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Alweer een jaar voorbij
Nog even en het jaar 2017 is ook alweer geschiedenis. We kunnen terugkijken op een aantal
geslaagde evenementen: de Halve Marathon van Haren, een Baanmarathon als clubactiviteit en de
start van de 4 Mijl van Groningen. En voor de liefhebbers hebben we op oudejaarsdag nog onze
Sylvesterloop op het programma staan.
Naast het zelf organiseren van genoemde evenementen hebben onze leden ook zelf deelgenomen aan
tal van wedstrijden. Flinke delegaties vertegenwoordigden onze vereniging bij de Midwintermarthon,
Zuidlaardermarktloop Berenloop en 7heuvelenloop. Een groot aantal jeugdleden nam deel aan de
Berenkuil Omloop in Grollo en aan de 4 Mijl.
Ook onze eigen Halve van Haren kon weer rekenen op een flinke groep meelopende ATC-ers.
Verderop in deze nieuwsbrief kom ik daar nog op terug.
Verder hebben een aantal van onze trainers weer cursussen gevolgd. Een reanimatiecursus werd
verzorgd door onze eigen Jefta van Ingen Schenau.
Naast deze goede herinneringen aan het voorbije jaar hebben we echter ook een zorgpuntje:

Vrijwilligers
Als je naar bijvoorbeeld een sportschool gaat, betaal je entree of een abonnement en dan ben je van
alles af: je gaat lekker sporten en al het werk dat er te doen is om dat sporten mogelijk te maken wordt
gedaan door personeel dat betaald wordt van jouw entree.
Bij een vereniging, zoals ATC’75, is dat nu eenmaal heel anders. Naast het betalen van contributie is
er ook een flink aantal vrijwilligers nodig om de vereniging draaiende te houden. Alleen de trainers
ontvangen een kleine vergoeding voor hun werk, maar daar vragen we ook iets extra’s van: je kunt als
trainer niet zomaar wegblijven als het slecht weer is en we verwachten van elke trainer dat hij/zij een
trainerscertificaat gaat halen.
Verder wil je als sportvereniging je sport niet alleen maar beoefenen, maar deze ook promoten. ATC’75
doet dat door het organiseren van een aantal evenementen. En we promoten daarmee niet alleen onze
sport, maar onze vereniging, want zonder voldoende leden kunnen we niet blijven bestaan.
De Halve van Haren op 10 maart 2018
Dit is ons eerste evenement in 2018 en de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De inschrijving
is geopend en de eerste nieuwsbrieven zijn verstuurd naar alle eerdere deelnemers, waaronder ook
een groot aantal ATC-leden. Mogelijk ontstaat daardoor de indruk dat de vrijwilligers ook al geregeld
zijn, maar dat is helaas nog niet het geval.
Het werven van de benodigde vrijwilligers is elk jaar weer een hels karwei, dat voor rekening komt van
slechts twee personen. De leden worden eerst via E-mail gevraagd, maar daar reageren steevast te
weinig mensen op, zodat er een groot aantal belsessies nodig is, wat uiteraard heel veel tijd kost.
Om te proberen dit werk wat redelijker te verdelen, heeft het bestuur deze keer de trainers gevraagd
hierbij een rol te gaan spelen. Zij staan tenslotte het meest direct in contact met de leden. Naast de

