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Organisator van het Green Heart Track Event,
Indigo Tjan, en burgemeester Milo Schoenmakers
tijdens de opening van de eerste editie van het
Green Heart Track Event (foto: Hans Braker).

Hulp gevraagd opbouw NK
Masters op zondag 27 mei
Op zondag 27 mei wordt gestart met de
opbouw voor het NK Masters dat op 1, 2
en 3 juni plaatsvindt. Wie komt er helpen?
We gaan aan de slag tussen 13.00 uur
en 17.00 uur. De werkzaamheden zullen
voornamelijk bestaan uit het opbouwen
van tenten en het klaarmaken van het
terrein (voor zover dat al kan).
Aanmelden kan via nkvrijwilligers@
avgouda.nl

Jumbo-actie
AV Gouda heeft in februari en maart
deelgenomen aan de Jumbo-actie
sparen voor je sportvereniging. In Gouda
was een totaal budget beschikbaar van
€ 10.000. Op 23 april is bekend geworden
dat AV Gouda hiervan € 2.171 mag
besteden aan het bestellen van nieuwe
materialen. Een geweldig resultaat!
Dit betekent dat heel veel mensen in
Gouda de sportpunten aan AV Gouda
gegeven hebben. We willen bij dezen
iedereen bedanken die mee heeft helpen
sparen.

Green Heart Track Event
Op vrijdag 13 april was het Green Heart Track Event. In totaal 121 scholieren
van drie verschillende scholen kwamen samen. Om 10.30 uur opende burgemeester Milo Schoenmaker de dag. Van 11.00 tot 15.00 uur waren de onderdelen. Na de onderdelen volgde de prijsuitreiking.
Er zijn mooie momenten gecreëerd, knappe prestaties behaald en goede
ervaringen opgedaan. Leerlingen kwamen, dikwijls voor de eerste keer in hun
leven, in aanraking met de atletiekwereld. De aanwezige docenten waren zeer
enthousiast. De doelen van het GHTE, het samenbrengen van scholieren en
het groter maken van de atletieksport, zijn behaald. Het Green Heart Track
Event 2018 is geslaagd.
De vrijwilligers hebben gezorgd voor een geweldige dag. Voor het meehelpen
en het maken van een geslaagd evenement wil ik hen bedanken. De fondsen,
GoudApot en het Rabofonds van Rabobank Gouwestreek, hebben de mogelijkheid gegeven om het Green Heart Track Event te laten slagen: bedankt!
Marianne Groenendijk heeft als wedstrijdleider een belangrijke en onmisbare
bijdrage geleverd aan het evenement. Een grote groep van buiten de atletiek
heeft grotendeels dankzij haar de sport kunnen beoefenen in een goede omgeving. Marianne, bedankt!
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Docenten, vrijwilligers en deelnemers waren enthousiast over editie 2018.
Er zijn ambities voor Green Heart Track Event 2019. Deze editie zal in plaats
van door één iemand door een volledig team worden georganiseerd. In de
toekomst kan het GHTE meer scholieren samenbrengen en verbinden met
de atletieksport. Dit is de kans om atletiek in Gouda en omgeving groter te
maken dan het ooit is geweest!
Wil jij nog nagenieten van GHTE 2018? Hans Braker heeft foto’s gemaakt.
Deze staan op zijn fotopagina. Ook Emma Docter, leerling van het Coornhert,
heeft veel mooie foto’s gemaakt. Floris Pilgram, ook leerling van het Coornhert, heeft een video gemaakt. Deze kun je bekijken door op de rode tekst te
klikken.
Indigo Tjan

K&S instuif op 10 mei
Op 10 mei, Hemelvaartsdag, wordt wordt ook dit jaar de bekende en drukbezochte K&S instuifwedstrijd gehouden. Het chronoloog staat hier.
Voor AV Gouda is dit ook meteen een mooie generale repetitie voor het NK
Masters dat het eerste weekend van juni gehouden wordt. Wil je meedoen?
Opgeven kan via atletiek.nu Wil je meehelpen? Graag! Alle hulp is welkom! Je
kunt je opgeven bij Marieke: juco@avgouda.nl
Wil je (alleen) de sfeer proeven? Ook dan ben je van harte welkom. We gaan er
met elkaar weer een prachtig evenement van maken.

Algemene Ledenvergadering op 16 mei
Op woensdagavond 16 mei wordt van
20.00 tot 22.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van AV
Gouda. Op de agenda staan de volgende
onderwerpen:
•• AV Gouda uit de brand. Hoe staan we
ervoor na de brand en storm?
•• Renovatie clubhuis. Hoe willen we de renovatie van het clubhuis gaan
aanpakken? Wensen vanuit de leden?
•• Voortgang vrijwilligersbeleid. Hoe gaat het met de barbezetting en jury
tijdens wedstrijden en evenementen?
•• AV Gouda AVG proof. Wat heeft AV Gouda geregeld om te voldoen aan de
nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming?
•• Jaarverslag 2017. Wat hebben we in 2017 allemaal voor elkaar gekregen?
•• Financieel jaarverslag 2017. Hoe staan we er financieel als vereniging
voor?
•• Rondvraag. Wat zou je aan het bestuur willen vragen?
De agenda en stukken worden de komende weken rondgestuurd. We hopen
op een grote opkomst, want AV Gouda maken we samen!
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Kindpakket Rotterdampas voor Gouda

