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Jochem Ribberink van AV Gouda haalde tijdens de
C-spelen in Amsterdam op zondag 27 augustus zilver
op de 300 meter horden (foto: Barbara Sjoerdsma).

We zoeken jou!
Wij zijn dringend op zoek naar een
vrijwilliger die voor de vereniging de
contributiefacturering en -inning wil uitvoeren. We hebben goede documentatie
over hoe dat werkt.
De werkzaamheden omvatten:
•• begin van het jaar een nieuw contribu-		
tiejaar klaarzetten
•• 5x per jaar contributie factureren en 		
incasseren
•• voor nieuwe leden de contributie 			
bepalen
•• voor afgemelde leden de contributie 		
stopzetten
•• overige mutaties in de contributiefacturen verwerken
•• bewaken dat de contributie ook 			
binnenkomt
Om dat goed te doen vraagt dat 1- 4 uur
in de week. In het begin van het jaar is er
wat meer tijd nodig, de rest van het jaar
wat minder. We zoeken iemand die erva
ring heeft of wil opdoen met factureren,
incasseren en bewaken dat de contributie
ook wordt betaald door de leden.
Het spreekt voor zich dat je ons gewel
dig helpt als je wat van jouw vrije tijd wil
besteden aan werk dat binnen de vereniging ook gedaan moet worden.
Wie gaat zich aanmelden? Dat kan via
penningmeester@avgouda.nl

Wedstrijden
De afgelopen weekends was het druk op de atletiekvelden en kwamen veel
AV Gouda-atleten in actie, bijvoorbeeld op de K&S en tijdens de C-spelen in
Amsterdam. Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober zal het baanseizoen 2017 worden afgesloten met de clubkampioenschappen. Wil je meedoen? Het programma vind je hier. Voor deze wedstrijd kunnen we ook nog
hulp gebruiken.
Wil je ons helpen als jurylid (geen ervaring nodig) of achter de bar, stuur dan
een mailtje naar juco@avgouda.nl of coordinatie.bar@avgouda.nl Tot dan!

C-spelen
Op zaterdag 26 en zondag 27 was er een flinke delegatie C-junioren actief
tijdens de C-spelen in Amsterdam, zeg maar het officieuze nationale kampioenschap voor C-junioren. Op nagenoeg alle onderdelen had AV Gouda
deelnemers, inclusief de 1500 m steeple, kogelslingeren en hinkstapsprong.
Hieruit blijkt dat deze lichting een brede belangstelling heeft en met hart voor
de sport een weekend op de baan wil doorbrengen.
Ook bij deze wedstrijd scoorden de atleten veel mooie pr’s. Een kleine bloemlezing: Bent Braker op speer, kogel, verspringen en hinkstapsprong, Pien van
Berk op hinkstapsprong, Hugo Habraken en Sjoerd Peeters op de 800 m, Frank
Ruegg en Fabienne Buijs op 150 m en Mieke van de Pasch met kogelslingeren.
Meest bijzondere prestatie was een tweede plaats in de finale voor Jochem
Ribberink op de 300 m horden. Na een tactisch gelopen serie waarin Jochem
tweede werd, had hij genoeg over voor een mooie tijd van 40,53 in de finale.
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Sponsors AV Gouda

Jochem was al clubrecordhouder op deze afstand en met deze tijd bevestigde
hij klasse op dit onderdeel. Hij kwalificeerde zich en passant ook nog voor de
interlandwedstrijd op 2 september in Assen, waar hij voor Nederland op dit
onderdeel mag uitkomen.
Kijk voor een uitgebreide fotoreportage van de C-Spelen op de fotopagina van
Hans Braker.

Bent Braker verbeterde tijdens de C-Spelen zijn pr speerwerpen met maar liefst ruim 5 meter (foto Hans Braker)

Tweede Kaas en Stroopwafelwedstrijd
Op vrijdag 25 augustus is de tweede K&S wedstrijd van dit seizoen gehouden.
Het was een goed bezette wedstrijd met mooie prestaties én twee Nederlandse records. De uitslagen vind je hier.
Bjorn Paree heeft prachtige foto’s gemaakt van deze wedstrijd. Je kunt de
foto’s bekijken en bestellen via zijn website.

