3. Bianca Schoeters
Korte cross mannen M60
1. Harry Driessen
2. Ad van Kempen

Korte cross mannen M50
1. Rombout Senden

		

Lange cross mannen M55
1. Hugo Kusters

Korte cross vrouwen V50
1. Marjon Fijen
2. Stephanie Cornips
3. Vivian Rompelberg
De clubkampioenschappen op de baan voor de junioren en pupillen worden gehouden op 27
september in sportpark Kaalheide in de vorm van meerkampen.
Pupillen meisjes D
1. Julie Scholtissen
2. Gigi Dijkhuizen
3. Eva Reumkens

		

Pupillen jongens D
1. Ebere Shaaka
2. Jeremyiah Bout
3. Nils Meertens

Pupillen meisjes C
1. Jolé Marijnissen
2. Benthe Heijse

Pupillen jongens C
1. Bram Theeuwen
2. Tijs Pölz

Pupillen meisjes B
1. Arden Veldman
2. Yinthe Tiggeloven
3. Ise Jans

Pupillen jongens B
1. Mads Wentink
2. Sten Kicken
3. Noud Pelzer

Pupillen jongens A
1. Alain Ritten
2. Nigel Schepers
3. Fenn Rijken

Pupillen meisjes A
1. Renée Scholtissen
2. Dewi Koll
3. Odi Bongaerts

16

Jaarverslag Achilles Top 2020

Jongens D
1. Stijn Pelzer
2. Toby Schetters
3. Daan van Opijnen

Meisjes D
1. Lisa Hilgers
2. Sara van Ham
3. Lieke Jans

Meisjes C
1. Merel van Zandvoort
2. Rianne Diederen
3. Maureen Mols

Jongens C
1. Luc van Ham
2. Milan Sleijpen
3. Colin Pelzer

		

