Nieuwsbrief

2016 - Nummer 4

Rabobank Oliebollenloop

Nieuwjaarsreceptie

We naderen het einde van het jaar 2016. Gezelligheid,
vrienden, familie en natuurlijk de Rabobank Oliebollenloop!
Ook dit jaar kan iedereen zich weer inschrijven om 2, 6.4,
10 of 15 kilometer te gaan hardlopen. We proberen dit jaar het
evenement meer aan te kleden met bijvoorbeeld muziek en
natuurlijk ligt er na afloop voor de deelnemers een heerlijke
oliebol klaar.

Op zondag 8 januari wordt weer de traditionele
Nieuwjaarsreceptie gehouden. U wordt hiervoor van harte
uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje
zal de voorzitter misschien nog even terugblikken naar het
afgelopen jaar, maar vooral vooruit kijken naar het nieuwe
jaar. Ook worden zij die in het afgelopen jaar een NK-medaille
behaald hebben in het zonnetje gezet en tevens worden de
bekers van de Superprestige uitgereikt aan de winnaars van
de diverse klassementen. En natuurlijk is er nog gelegenheid
om de Oliebollenloop nog eens flink door te nemen.
De aanvang van de receptie is 15.00 uur.

Is het niet gelukt om je van tevoren in te schrijven?
Dan kan dit nog op de dag zelf tot een half uur voor aanvang.
Inschrijven en je startbewijs ophalen is mogelijk in het gebouw
van het Schoonhovens College aan de Vlisterweg. De start
zal plaatsvinden aan de Opweg. We hopen iedereen weer
aan de start te zien en we gaan er weer een onvergetelijke
dag van maken!

Lekbongerdcross
Op 7 januari 2017 wordt de tweede cross van de Avantri
Jeugdcross Competitie gelopen. Dit keer niet Polsbroek,
want de familie Zijderlaan gaf aan te stoppen met de
Zijderlaancross. We hebben dankzij Elize Rehorst een
mooi alternatief gevonden: de Lekbongerdcross aan Lekdijk
west 85 in Schoonhoven. Een unieke locatie waarbij de
deelnemers lopen door een boomgaard.
De deelnemers worden op 7 januari tussen 10:00 en
10:15 uur in de schuur verwacht om hun startnummers op te
halen. We raden aan om op de fiets te komen. De deelnemers
die van ver komen, kunnen de auto bovenaan aan de Lekdijk
parkeren. We gaan er een mooi evenement van maken en
we danken de familie Rehorst voor het beschikbaar stellen
van hun boomgaard. Kijk voor meer informatie op de
website van Avantri.

Cursus aspirant-jurylid
baanatletiek
Door: Jan Meerhof
In maart geef ik weer een cursus voor aspirant-juryleden.
Deze cursus is bedoeld voor ouders van pupillen/junioren,
lopers en baanatleten die willen helpen bij baanwedstrijden.
Kortom: voor iedereen!
Ik heb maandagavond 13 tot en met donderdagavond
16 maart vrijgehouden en het hangt van jullie reactie af
welke avond(en) ik ga kiezen. De cursus is van 19:30 tot
21:30 uur. Desgewenst kan je de theorie op 25 maart bij de
openingswedstrijd meteen in praktijk brengen.
Voor aanmelding of informatie: vrijwilliger@avantri.nl
of 0182 384515.

Informatieavond C/D Junioren
Het nieuwe seizoen is officieel begonnen. Dat betekent dat
een flink aantal pupillen junioren geworden is. Wanneer je tot
de junioren behoort, gaat er veel veranderen. Zo krijg je te
maken met nieuwe onderdelen, nieuwe wedstrijden en andere
zaken. Om al deze zaken en veranderingen op een rijtje te
zetten, besloot Avantri een informatieavond te organiseren
voor de ouders van de C- en D Junioren. Deze avond vond
plaats op 15 november 2016.
Ouders van circa 20 atleten kwamen naar deze avond en
zaten aandachtig te luisteren naar de presentatie van Rob
Zwijnenburg. Zij kregen informatie over nieuwe onderdelen
zoals speerwerpen en discuswerpen, wedstrijden zoals
meerkampen en competitiewedstrijden en extra informatie
over het inschrijven voor wedstrijden bij Avantri of andere
verenigingen.
Daarnaast kwam Jan Meerhof ook aan het woord om deze
ouders te vertellen over het zijn van een vrijwilliger bij Avantri
en met wat voor eenvoudige klussen je Avantri al kunt
helpen. Hier waren veel positieve reacties op en een aantal
nieuwe aanmeldingen als vrijwilliger. Heb je ook interesse om
vrijwilliger te zijn? Meld je dan aan via vrijwilliger@avantri.nl!

