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AV Gouda-atleten in actie tijdens
de cross in Reeuwijk op 19 november 2016 (foto: Hans Braker)

Actie voor leden AV Gouda

Fijne feestdagen!

In de kerstperiode van 21 december tot
en met 7 januari biedt Spikeshop alle
leden van AV Gouda 20% korting op
hardloopschoenen.

Het jaar 2016 is bijna om! Het bestuur van AV Gouda wenst iedereen hele fijne
feestdagen en een heel goed, gezond en sportief 2017! We hopen dat 2016
een goed atletiekjaar voor je was en dat je met voldoening kunt terugkijken
op alle trainingsuren, wedstrijden en evenementen die we voor je georgani
seerd hebben. Als bestuur zijn we zeker tevreden: het trainingsaanbod staat
als een huis, we zijn met enkele nieuwe groepen gestart én we hebben heel
veel mooie wedstrijden en evenementen georganiseerd. Daarnaast is er ook
achter de schermen het nodige gebeurd, zoals de overgang op het financiële
systeem SportLink, het onderhoud en beheer van de accommodatie en de
overgang op het digitale clubblad en de nieuwe website (in wording). Dit alles
was alleen mogelijk door de inzet van heel veel vrijwilligers en daar zijn we
bijzonder trots op! Om alle vrijwilligers te bedanken organiseren we op 14 ja
nuari 2017 een vrijwilligersavond.

*van de reguliere verkoopprijs *Op=Op
Heb je ook een interessante actie voor
onze leden? Laat het ons weten:
clubblad@avgouda.nl

Sponsors AV Gouda

Cross K&S AV Gouda
We zitten midden in het cross seizoen. Na de cross in Boskoop en Reeuwijk
vond op zaterdag 10 december de K&S cross in Gouda plaats. Een recordaantal
atleten heeft zich uitgeleefd op het dit jaar niet zo modderige, maar toch lek
ker zware parcours. Mooi is dat ook steeds meer verenigingen buiten de regio
de weg naar het cross circuit van de regio weten te vinden én dat er heel veel
kinderen van de Brede School hebben deelgenomen. Een deel daarvan
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had ter voorbereiding op de cross de clinic gevolgd die verzorgd werd door
Gonnie Paulides. Organisatoren, juryleden en andere vrijwilligers: bedankt
voor jullie inzet. Het was een topwedstrijd!

Algemene ledenvergadering 23 november
Op 23 november vond de zeer goed bezochte najaarsvergadering plaats. Op
de agenda stonden o.a. de uitreiking van het Slingerlandschild, benoeming
van drie ereleden, de goedkeuring van het nieuwe contributiehuis, de voort
gang van het meerjarenbeleid en de organisatie van het NK Masters. Het
concept-verslag vind je binnenkort hier.

Agnes Popkema, Kees van den Dool, Eggo Bert Smid
ereleden AV Gouda
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden Agnes Popkema, Kees van
den Dool, Eggo Bert Smid benoemd tot ereleden van AV Gouda voor hun
jarenlange, bijzondere inzet voor AV Gouda. Wil je weten wat zij allemaal voor
AV Gouda doen en hebben gedaan? Klik voor de indrukwekkende lijst van hun
verdiensten hier.

De kersverse ereleden na de huldiging in de kantine.

Het Slingerlandschild
Het Slingerlandschild werd dit jaar uitgereikt aan Shaquille Haverkamp. Op
zijn indrukwekkende prestatielijst staan onder meer: ranglijstaanvoerder over
het indoorseizoen 2015-2016 op de 60 m bij de Junioren B met een tijd van
7.06, Nederlands Kampioen Indoor op de 60 m bij de jongens Junioren B met
een tijd van 7.07. Hij won de zilveren medaille bij de Nederlands Kampioen
schappen Indoor op de 200 m met een tijd van 22.52 s, behaalde het clu
brecord 60 m indoor bij de Jongens Junioren B, het clubrecord 200 m indoor
bij de Jongens Junioren B en hij was ranglijstaanvoerder over het baanseizoen
op de 100 m bij de Jongens Junioren B met een tijd van 10.79 (gelopen met
tegenwind). Ook liep hij de vierde tijd allertijden bij de junioren B op de
100 m.
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Opbrengst Grote Clubactie 2016

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

In 2016 zijn 212 meer loten verkocht dan in 2015 en hiermee is een opbrengst
van € 2.492,01 binnengehaald. We zijn daar als club uiteraard erg blij mee en
we bedanken alle verkopers voor hun inzet. In een volgend clubblad laten we
weten waaraan AV Gouda de opbrengst heeft besteed.
De beste verkopers en de beste verkopende trainingsgroep krijgen na de
kerstvakantie nog hun prijs.
De loten zijn verkocht door 56 verschillende verkopers. Dit betekent dat van
de jeugdleden t/m 12 jaar ongeveer 90 leden helaas geen loten hebben
verkocht. Hopelijk doen volgend jaar meer jeugdleden mee, want er staan nog
veel wensen op het lijstje van AV Gouda.

