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VRIJWILLIGERSAVOND

Op zaterdag 9 december vond de Goudse Kaas en Stroopwafelcross plaats op de geluids
wal naast de baan van AV Gouda. Dit was het laatste jaar dat de huidige organisatie de
cross heeft georganiseerd. Zij zullen zich vanaf nu alleen nog richten op de Goudse K&S

Zaterdag 13 januari 2018 vanaf 18.30 uur
We nodigen je uit voor een gezellige
avond in het clubhuis, samen met alle
andere vrijwilligers die zich op wat voor
manier dan ook inzetten voor onze mooie
club AV Gouda. Jij bent onmisbaar voor
AV Gouda en daarvoor willen we graag
bedanken.
Wij bieden je een warme maaltijd met
drankjes aan. Daarna kun je gezellig
blijven om nog een drankje te drinken,
na te praten en aan een pub quiz deel te
nemen.
We willen graag weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen i.v.m. het
bestellen van het eten. We vragen je
daarom via secretariaat@avgouda.nl aan
te geven of je aanwezig kunt zijn.
Eet je niet mee. maar wil je wel later op de
avond komen? Geen probleem, geef dat
wel even aan.
Tot ziens op de 13e!
Marleen, Marian, Lotte, Henk en Annelies

Instuifwedstrijden op de baan. Alexander, Jorrit en Reinier: dank voor jullie inzet!

Algemene ledenvergadering 29 november
Contributie 2018
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 29 november jongstleden zijn
de wijzigingen in de contributie voor 2018 die het bestuur voorgesteld heeft
goedgekeurd. Nieuw en gewijzigd in 2018 zijn:
•• vakantielidmaatschap voor studenten tussen 18 en 25 jaar;
•• inflatiecorrectie toegepast van 1,5%;
•• contributie voor de pupillen A en B, voor de junioren C en D en voor de
SAB-groep met een aangepaste contributie stijgt met de bedragen die in
2017 zijn afgesproken;
•• afschaffing korting bij jaarbetaling;
•• 2x per jaar incasseren contributie (ipv 5x per jaar);
•• in januari: verenigingscontributie, AU-bedragen, half jaar trainingscontributie;
•• in juli: half jaar trainingscontributie;
•• opzegtermijn van 4 naar 6 weken.
Kijk voor de exacte bedragen en betalingsmomenten op de website.
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Sponsors AV Gouda

Vrijwilligersbeleid AV Gouda
Ook het nieuwe vrijwilligersbeleid van AV Gouda kwam aan de orde tijdens de
ALV. Het beleid werd unaniem goedgekeurd.
De uitgangspunten nieuw vrijwilligersbeleid zijn:
•• Iedereen is vrijwilliger.
•• Ieder lid (of ouder) levert kleine of grotere bijdrage aan draaiend houden
AV Gouda.
•• AV Gouda maakt het je zo gemakkelijk mogelijk.
•• Vele handen maken licht werk.
•• Wat wil jij doen?
Hoe gaan we dit organiseren?
•• Twee categorieën taken: deelname commissie (functie) of uitvoering eenmalige activiteiten.
•• Van alle functies en activiteiten is een overzicht met tijdsinvestering.
•• Overzicht functies op website en vacature van de maand in clubblad.
•• Geen functie: dan inschrijven op 2 taken per jaar (= 2 x 4 uur).
•• Begin 2018: oproep om in te schrijven op taken.
•• Inschrijven via: MijnAVGouda op de website van AV Gouda.
•• Niet op tijd ingeschreven? Dan delen wij je in!
•• Verplaatsen of wijzigen? Eigen verantwoordelijkheid om te ruilen
•• AV Gouda zorgt voor verzekering en opleiding
De vrijwilligerscommissie speelt een belangrijke rol in het vrijwilligersbeleid.
De vrijwilligerscommisie:
•• is aanspreekpunt zijn voor alles m.b.t. vrijwilligerszaken;
•• zorgt voor heldere taakomschrijvingen van functies en taken;
•• zorgt voor een prettig en stimulerend werkklimaat;
•• zorgt voor (jury)cursussen en het inwerken / begeleiden van nieuwe vrij
willigers;
•• zorgt voor een vrijwilligersdatabase: wie wat doet binnen de vereniging;
•• zorgt voor een jaarlijkse activiteit voor alle vrijwilligers;
•• werkt samen met bestuur, WOC, bar coördinator, klusclub;
•• bestaat uit: George Henze en een vacature ...
Wil je meer lezen over het nieuwe vrijwilligersbeleid? Kijk dan op de website.

Vacature: Medewerker sponsoring (herhaalde oproep)
AV Gouda is nog steeds 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,
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.
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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.