Interview met...
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Functie:

Jannie Belder
58 jaar
Schoonhoven
Penningmeester

Hoe lang ben je al lid van Avantri?
Ik denk dat ik vanaf 2004 of 2005
lid ben van Avantri, precies weet
ik het niet.
Wat waren je activiteiten voor het penningmeesterschap?
Ik ben bij Avantri Trainer Sportief wandelen geweest.
Welke activiteiten doe je nu nog steeds bij Avantri?
Met nog 2 vrouwen verzorg ik de koffie en de lunch voor de
ophalers van het oud papier, wat een dankbare en leuke taak is.
Wat was de reden om penningmeester van Avantri te worden?
Haha, nou ik zag een mail voorbij komen in onze gezamelijke
mailbox en dacht toen, oh hebben ze nog geen nieuwe
penningmeester, nou als het geen dagen werk kost wil ik dat
best doen en heb toen een mail gestuurd met de vraag voor
een informatief gesprek.
Heb je ervaring in de financiële sector?
Ja, ik doe de financiële administratie bij Rikkoert Juweliers.

Starterscursus Hardlopen
Onder dit motto begint op 12 januari 2017 wederom een
nieuwe loopgroep voor starters. Doel is middels gevarieerde
en ontspannen looptraining toe te werken naar de Parkloop
op 1 april 2017. De trainingen op de donderdagavond zijn
gevarieerd, opbouwend en vinden plaats op onze verlichte en
veilige kunststofbaan. De drempel is laag en plezier de basis.
Geef je snel op of meld je aan donderdagavond 12 januari
2017 tijdens de eerste training, aanvang 19:30 uur. De kosten
bedragen éénmalig 45 euro, dit is inclusief startnummer voor
de Parkloop. Wie daarna lid blijft van Avantri betaalt de normale
contributie.
Uitrusting: geschikte sportkleding waarin je je lekker kunt
bewegen. Bij voorkeur meerdere lagen. Lichtgevend
veiligheidshesje en hardloopschoenen. Onze sponsor www.
dehardloopwinkel.nl kan je verder helpen. (10% korting!)
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Robert Hoek
06-22746572 en Alexandra Lingen 06-11010097.
Als je ook wilt starten, geef je dan op via redactie@avantri.nl

Hoe zie jij je toekomst bij Avantri?
Aller eerst hoop ik natuurlijk dat ik een goede penningmeester
voor Avantri kan zijn. Maar ook heel belangrijk is dat we met
elkaar er voor kunnen blijven zorgen dat Avantri een leuke en
fijne vereniging blijft waar iedereen zich sportief thuis voelt.

Agenda
31 dec
07 jan

Rabobank Oliebollenloop, Schoonhoven
1e Lekbongerdcross, onderdeel van de
Avantri Crosscompetitie
08 jan
Nieuwjaarsreceptie Avantri
08 jan
Snertloop, Krimpen aan den IJssel
12 jan
Starterscursus Hardlopen. Aanvang: 19:30u
22 jan
RAG-Cross
28 jan
2e Parkcross, onderdeel van de Avantri
Crosscompetitie
11 mrt
3e Parkcross, onderdeel van de Avantri
Crosscompetitie
13-16 mrt Cursus Apsirant-jurylid baanatletiek
Exacte datum wordt nog bekend gemaakt!

Avantri wenst u een fantastisch en sportief 2017 toe!
Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook!
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