Clubblad 2018-08
oktober 2018
Eerstejaars B-junior Bent Braker benaderde
tijdens de clubkampioenschappen met de speer
het clubrecord bij de B-junioren tot op 9 cm (foto
Hans Braker)

Bericht uit de klusclub
Op woensdag 24 oktober heeft de vrijwel
voltallige klusclub zich extra ingespannen
om het terrein voor de nieuwe opslag en
voor de nieuwe bank van 120 m2 graszoden
te voorzien. Dit nadat eerst 5 m3 aarde was
ingebracht.
Daarvoor waren de tegelpaden al gelegd.
Het resultaat mag er zijn. Ook de prachtige
zithoek met hordenopslag, door Meindert
gemaakt, is vrijwel gereed voor gebruik.
Tien maanden na de verwoestende brand
al weer een prettiger uitzicht.”
Namens de klusclub
Kees

Algemene Ledenvergadering 28 november
Op 28 november wordt van 20.00 uur tot 22.00 uur de najaarsvergadering
gehouden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1.
Opening en mededelingen
2.
AV Gouda uit de brand: het bestuur doet eindverslag wat er sinds de
brand opgepakt is en de financiële afhandeling van de brand- en stormschade.
3.
Uitreiking Slingerlandschild: het Slingerland wordt eenmaal per jaar
uitgereikt aan een atleet van AV Gouda die het afgelopen jaar een bijzondere sportieve prestatie heeft geleverd.
4.
Contributie 2019: aan de Algemene Ledenvergadering wordt
gevraagd het contributievoorstel 2019 goed te keuren.
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5.
Begroting 2019: aan de Algemene Ledenvergadering wordt
gevraagd de begroting 2019 goed te keuren.
6.
Renovatie clubgebouw: sinds de zomer is de renovatie commissie
aan de slag met de voorbereidingen voor renovatie van het clubgebouw.
Zie ook het artikel elders in dit clubblad. De Algemene Ledenvergadering
wordt gevraagd de renovatiecommissie mandaat te verlenen voor uitvoe
ring van fase 1, zijnde de vervanging van het asbesthoudende dak en plaat
sing van zonnepanelen. Daarnaast zal een begeleidingscommissie worden
samengeteld uit verschillende geledingen van AV Gouda (atleten, trainers,
vrijwilligers etc.) die gaat meedenken bij keuzes t.a.v. indeling clubgebouw
etc. Belangstellenden kunnen zich melden bij Vincent Kruit of bij: voorzitter@avgouda.nl.
7.
Bestuur: de benoemingstermijn van de voorzitter loopt eind december af. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. De Algemene Ledenvergadering
wordt gevraagd in te stemmen met een verlenging van de benoeming.
8.
Verslag ALV 16 mei j.l. De Algemene Ledenvergadering wordt
gevraagd het verslag van de ALV van 16 mei goed te keuren.
9.
Rondvraag en sluiting.
De stukken voor de ALV worden een week voor de vergadering rondgestuurd.
Jouw mening telt! Wij hopen dat je er op 28 november bij kunt zijn.

Renovatie clubgebouw
Ons clubgebouw is dringend aan renovatie toe. De isolatie voldoet niet aan
de huidige eisen, met als gevolg dat we jaarlijks met hoge en oplopende
energiekosten geconfronteerd worden en daarnaast is uit een test gebleken
dat de dakplaten asbest bevatten. Onlangs heeft de Tweede Kamer wetge
ving aangenomen waarin staat dat asbest voor 2024 verwijderd moet worden.
En als we dan toch aan de slag gaan, willen we ook een uitbreiding van de
beschikbare ruimte en een verbetering van de uitstraling van het clubgebouw
realiseren. Met deze opdracht is enkele maanden geleden de renovatiecommissie aan de slag gegaan die bestaat uit: Vincent Kruit (projectleider), Cees
Kruit, Kees van den Dool, Nico Wevers (advies architectuur) en Marian Ver
haegh en Marleen Verbruggen vanuit het bestuur.
De commissie heeft de volgende doelen gesteld:
•• Verduurzaming clubgebouw, inclusief vervanging en isolatie dak.
•• Aanbrengen zonnepanelen op het dak.
•• Een betere uitstraling van het clubgebouw.
•• Realisatie van tenminste een derde kleedkamer. Bij verhuur blijken de
huidige kleedkamers onvoldoende capaciteit te hebben.
•• Aanpassing en optimalisatie van de indeling van het clubgebouw.
De commissie heeft inmiddels de volgende activiteiten opgepakt:
•• Maken van enkele schetsen van de uitbreiding en de indeling van het
clubhuis.
•• Contact met expert die AV Gouda gaat helpen met de subsidie-aanvragen.
•• Voorstel voor financiering van de renovatie van het clubgebouw.
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•• Opvragen offertes voor vervanging van het dak en zonnepanelen.
•• Organisatie van een inspraakavond voor leden op 11 oktober j.l.
•• Opstellen van een plan met fasering. Fase 1 zal bestaan uit vervanging dak
en plaatsing zonnepanelen. Fase 2 uit realisatie van de uitbreiding van het
clubgebouw.