Meisjes B
1. Fleur Hamers

Jongens B
1. Loïc Smeijsters

Meisjes A
1. Eva Huirne
2. Elle Rutten

Jongens A
1. Jordy Dols

ONDERSCHEIDEN LEDEN
Nationaal
Harry Zitzen: Unie erekruis goud in 1981; Internationaal paspoort.
Léon Jeurissen: Unie erekruis brons in 1994; Jurywaarderingsspeld in 1993, Unie erekruis
goud in 2011, NKS gouden erespeld in 2011.
Bert Vos: Unie erekruis in 2007, Jurywaarderingsspeld in 1998, NKS gouden erespeld in 2013.
Mirjam van Laar: KNAU beker in 1977.
Sjef Hensgens: Albert Spree beker in 1967.
Theo Kessels: Atletiekunie waarderingsspeld in 2007; Jurywaarderingsspeld in 1993; NKS
bondsspeld in 1986; NKS gouden erespeld in 2014.
Louis Hermans: Atletiekunie waarderingsspeld in 2007, NKS gouden erespeld 2012.
Martin Claassen: Atletiekunie waarderingsspeld in 2007.
Jo Dill: Jurywaarderingsspeld in 1993. Atletiekunie waarderingsspeld in 2012, NKS gouden
erespeld 2012.
Tiny Kessels-Pluymen: Jurywaarderingsspeld in 1993, Atletiekunie waarderingsspeld in
2011, NKS zilveren erespeld in 2011.
Ingrid Suylen: NKS bondsspeld in 1986.
Han Vos: Atletiekunie waarderingsspeld in 2008, Jurywaarderingsspeld in 1998.
Karel Arnolds: Jurywaarderingsspeld in 1998, Atletiekunie waarderingsspeld in 2011, NKS
waarderingsspeld in 2011.
Harry Linders: Jurywaarderingsspeld in 1998.
Ben Wellink: Jurywaarderingsspeld in 1998. Atletiekunie waarderingsspeld in 2012; NKS
gouden erespeld in 2012.
Wies Kreukels-Stoffelen: Jurywaarderingsspeld in 1998.
Jos Stitzinger: Atletiekunie waarderingsspeld in 2009, Jurywaarderingsspeld in 1998.
Hans Merx: Atletiekunie waarderingsspeld in 2009, Jurywaarderingsspeld in 1998, NKS
zilveren erespeld in 2011.
Jef Waltmans: Atletiekunie waarderingsspeld in 2008.
Jaarverslag Achilles Top 2020
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Willy Rhoen-Coeymans: Atletiekunie waarderingsspeld in 2008.
Wil Jung: Atletiekunie waarderingsspeld in 2008.
Marc Hermans: Atletiekunie waarderingsspeld in 2009.
Rob Hermans: Unie erespeld in 2009.
Herman Theunissen: Atletiekunie waarderingsspeld in 2011, NKS zilveren erespeld.
Arno Last: Atletiekunie waarderingsspeld in 2011, NKS waarderingsspeld in 2011.
Jo van Hoof: Atletiekunie waarderingsspeld in 2011, NKS waarderingsspeld in 2011.
John Stoffelen: Atletiekunie waarderingsspeld in 2011, NKS waarderingsspeld in 2011.
Jo Hanssen: Atletiekunie waarderingsspeld in 2011, NKS waarderingsspeld in 2011.
Marcel de Veen: Atletiekunie waarderingsspeld in 2011, NKS zilveren erespeld in 2011.
John Martineau: NKS zilveren erespeld 2012.
Arno Deckers: Atletiekunie Unie erekruis goud in 2012, NKS gouden erespeld in 2012.
Eugène Martineau: Atletiekunie Unie erekruis goud in 2012.
Wim Sangen: Atletiekunie Unie erekruis goud in 2012, NKS gouden erespeld in 2012.
Jo Janssen: Atletiekunie waarderingsspeld in 2013, NKS gouden erespeld in 2013.
Marèse Deckers: NKS zilveren erespeld in 2013.
Corry Kroon: NKS zilveren erespeld in 2013.
Annelies Kamphuis: Atletiekunie waarderingsspeld in 2014; NKS waarderingsspeld in 2014.
Harry Kamphuis: Atletiekunie waarderingsspeld in 2014; NKS waarderingsspeld in 2014.
Joachim Schwarzmüller: Atletiekunie waarderingsspeld in 2015; NKS waarderingsspeld in 2015.
Nico Bonfrere: Atletiekunie waarderingsspeld in 2015; NKS waarderingsspeld in 2015.
Fred Kroon: Atletiekunie waarderingsspeld in 2016.
Harry Driessen: Atletiekunie waarderingsspeld in 2017.
Frans van Mil: Atletiekunie waarderingsspeld in 2019.

Zuid-Nederland
Harry Zitzen: Lid van verdienste in 1994 en ereplaquette Coupe de L’Amitié in 1986.
Rob Hermans: Lid van verdienste in 1994 en ereplaquette Coupe de L’Amitié in 1986.
Léon Jeurissen: Waarderingsmedaille in 1986.
Tiny Kessels-Pluymen: Waarderingsmedaille in 1986.
Mirjam van Laar: Prestatiebeker 1977.
Ingrid Suylen: Prestatiebeker 1980.
Gemeentebestuur Kerkrade: KNAU jubileumbeker 1985.
Marina Frederix: Loes van der Heijden beker 1978.
Ingrid van den Heuvel: Loes van der Heijden beker 1980.
Jacky Winkelman: Loes van der Heijden beker 1979.
Achilles-Top: Damesploeg K beker in 1980.
Stichting Atletiek Gala Kerkrade: KNAU jubileumbeker in 1995.

Interregionaal
Hans Merx: Zilveren erespeld LVN in 1996.

