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Oliebollenloop komt er weer aan!
De zomer is nu toch echt voorbij, langzaam daalt de 
temperatuur weer en worden de dagen korter. Nog even 
geduld en honderden hardlopers kunnen weer van start bij de 
jaarlijkse Rabobank Oliebollenloop. Voor de 36e keer wordt 
dit hardloopspektakel georganiseerd door Avantri. 

Ook dit jaar hopen we weer veel sportievelingen over 
de finish te zien komen. Voorinschrijven kan net zoals 
voorgaande jaren via www.inschrijven.nl. Dit is mogelijk tot 
en met 25 december 2018. Je kunt je ook aanmelden op het 
Facebook evenement en nodig gerust al je vrienden uit. 

We gaan er weer een prachtige dag van maken en ervoor 
zorgen dat iedereen het jaar mooi en sportief kan afsluiten. 
En vergeet na afloop natuurlijk die overheerlijke oliebollen niet!

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 6 januari vindt in het clubhuis weer de 
Nieuwjaarsreceptie plaats. Dan wordt het glas geheven op het 
nieuwe jaar, er wordt terug- en vooruit geblikt en misschien 
wordt nog even stilgestaan bij de Oliebollenloop. En 6 januari is 
ook de dag dat precies 55 jaar geleden Avantri werd opgericht.
Aanvang is 15.00 uur. Op jouw komst wordt gerekend!

Huwelijksbootje met Avantrianen
Twee welbekende Avantrianen zijn op 5 september samen in 
het huwelijksbootje gestapt. Ron de Jong en Jannie Belder 
hebben elkaar op deze prachtige dag het ja-woord gegeven 
in de muziektent in het Springerpark te Schoonhoven met 
uitzicht op de Stormbaan van Avantri. Een echt Avantri 
huwelijk! Avantri wenst Ron en Jannie een fantastisch nieuw 
hoofdstuk in hun leven als echtpaar.

Pinnen? Ja, graag!
Geen kleingeld bij je? Geen probleem! Vanaf nu kun je bij 
Avantri ook pinnen. Zowel in de kantine voor je kopje koffie 
als bij het wedstrijdsecretariaat voor het inschrijven van een 
wedstrijd kun je nu betalen met je pinpas. 

Onlangs heeft het bestuur twee SumUp pinautomaten 
aangeschaft. Deze zijn handig in gebruik , voor Avantri de 
goedkoopste oplossing, en ideaal om kleine bedragen af te 
rekenen met een betaalpas. Bij de Parkcross van november 
hebben we de Sumup uitgebreid getest met alleen maar 
positieve reacties als gevolg.

In memoriam:
Herman Woudenberg

Op 12 augustus overleed Herman Woudenberg. Herman 
was een begaafd timmerman en heeft als lid van de 
baanploeg veel tot stand gebracht. Toen zijn gezondheid 
minder werd beperkte hij zich tot het geven van adviezen.

Hij wilde nooit op de voorgrond staan en hij was dan ook 
afwezig toen hij in het jaar 2000 benoemd werd tot Lid 
van Verdienste.

Herman bereikte de leeftijd van 85 jaar.



Kijk voor meer nieuws op www.avantri.nl
en volg Avantri ook op Facebook en Instagram!
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Agenda
15 dec 2e Parkcross, Springerpark
22 dec Oud Papier
31 dec 36e Oliebollenloop

6 jan Nieuwjaarsreceptie Avantri
8 jan Bestuursvergadering
19 jan Oud Papier
25 jan Casinoavond CD Junioren
26 jan Lekbongerd Cross
5 feb Bestuursvergadering
16 feb Oud Papier
5 maa Bestuursvergadering
9 maa 4e Jeugdcross Avantri
15 maa Algemene Ledenvergadering
16 maa Oud Papier
30 maa Openingswedstrijd Avantri

De nieuwe secretaris van Avantri
Na 20 jaar vond Jos Koeleman het tijd om zijn functie als 
secretaris neer te leggen en een stapje terug te doen. In de 
Algemene Vergadering in maart 2018 werd hij gekozen als 
Algemeen Bestuurslid.

Dat betekende dat de zoektocht naar een nieuwe secretaris 
begonnen was. Het stoeltje van de secretaris is niet lang leeg 
gebleven, want Nicole Hollebrandse meldde zich en wilde 
deze functie oppakken. Het bestuur heet Nicole van harte 
welkom en is dankbaar dat zij de club wil vertegenwoordigen 
als secretaris.

Maar wie is Nicole nu eigenlijk? We hebben haar een aantal 
vragen gesteld, zodat we haar beter kunnen leren kennen.

1. Waaruit bestaat jouw gezin?
Mijn man Marco, dochter Julia en zoon Rick.

2. Heb je een baan?
Nee, geen betaalde. Ik doe vrijwilligerswerk in het mooiste 
museum van Nederland: Het Nederlands Zilvermuseum.

3. Hoe lang ben je al actief voor Avantri en wat deed 
je zoal?
Ik ben al heel lang actief in de atletiekwereld. Ik heb eerst 
training gegeven en in het bestuur gezeten van Atrivo 
(Oudewater), daarna lang training gegeven bij Avantri en nu 
nog actief op de administratie bij de Oliebollenloop en jury bij 
wedstrijden.

4. Waarom wilde je graag secretaris worden?
Ik zocht een nieuwe uitdaging en atletiek blijft me boeien.

5. Heb je bestuurlijke ervaring?
Best veel. Bij Atrivo zat ik bij het wedstrijdsecretariaat en was 
ik voorzitter. Bij Artemis ’79 (handboog) was ik secretaris. 
Ik heb ook in de medezeggenschapsraad gezeten op de 
basisschool van de kinderen en nu al bijna 6 jaar in de 
medezeggenschapsraad van het Schoonhovens College.

6. Wat ga je totaal anders doen dan je voorganger?
Daar heb ik nu nog geen zicht op.

7. Waar zie je het meeste tegenop?
De verslagen schrijven van de vergaderingen.

8. Hoe bevallen je de bestuursvergaderingen?
Ik leer er een hoop van.

9. Blijf je ook 20 jaar, net als je voorganger?
Dat moet de toekomst uitwijzen.

In de Algemene Vergadering in 2019 zal Nicole officieel 
gekozen moeten worden als secretaris van Avantri, maar 
vanaf nu heeft zij de taken al opgepakt, zodat zij alle kneepjes 
van het vak kan leren en genoeg kennis kan opdoen. We 
wensen Nicole veel succes en plezier met haar nieuwe 
carrière in het bestuur van Avantri!

17 nieuwe juryleden
Een atletiekvereniging kan geen juryleden genoeg hebben en 
daarom organiseert Avantri regelmatig een jurycursus voor 
haar leden. Op vrijdag 23 november startte de nieuwe cursus 
met maar liefst 17 toekomstige juryleden! 

Ton Groenendaal van Sportclub Reeuwijk leert deze 
17 cursisten alle ins en outs van het jureren bij een 
atletiekwedstrijd. In vier avonden tijd werden zij opgeleid tot 
juryleden met een officiële aantekening bij de Atletiekunie. 

Avantri kan niet meer dan trots zijn op deze 17 helden die de 
cursus volgen. Vanaf 2019 zul je hen bij de wedstrijden van 
Avantri (en misschien ook wel bij andere verenigingen) actief 
zien als jurylid. Stiekem een valse start of ongeldige sprong 
maken kan niet meer, want deze juryleden houden alles 
nauwlettend in de gaten!


