Clubblad 2018-09
november/december 2018
VRIJWILLIGERSAVOND
Zaterdag 19 januari 2019
vanaf 18.30 uur
Alle vrijwilligers, die zich op wat voor
manier dan ook inzetten voor onze mooie
club AV Gouda, zijn uitgenodigd voor een
gezellige avond in het clubhuis. Mocht je
vrijwilliger zijn en onverhoopt nog geen
uitnodiging hebben ontvangen, meld je
dan alsnog via secretariaat@avgouda.nl om
aan te geven of je aanwezig kunt zijn.
Wil je ook graag iets doen voor onze club
en wil je vrijwilliger worden? Meld dan wat
je zou willen doen bij
vrijwilligers@avgouda.nl
Marleen, George, Marian, Lotte, Henk en
Annelies

Contributiefactuur januari
2019
In de tweede helft van januari ontvang je
een contributiefactuur, die eind januari
geïncasseerd zal worden. De eerste contributiefactuur in het jaar is altijd hoger dan
de tweede contributiefactuur (juli).
In januari factureren we:
•• de bijdragen die wij aan de AU moeten
betalen
•• de verenigingscontributie voor het hele
jaar
•• de trainingscontributie voor de eerste
helft van het jaar

Algemene Ledenvergadering 28 november
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november jongstleden zijn de
volgende punten aan de orde gekomen:
•• Het bestuur heeft een eindverslag uitgebracht over de financiële afronding
van de brand- en stormschade van 30 december dit jaar. De einduitkomst is
dat we met de uitkering van de verzekering, de opbrengsten van onze acties
en alle donaties nagenoeg alle nieuwe aankopen hebben kunnen betalen!
•• Het Slingerlandschild 2018 is uitgereikt aan Jaap van Mannekes voor zijn
bijzondere sportieve prestaties van het afgelopen jaar. Zo werd Jaap in 2018
maar liefst twee keer Nederlands kampioen bij het NK Masters.
•• De ALV heeft ingestemd met het contributievoorstel voor 2019. De totale
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jaarcontributie zal dientengevolge het komende jaar 2 tot 5 euro stijgen
vanwege inflatiecorrectie. De nieuwe contributiebedragen voor 2019 kun
je teruglezen in de stukken die je toegestuurd hebt gekregen en zullen in
januari op onze website staan.
•• Onze penningmeester, Marian Verhaegh, heeft een toelichting gegeven op
de begroting voor 2019 waarna deze is goedgekeurd door de ALV.
•• Vincent Kruijt heeft verslag uitgebracht van de voortgang van de commissie die zich bezighoudt met de renovatie van het clubgebouw. Daarnaast is
er een oproep gedaan voor gegadigden voor een begeleidingscommissie
die zal bestaan uit vertegenwoording uit verschillende geledingen van AV
Gouda.
•• De ALV heeft ingestemd met het toetreden van George Henze tot het
bestuur als vicevoorzitter. De termijn van de voorzitter, Marleen Verbruggen, is met twee jaar verlengd.
•• De Algemene Ledenvergadering heeft het verslag van de ALV van 16 mei
goedgekeurd.

Grote Clubactie 2018
Afgelopen maanden zijn weer veel
loten verkocht voor de Grote Clubactie. Ieder lot van €3,- leverde de
vereniging €2,40 op. Dit jaar hebben
we het record verbroken! Er zijn 10
loten meer verkocht dan ooit, 1066
loten!!
Met dank aan onder andere veel
jeugdatleten die hun best hebben
gedaan voor de verkoop hiervan. Yasmin en Iven waren de topverkopers
met resp. 57 en 47 verkochte loten.
Goed gedaan hoor!
Daarnaast hebben Agnes en Annelies
ook de moeite genomen om loten te
verkopen. Een mooi aantal van zo’n
150 loten! Dank daarvoor!
Al met al heeft dit een totaalbedrag van bijna €2500,- opgeleverd waar de
vereniging heel blij mee is. Volgend jaar doen we weer mee en hopelijk breken
we weer een record.