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Grote Clubactie 2018
Ook dit jaar doet AV Gouda weer mee met
de Grote Clubactie. De boekjes zijn uitgedeeld bij de training en er is een informatiebrief via de e-mail verstuurd.
Mocht je niets hebben gekregen, vraag het
dan aan de trainer. Lever het boekje uiterlijk
1 november weer in. Help allemaal mee om
deze actie tot een succes te maken. Dus
koop loten en/of verkoop zoveel mogelijk loten. Als verkoper verdien je ook een
prijs als je minimaal 20 loten verkoopt. De
allerbeste verkoper ontvangt een speciaal
cadeau!
Mensen die de loten kopen maken kans
op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van
100.000 euro. De uitslag
van de trekking van de
Grote Clubactie is op 14
december bekend.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 november zal de renovatiecommissie de plannen en schetsen presenteren en zal mandaat gevraagd worden
voor uitvoering van de plannen voor fase 1. Jouw mening telt!

AV Gouda van 1990 tot nu
In de jaren ‘80 doet de kunststofbaan zijn intrede in de atletiekwereld. Steeds
meer verenigingen stappen over op het kwalitatief veel betere kunststof. Om
aantrekkelijk te blijven als wedstrijdvereniging wordt in 1990 bij AV Gouda
daarom de kunststofaccommodatiecommissie ingesteld (KACIE). Het doel van
de KACIE is om door onderhandelingen met gemeente en AU een kunststofbaan te realiseren. Dit gaat bepaald niet zonder slag of stoot. In 1995 geeft
Kees van den Dool, na 11 jaar voorzitter te zijn geweest, de voorzittershamer
door aan Eggo Bert Smid. De aanleg van de kunststofbaan bepaalt op dat
moment volledig de bestuursagenda. Op 14 november 1995 besluit het
college van B&W in Gouda dat er in 1996 een kunststofbaan zal komen. Op de
Algemene Ledenvergadering in december 1995 wordt besloten een kunststofbaan aan te leggen in eigen beheer. Hiervoor zal naar schatting 875.000
gulden nodig zijn. De gemeente stelt hiervoor 500.000,- beschikbaar, AV
Gouda moet 100.000,- bij elkaar brengen door de organisatie van acties en het
restant wordt door de vereniging geleend.
De acties bestaan uit een sponsorloop, verkoop van shirts, giften en de
strenge vorstperiode – het was een Elfstedentocht winter – helpt een handje.
De sintelbaan wordt omgetoverd tot een prachtige 400 meter lange ijsbaan.
De inspanning is groot: (bevroren) slangen, het is dag- en nachtwerk, maar het
is de moeite meer dan waard. Er komen 1700 bezoekers en de ijsbaan levert
een mooie opbrengst op van 10.000,- voor de kunststofbaan.
Op 31 maart 1996 wordt de sintelbaan met een aantal acties gesloten en in
het weekend van 14 - 16 september is het dan zover: de kunststofbaan wordt
geopend door wethouder Hommels en Eggo Bert Smid. Daarna is het tijd voor
de clubkampioenschappen en een groot feest. Die maand organiseert AV
Gouda ook een demonstratie polsstokhoogspringen op de Markt; een evenement dat heel goed wordt bezocht.
Door de kunststofbaan was letterlijk een nieuwe basis gelegd voor AV Gouda
om verder te groeien, uitdagende trainingen te organiseren en een aantrekkelijk wedstrijdprogramma neer te zetten. Enkele bijzondere wedstrijden die AV
Gouda heeft georganiseerd zijn het NK 10.000m, het NK masters (2017, 2018
en komend jaar 2019) en enkele malen het Landelijk Atletiekevenement voor
atleten met een verstandelijke beperking.
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AV Gouda doet mee aan het
Kindpakket
Het is belangrijk dat iedereen mee kan
doen in de samenleving. En dat geldt nog
sterker voor kinderen. Daarom is er het
Kindpakket voor kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen. Een deel van het
Kindpakket wordt op de Rotterdampas ge
plaatst. AV Gouda doet hieraan mee.
Het Kindpakket is er voor kinderen uit
gezinnen met laag inkomen (max. 120%
bijstandsnorm). Het Kindpakket vergoedt
bijvoorbeeld de kosten van de peuterspeelzaal, het lidmaatschap van sportverenigingen of de kosten voor muziek- of zwemlessen. Het Kindpakket bestaat o.a uit een
Gratis Rotterdampas
Op de Rotterdampas staan 2 tegoedbonnen van ieder 6 maanden voor een
activiteit naar keuze en deze kunnen dus
gebruikt worden voor de contributie aan
AV Gouda.
Ken je een gezin die (mogelijk) een Rotterdampas en kindpakket heeft? Dan kun je
zeggen dat de kinderen t/m 17 jaar gratis
bij AV Gouda kunnen komen sporten.
https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_
inkomen/Inkomensondersteuning/Kindpakket