Club
Beschermvrouwe: Petra Dassen-Housen
Erebeschermheer: Jos Som in 2020.
Eresecretaris: Wim Sangen in 2012.
Ereleden: Sjef Hensgens in 1978, Cap Schroeder in 1988, Rob Hermans in 1995, 		
Harry Handels in 1996, Eugène Martineau in 2012, Hans Smeets in 2020.
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Leden van verdienste: Bert Vos in 1969, Mirjam van Laar in 1979, Léon Jeurissen in 1986, Rob
Hermans in 1986, Tiny Kessels-Pluymen in 1986, Arno Deckers in 1987, Louis Hermans in
1987, Theo Kessels in 1989, Ingrid Suylen in 1991, Baer Smit in 1991, Han Vos in 1993, Hans
Merx in 1998, Ben Wellink in 1998, Thresie Lambrichts in 2002.
Eremedaille: Adam Micliewicsz in 1994, Marian Gluszek in 1994.
Gouden erespeld met kroontje: Léon Jeurissen in 2011, Arno Deckers in 2012, Jo Dill in
2012, Louis Hermans in 2012.
Gouden erespeld: Léon Jeurissen in 2001, Arno Deckers in 2002.
Zilveren erespeld met kroontje: Tiny Kessels-Pluymen in 2011, Theo Kessels in 2014.
Zilveren erespeld: Tiny Kessels-Pluymen in 2001, Louis Hermans in 2002, Jo Dill in 2002,
Theo Kessels in 2004, Bert Vos in 2004, Harry Linders in 2007, Han Vos in 2008, Arno Last
in 2011, Marcel de Veen in 2011, John Stoffelen in 2011, Hans Merx in 2011, Jo van Hoof in
2011, Jo Hanssen in 2011, Karel Arnolds in 2011, Ben Wellink in 2012.
Bronzen erespeld met kroontje: Herman Theunissen in 2011.
Bronzen erespeld: Herman Theunissen in 2001, Jo Kuypers in 2004, Ingrid Suylen in 2006,
Sjef Hensgens in 2006, Marc Hermans in 2009, Rob Hermans in 2009, Jos Stitzinger in 2009,
Baer Smit in 2011.
Oorkonde: Fred Kroon in 2016, John Reijnen in 2016, Han Vos in 2016, Harry Driessen in
2017, Harry Linders in 2017, Thresie Lambrichts in 2017, Theo Mertens in 2017, Stan Meuffels in 2017, Louis Hermans in 2017, Theo Kessels in 2017, Jo Kuypers in 2017, Bert Vos in
2017, Jo Dill in 2017, Han Vos 2018, Ellis Burgers 2018, Berrit van den Bogert 2018, Rob
Hermans in 2019, Jos Stitzinger in 2019, Zef Senden in 2019, Frans van Mil in 2019, Frans
Boumans in 2019, Co van den Bogert in 2019.

Overleden:
Jozef Ploum (erelid 1971 tot 1983), dr. Ernst van Aken (lid van verdienste van 1981 tot
1984), Lorreng Bost (eremedaille club van 1978 tot 1983), Piet Frings in 1998 (District Zuid:
Lid van verdienste 1976, KNAU-jubileumbeker voor organisatie Nederlandse politiekampioenschappen in Kerkrade 1976 en Jac. Schotte jurybeker in 1988; KNAU: Frans Juttetrofee in
1982), Tinus Osendarp (lid van verdienste 1980 tot 2002), Hub Kallen in 2002 (eremedaille club
in 1978), Wil Suylen (nationaal: Jurywaarderingsspeld in 1993; club: lid van verdienste in 1983
tot 2005), Jo Jeurissen in 2007 (nationaal: Unie erekruis brons in 1991 en Jurywaarderingsspeld in 1993; Zuid-Nederland: waarderingsmedaille in 1986; club: lid van verdienste in 1986,
erevoorzitter in 1995, gouden erespeld in 2001), Karl Hamacher in 2010 (nationaal: Jurywaarderingsspeld in 1998, club: bronzen erespeld in 2006). Mr. Jo Smeets in 2014 (waarderingsmedaille Zuid-Nederland in 1989). Wil Palmans in 2019 (waarderingsspeld in 2009 Atletiekunie).
Kees van Loon (lid van verdienste van 1978-2019) en bronzen erespeld (2004-2019). Martin
Lambrichts in 2020 (oorkonde club).
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JURYKORPS
Lijst d.d. 31.12.2020
Naam / Voornaam