Ook tijdens de K&S waren de vrijwilligers weer onmisbaar: zelfs Olympisch atlete Femke
Pluim helpt bij het aanharken van het zand in de versprinkbak. (Foto: Bjorn Paree)

Oproep
Na afloop van elke K&S vind er een loterij plaats waar prachtige prijzen zijn
te winnen. We hebben al een paar goede sponsors die ons hiermee helpen Hoogeveen Fietsbeleving, Spikeshop en Braker Investment Consulting - maar
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een groot deel wordt betaald van het wedstrijdbudget. Daarom de vraag aan
de leden van AV Gouda of zij iets kunnen bijdragen aan deze loterij of mis
schien wel iets thuis hebben liggen wat bij een volgende loterij verloot zou
kunnen worden. Je kunt dit melden bij Jorrit van der Wiel, Alexander Kirkels,
Jelle Smid of Reinier Bliek, of een mail sturen aan kens@avgouda.nl

Nieuwe groep mini-pupillen
Op woensdag 4 oktober start weer een nieuw groep voor de allerjongste
pupillen (geboren in 2011). De mini-pupillen trainen op woensdagmiddag van
17.00 tot 17.45 uur. Op een speelse en afwisselende manier maken de pupillen kennis met alle onderdelen van atletiek. De aanpak is actief en iedereen
komt zo veel mogelijk aan de beurt. In spelvorm wordt gewerkt aan motoriek,
techniek en conditie. Door de afwisseling in spelvormen kan de atletiektrai
ning voor iedereen leuk zijn, of je nu getalenteerd bent of niet. Zin om mee te
trainen? Aanmelden kan via ledenadministratie@avgouda.nl

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Rookvrije accommodatie
Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken
en sport passen niet bij elkaar. AV Gouda is een belangrijke omgeving in het
leven van opgroeiende kinderen. We willen kinderen het goede voorbeeld
geven. We bieden daarom een rookvrij clubhuis en atletiekbaan. Hiermee
willen we de jeugd beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het
schadelijke meeroken. Daarnaast biedt AV Gouda graag iedereen een gezonde
en veilige sportomgeving.

Seizoen 2017-2018
Hoewel de vakantie nog maar net achter ons ligt zijn de technische commissie, hoofdtrainer en alle trainers van onze jeugdatletiek tezamen druk met de
voorbereidingen op een nieuw winterseizoen dat loopt van 1 oktober 2017 tot
en met 1 april 2018. Dat betekent dat nagedacht wordt over wedstrijdplanningen, jaarplannen voor de inhoud van trainingen en dat gewenste materialen
besteld gaan worden. Nog belangrijker zijn de mensen die al onze trainingen
gaan verzorgen: de trainers. Dit zijn enorm belangrijke vrijwilligers die iedere
week klaarstaan om onze atleten kwaliteit, aandacht en goede trainingen te
bieden binnen onze mooie sport. Met die trainers is de afgelopen periode
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Atletiekmateriaal
Is het atletiekmateriaal van AV Gouda? En
moet AV Gouda het atletiekmateriaal zelf
betalen of betaalt de gemeente dit? We
krijgen hier regelmatig vragen over. Daarom een korte uitleg. Ja, al het atletiekmateriaal is van AV Gouda en ja, we betalen
het helemaal zelf. Hoe doen we dit? Ieder
jaar besteedt AV Gouda een deel van het
budget aan nieuwe atletiekmaterialen
of de vervanging van kapot of versleten
materiaal. Een deel van het geld gaat naar
het ‘kleine’ wedstrijd- en trainingsmateriaal, zoals speren en kogels, maar ook
ballen, touwen, kleine hordes en nog veel
meer. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het
zand in de verspringbakken regelmatig
aangevuld. Marianne Groenendijk maakt
samen met de trainers ieder jaar een lijstje van materiaal dat aangevuld of vervangen moet worden. Geert Popkema zorgt
met zijn ploeg voor het onderhoud van
het wedstrijd- en trainingsmateriaal.
Daarnaast reserveren we geld en zoeken
we aanvullende fondsen en sponsoren
om tijdig het ‘grote’ atletiekmateriaal
te kunnen aanvullen of vervangen. Dit
voorjaar hebben we bijvoorbeeld vier
steeplehorden kunnen aanschaffen die
onder andere tijdens het NK Masters
gebruikt zijn. Ook hebben we dit voorjaar
nieuwe polshoogpalen gekocht. Daarnaast hebben we van AV34 een goede,
gebruikte polshoogmat én een hoogmat
kunnen overnemen. In het najaar zullen
we ook nog een polshoogoverkapping
kopen, zodat we de nieuwe polshoogmat
tegen wind en vocht kunnen beschermen. Hiermee gaat een grote wens van
de vereniging in vervulling. Ten slotte
hebben we dit jaar ook nog een echte, authentieke stationsklok op de kop kunnen
tikken. Deze hangt aan het clubgebouw.
Tijdens trainingen en wedstrijden kun je
nu de exacte tijd zien.

gesproken om enerzijds terug te blikken op het afgelopen seizoen en anderzijds om de trainersbezetting voor het nieuwe seizoen af te stemmen, mede
gebaseerd op hun wensen, verwachtingen en ambities. Dit is een proces wat
zorgvuldig vorm gegeven wordt en waar de hoofdtrainer van AV Gouda een
belangrijk aandeel in heeft. Het resultaat van dit proces is een trainersbezet
ting die kwantitiatief en kwalitatief staat als een huis waardoor wij onze core
business van training geven op orde hebben. We zien ernaar uit om met de
trainers onze atleten een prettig, veilig, positief en lerende omgeving te bieden! Bij AV Gouda kunnen onze leden vanaf maandag 2 oktober weer op ons
rekenen!

