Clubblad 2017-9
november 2017
Pupillen gaan van start bij de cross in Boskoop op
4 november (foto: Hans Braker)

ALV 29 november
Plaats: clubhuis AV Gouda
Aanvang: 20.00 uur
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 21 juni 2017
3. Uitreiking Slingerlandschild
4. Bestuur
5. Vrijwilligersbeleid
6. Voortgang meerjarenbeleidsplan
7. Contributie 2018
8. Begroting 2018
9. Uitloten stukken onderhandse lening
10. Beheer onderhoud accommodatie
11. Rondvraag

Ed Vergeer 70 jaar!
Op vrijdag 24 november bereikte een van
AV Gouda’s clubiconen de leeftijd van
70 jaar. Ed is al tientallen jaren lid van AV
Gouda en heeft in die tijd veel voor de
club gedaan. Hij was ‘in zijn tijd’ een zeer
verdienstelijk atleet, maar stond ook aan
de basis van het clubblad en was speaker tijdens vele wedstrijden op de baan.
Tijdens het afgelopen NK Masters leidde
hij nog alle medailleceremonies.
Ed, van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

AV Gouda organiseert ism de Voedselbank Gouda:
MOVE-ON
Ken je in je omgeving iemand die graag nieuwe mensen wil ontmoeten en
fitter wil worden, maar daar niet genoeg geld voor heeft? Dan is de nieuwe
MOVE-ON groep iets voor hem/haar!
Vanaf 27 november 2017 wordt elke maandag van 13.30-15.00 uur gesport
op en rond de atletiekbaan. MOVE-ON is een kleine groep, die sport onder
deskundige begeleiding. De oefeningen worden aangepast aan de moge
lijkheden van de groep. Als je zelf zorgt voor gemakkelijk zittende kleding,
dan zorgen wij voor passende schoenen. Na afloop van het sporten is er ruim
de tijd om samen koffie te drinken. Er is tijd voor gezelligheid en een goed
gesprek. Ook kan er kennisgemaakt worden met andere sportverenigingen in
Gouda. Heb je een probleem om bij de atletiekbaan te komen, dan zoeken we
hiervoor samen met jou een oplossing. Voor meer informatie en toekenningscriteria kijk op onze website: www.avgouda.nl of stuur een mail naar:
move-on@avgouda.nl of bel, sms, Whatsapp
naar 06-25538900 (Anneke de Jong).

Vacature: Medewerker sponsoring
AV Gouda is dringend op zoek naar een medewerker voor de sponsorcommissie. De taken van de sponsorcommissie bestaan uit het:
•• onderhouden van contacten met bestaande sponsoren;
•• toezien op het nakomen van de met de sponsor gemaakte afspraken,
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Sponsors AV Gouda

bijvoorbeeld bij wedstrijden;
•• informeren van de clubblad- en websiteredactie over de plaatsing van
advertenties ;
•• zorgen voor tijdige verlenging van de contracten;
•• het leggen van contacten met nieuwe sponsoren;
•• het zoeken van mogelijkheden voor fondswerving;
•• meewerken aan de uitvoering van het sponsorplan.
Vind jij het leuk om mee te werken aan (enkele van) bovenstaande activitei
ten? Het kost je ongeveer een dag per maand en daarmee lever je een heel
belangrijke bijdrage aan het op peil kunnen houden van onze atletiekaccommodatie en materialen. Het staat bovendien goed op je cv! Wij zorgen voor
een inwerkprogramma en begeleiding. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Marleen Verbruggen (voorzitter@avgouda.nl) voor een vrijblijvend
gesprek.

Demo avond Goudvuur Vuurwerk 22 december
Op vrijdag 22-12 laat Goudvuur Vuurwerk zien wat er dit jaar aan vuurwerk in
de winkel en via de website www.goudvuur.nl te koop is!
U bent van harte welkom op het terrein van AV Gouda. De demoshow begint
rond 20.00 uur. Er is een greep uit het assortiment siervuurwerk te zien. Na de
demonstratie zal de avond eindigen met een spetterende finale show.

