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René Verkerke (AV Gouda) in actie op
de 200 m tijdens het NK Masters 2016
in Amersfoort. AV Gouda verzorgt de
komende drie edities van dit fantastische evenement. Op 9, 10 en 11 juni
2017 is de eerste.

Gelukkig 2017!
Op het moment dat deze nieuwsbrief in je mailbox valt zitten de eerste
crossen onder winterse omstandigheden en wellicht de eerste schaatstochten
op natuurijs er alweer op. We zijn dit jaar meteen met veel energie begonnen
om er met elkaar een bijzonder jaar van te kunnen maken. Het hoogtepunt
van 2017 wordt de organisatie van het NK Masters in juni. Achter te schermen
wordt hier door de organisatiecommissie al heel hard aan gewerkt. Ook gaan
we gaan we de komende maanden het clubhuis een make-over geven om alle
atleten, vrijwilligers en supporters in juni gastvrij te kunnen ontvangen.
Daarnaast werkt de organisatiecommissie van de Groenhovenloop aan de
laatste voorbereidingen. In een interview legt Peter Spruit uit waarom je 5 fe
bruari niet mag missen.
En tenslotte, misschien nu nog minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk
werkt de ICT commissie hard aan de IT-infrastructuur en een nieuwe website
voor AV Gouda, inclusief het NK Masters.
Flyer voor het NK Masters 2017, gemaakt en

Mastersgroep baanatletiek

gesponsord door grafisch ontwerpbureau
3MegaWatt (www.3megawatt.nl)

We zouden het leuk vinden om voor het NK Masters een grote delegatie
Goudse atleten aan de start te krijgen. Zie jij hier een mooie uitdaging voor
2017 of wil je je (verder) bekwamen in de werp-, spring- of looponderdelen
van de baanatletiek, kom dan eens vrijblijvend meedoen op de donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. De trainingen worden gegeven door Marianne
Groenendijk. Voor meer informatie: marianne.groenendijk@avgouda.nl
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Sponsors AV Gouda

Vrijwilligers in beeld: Peter Spruit, organisator
Groenhovenloop
Al jaren staat in het eerste weekend van februari de Groenhovenloop op het
programma. Start en finish zijn op de baan van AV Gouda. Op 5 februari is het
weer zover en gaan jong en oud van start op de 400 m en 1500 m (voor de
kids) of 5 km, 10 km of de halve marathon. Peter Spruit is voorzitter van de
organisatie van de Groenhovenloop.
Hoe lang ben je al betrokken bij de organisatie?
Ik ben inmiddels zes jaar betrokken bij de Grooenhovenloop. Eerst drie jaar als
verkeersregelaar, daarna ben ik in de organisatie van de loop betrokken.’
Wie zitten er nog meer in de organisatie en wat is jouw rol in het geheel?
Op dit moment zitten Detlev Konig, Bernard Disselborg, Jan Blom en René
Stallen in de organisatie. Binnen het organisatiecommitee ben ik verantwoordelijk voor de aanvraag van de evenementenvergunningen die wij bij vier verschillende gemeenten moeten aanvragen. Daarnaast verzorg ik de verslagen
van de maandelijkse vergaderingen en het bestellen van de medailles.
Wat maakt de Groenhovenloop in jouw ogen tot een bijzonder evenement?
Het leuke van de Groenhovenloop is dat wij veel verschillende afstanden
aanbieden zodat er voor elk wat wils bij zit. De kidsruns zijn zijn de kers op de
taart. Prachtig om de kinderen te zien rennen alsof hun leven er vanaf hangt.
Het bijzondere is dat wij de lopen over 1 ronde houden waardoor er een afwisselend parcours hebben Dank zij de vele enthousiaste vrijwilligers is dat mogelijk. Zonder hun inzet zouden we mooie evenement niet kunnen houden.
De Groenhovenloop vind altijd plaats in de winter, soms onder zware
weersomstandigheden. Is de loop wel eens afgelast vanwege het weer?
Omdat de loop in februari wordt gehouden hebben we met wisselende
weersomstandigheden te maken. Meestal staat er heel veel wind. Twee jaar
geleden lag er nog sneeuw op de oude baan. Omdat hij toch werd gerenoveerd hebben wij met scheppen en zout de baan toch nog beloopbaar kunnen maken. Er is ook een jaar geweest dat de loop vanwege de grote hoeveelheid sneeuw niet kon doorgaan. De veiligheid van de lopers staat voorop.
Hoe lang ben je al lid van AV Gouda en train je zelf ook nog?
Volgens mij ben ik inmiddels 18 jaar lid van AV Gouda en train ’s maandags bij
de Lallers. Ik probeer ieder jaar nog een marathon te lopen en wat verschillende andere afstanden het hele jaar door.
De Groenhovenloop is op 5 februari, tot wanneer kunnen deelnemers
zich inschrijven?
De inschrijvingstermijn loopt tot 29 januari. Verder kun je nog op de dag zelf
inschrijven tot 15 minuten voor de start van het desbetreffende onderdeel.

TienSport
Sportzaak voor vrouwen
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Clinic Sportief wandelen
Heb jij je voorgenomen om in 2017 meer te
gaan sporten, maar wil/kun je niet (meer)
hardlopen, dan is de clinic sportief wandelen
iets voor jou! Afgelopen najaar zijn we gestart
met wandeltrainingen vanaf de atletiekbaan.
Lekker de geluidswal op of wandelen in het Groenhovenpark. Word ook
enthousiast en trek de wandelschoenen aan. Wij trainen op maandagochtend
van 9.00 tot 10.00 uur en starten vanuit het clubhuis van Atletiek Vereniging
Gouda. Iedereen kan meedoen. De kosten voor 3 maanden wandelen zijn €
50,00 inclusief koffie/thee na afloop van de training. Er is geen speciale kleding vereist maar degelijke wandelschoenen bevorderen het wandelplezier.
Voor meer informatie: ledenadministratie@avgouda.nl of 06-2688 5892.

