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Dit bleef er over van de materiaalopslag, een
trieste aanblik!

Materiaal gevraagd!

Op zaterdagavond 30 december ging de materiaalopslag van AV Gouda in vlammen op.
Dankzij het doortastende optreden van de brandweer bleven de baan en het clubhuis
onbeschadigd (foto: Marco van Bemmel 112HM.nl)

Niet alleen het atletiekmateriaal is bij de
brand verloren gegaan, maar ook een
deel van de spullen van de klusclub is
verbrand. Klein gereedschap is gelukkig
gered, maar wat ze nog goed kunnen
gebruiken zijn:
•• bouten, schroeven, spijkers etc in opbergbakken;
•• kabelhaspels van 25 meter;
•• goede hangsloten met sleutels;
•• boor – en schuurmachines;
•• een potkrik en/of een hydraulische
krik
•• ladders ( geen trapjes);
•• bezems, spades, schoffels , harken en
sneeuwschuivers
In de nabije toekomst hebben we ook
opbergkasten of -rekken nodig voor het
nieuwe materiaal. En vloerdelen van 244
bij 122 ten behoeve van de call room voor
het NK Masters.
Wie heeft er iets van dit bovenstaande
thuis liggen en wil het afstaan aan AV
Gouda? Neem dan contact op met Kees
van den Dool: c.j.vandendool@hetnet.nl

Help AV Gouda uit de brand!
Zoals jullie weten werd onze vereniging getroffen door één van de naarste
gebeurtenissen die een sportvereniging kan overkomen: brandstichting met
grote schade tot gevolg. De politie heeft de zaak in onderzoek. De daders zijn
helaas nog niet gepakt. Sinds 30 december is er heel veel gebeurd en voor
de komende weken staan er ook nog veel activiteiten op stapel. Hierbij een
update:
•• Onze materiaalopslag is volledig uitgebrand. Alle trainingsmaterialen
zijn hierbij verloren gegaan. Ook het grootste deel van onze wedstrijdmaterialen is vernietigd tijdens deze brand. De totale schade loopt op tot
bijna 100.000 euro. Natuurlijk zijn we als vereniging verzekerd. Maar de
verzekering dekt lang niet alle schade; bijvoorbeeld van oude materialen.
Een discus van 20 jaar oud is uitstekend trainingsmateriaal, maar is voor de
verzekering niets meer waard. Een grote verzameling pionnen is onmisbaar
bij de training, maar deze zijn al snel afgeschreven. Ook de materiaalopslag
zélf moet natuurlijk worden herbouwd.
•• Voor de uitgebrande opslagruimtes is inmiddels een sloopvergunning
aangevraagd en gekregen. De trieste resten van de brand zullen op heel
korte termijn worden verwijderd. We gaan ervan uit dat het terrein er voor
de Groenhovenloop op 4 februari weer netjes bijligt.
•• Via de verzekering hebben we tijdelijke opslag gekregen in de vorm van
twee zeecontainers. Daarnaast is er tijdelijk materiaal opgeslagen in het
clubgebouw.
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•• Van leden en andere verenigingen hebben we heel veel hulp en steunbetuigingen gekregen; te veel om op te noemen.
•• Bijzonder is dat we van SC Reeuwijk al de dag na de brand trainingsmaterialen te leen hebben gekregen, zodat we alle trainingen door hebben
kunnen laten gaan. Ook van Avantri uit Schoonhoven hebben we razend
snel trainingsmateriaal kunnen lenen.
•• Er is de dag na de brand een task force opgericht: Help Gouda uit de brand!
Deze bestaat naast de bestuursleden uit Marianne Groenendijk (materiaalmeester), Brendan Troost (trainingen), Eggo Bert Smid en Hans Braker (coördinatie acties), Kees van den Dool (accommodatiezaken), Saskia Sjollema, Eric
Pols (communicatie en social media), Randolf Broer en George Henze (ICT).
•• Voordat de task force aan de slag was, hadden twee jonge helden: Koppe
(7 jaar) en Faas (9) al de eerste actie uitgevoerd en € 47,35 aan statiegeld opgehaald. Dit leverde een mooi artikel in het AD op en inspireerde heel veel
andere leden. Verderop in dit clubblad staat een overzicht van alle tot nu
toe uitgevoerde acties. De acties zijn ook allemaal terug te vinden op onze
Facebook pagina.
•• De AtletiekUnie heeft een brandbrief van AV Gouda met de vraag om
een materiaal of een financiële bijdrage onder alle atletiekverenigingen in
Nederland verspreid. Dit heeft al héél veel reacties en een mooi resultaat op
de actierekening opgeleverd.
•• In o.a. het AD hebben diverse artikelen over de brand en de nasleep bij AV
Gouda gestaan.
•• De klusclub heeft keihard gewerkt om o.a. het niet volledig verbrande
materiaal uit de opslag te halen. De kogels zijn inmiddels opgeknapt en
geverfd. Wat gereedschap en enkele tenten zijn gered en schoongemaakt.
•• Er is regelmatig contact met de gemeente en Sport.Gouda. We worden
geholpen met materiaal en vergunningen.
•• Er wordt door veel verschillende mensen en verenigingen gestort op de
actierekening.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?
•• Alle trainingen en ook alle wedstrijden gaan gewoon door. De allereerste
wedstrijd is de Groenhovenloop op 4 februari.
•• Op 9 februari wordt er een sponsorloop gehouden. WE HOPEN DAT IEDEREEN MEEDOET! Zie meer informatie verderop.
•• Bijdragen blijven welkom op onze actierekening: NL06 INGB 0002 9683 06.
•• In februari start de Jumbo-actie waar voor sportmateriaal gespaard kan
worden. Dat kunnen we nu beter dan ooit gebruiken! Vraag daarom iedereen om boodschappen bij Jumbo aan de Sportlaan of Bloemendaal te doen
en doneer de punten aan AV Gouda. Verderop kun je lezen hoe het werkt.
•• Er staan nog veel meer acties op stapel... Vele handen maken licht werk.
Wil je helpen? Lotte Wevers (lotte.wevers@avgouda) komt graag met je in
contact.