Status

10

11

12

20

21

22

30

31

Arnolds, Karel
Bonfrère, Nico

1

40

60

1

1

1

1

Boumans, Dré

1

Boumans-Laan v.d.,Emmy

1

Bünger, Edith

1

Coerver, Fred

1

Deckers, Arno

1

1

Deckers-Deckers, Marèse

1

1

1

1

Dill, Jo

1

1

1

Florie-Gielen, Sandra
1

1

Jeurissen, Leon

1

1

1

Stoffelen, John

1

1

1

1

1

1

Jongen, Mia
1

Kessels, Ilona
Kessels-Pluymen, Tiny

1

1

Klaassen, Jacques

1

1

Last, Arno

1

1

1

1

Lataster, Miel

1

1

1
1

1

Meuffels, Stan

1

Nijholt, Frank

1
1

1

Scheren, Marc

1

Schoeters, John

1

Schoeters-Sluis, Bianca

1

1

Scheren, Jop

20

1

1
1

Smit, Wim

1

1

1

Senden, Zef

91

1

Jung, Wil

Rhoen-Coeymans, Willy

81

1

Janssen, Jo

Merx, Hans

80

1

Gentle, Glenn

Kessels, Theo

71

1
1

1
1
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Naam / Voornaam

Status

10

11

12

20

21

22

30

31

Stitzinger, Jos

40

60

1

1

Stitzinger-Bertrand, Mirjam
Vilain, Math

80

81

3

0

91

1
niet
1
actief

1

1

Wagelaar, Leonie

1
1

Wellink, Ben
TOTAAL

71

1
4

0

0

6

1
0

0

4

1
1

1

19 37 0

1
3

Verklaring functies
10 = wedstrijdleider regionaal
11 = wedstrijdleider gewestelijk
12 = wedstrijdleider nationaal
20 = scheidsrechter regionaal
21 = scheidsrechter gewestelijk
22 = scheidsrechter nationaal
30 = starter regionaal
31 = starter gewestelijk
40 = tijdwaarnemer
60 = jurylid algemeen
71 = wl/sr veldlopen/wegwed regionaal
80 = microfonist baan regionaal
81 = microfonist baan gewestelijk
91 = jury elektronische tijdwaarneming
De nummering juryaantekeningen bij de Atletiekunie is als volgt:
01 = waarnemer competitiewedstrijden
02 = waarnemer nationale wedstrijden
05 = jury d’appel
06 = technisch gedelegeerde
10 = wedstrijdleider
12 = wedstrijdleider nationaal
20 = scheidsrechter
22 = scheidsrechter nationaal
30 = starter
32 = starter nationaal
40 = finishregistratie *
50 = snelwandeljurylid
52 = snelwandeljurylid nationaal
60 = jurylid algemeen
61 = ass. Jurylid Athletics Champs
62 = hoofdjurylid Athletics Champs
65 = junior official
66 = chef EDM (elektronische meeting werpnummers)
67 = startcommissaris *
71 = scheidsrechter weg/cross
72 = wedstrijdleider weg/cross
80 = microfonist baan/indoor
84 = microfonist weg/cross *
90 = medewerker ET
91 = chef ET
Betekenis * = deze aantekening wordt niet meer verstrekt.
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OVERZICHT LEDENBESTAND 2020
Het aantal leden in het verslagjaar is van 344 naar 350 gegaan. Per saldo aan het eind van het
jaar een stijging van 6 leden. In totaal melden zich 68 nieuwe leden aan. Het aantal vertrekkende leden bedroeg 62 (in 2019 was dat aantal 79). Het aantrekken van nieuwe leden en het vasthouden van leden voor een langere periode blijft voor de club altijd heel belangrijk. De ledenlijst
wordt elke maand opgeschoond, zie ook onze website.

De huidige 350 leden komen uit de volgende Parkstad-gemeenten:
Kerkrade
Heerlen
Landgraaf
Simpelveld
Voerendaal
Brunssum

158 (= 45,1 %) vorig jaar 42,8 %
60 (= 17,1 %) vorig jaar 20,6 %
46 (= 13,1 %) vorig jaar 11,0 %
32 (= 9,1 %) vorig jaar 9,9 %
7 (= 2,0 %) vorig jaar 2,3 %
1 (= 0,3 %) vorig jaar 0,6 %

De overige leden (13,3 %) komen uit de gemeenten:
Gulpen-Wittem (12), Vaals-Vijlen (14), Sittard (3), Stein (2) en Tegelen, Beek, Venray, Valkenburg
aan de Geul, Alphen aan den Rijn, Herten, Kanne, Herzogenrath, Hasselt, Waddinxveen, Doenrade, Grubbenvorst, Lanaken, Maasmechelen en Son en Breugel alle gemeenten telkens 1.