werving van vrijwilligers willen we deze keer ook een beeld krijgen van het belang dat leden hechten
aan het organiseren van evenementen door ATC’75.
De ervaring heeft ons geleerd dat een vraag die aan een groep wordt gesteld altijd weinig reacties
oplevert. Daarom zullen deze keer aan elk lid individueel de volgende twee vragen worden gesteld:
1. Wil je meehelpen als vrijwilliger bij de Halve van Haren op 10 maart a.s.?
2. Vind je het belangrijk dat ATC’75 evenementen blijft organiseren?
Kom je niet op de training? Mail je antwoorden dan naar je trainer, dan hoeft niet iemand je
te gaan bellen.
Zie onderaan deze nieuwsbrief voor de contactgegevens.
Kijk alvast in je agenda en reserveer die datum als het even kan.
Er zijn ongeveer 95 vrijwilligers nodig, dus met alleen onze senioren en masters is dit makkelijk te
dekken als iedereen meedoet, want dat zijn 174 leden (zie verderop). Waarom dit dan elk jaar weer
zoveel moeite kost, moeten we naar raden: “Geen tijd”, of echt geen tijd, of willen meelopen? Ja, het is
natuurlijk ontzettend leuk om bij je eigen cluppie een wedstrijd te lopen, maar als iedereen daarvoor
zou kiezen zijn er onvoldoende vrijwilligers en dus geen wedstrijd, waardoor er uiteindelijk niemand
loopt.
Daarom hoop ik dat er toch voldoende leden zullen zijn die het doorgaan van de loop belangrijker
vinden dan de eigen deelname.
De vereniging is er voor en door de leden, daar zullen we op blijven hameren.

Vacatures

Voorzitter
Over hameren gesproken: wie pakt déze hamer op? De kar hobbelt nog wel een tijdje door als er een
wiel mist, maar niet eindeloos. Wat geldt voor een evenement, geldt ook voor de club als geheel:
zonder voldoende vrijwilligers houdt het een gegeven moment op. Als iedereen maar lang genoeg blijft
denken: “dat gebeurt toch niet”, dan wordt je uiteindelijk een keer verrast.
Coördinatoren Sylvesterloop
Zoals al gezegd wordt op 31 december weer de Sylvesterloop georganiseerd. Daar is maar een
beperkt aantal vrijwilligers voor nodig en die zijn meestal gauw gevonden, maar al meer dan een jaar
zoeken we een paar opvolgers voor de huidige coördinatoren Maria Best en Annemieke Stuit, maar
helaas heeft nog niemand zich gemeld. Voor 2018 heeft het bestuur besloten dan zelf maar de
organisatie op zich te nemen, zodat we nog een extra jaar hebben om hier opvolgers voor te vinden.
Mocht dat niet lukken, dat zou dit het eerste evenement kunnen zijn dat sneuvelt bij gebrek aan
vrijwilligers.

Ledenaantallen
Het overzichtje in de vorige nieuwsbrief toonde de ledenontwikkeling vanaf 2013, nu kijken we iets
verder terug, namelijk vanaf 2010. Daarnaast geven de cijfers en de grafiek de ontwikkeling bij de
jeugd (t/m 19 jaar) en de senioren en masters (vanaf 20 jaar).
De jeugd gaat goed en schommelt meestal rond de 50 en momenteel zelfs iets hoger. Bij de ‘ouderen’
wordt nu steeds duidelijker een negatieve trend zichtbaar, we hebben nu het laagste aantal in de
afgelopen acht jaar van deze categorie leden.
Categorie
Jeugd
Senioren en Masters
Totaal

2010
53
230
283

2011
63
216
279

2012 2013
2014
2015
2016
2017
2018
55
49
47
49
53
59
68
226
221
198
186
208
197
174
281
270
245
235
261
256
242

Clubkleding
Helaas kunnen we slechts een kleine vooruitgang melden: in juli waren we nog op zoek naar een
nieuwe leverancier. Die hebben nu gelukkig gevonden. We hebben deze leverancier voorzien van
logo’s en kleuren, waarmee een ontwerp zal worden gemaakt. Dat zal grotendeels gelijk zijn aan het
ontwerp dat ook bij vorige leveranciers is gebruikt. Daarna volgt een proefdruk en als we die
goedkeuren kunnen we beginnen met passessies en bestellingen. Nog even geduld dus.