Het Slingerland-schild
Op woensdag 28 november 2018 werd de najaarsvergadering gehouden.
Daarbij werd, door Henk van Zutphen, het Slingerlandschild uitgereikt aan mij,
Jaap van Mannekes.
Het Slingerlandschild wordt eenmaal per jaar uitgereikt aan een atleet van
AV Gouda die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie geleverd heeft. In
mijn geval gaf Henk het volgende aan: Nederlands kampioen op zowel de
400 m als de 800 m. Verder deelname aan de mastercompetitie met mooie
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prestatie op de 1500 m (bijna clubrecord) en 5000 m (clubrecord). Daarnaast,
een vijfde plaats bij het NK veldloop voor ambtenaren (slecht 15 sec. verschil
met de nummer drie).
U kunt zich wel voorstellen dat ik het een grote eer vond om het “Slingerlandschild” te mogen ontvangen, hierbij nogmaals mijn dank.
In mijn dankwoord heb ik aangegeven dat het bijzonder het Slingerlandschild
te mogen ontvangen, maar dat ik van mening ben dat ik sport voor mijn eigen
genoegen en het al een feest is om zo nu en dan eens in de prijzen te vallen.
Nu ontvang ik het Slingerlandschild, maar eigenlijk behoren alle vrijwilligers,
die het voor mijn mogelijk maken om mijn hobby te kunnen bedrijven, een
‘schild’ ontvangen. Voor zover ik weet zijn er, bij alles wat er uitgevoerd wordt
bij AV Gouda, vrijwilligers betrokken. En wordt er eens iets uitgevoerd door
een betaalde kracht, dan zijn het toch weer vrijwilligers die het nodige aan
voorbereiding en begeleiding doen.
Op mijn verzoek en met goedkeuring van het bestuur wordt, als eerbetoon
aan alle vrijwilligers, in de kantine opgehangen, het Slingerlandschild.
PS
Inmiddels weet ik dat er eenmaal per jaar een ‘vrijwilligersspeld’ wordt
uitgereikt. Ik wil de jury niet beïnvloeden maar het gras lag er van de zomer
”koninklijk” bij ...
Jaap van Mannekes

Onthulling
Onlangs ondertekende Marc Alsemgeest
van SMA een sponsorovereenkomst met AV
Gouda:

Op 24 december 2018 heeft de onthulling plaatsgevonden van de naam van
onze nieuwe, door Meindert gebouwde, bank. De bank is voor een deel mede
gefinancierd door Comovado/ de Goudse Runners. Met dank daar voor.
Aan de achterkant is een opslag gemaakt voor de twee nieuwe hordenwagens. Op initiatief van Wim Zeltenrijch heeft een petit comité een keuze
gemaakt uit een veelheid van aangeleverde namen. De naam moest in elk
geval kort en krachtig zijn. Ons oudste lid, en tevens erelid AV Gouda, Aart
Broer heeft hierbij een beslissende rol gespeeld en er voor gezorgd dat de
naam unaniem is gekozen. Aan hem was de eer de onthulling te doen in aanwezigheid van de klusclubleden en anderen.
De naam op het bordje luidt: ERELOGE
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Groenhovenloop 2019

Redactie clubblad
Saskia Sjollema - clubblad@avgouda.nl

AV Gouda organiseert traditiegetrouw op de 1e zondag van februari de Groenhovenloop. Deze vindt dit jaar plaats op 3 februari 2019. We hopen natuurlijk
op dezelfde perfecte omstandigheden als de afgelopen editie, helaas hebben
we dat niet in de hand.
We zijn al weer druk in de weer met de organisatie van het evenement. We
kunnen nog vrijwilligers gebruiken, dus kun je helpen: meld je aan! Dat kan bij
één van de leden van het organisatie comité, of via email: groenhovenloop@
avgouda.nl

Bestuur
Voorzitter: Marleen Verbruggen voorzitter@avgouda.nl
Vicevoorzitter: George Henze vicevoorzitter@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

Laatste clubblad
Dit was het laatste clubblad in deze vorm.
Het bestuur werkt aan een nieuw format
voor het verspreiden van informatie binnen
AV Gouda. Binnenkort meer nieuws hier
over.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
•
400 meter
•
1500 meter
•
5 km
•
10 km
•
halve marathon
De kidsruns vinden plaats op en rondom de atletiekbaan in het Groenho
venpark. De Groenhovenloop Kidsrun is onderdeel van de Goudse Kidsrun
loopserie.
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.
Ook dit jaar maken we weer gebruik van elektronische tijdmeting door middel
van een chip op het startnummer.
Voorinschrijven kan via www.inschrijven.nl en na-inschrijven op de dag zelf tot
15 minuten voor de start van het betreffende onderdeel.
Voor meer informate, kijk op onze website: www.avgouda.nl/groenhovenloop
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 3 februari, als deelnemer, toeschouwer of vrijwilliger !

NK Masters
In 2019 organiseert AV Gouda voor de derde – en voorlopig laatste – keer het
NK Masters. Van vrijdag 17 mei tot en met zondag 19 mei, dus redelijk vroeg in
het seizoen.
Na de succesvolle edities van 2017 en 2018 verwachten we weer een mooi
evenement neer te zetten. De NK’s zorgen voor een prima uitstraling van AV
Gouda, zowel binnen onze regio als landelijk. Atletiektechnisch voldoen de
wedstrijden aan de nationale standaarden, terwijl de atleten zich in Gouda
thuis voelen.
De organisatiecommissie is al weer een tijdje aan de slag. In prima samen
werking met de technisch gedelegeerden en de wedstrijdleiders is de eerste
opzet voor de dagindeling al gemaakt.
We rekenen ook in 2019 weer op veel deelnemers en nog veel meer vrijwilligers vanuit de vereniging.
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