De opbouw van de vereniging in de diverse categorieën ziet er als volgt uit:
Senioren zonder wedstrijdlicentie
Senioren met wedstrijdlicentie
AB-junioren
CD-junioren
Pupillen

202: 57,7 % (vorig jaar 203: 59,0 %).
51: 14,6 % (vorig jaar 50: 14,6 %).
19: 5,4 % (vorig jaar 13: 3,8 %).
30: 8,6 % (vorig jaar 40: 11,6 %).
48: 13,7 % (vorig jaar 38: 11,0 %).

Het aandeel mannen/jongens in de vereniging bedraagt per 31 december 2020 51,4 % (vorig
jaar 53,2 %). Het aandeel vrouwen/meisjes is 48,6 % (vorig jaar 46,8 %).

De 62 leden die in 2020 de club hebben verlaten, gaven als reden voor hun
vertrek op:
Gestopt
Geen tijd
Blessures
Gezondheid
Studie
Verhuizing
Overleden
AVON
Andere sport
Totaal
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39
1
2
4
3
4
1
1
7 (1 x judo, 2 x tennis, 1 x turnen en 3 x andere sport)
----62
===
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LEDENBESTAND 2020
01-01-2016

01-01-2017

01-01-2018

01-01-2019

01-01-2020

01-01-2021

Aanvullingen op ledenbestand Achilles-Top in de afgelopen vijf jaren				
								

Mannen met w.l.

9

4

4

4

3

4

Mannen masters

32

31

32

34

31

28

A-jongens

5

4

6

6

1

2

B-jongens

3

6

5

3

3

8

C-jongens

8

9

4

8

9

6

D-jongens

9

11

16

8

13

10

Pup. jongens A

7

9

16

16

6

9

Pup. jongens B

5

8

5

2

3

5

Pup. jongens C

3

4

1

4

6

5

Pup. jongens mini

1

2

1

6

3

2

Vrouwen met w.l.

4

5

2

3

5

6

Vrouwen masters

11

10

11

14

11

10

A-meisjes

6

9

7

5

3

3

B-meisjes

9

12

9

12

6

9

C-meisjes

13

21

15

10

7

4

D-meisjes

16

16

13

5

11

10

Pup. meisjes A

11

8

15

13

9

19

Pup. meisjes B

1

11

5

6

7

6

Pup. meisjes C

4

3

3

7

4

3

Pup. meisjes mini

0

1

2

1

0

4

119

122

120

106

104

100

2

2

3

3

1

2

106

113

102

93

82

78

12

16

17

16

16

17

396

437

414

385

344

350

Mannen zonder w.l.
Nordic Walkers
Vrouwen zonder w.l.
Nordic Walksters
Totaal
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De clubcrosskampioenen bij de pupillen

Juniore Lynn van Ham
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BEGROTING AV ACHILLES-TOP 2021

Opbrengsten				 Kosten			
		

Contributie
48.000
Technische staf
24.500
Inschrijfgelden
4.000
Wedstrijdkosten
10.000
Advertenties
2.500
Huisvestingskosten
19.000
Sponsoring
4.500
Inkoop kantine
500
Vrienden van Achilles-Top
1.500
Topsport
1.000
Kantine/eettent
1.000
PR
1.000
Subsidies
8.000
Administratiekosten
8.500
Overige opbrengsten
2.500
Contributie Atletiekunie
9.500
Exploitatietekort
5.000
Algemene kosten
3.000
			
			
		
		
Totaal opbrengsten
77.000
Totaal kosten
77.000
			
				
		

Toelichting:

De begroting over 2021 ziet er anders uit dan in voorgaande jaren.
Dat is het gevolg van het niet doorgaan van de Abdijcross en baanwedstrijden vanwege de
coronamaatregelen.					
					