Nieuw contributiehuis

Clubkleding
Voor al je clubkleding en natuurlijk ook
schoenen en spikes kun je terecht bij de
Spikeshop.
Het adres van de Spikeshop is Jan Tinber
genstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

Tijdens de ALV van 23 november werd het nieuwe contributiehuis vastgesteld.
Klik voor het nieuwe contributiehuis hier.
Het nieuwe contributiehuis gaat in per 1 januari 2017. Belangrijke uitgang
spunten van het nieuwe contributiehuis zijn dat alle leden een verenigings
contributie betalen van 50,- per jaar. Daarnaast betaalt iedereen een train
ingscontributie die samenhangt met het aantal en duur van de aangeboden
trainingen. En tenslotte is er de verplichte AtletiekUnie afdracht en de bijdrage
voor de wedstrijdlicentie.
De verenigingscontributie, AU-bijdrage en wedstrijdlicentie worden in januari
geïncasseerd. De trainingscontributie wordt per kwartaal geïnd. De con
tributie voor de SAB-groep is aangepast aan het nieuwe trainingsaanbod dat
per 1 oktober is ingegaan.
Voor vragen over het nieuwe contributiehuis kun je contact opnemen met
Marian Verhaegh, penningmeester@avgouda.nl

Jeugdlintje voor Melissa Benschop
Op 18 november jongsleden was
Melissa Benschop één van de negen
Goudse sterren die een Jeugdlintje
van de gemeente Gouda kregen van
wethouder Corine Dijkstra voor hun
bijzondere inzet voor Gouda.
Melissa kreeg haar lintje voor haar
geweldige inzet voor AV Gouda. Van
harte gefeliciteerd Melissa!

Wedstrijdkalender 2017
Op je lijst van goede voornemens hoort zeker ook het deelnemen aan wedstrijden en evenementen van AV Gouda. De voorlopige wedstrijdkalender
vind je hier. Data om alvast in je agenda te zetten!
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Terugblik: Nationale kampioenschappen voor
langeafstandslopers
In 2016 prolongeerden twee AV Gouda-atleten hun Nederlandse titels. Pascal
van Norden verdedigde op 10 september in Winschoten met succes zijn titel
op de 100 kilometer op de weg. In zware, zomerse omstandigheden liep hij
ongenaakbaar naar een tijd van 7.06.30.

Van de redactie
Nu de rookwolken rond het verschijnen
van het eerst dgitale clubblad wat zijn
opgetrokken, wil ik graag Roben Popkema
(opmaak) en Nico van Leeuwen (pro
ductie) bedanken voor hun jarenlange
bijstand bij het vervaardigen van het
papieren clubblad. Mijn dank is groot!
Heb je een leuke bijdrage voor het club
blad? Stuur deze naar clubblad@avgouda.
nl Tekstbijdragen mogen maximaal 250
woorden zijn. Foto’s (minmaal 500 kb)
graag apart erbij leveren.

Verschijningsdata
De redactie streeft ernaar elke maand een
clubblad uit te brengen (behalve in de
zomermaanden). De verschijningsdatum
ligt in de laatste week van de maand.

Colofon
Redactie clubblad
Saskia Sjollema - clubblad@avgouda.nl
Bestuur
Voorzitter: Marleen Verbruggen voorzitter@avgouda.nl
Secretaris: Annelies van Dorp secretariaat@avgouda.nl
Penningmeester: Marian Verhaegh penningmeester@avgouda.nl
Wedstrijdorganisatie: Henk van Zutphen woc@avgouda.nl
Technische Commissie: Hayo den Boeft tc@avgouda.nl
Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

Op 12 november werd Frank Schotman voor de tweede achtereenvolgende
maal Nederlands kampioen cross run-bike-run. In het Geuldal en op de uitlo
pers van de Cauberg was hij net als in 2015 ongrijpbaar voor de concurrentie.
De 5 km lopen, 22 km mountainbike en 2,5 km lopen gingen in een tijd van
1.34.25.

Promotie damesploeg AV Gouda naar de Tweede
Divisie
De damesploeg van AV Gouda is alsnog gepromoveerd voor het seizoen 2017
naar de Tweede Divisie van de Landelijke Competitie. Hoewel zij rechtstreekse
promotie op 1 plek misliepen op zondag 18 september in Eindhoven, wa
ren zij daarmee de eerste gegadigde voor promotie, wanneer een ploeg uit
de Tweede Divisie zou afvallen en dat is gebeurd. De Atletiekunie heeft de
vereniging daarom gevraagd of zij alsnog willen promoveren en deze mooie
sportieve kans laten zij uiteraard niet liggen!

Interview Eggo Bert Smid in het AD
Vorige week stond een paginagroot inter
view met Eggo Bert Smid (AV Gouda) en
wethouder Jan-Willem van Gelder in het AD
over het NK Masters dat AV Gouda op 9, 10
en 11 juni organiseert. Prachtige promotie
voor dit evenement!
Lees hier het hele artikel (en kijk ook naar
het filmpje dat erbij staat!)

Clubblad 2017-1 verschijnt in de laatste week van januari:
stuur je bijdragen voor 20-1-2017 naar clubblad@avgouda.nl
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