Afmelden bij wedstrijden
Het komt heel regelmatig voor atleten nadat zij ingeschreven zijn door AV
Gouda voor een wedstrijd toch afmelden. Omdat de inschrijvingen nu enige
tijd lopen via atletiekdatabase.nl hebben we kunnen berekenen dat in 2016
AV Gouda 800,- aan inschrijfgeld betaald heeft voor atleten die niet hebben
deelgenomen. Dit willen we in 2017 voorkomen. Daarom zullen we alle ouders
van pupillen en CD-junioren nog beter informeren hoe zij hun kinderen kunnen inschrijven voor wedstrijden en wat te doen als je kind onverhoopt toch
niet kan deelnemen. Ook zullen we de gemaakte inschrijfgelden in rekening
gaan brengen bij afmeldingen die binnenkomen nadat het inschrijfgeld door
AV Gouda is betaald.

Opknappen clubhuis en duurzame vereniging
De komende maanden zullen we het clubhuis gaan opknappen, zodat we
in juni de sporters, vrijwilligers en supporters gastvrij kunnen onthalen. De
klusclub zal deze werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Dit betekent
dat er de komende weken onder meer geverfd zal worden en enige overlast
is dan ook niet te voorkomen. Daarnaast willen we als vereniging ook graag
een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. De klusclub werkt daarom
aan een plan hoe we als vereniging duurzamer kunnen worden. Ook gemeente Gouda vindt het belangrijk dat verenigingen duurzamer worden. De
gemeente heeft daarom enkele gratis duurzaamheidsscans aangeboden aan
sportverenigingen. AV Gouda is er in geslaagd om een duurzaamheidsscan te
krijgen. Deze zal op maandag 30 januari worden uitgevoerd.

IT-infrastructuur
De IT-infrastructuur van AV Gouda is de afgelopen jaren uitgedijd tot een
spaghetti-brij. Onwenselijk en daarom hoog tijd voor actie op dit terrein.
George Henze en Randolf Broer hebben hier de afgelopen maanden hard aan
gewerkt. Onder de motorkap is er al het nodige gebeurd: de website gaat
verhuizen naar een nieuwe server en omdat van Microsoft hebben we een
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Clubkleding
Voor al je clubkleding en natuurlijk ook
schoenen en spikes kun je terecht bij de
Spikeshop.
Het adres van de Spikeshop is Jan Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

donatie gekregen zodat we over een groot
aantal softwarepakketten kunnen beschikken. Op maandag 16 januari hebben we
afscheid genomen van onze oude Werkonline-omgeving en zijn we overgestapt naar
Office 365. Dit betekent dat overdracht en
archivering nu veel beter geregeld kunnen worden en dat we alle vrijwilligers en
commissies de complete Office-suite aan kunnen bieden inclusief @avgouda.
nl e-mailadres. Hierbij is het belangrijk dat alle commissies zoveel mogelijk
werken vanuit deze @avgouda.nl mailadressen en OneDrive. Heb je vragen of
hierbij hulp nodig dan kun je terecht bij George Henze, ict@avgouda.nl

Nieuwe ET-installatie

Stuur je bijdrage, liefst mét foto, naar
clubblad@avgouda.nl Tekstbijdragen
mogen maximaal 250 woorden zijn. Foto’s
(minmaal 500 kb) graag apart aanleveren.

Ongeveer 10 jaar geleden hebben we met SC Reeuwijk een gezamenlijke
ET-installatie gekocht. Dit is beide verenigingen uitstekend bevallen en de
installatie wordt voor onze eigen wedstrijden gebruikt én ook verhuurd (met
bemensing) aan andere verenigingen. Omdat de huidige installatie aan het
einde van zijn technische levensduur zit hebben we gezamenlijk een nieuwe
ET-installatie aangeschaft. Deze keer ook met elektronisch startpistool. Hier
zullen veel pupillen blij mee zijn, omdat het geluid van het startschot prettiger
is. Daarnaast is het ook duurzamer (geen lood en kruit meer) en hoeven de
starters hiervoor geen wapenvergunning meer te hebben.

Verschijningsdata

Contributie 2017

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

In november vorig jaar hebben de leden met het bestuur in de ALV afspra
ken gemaakt over de contributie 2017. Dat heeft geleid tot de eerste contributiefactuur eind januari. De leden, die een machtiging voor automatische
incasso hebben afgegeven betalen in januari de verenigingscontributie, de
bijdrage aan de AU én de wedstrijdlicentie. De leden die geen machtiging
voor automatische incasso hebben afgegeven, ontvingen een factuur voor de
hele jaarcontributie 2017, de bijdrage aan de AU én de wedstrijdlicentie.
In februari sturen we aan de leden die per kwartaal met een machtiging voor
automatische incasso betalen een
factuur voor de trainingscontributie
van het eerste kwartaal 2017. Die
bedragen gaan we ook in februari
incasseren.
Tip (en verzoek): kijk voordat je
vragen gaan stellen en mails gaat
sturen over de contributie 2017
alsjeblieft even op de website www.
avgouda.nl/lid-worden

Van de redactie

Colofon
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