Werpkooi

ATC’75 heeft op sportpark ‘de Koepel’ de beschikking over een werpkooi, die bij wedstrijden wordt
gebruikt voor het discuswerpen. Het bijbehorende net is helaas ten prooi gevallen aan vandalisme en
heeft een hele tijd op de grond gelegen. Hierdoor was het volledig overwoekerd (zie foto) en ook
beschadigd. Inmiddels is de kooi zelf gerepareerd en hebben we het net ‘uitgegraven’ en ontdaan van
modder en gras. Het net zal ook gerepareerd worden. Daarna zullen we het bij elke wedstrijd met een
groepje vrijwilligers (ja alweer) het net ophangen en na afloop weer veilig opbergen.

Mutaties ledenbestand
Hieronder de leden die we in 2017 nieuw hebben mogen begroeten en degenen die ons hebben
verlaten.
Nieuw
1 jan - Anouk Bleker
3 feb - Nina van der Veen
4 feb - Wyncko Roozeboom
15 feb - Danouk de Vries
21 feb - Margot Kolk
27 feb - Tom Bijmolt
2 apr - Menno Fritsma
12 apr - Yanna de Vries
19 mei - Jaap Bouwman
10 jun - Evie Ben Ezra
30 jun - Willeke Sprenger
20 jul - Clara de Vries
28 jul - Isa van Vugt
28 jul - Tobin Boyd van Haitsma
28 jul - Twan Maste
18 sep - Wim Kuijk
29 sep - Annamijn Hardieck
29 sep - Daan Kempkens
7 okt - Bert Jansma
7 okt - Gijs de Wit
15 okt - Johan de Jong
15 okt - Daniel Tipping

Opgezegd
22 jan - Jan-Dirk Burggraaf
3 feb - John van der Mark
30 jun - Leo Babtist
30 jun - Hendrik Bakker
30 jun - Harry Wolters
30 jun - Deddie Hartlief
30 jun - Janneke Dijkmans
30 jun - John Heeren
30 jun - Gerard Mulder
30 jun - Joop Walvius
30 jun - Marjo van Asselt
30 jun - Jacob Schuil
30 jun - Diederik Vooijs
30 jun - Wieneke Pathuis
30 jun - Judith Lubbers
30 jun - Marieke Hoving
30 jun - Wilma Landstra
30 jun - Gert-Jan Stroetinga
30 jun - Marieke van den Brink
30 jun - Ingrid Huizing
30 jun - Rob Bakker
30 jun - Hannah Kastelein

Nieuw
15 okt - Benjamin Tipping
15 okt - Marlene de Boer
22 okt - Mare Apperloo
29 okt - Richard van der Veen
7 nov - Mart Lettenga
7 nov - Vincent Kettler
2 dec - Patrick Bakker

Opgezegd
30 jun - Matthias van Burg
30 jun - Veronique Blink
18 nov - Michael Zereagabr
31 dec - Jan Hein van Dijk
31 dec - Maria Jongsma
31 dec - Ina Krijgsveld
31 dec - Frits Colenbrander
31 dec - Douwien Hospers
31 dec - Trieneke Swaving
31 dec - Michel Albers
31 dec - Albert Heikens
31 dec - Elly Klunder
31 dec - Irene Strating
31 dec - Corinna Ridder
31 dec - Hetty Rutgers
31 dec - Ietje Jacobs
31 dec - Sjoerd de Jong
31 dec - Liesbeth Post
31 dec - Nienke Zweers
31 dec - Sytze Tirion
31 dec - Teun van der Woude
31 dec - Merlijn Karenbeld
31 dec - Sara Mars

Tot slot
Namens het bestuur van ATC’75 wens ik alle leden nog een prettige jaarwisseling en veel plezier bij de
Sylvesterloop, voor degenen die daar heen gaan. Als goed voornemen voor 2018 ga ik proberen die
nieuwsbrief iets vaker uit te brengen. Heb je zelf nieuws, ideeën of wensen: laat het ons weten. Ook
wedstrijdverslagen voor op de website zijn welkom.
Namens het bestuur,
Adrie van Dijk