Huisvestingskosten, hieronder vallen:					
Huur accommodatie					
Poetsen en onderhoud					
Verzekeringen					
Energie en water					
					
Algemene kosten, hieronder vallen:					
Clubactiviteiten					
Jeugdafdeling					
Representatiekosten					
Kosten jubilarissen					
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EXPLOITATIE-OVERZICHT ACHILLES-TOP
OVER HET JAAR 2020
Opbrengsten
Realisatie
Begroting
						
Beginkapitaal
26.625		
Contributie
44.914
55.000
Inschrijfgelden
8.405
11.000
Advertenties
2.270
2.500
Sponsoring
8.709
15.000
Vrienden van Achilles-Top
1.327
1.500
Kantine/eettent
3.072
4.000
Subsidies
24.474
30.000
Overige opbrengsten
2.568
2.000
					
Totaal opbrengsten
122.364
121.000
						
		
Kosten						
		
Technische staf
21.970
23.500
Wedstrijdkosten
45.991
51.000
Huisvestingskosten
17.517
15.000
Inkoop kantine
1.255
2.500
Topsport ondersteuning
0
1.000
PR
740
3.000
Administratiekosten
11.213
10.500
Contributie Atletiekunie
9.537
10.500
Algemene kosten
2.344
4.000
Eindkapitaal
11.888		
					
Totaal kosten
122.455
121.000
						
		
Exploitatiesaldo
-91		
								
Toelichting:								
In het overzicht hebben we eenmalig gekozen om het begin- en eindkapitaal te vermelden.		
Op deze manier wordt een inhaalslag gemaakt om een reëel financieel beeld te krijgen.		
Het resultaat over 2019 hebben we destijds verwerkt in de reserves.				
				
Tevens zullen we dit in de toekomst in de balans tot uitdrukking brengen.				
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BALANS AV ACHILLES-TOP
PER 31 DECEMBER 2020
Liquide middelen		
Verenigingskapitaal
		
Kas
Bank

1.675
Algemene reserves
47.209
45.531				

Overige vorderingen
3				
					
Totaal
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47.209

Totaal

47.209
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CONTRIBUTIEREGELING PER 1-1-2022
Tijdens de algemene ledenvergadering in 2021 is de contributieregeling vastgesteld.
De maandelijkse contributie voor 2022 wordt niet verhoogd. Wel worden per 1 januari 2022
de bondscontributie en licentiekosten aangepast door de Atletiekunie, maar deze verhoging is
gering.
Het lidmaatschap van de vereniging gaat in op de eerste van de maand, na een gratis kennismaking van een maand. De contributie bestaat uit een maandelijks bedrag en een jaarlijkse
bijdrage die afhankelijk is van de leeftijd en de aard van de activiteiten die het lid vervult binnen
de vereniging. Verder brengt de vereniging eenmalig in rekening de kosten die de Atletiekunie
bij de vereniging in rekening brengt voor mutaties in het ledenbestand. Het gaat hierbij om de
kosten van aanmelding (thans € 5,00) en van overschrijving (thans € 10,95). De contributie dient
via een automatische machtiging, door het aanmeldingsformulier te ondertekenen, maandelijks
te worden betaald.
Bij geen machtiging dient de contributie jaarlijks vooraf te worden overgemaakt. Terugvordering
van de automatische afschrijving binnen 30 dagen is mogelijk. Opzeggen lidmaatschap dient
voor de 15e van de maand plaats te vinden en gaat dan in per de 1e van de daaropvolgende
maand.
Bij het niet automatisch kunnen innen van de contributie om welke redenen ook, geldt de volgende regeling:
1e herinnering geen kosten, 2e herinnering € 2 kosten, 3e herinnering € 3 kosten. Vervolgens
aangetekend schrijven € 10 kosten. Indien bedragen nog niet betaald zijn, beslist de penningmeester over mogelijke inning via incassokantoor.

Contributies 2022

Senioren/masters met wedstrijdlicentie
Senioren/masters zonder wedstrijdlicentie
A-junioren
B-junioren
C-junioren
D-junioren
A-pupillen
B-pupillen
C-pupillen
Mini-pupillen
Gastlidmaatschap
Studenten **
Sportief wandelen en Nordic Walking
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Jaarlijkse
bijdrage*

Jaarlijkse
bijdrage*

bij toetreding
tussen
1/1-30/9

bij toetreding
tussen
1/10-31/12

€ 42,65
€ 18,15
€ 32,10
€ 32,10
€ 32,10
€ 32,10
€ 24,50
€ 24,50
€ 24,50
€ 24,50

€10,50
€ 4,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

€18,15

€ 4,50

Contributie
p.m.