We vragen u om lopend of met de fiets te komen. Komt u toch met de auto
dan vragen wij u om deze te parkeren bij het zwembad of Sportcity.
We kijken uit naar een gezellige avond.
Tot dan!
Barbara Luxen en André Boom
Goudvuur vuurwerk specialist
Nijverheidsstraat 21
Gouda (industrieterrein “Kromme
Gouwe”)

Revalidatietraining voor atleten AV Gouda
Vanaf woensdag 6 december bieden we sporters van AV Gouda vanaf 16 jaar
(B1 en ouder) wekelijks de gelegenheid aan te sluiten bij ons nieuwe aanbod:
een revalidatietraining op onze eigen baan onder leiding van Simon Bliek
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TienSport
Sportzaak voor vrouwen

(FysioVisiq). Dit aanbod is van toepassing wanneer fysieke beperkingen het
tijdelijk niet mogelijk maken aan te sluiten bij de eigen trainingsgroep. Deze
training is van 19.00 uur tot 20.00 uur en is tot stand gekomen via de bredere
samenwerking die AV Gouda kent met FysioVisiq. Deelname aan deze training
vindt plaats na een intakemoment bij Simon op de maandagavond (tussen
19.30 uur en 20.30 uur). Uit dit Intakemoment komt een passend advies voor
het vervolgtraject met betrekking tot je blessure, waarvan deelname aan
deze revalidatietraining een optie is. Andere mogelijkheden zijn het afnemen
van een massage of een traject bij FysioVisiq in hun praktijk. Kosten van een
behandeltraject bij FysioVisiq loopt via de eigen verzekering. Deelname aan
de revalidatietraining op onze eigen baan is vanaf heden inbegrepen in je
lidmaatschap en dus verder kosteloos. Overleg tussen Simon, de sporter en de
eigen trainer is belangrijk en zal verzorgd worden. Ook de sporter heeft hierin
natuurlijk zijn verantwoordelijkheid. Voorzitter Marleen Verburggen: ‘We zijn
ontzettend blij met dit extra aanbod dankzij onze goede samenwerking met
FysioVisiq aan onze leden en willen op deze manier het sportplezier en de
deelname aan onze trainingen verder kunnen verhogen.’ Voor verdere vragen
kunnen leden terecht bij hoofdtrainer Brendan Troost (hoofdtrainer@avgouda.
nl / 06-41229718)

Gratis je club sponsoren!!
Sinterklaas komt er weer aan, dus kopen we
met z’n allen weer de nodige cadeaus op
diverse webshops. Met je aankopen kun je
zonder extra kosten ook AV Gouda blij ma
ken. Hoe? Doe je aankopen via
https://www.sponsorkliks.com/products/
index.php en kies dan voor AV Gouda als
sponsordoel. Je kunt daarna zoals je gewend
bent shoppen bij de bekende webshops én
AV Gouda heeft daar dus ook plezier van, omdat de webshops een deel van
hun opbrengst (door jouw aankopen) doneren aan AV Gouda! Hoe mooi is
dat. Doen!!!

Groenhovenloop 2018
Traditiegetrouw organiseert AV Gouda op de eerste zondag van februari de
Groenhovenloop. De komende editie is op 4 februari 2018. We hopen natuur
lijk op dezelfde prima omstandigheden – en hoge opkomst als in 2017 !
Het programma is als volgt:
•• Kidsrun 1500 m: 10.45 uur
•• Kidsrun 400 m: 11.15 uur
•• Halve marathon: 12.00 uur
•• 5 km, 10 km:		 12.15 uur
De kidsruns worden in verschillende leeftijdscategoriën gelopen. Voor meer
informatie, zie www.avgouda.nl
Voorinschrijven kan via: www.inschrijven.nl Nainschrijven kan op de dag zelf
tot 15 minuten voor de start van het betreffende onderdeel.
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Nooit meer bang in het donker

Green Heart Track Event 2018 bij AV Gouda

Nu de wintertijd is ingegaan en de dagen
steeds korter worden kunt u zich afvragen
hoe u toch veilig en zichtbaar kunt sporten
in het donker. Want een mens is nu eenmaal niet gemaakt om binnen te zitten en
een actief sportend mens al helemaal niet.
TienSport heeft daar over nagedacht en
verkoopt reflecterende kleding van het Belgische topmerk WOWOW. Daarmee kunt u
veilig en zichtbaar naar buiten.
Dark gloves, caps, shirts en jacks. Maar ook
spoke reflectors en multilights. Allemaal
lichtgevende items die het fietsen, wandelen, nordic walking en hardlopen in het
donker aangenaam en veilig maken.