Help AV Gouda uit de brand!
NL06INGB 0002 9683 06
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Medailles voor de brandweer
Dankzij het snelle en goede ingrijpen van de
brandweer zijn de baan en het clubhuis niet in
vlammen opgegaan en is er zelfs nog materiaal
uit de opslag gered. Daar zijn we heel erg blij
mee en wat doe je dan als atletiekvereniging?
Dan stuur je een passend bedankje in de vorm
van wel heel bijzondere medailles! Bestuurslid
Lotte Wevers en haar twee dochters reikten ze uit
in de kazerne en bedankte hen nogmaals voor
hun inzet. Marianka Peters van de Goudse Post legde het vast. De brandweermannen waren aangenaam verrast.

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Foto: Marianka Peters

Dubbel pech: stormschade!
Terwijl iedereen druk bezig was met de wederopbouw na de brand, raasde
er op donderdag 18 januari een storm over Nederland. Helaas heeft ook deze
storm schade veroorzaakt bij AV Gouda. Meest opvallende schade: de nieuwe
polshoogoverkapping is weggewaaid, evenals de matten en er zit een scheur
in de baan. Gelukkig liet ook hier de vereniging zich van zijn beste kant zien
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Acties door leden

en in no time stond er een ploeg klaar om op te ruimen. Dank aan de langeafstandslopers en alle anderen die donderdag en vrijdag hebben geholpen!
Deze extra strop betekent dat we er nog harder tegenaan moeten als vereni
ging om geld binnen te halen door middel van acties!

Sponsorloop 9 februari
Junioren Jack en Kim Lavrijsen haalden een
indrukwekkende 585 euro op met het verzamelen
van statiegeldflessen en losse donaties.

JD-junior Heiko Ribberink heeft 60 fietsban

Op vrijdag 9 februari wordt de sponsorloop georganiseerd op de atletiekbaan
bij AV Gouda in het Groenhovenpark. We zouden het fijn vinden als er veel
deelnemers zijn, zowel jong als oud.
Je kunt in je eentje rondjes lopen, maar je mag er ook een koppelloop van
maken door samen met iemand anders afwisselend de rondjes te lopen. Het
totaal van de rondjes als team telt dan mee voor de sponsorloop. De bedoeling is dat elke loper of een koppel lopers minimaal 10 euro aan sponsorgeld
ophaalt.
Laat je sponsoren door je ouders of verzorgers, familie en buren. Dat kan voor
een vast bedrag of een bedrag per ronde die je loopt. Elke bijdrage is meer
dan welkom!
Er zullen ook de hele avond loten verkocht worden, waarmee leuke prijzen te
winnen zijn. De trekking is na afloop van de sponsorloop.

den opgehaald: bij onze sponsor Hoogeveen
Fietsbeleving en ook bij Thiers 2wielers en Rep 26

Programma vrijdag 9 februari:

Tweewielers.