In 1991 besloot AV Gouda in overleg met de Nederlandse Sportbond voor
mensen met een verstandelijke beperking en de Provinciale Sportraad ZuidHolland te starten met atletiek een VB-groep onder de bezielende leiding van
Jan Vermeulen. De groep maakte al snel volledig onderdeel uit van de vereniging. Jan Vermeulen heeft de groep 20 jaar getraind en heeft hiervoor een
integratieprijs van de gemeente Gouda ontvangen.
Tja, langzaamaan komen we nu in het heden. De kunststofbaan werd in 2015
gerenoveerd. Hierbij werden enkele uitbreidingen gerealiseerd, zoals een
steeplebak en de accommodatie ligt er nu piekfijn bij. Leden kwamen en
gingen en ook diverse AV Gouda besturen kwamen en gingen. Eind 2017 werd
door brandstichting de materialenopslag verwoest, maar inmiddels hebben
we ook die forse tegenslag weer overwonnen. Van onschatbare waarde zijn de
vele vrijwilligers in de lange geschiedenis van onze vereniging. Zonder leden,
hun familieleden en vrienden, die vele trainingen en wedstrijden, acties, de
bar, sponsoring en verhuur organiseerden, het clubblad maakten en nog veel
meer activiteiten ondernamen, zou AV Gouda niet kunnen bestaan. Hulde aan
alle vrijwilligers uit het verleden, heden en de toekomst! Samen zijn we AV
Gouda!

Sint- en Kerstkadoos voor AV Gouda
Doe jij je sinterklaas- en kerstinkopen bij webshops? Dat is goed nieuws, want
daarmee kun je AV Gouda ook aan een cadeau helpen. Hoe? Via Sponsorkliks
kun je naar alle webshops surfen die je wil. Als je bij Sponsorkliks aangeeft
dat je voor AV Gouda spaart, krijgt AV Gouda een deel van jouw inkoopbedrag zonder dat het jou extra geld kost. De afgelopen jaren heeft ons dat als
vereniging al enkele honderden euro’s in het laatje gebracht. Help je mee een
recordopbrengst te realiseren in december? Doe dan je webshopbestellingen
via Sponsorkliks.
Surf naar: www.sponsorkliks.com

Kies: Atletiek Vereniging Gouda
En kies dan de webshop waar je wil gaan winkelen. Van iedere bestelling, die
jij doet gaat een deel naar AV Gouda.
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Van de redactie

Terugblik clubkampioenschappen 6 oktober

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.

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

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
(foto’s Aad Ruigrok)

Kijk voor meer foto’s op de fotopagina van Hans Braker.

Clubblad 2018-09 verschijnt eind november: stuur je bijdragen voor 15-11-2018 naar clubblad@avgouda.nl
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