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2. Input vanuit leden/trainers e.a. 
Leerlijn Speerwerpen: 
Wim:  - Rogier Plaatzer heeft gemeld graag in contact te komen met jeugdtrainers over hoe te 
komen tot het aanleren van een goede speerwerptechniek. Hij heeft daarvoor een leerlijn ontwikkeld 
die hij graag willen verduidelijken. Aanwezigen vinden het een prima idee wat door Kim kan worden 
opgepakt. 
 - heeft gesproken met een lid/scheidsrechter van Nea Volharding (Purmerend) over het idee 
tot samenwerking op het gebied jurering en organisatie van baanwedstrijden. Geadviseerd wordt dit 
contact ‘warm te houden’ en zo mogelijk concreter te maken. 
Frank: - er is een cursus voor baanatletiek 3/looptrainer 3; is daar belangstelling voor? Joyce heeft 
een mogelijke kandidaat voor de loopcursus 3 en brengt dit bij hem/haar onder de aandacht. 
Oscar: - een van de pupillentrainers wil graag AC horden aangeschaft zien. 

 
3. Voortgang actiepunten 

Summerspeed 2019 
Frank: - ziet kansen bij een van de aangeschreven en positief reagerende scholen (Compaen 
VMBO); wellicht zijn leerlingen te interesseren voor bijv. een DtD clinic. Kan via zijn werk mogelijk 
Euro 1000,- hiervoor inbrengen en zal hierover spreken met het bestuur. 
 
Specialisatietrainers junioren 
Frank/Mark: - veel van de nu actieve (jeugd)trainers zijn gericht op het aanleren van 
basisvaardigheden en missen de kennis voor verdere ondersteuning bij specialisatie. Het 
ondersteunen van junioren die kiezen voor specialisatie lijkt desondanks (beperkt) mogelijk; er is wel 
een tekort aan sprint en/of werptrainers. 
Oscar: - niet alles hoeft te worden aangeboden; het bevragen van collega-trainers kan als goede stap 
hierbij gelden. Het aanbieden van extra scholingsmogelijkheden (in zoverre beschikbaar) is ook een 
mogelijkheid tot ondersteuning van trainers die specialisatietrainingen willen ondersteunen. 
Frank/Mark: - maken een vervolgplan 
 

5. Uit het bestuur 
Aanschaf hoog-spring-matten t.b.v. pupillen: 
Fons: - wil zich gezien de verwachte forse kostenpost kunnen verantwoorden aan de leden; heeft 
daarom behoefte aan een ‘’compleet plaatje’’; tot op heden ontbreekt dit. 
 - bestaande 70 cm matten zijn aangeschaft met akkoord door de Stichting; Fons vraagt zich af 
of een evt. extra aanschaf ook een akkoord hiervoor krijgt. 
Oscar: - ziet de noodzaak tot aanschaf van een derde overkapping niet; nu zijn er twee 70 cm 
matten; een daarvan kan tijdelijk worden opgeborgen (beide 70 cm matten zijn wel nodig bij 
wedstrijden voor CD-junioren en ouder). Voor pupillen is een 70 cm veel te hoog; competitiereglement 
AU schrijft aanvangshoogte van 55 cm voor; pupillentrainers zouden graag zien dat er een 60 cm mat 
wordt aangeschaft, evt. te vervangen door 35 cm mat of 55 cm mat. Lengte van de mat dient wel 
maximaal (4 x 6 meter) te zijn en zou kunnen worden opgeborgen in bestaande overkapping. 
 
Beëindiging dienstverband Kim:  
Wilma: - aanleiding voor dit overleg met TC is het feit dat Kim per 1-9 stopt met het uitoefenen van 
haar functie. Bestuur vraagt TC om mee te willen denken over (on)mogelijkheden tot continuering van 
wat Kim inmiddels heeft gerealiseerd. 
Kim: - privésituatie maakt dat ze dit besluit heeft moeten nemen. Het is haar nog niet helemaal 
duidelijk of de datum van 1-9 gehaald kan worden. Zij verwacht dat zij niet verbonden blijft met de 
club. 