Op vrijdag 13 april 2018 vindt het Green
Heart Track Event plaats. Scholen uit heel
het Groene Hart sturen scholieren (1e
t/m 4e klas) naar de baan van AV Gouda.
Samen strijden zij om de eer van hun
school hoog te houden. De atleten kunnen individueel medailles halen. Ook valt
er voor de best presterende school een
grote beker te winnen. Rond de 10 scholen zullen meedoen. Als sport is gekozen
voor atletiek. Dit is omdat weinig sporten
zo’n verbindende werking hebben als
atletiek.
In Nederland komt het nauwelijks voor dat scholen iets samen ondernemen.
In Gouda en omstreken dus ook niet. Bij het GHTE gaat dit wel gebeuren: de
ambitie van de organisatie is om scholieren, ieder met zijn/haar eigen identi
teit, samen te brengen. Niveau, religie, buurt: het maakt niet uit. Iedereen
komt samen. Dat maakt het Green Heart Track Event uniek. Naast de paar honderd atleten zijn er ook andere scholieren aanwezig. Sommigen als vrijwilliger,
anderen als toeschouwer.
De voorbereidingen van het GHTE zijn in volle gang. Zo heeft Rabobank Gouwestreek laten weten sponsor te zullen zijn. Naast deze sponsor is er ook een
complete vormgeving. De ontwerpers van Trapped in Suburbia vinden het
GHTE een leuk en goed initiatief. Alle vormgeving hebben zij gemaakt. In het
clubhuis is één van vijf ontworpen posters te zien. Ook de Facebook-pagina
is in dezelfde stijl. Daarnaast is er voor elke deelnemende school een eigen
vlaggetje gemaakt.
De initiatiefnemer van het GHTE is Indigo Tjan. Hij is junior B en gespecialiseerd in de middellange afstanden. Zijn school, het Coornhert Gymnasium,
doet weinig aan sport. Bovendien is er nauwelijks activiteit met andere
scholen. Dat geldt voor heel Nederland. In de Verenigde Staten is er wel een
fanatieke sportcompetitie tussen scholen. Dat bracht Indigo op het idee van
het Green Heart Track Event.
Wil je op de hoogte worden gehouden van het evenement? Like dan de Facebook-pagina! Help je graag mee op 13 april als jurylid of andere vrijwilliger?
Stuur dan een mail naar ghte@avgouda.nl. Ook voor andere vragen over het
Green Heart Track Event kun je daar terecht.

Het Belgische WOWOW is dé specialist in
reflecterende kleding en accessoires. De
jasjes, hesjes en handschoenen garanderen
optimale zichtbaarheid. En dat niet alleen,
de kwaliteit is geweldig en zoals de Vlamingen zeggen: tof spul!
De batterijen van de lampjes gaan erg lang
mee, de lichtgevende smartphone armbanden zakken niet af en de jacks en hesjes
zijn van uitzonderlijk goed materiaal.
En dan heb ik het nog niet gehad over
het mooie verhaal achter de naam van dit
Belgische merk. De eigenaar zat met zijn
zoontje van drie op een terras in Italië,
waar de knul op zijn beste Italiaans een
eitje bestelde. WOWOW dus!
Uit de overlevering wordt niet duidelijk
wat het kind uiteindelijk op zijn bord
kreeg, maar de naam voor het bedrijf was
geboren.
De catalogus van WOWOW ligt ter inzage
bij TienSport.

Hawaloop
Zondag 14 januari 2018 vindt de 8e Hawa-loop plaats. De start is om 9.30 uur
bij de Kinderboerderij een de Bloemendaalseweg Gouda.
Op 10 januari hoop ik te 75 worden. Ik nodig jullie uit om 14 januari bij deze
loop aanwezig te zijn, hardlopend of wandelend of alleen voor koffie met de
jaarlijkse plak cake. Dit jaar na de loop een halfuur jazzmuziek gespeeld door
Ronald Verboom & Berend Jahn.
Hans van de Water
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Van de redactie

Goudse Kaas- en Stroopwafelcross

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.

Ook dit jaar organiseert AV
Gouda weer de Goudse Kaasen Stroopwafelcross.
Op zaterdag 9 december zijn
jullie van harte welkom op het
terrein van AV Gouda. Inschrij
ven kan via dit inschrijfformulier. Wil je dit inschrijfformulier
niet gebruiken, dan kun je je
gegevens ook mailen naar
kenscross@avgouda.nl
Op de dag zelf kun je je
inschrijven tot 1 uur voor de starttijd. Bij inschrijving per e-mail of via de
website moet je het inschrijfgeld overmaken naar bankrekening IBAN:
NL19INGB0002246683 t.n.v. AV Gouda o.v.v. inschrijving Gouda Cross en je
naam. De inschrijving is slechts geldig nadat wij de betaling hebben ontvangen.
Kijk voor meer informatie en een overzicht van de starttijden en afstanden op
de website van AV Gouda.

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

Deelnemers AT2- en LT2-cursus

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

35 cursisten, waarvan maar liefst 17 leden van AV Gouda, namen deel aan de AT2- en
LT2-cursus die Brendan Troost en Patrick Janssen gaven bij AV Gouda.

Clubblad 2017-10 verschijnt eind december: stuur je bijdragen voor 15-12-2017 naar clubblad@avgouda.nl
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