Revalidatietraining voor atleten AV Gouda

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Sinds begin 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 (FysioVisiq). Deze training is sporters voor wie het vanwege fysieke beperkingen
tijdelijk niet mogelijk is om aan te sluiten bij de eigen trainingsgroep. Deelname aan deze training vindt plaats na een intakemoment bij Simon op maandagavond (tussen 19.00 en 21.00 uur). Overleg tussen Simon, de sporter en
de eigen trainer is belangrijk en wordt verzorgd. Ook de sporter heeft hierin
natuurlijk zijn verantwoordelijkheid.
Voor verdere vragen kunnen leden terecht bij hoofdtrainer Brendan Troost
(hoofdtrainer@avgouda.nl / 06-41229718)

MOVE-ON
Ook nieuw bij AV Gouda: MOVE-ON, een training op en rond de atletiekbaan
voor iedereen die graag nieuwe mensen wil ontmoeten en fitter wil worden,
maar daar niet genoeg geld voor heeft. De oefeningen worden aangepast aan
de mogelijkheden van de groep. Voor het sporten zijn passende schoenen van
belang en hiervoor wordt gezorgd. Na afloop van het sporten is er ruim de tijd
voor gezamenlijk koffie- of theedrinken. Ook kun je kennismaken met andere
sportverenigingen in Gouda. Als er problemen zijn om bij de atletiekbaan te
komen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Deelnemers aan MOVE-ON
moeten voldoen aan de toekenningscriteria van de Voedselbank Gouda.
Voor meer informatie: move-on@avgouda.nl of bel, sms, Whatsapp naar 0625538900 (Anneke de Jong).

Groenhovenloop 2018
Zondag 4 februari 2018 vindt de 43e Groenhovenloop plaats. Iedereen kan
meelopen: er zijn kidsruns met afstanden van 400 m en 1500 m, voor de volwassenen zijn er de afstanden 5 km, 10 km en halve marathon.
De routes voor de volwassenen bestaan uit één ronde, uitgezet in de polders
van het fraaie Groene Hart in de driehoek Gouda, Reeuwijk Dorp en Bodegra
ven.
De kidsruns worden in verschillende leeftijdscategoriën gelopen en vinden
plaats op en rondom de atletiekbaan in het Groenhovenpark. De Groenhovenloop Kidsrun is onderdeel van de Goudse Kidsrun loopserie.
Dit jaar werken we voor het eerst met elektronische tijdregistratie (brutotijden).
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Aanleg slingerkooi

Programma
•• Kidsrun 1500 m:
•• Kidsrun 400 m:
•• Halve marathon:
•• 5 km, 10 km:		

Eind november werd gestart met de
aanleg van de slingerkooi. In januari is de
slingerkooi klaar. Hieronder een impressie
van de werkzaamheden:

10.45 uur (2 starts)
11.15 uur (4 starts)
12.00 uur
12.15 uur

Voorinschrijven kan tot zondag 28 januari via: www.inschrijven.nl Nainschrij
ven kan op de dag zelf tot 15 minuten voor de start van het betreffende
onderdeel in het clubgebouw van AV Gouda.
Voor meer informatie, kijk op de website
We hopen natuurlijk op dezelfde prima omstandigheden – en hoge opkomst
als in 2017 !

Runfitcheck.nl
Runfitcheck.nl is een initiatief van VeiligheidNL en de Atletiekunie om het
aantal hardloopblessures te verminderen. Het is speciaal bedoeld voor beginnende hardlopers: lopers die minder dan een jaar geleden zijn begonnen met
lopen, of die minder dan één uur per keer lopen. In een onlangs afgeronde pilotstudie met 900 hardlopers is aangetoond dat deze methode mensen aanzet
tot beter loopgedrag. De verwachting is dat dit zal leiden tot daadwerkelijk
minder blessures.
Op runfitcheck.nl krijg je een persoonlijk (digitaal) advies om blessures te
voorkomen. Het advies bevat een persoonlijk oefenschema met spierver
sterkende oefeningen, advies over kracht- en techniektraining en een loopschema voor het aantal kilometers waarvoor een loper traint. Je trainer kan
deze inzichten en adviezen gebruiken tijdens trainingen om je nog beter te
begeleiden. Voorafgaand aan het advies wordt een loper op runfitcheck.nl
eerst getest op de belangrijkste voorwaarden om blessurevrij te blijven: de
belastbaarheid en de doelgerichtheid.
Runfitcheck.nl is nu voor iedereen gratis toegankelijk. Ook gevorderde lopers
die blessures buiten deur willen houden zullen baat hebben bij de oefeningen
die op basis van hun belastbaarheidsprofiel worden aangeboden.
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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
De nieuwe polshoogoverkapping

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

JUMBO SPORTPUNTEN sparen voor AV Gouda
Van woensdag 7 februari t/m dinsdag 27 maart 2018 kan er bij de Jumbo
Supermarkt aan de Sportlaan en in winkelcentrum Bloemendaal gespaard
worden voor AV Gouda! Iedereen die boodschappen doet, krijgt voor elke € 10
een ‘sportpunt’ met een code.
AV Gouda doet ook mee aan deze actie. Wij willen graag nieuw trainingsmateriaal en fitnessmateriaal aanschaffen. Spaart u ook mee voor AV Gouda bij de
Jumbo?

Hoe werkt het?
U krijgt bij de kassa de sportpunten, waarna u de punten in het bakje van AV
Gouda in de winkel kunt doen. Naast AV Gouda doen er nog een aantal andere
clubs uit de regio mee. Aan het einde van de actie verdeelt Jumbo het be
schikbare budget van € 10.000 over alle deelnemende sportverenigingen op
basis van het aantal ontvangen sportpunten.
Alvast ontzettend bedankt voor uw medewerking!

Clubblad 2018-01 verschijnt eind januari: stuur je bijdragen
voor 15-01-2018 naar clubblad@avgouda.nl
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