		
		
		
€ 15,00
€ 15,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 7,00
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* De jaarlijkse bijdrage (te betalen bij toetreding en vervolgens telkens in januari van het nieuwe
jaar), bestaat uit Atletiekunie-contributie en eventueel een wedstrijdlicentie. Deze zogeheten
bondscontributie moet de club afdragen aan de atletiekbond. Hierdoor is het lid onder meer
verzekerd.
** Het studententarief is pas geldig wanneer het betrokken lid een HBO/WO opleiding buiten
Limburg volgt, buiten de provincie woont en niet in staat is de trainingen in Kerkrade regelmatig te volgen.
Bankrekeningnummer AV Achilles-Top, Kerkrade: Rabobank: NL23RABO 0168408325;
BIC: RABONL2U.

ALGEMENE CONTRIBUTIEREGELS
Wanneer meer dan twee leden uit één gezin of andere samenlevingsvormen, die een maandelijkse contributie betalen, lid zijn van Achilles-Top, betaalt het derde lid de helft van de maandelijkse contributie. Het vierde en volgende lid is vrijgesteld van het betalen van de maandelijkse
contributie. De korting wordt toegepast bij het lid welke het laagste contributiebedrag betaalt.
Juryleden die nog regelmatig aan trainingen en/of wedstrijden deelnemen, betalen gewoon de
maandelijkse contributie. Een en ander ter beoordeling aan het bestuur. Wanneer niet tijdig aan
de betalingsverplichting kan worden voldaan, dient het lid daarover contact op te nemen met
de penningmeester. Opzeggen lidmaatschap dient voor de vijftiende van de maand schriftelijk
plaats te vinden bij de secretaris en gaat dan in per de eerste van de daaropvolgende maand.
Bij langdurige blessure of ziekte, langer dan twee maanden, bestaat de mogelijkheid de maandelijkse contributie tijdelijk stop te zetten. Het verzoek kan worden ingediend door een bericht
te sturen naar het emailadres van de vereniging: achilles.top@gmail.com.
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Ook dit jaar deelnemer aan de carnavalsoptocht in Kerkrade.

Oude en jonge werper Rob Hermans en Lucas Koolen tijdens het nieuwjaarsontbijt.
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DANK AAN ONZE SPONSORS/
PARTICIPANTEN/BEGUNSTIGERS 2020
(in alfabetische volgorde)
Sponsors:

Participanten:

Accountantskantoor Homminga Kerkrade
Chocolate Company Kerkrade
Brand Bier
Bremen Bouwadviseurs Heerlen
Congrescentrum Rolduc Kerkrade
Continium Discovery Centre Kerkrade
D&D Dorscheidt Kerkrade
Decathlon Kerkrade

Atletiek Unie Nederland
Beleef Kerkrade
Euregio Maas-Rijn
Eurode 2000+ Kerkrade
Gemeente Kerkrade
JOGG Kerkrade
Movare Onderwijsstichting Kerkrade
Provincie Limburg / Platform Atletiek 		
en Running Limburg
Doubdle Nederland
Sportstichting Kerkrade
DSM Heerlen
VVV Zuid-Limburg
Dutch beveiliging Kerkrade				
Frantzen Geluid Bocholtz
Begunstigers:
Gaia Zoo Kerkrade
Hennie Wolters Sportservice Nijmegen
Dutch Custom Landgraaf
Hoka schoenen
Dreessen Willemse architecten Heerlen
Infour Heerlen
Jeurissen Elektrotechniek Landgraaf
Lochtman Vleesspecialiteiten Kerkrade/Heerlen
Logister fysio/manuele therapie Heerlen
Loperscompany Harrie Driessen Heerlen/Maastricht Oke4u Kekrade
Meba Consulting Kerkrade
Sligro Heerlen
Offermans en Snijders Kerkrade
Rabobank Zuid-Limburg Oost Heerlen
Speciaal woord van dank aan:
Regiobank Kerkrade						
TVM Meurs Bocholtz
Abdij Rolduc Kerkrade
Congrescentrum Rolduc Kerkrade
Gemeentewerkers Kerkrade en
alle adverteerders van ons clubblad
							
							

Het bestuur van de Atletiekvereniging Achilles-Top Kerkrade e.o. dankt
eveneens alle juryleden en vrijwilligers voor de inzet bij alle activiteiten
gedurende het jaar 2020.
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