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Vacatures bestuur
Het was wel even wennen na de Algemene Ledenvergadering. Ineens waren we bij de
bestuursvergaderingen nog maar met vijf in plaats van zeven leden en moesten we het doen zonder
voorzitter en secretaris. Inmiddels heeft ondergetekende besloten om naast de ledenadministratie het
secretariaat er bij te gaan doen. Ik zat hier niet echt op te wachten, maar nu ik deze stap heb gezet kan ik
jullie verzekeren dat ik ga proberen deze functie zo goed mogelijk te vervullen.
De functie van voorzitter is echter nog steeds vacant. We hopen echt dat we snel iemand vinden die dit op
zich wil nemen. Heb je hiervoor belangstelling, maar wil je eerst meer weten, neem dan contact op met een
van de huidige bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:
Voorzitter
Secretariaat/ledenadministratie
Penningmeester
Trainingscoördinator
Jeugdzaken
Algemeen bestuurslid

vacant
Adrie van Dijk
Gerben Stallinga
Heleen Oterdoom
Bert Veen
Yvonne Beishuizen

06 2248 9378
050 4062542
0592 559503
06 8180 8775
06 2502 7219

secretariaat@atc75.nl
penningmeester@atc75.nl
trainingscoordinator@atc75.nl
jeugdcoordinator@atc75.nl
yvonne.beishuizen@gmail.com

Baanmarathon
Vorige maand is er door een aantal vrijwilligers als clubactiviteit een baanmarathon georganiseerd op onze
accommodatie op sportpark de Koepel in Haren. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement
met een goede opkomst en prachtig weer. Zie voor de uitslagen en een kort verslag hiervan:
http://www.atc75.nl/clubactiviteiet-de-baanmarathon/

Vrijwilligers
Niet voor het eerst en vermoedelijk ook niet voor het laatst vraagt het bestuur jullie aandacht voor de
organisatie van de Halve van Haren, de start van de 4Mijl en de Sylvesterloop. Het is erg belangrijk voor
ons allemaal dat ATC’75 deze evenementen kan blijven organiseren. We presenteren ons hiermee aan de
buitenwereld, wat ons weer nieuwe leden kan opleveren en die hebben we nodig om te kunnen blijven
voortbestaan. Daarnaast levert met name de 4 Mijl een flinke som geld op, waardoor de contributie laag
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kan blijven. Het zal duidelijk zijn dat dit alleen mogelijk is met de hulp van een grote groep vrijwilligers.
Gelukkig is het geen straf om mee te helpen bij deze evenementen. De lopers zijn je zeer dankbaar en het
is altijd gezellig om eens samen met de andere leden van je loopgroep iets anders te doen dan een
training. Degenen die al eerder hebben geholpen, zullen dat kunnen bevestigen.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 4Mijl alweer begonnen. Je kunt je als helper opgeven bij Maria
Best: meawbest@xs4all.nl. We hopen dat je je spontaan opgeeft en niet wacht tot je persoonlijk wordt
aangesproken of wordt gebeld. Dit kost de vaste vrijwilligers namelijk veel tijd, die ze uiteraard veel beter
kunnen gebruiken voor de organisatie van het evenement zelf. Denk ook niet te snel “een ander doet het
wel”, want het totaal aantal leden van ATC is niet zo heel veel groter dan het aantal benodigde vrijwilligers.

Ledenaantallen
Het is altijd de gewoonte te geweest om voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering wat statistiek te
verspreiden over de ledenaantallen. Dit jaar is dat helaas niet gelukt, daarom hierbij alsnog het overzicht.
Categorie
totaal
aangemeld
afgemeld

2013
289
26
44

2014
277
33
42

2015
288
53
26

2016
297
35
40

Juni
2017
265
10
24

Toelichting
Het totaal aantal is steeds inclusief nieuwe aanmeldingen, maar exclusief opzeggingen, omdat iedereen die opzegt
nog tot het eind van het jaar Bondslid blijft.

Clublogo
Het zal sommigen van ons misschien totaal niet opgevallen zijn, maar in de loop der jaren zijn er diverse varianten
van ons clublogo in omloop gekomen. Meestal op een moment dat we van kledingleverancier wisselden kwam er
ook een nieuwe variant van het logo, om redenen die momenteel niemand zich meer kan herinneren. Het bestuur
heeft nu besloten om weer zoveel mogelijk het oorspronkelijke logo te gaan gebruiken dat je ook boven deze
nieuwsbrief vind, dus zonder rondje of randjes om de cijfers of letters. Voorbeelden van het logo en enkele varianten
zijn te vinden op de website van ATC: http://www.atc75.nl/logo.
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Clubkleding
Over kleding gesproken: er kan momenteel nog geen nieuwe clubkleding besteld worden, want we zijn momenteel
weer op zoek naar een nieuwe kledingleverancier. We hopen hier zo snel mogelijk meer duidelijk over te kunnen
geven.
Namens het bestuur,
Adrie van Dijk
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