Gezocht: medewerker verhuursecretariaat AV Gouda
Na vele jaren het verhuursecretariaat voor AV Gouda verzorgd te hebben,
heeft Michelle Martinot een paar maanden geleden aangegeven deze taken
over te willen dragen. Per 1 juli is zij gestopt. We zijn daarom met spoed op
zoek naar iemand die voor AV Gouda het verhuursecretariaat wil verzorgen.
Dit is voor AV Gouda een erg belangrijke taak, omdat de inkomsten uit verhuur een belangrijk deel van de totale inkomsten van de vereniging uitmaken.
Wat ga je doen?
Het verhuursecretariaat houdt in dat:
- je aanvragen voor de huur van onze baan afhandelt. De huurders zijn meestal scholen of verenigingen en bijna alle correspondentie gaat per e-mail
- je maakt reserveringen in de verhuuragenda.
- je legt de reservering vast in een contractje. Hiervoor zijn standaardcontracten beschikbaar.
- je zorgt dat de penningmeester na afloop een factuur naar de huurder stuurt.
Hoeveel tijd kost het?
Deze taken kun je prima van huis uit doen en vergen ongeveer 2 uur per week.
Welke ervaring heb je nodig en welke begeleiding bieden we?
Ervaring is niet nodig. We leggen je graag uit hoe het werkt en eventueel kunnen we het ook een paar maanden samen doen. Kun je nauwkeurig werken
en ben je klantvriendelijk? Neem dan contact op met Marleen Verbruggen
(voorzitter@avgouda.nl) of Marian Verhaegh (penningmeester@avgouda.nl)

AV Gouda doet weer mee met de Grote Clubactie
Zo veel mogelijk leden krijgen bij training in de week van 11 september de
verkoopboekjes uitgedeeld. De loten mogen vanaf zaterdag 16 september
verkocht worden. Vanaf die dag kan langs de deuren gegaan worden voor
onze club.
Wacht niet te lang, want er zijn veel meer clubs in Gouda die ook meedoen.
Met de Grote Clubactie realiseren we noodzakelijke extra inkomsten. Een lot
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Van de redactie
Stuur je bijdrage naar clubblad@avgouda.nl
Tekstbijdragen mogen maximaal 250 woorden zijn. Foto’s (minimaal 500 kb) graag
apart erbij leveren.
Verschijningsdata
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.
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: vacature tc@avgouda.nl
Algemeen lid: Lotte Wevers
Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

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

kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct
naar de club gaat.
Ook dit jaar willen we weer wat leuke
prijsjes beschikbaar stellen voor iedereen
die extra veel loten verkocht hebben.
Meer informatie volgt binnenkort.
Vorig jaar hebben we 1064 loten verkocht
en daarmee € 2.492,01 verdiend voor de
club. Hiervan hebben we nieuwe materialen gekocht en een deel van de nieuwe
polshoogspringaccomodatie mee
betaald. Ook dit jaar zijn er weer de nodige materialen aan vervanging toe.
Mensen die loten kopen maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van
€ 100.000,-. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 13 december
2017. Vanaf 14 december staat de trekkingsuitslag op clubactie.nl

NOC*NSF en Altbert Heijn Sportactie
NOC*NSF en Albert Heijn organiseren samen
met sportbonden, gemeenten en verenigingen
de AH Sportactie. Een landelijke spaaractie,
waarbij klanten van 4 september tot en met
3 december met een volle spaarkaart vijf keer gratis kunnen sporten. Door de
AH Sportactie kunnen klanten kennismaken met sportclubs in de buurt én de
sport vinden die bij hen past. Zo maken we samen sporten toegankelijk voor
iedereen. AV Gouda doet natuurlijk ook mee met deze actie. Maak je familie,
vrienden en buren attent op deze actie en vertel ze met hoeveel plezier jij
sport bij AV Gouda! Meer informatie staat op ahsportactie.nl

Belangrijke data in september
9-9

4e CD Blokmeerkamp			

AAV ‘36 (Alphen a/d Rijn)

9 -9

4e Competitiewedstrijd ZHM pupillen

AAV ‘36 (Alphen a/d Rijn)

10 -9

Finale Masterscompetitie			

Nijmegen Atletiek

16 - 9

Finale CD Competitie			

Groningen Atletiek

17 - 9

Promotie / degratie Senioren Competitie

WAV Tartelos (Wageningen)

24 - 9

Finale B Competitie			

Den Haag Atletiek
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