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

AV Gouda vindt het belangrijk dat alle kinderen in Gouda kunnen sporten.
Daarom doen wij mee met het Kindpakket van de Rotterdampas. Het Kindpakket is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen
(max. 120% bijstandsnorm). Het Kindpakket vergoedt bijvoorbeeld de kosten
van de peuterspeelzaal, het lidmaatschap van AV Gouda of een andere sportvereniging of de kosten voor muziek- of zwemlessen. Het Kindpakket biedt
ook geld voor de aanschaf van schoolspullen of een bijdrage aan bepaalde
schoolkosten. Op de site van de gemeente Gouda staat hoe je een Rotterdampas en Kindpakket kunt aanvragen: https://www.gouda.nl/Inwoners/
Sport_en_Cultuur/Rotterdampas/Laag_inkomen. Met een Kindpakket krijg
je de contributie van AV Gouda geheel vergoed. Je hoeft hiervoor alleen je
voucher in te leveren bij de trainer van je groep of je kunt deze sturen naar:
ledenadministratie@avgouda.nl

AV GOUDA doet mee aan de Rabobank fietstocht
Op zaterdag 30 juni vindt voor de tweede keer de Rabobank Sponsorfietstocht
plaats. Door mee te fietsen kunnen we geld verdienen voor AV Gouda. Steun
de vereniging en fiets mee (15, 30 of 60 km)!
Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de Rabobank
€ 5,00 (route 15 km = uurtje fietsen), € 10,00 (voor de route van 30 km) of
€ 20,00 (voor de route van 60 km) in onze clubkas. Je kunt tussen 10-10.30 uur
starten In Gouda, Waddinxveen of Moordrecht. In Gouda is het startpunt bij
Excelsior, Kale Jonkerpad 2.
We willen natuurlijk met zo veel mogelijk
mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen?
In de eerste plaats door zelf mee te fietsen.
En in de tweede plaats door anderen te
mobiliseren: je teamgenoten, vrienden en
vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s
en oma’s. Iedereen die namens onze vereni
ging deelneemt levert geld op en daar zijn we
erg blij mee.
Meld je aan bij: ledenadministratie@avgouda.nl Vermeld ook met hoeveel
personen je deelneemt en hoeveel km je van plan bent te gaan fietsen. In het
clubgebouw hangt ook een inschrijflijst.
Op de website van de Rabobank Sponsorfietstocht vind je meer informatie.

Vrijwilligersbeleid
Jaarverslag 2017
Het jaarverslag van 2017 is af. Wil je nog
een keer terugkijken op de sportieve
hoogtepunten van onze vereniging? Klik
dan hier.

Tijdens de laatste ALV is het nieuwe vrijwilligersbeleid goedgekeurd. Dat
houdt in dat we aan alle leden van onze atletiekvereniging vragen om tenminste 2 dagdelen per jaar te helpen zodat we onze vereniging draaiende
kunnen houden. Bij deze dan ook een eerste uitvraag zodat we met zijn allen
de komende tijd een groot aantal wedstrijden en klussen tot een goed einde
kunnen gaan brengen.
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Van de redactie

Wedstrijden

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 uitzonde
ring van de zomermaanden). De verschijningsdatum ligt ergens in de laatste
week van de maand.

We organiseren dit jaar een groot aantal wedstrijden op onze baan. Die kunnen we alleen tot een succes maken als we voldoende vrijwilligers hebben om
alle taken op te pakken. Dat kan bijvoorbeeld zijn als barmedewerker of als
(hulp) jurylid. Ervaring is vaak niet nodig en eventueel krijg je een instructie ter
plaatse. Opgeven als vrijwilliger voor een van deze wedstrijden kan via deze
link: http://bit.ly/wedstrijdenavgouda

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

Klussen
Een atletiekbaan onderhouden is veel werk. Heel veel werk zelfs. We hebben
hiervoor een klusploeg die heel veel zaken oppakt maar die niet alles alleen
kan doen. Daarom organiseren we gedurende het jaar een aantal klusdagen
waar we afgebakende klussen oppakken en proberen af te ronden. Vele handen maken immers licht werk. De eerste klus die we op gaan pakken is het ingraven van een aantal kabels, rondom de baan, op 8 en 12 mei. Je opgeven als
vrijwilliger voor een van de twee dagen waarop we deze klus uit gaan voeren
kan via deze link: http://bit.ly/klussenavgouda

NK Masters
Op 1,2 en 3 juni organiseert AV Gouda voor de tweede keer het NK Masters.
Ook hiervoor zoeken we nog een groot aantal vrijwilligers in allerlei categorieën en (hulp) juryleden. Je opgeven voor een of meerdere dagdelen helpen
kan via deze link: http://bit.ly/nkmasters2018
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of meer
willen weten over ons vrijwilligersbeleid: stel deze gerust!
George Henze, vrijwilligerscoördinator AV Gouda: george.henze@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

Iedereen kan komen helpen tijdens het NK Masters. (Foto’s: Hans Braker)

Clubblad 2018-05 verschijnt eind mei: stuur je bijdragen
voor 15-05-2018 naar clubblad@avgouda.nl
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