17:30 uur		
17:45 uur		
18:00 - 18:30 uur
18:45 - 19:15 uur		
Vanaf 19.30 uur 		

clubgebouw en kantine geopend
opening en warming-up
sponsorloop (1e groep)
sponsorloop (2e groep)
trekking van de loten in de kantine

Ren jij mee??

Faas en Koope gingen meteen aan de slag toen ze
hoorden van de brand en haalden voor tientallen
euro’s statiegeldflessen op in de buurt.

Vraag dan een sponsorlijst aan je trainer of vraag er eentje aan bij Lotte We
vers: lotte.wevers@avgouda Op deze lijst kun je alle namen van je sponsoren
en hun bijdragen schrijven.
Neem je sponsorlijst mee op vrijdag 9 februari, want dan rekenen we direct
uit hoeveel geld je hebt opgehaald voor AV Gouda. Je kunt je geld contant
inleveren of betalen met de pin in de kantine.
Meer informatie: 06-48133729

Meteen na het weekend stond er een auto vol
traningsmateriaal van Sportclub Reeuwijk dat
wij voorlopig kunnen lenen zodat de trainingen
gewoon door kunnen gaan.

4

Overige berichten
Steamwork

Ook Avantri uit Schoonhoven kwam trainingsmateriaal brengen. Geweldig, die betrokkenheid van
clubs uit de buurt!

Op vrijdag 22 december vond de vuurwerkdemonstratie van Goudvuur plaats.
Dit evenement zou vele honderden mensen aantrekken en AV Gouda bood
ons team aan om geld in te zamelen voor Stichting RopaRun. In de kantine
naast de kerstboom was een stand ingericht voor de verkoop van oliebollen,
spaarpotten en bierpakketten. De avond begon rustig, maar nadat de laatste
prachtige vuurwerkpijlen de lucht in waren gegaan, stroomden de mensen
het clubgebouw binnen voor een drankje aan de bar en een oliebol bij ons. De
verkoop verliep goed en buiten werd gul gedoneerd in de collectebussen. De
totale opbrengst is € 315 geworden. Namens team 293 Steamwork bedanken
wij AV Gouda en in het bijzonder de bardames, Saskia, Gerda en Karin, voor
een geslaagde avond. Voor geïnteresseerde in het bierpakketten, er zijn nog
een paar over. Een donatie via onze website is ook altijd mogelijk: www.team293steamwork.nl Annelies, Randolf, Serge, Bianca, Manfred, Hayo en Yvonne

Uitreiking Slingerlandschild

In het weekend van 6 en 7 januari werden de 90
“geredde” kogels onder handen genomen en zien
er beter uit dan ooit!

Het was de bedoeling om tijdens de ALV in
het najaar het Slingerlandschild uit te reiken aan Pascal van Norden die onlangs ook
werd uitgeroepen tot Sportman van het
jaar in Gouda. Hij krijgt het schild voor zijn
uitzonderlijke sportieve prestatie: Nederlands kampioen 100 km. Pascal kon echter
niet bij de ALV aanwezig zijn, en daarom
werd het schild op een later moment aan
hem uitgereikt. Gefeliciteerd Pascal!

Jurycursus
In de aanloop naar het NK Masters geeft Marianne Groenendijk in maart weer
een cursus Jurylid algemeen. De tijdsinvestering in deze cursus is vier avonden. Je hoeft geen examen te doen, maar wel actief meedoen op de avonden.
Interesse? Meld je aan via juco@avgouda.nl
Ook Jurre ging op pad om statiegeldflessen te
verzamelen.

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 - lotte.
wevers@avgouda.nl Kijk voor meer contactgegevens op www.avgouda.nl

Renske keerde haar spaarpot om!

Clubblad 2018-02 verschijnt eind februari: stuur je bijdragen
voor 15-02-2018 naar clubblad@avgouda.nl
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