Februari, 2017
__________________________________________________________________________________________

Beste ATC-er,
Jeugd

Dat onze jeugd goed scoort weten we ondertussen
wel, maar een derde plaats op een NK 10 km
junioren door Robin Honebecke met een tijd van 32
minuten en 50 seconden is toch een geweldige
prestatie. Robin van harte gefeliciteerd met dit
succes.

Halve van Haren
Over een aantal weken zal de halve van Haren starten. Een loop die voor de 34ste keer door
ATC wordt georganiseerd zoals iedereen dat wel weet. Natuurlijk als er ruimte is kunnen wij
als lopers ook meedoen en elk jaar doet de organisatie hun best om iedereen mee te laten
lopen, maar toch vrijwilligers zijn noodzakelijk om zo'n mooie loop neer te kunnen zetten.
Ben Scholte geeft aan, dat zij het organiseren van de Halve van Haren ook allemaal vrijwillig
doen en dat ze binnen de organisatie druk bezig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En er
zijn nog vrijwilligers nodig. Dus als je je nog niet hebt opgegeven en je kunt op 11 maart
meehelpen, meld je aan bij Ben Scholte of bij de organisatie van de halve van Haren. Wij als
bestuur wensen de mensen die de halve van Haren organiseren succes met laatste loodjes.
Vrijwilliger
Een hardloopjaar is weer voorbij en opnieuw komt de vraag aan de orde hoe krijgen we
genoeg vrijwilligers. Dat er bij ‘onze lopen’ (halve van Haren, sylvesterloop, 4 mijl) veel werk
en tijd bij het werven van vrijwilligers gaat zitten, vind ik als voorzitter raar. Met een
ledenbestand van 300 leden zouden we op voorhand dit al ingevuld kunnen hebben. Met
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andere woorden als ieder lid van ATC aangeeft wat hij of zij wil doen voor de vereniging dan
zetten we met z’n allen de schouders eronder. Dat zou toch geweldig zijn. Of is dit een
droom?????
Het voorstel van het bestuur is om op de algemene ledenvergadering 23 maart 2017
onderstaand agendapunt aan de orde te stellen:
Iedere ATC’er vult in het begin van het jaar een formulier in en geeft aan welke activiteit,
diverse lopen, ondersteunen diverse werkgroepen of deelnemen in het bestuur men denkt
de komende tijd zich te gaan inzetten of al ergens voor hebben ingezet.
(een voorbeeld van het formulier is bijgevoegd)
Investeringen 2017
Nieuwe wedstrijdklok
Sinds afgelopen week heeft ATC een nieuwe wedstrijdklok.
Dit was nodig omdat de oude (1998) niet meer goed werkte.
Een investering van iedereen en vooral voor ATC.

En, zo komen dit jaar -is de bedoeling- meerdere investeringen voorbij. De Sylvesterloop,
heeft nieuwe bewegwijzering nodig, dat was het afgelopen jaar helaas wel weer zichtbaar.
Ook daar zal in de toekomst aan gewerkt worden.
Een andere investering is aanschaf van twee nieuwe kasten. Zoals al een aantal lopers
waarschijnlijk hebben opgemerkt, zijn twee kasten in het clubgebouw opengebroken. Nee,
geen inbraak maar de sleutels waren zoekgeraakt. In de kasten zaten spullen die voor de
organisatie van de halve van Haren nodig waren. Dus, werd de koevoet erbij gehaald en de
kasten opengebroken. Ondertussen zijn er al nieuwe kasten besteld en deze zullen ook een
dezer dagen geleverd worden.
Om te voorkomen dat zich dit weer voordoet, is besloten dat iedere loopgroep, Haren, Vries
en Eelde sleutels krijgen voor het clubgebouw en het materialenhok. Onderling kunnen de
trainers van de loopgroepen afspreken wie de sleutels in beheer neemt. Ik noem ook een
sleutel van het materialenhok omdat het de bedoeling is dat er ook een investering wordt
gedaan voor aanschaf van apparatuur ten gunste voor de loopsport en atletiek.
Ook voor onze jeugdleden is het (denk ik) noodzakelijk dat we materialen aanschaffen. Rick
Mertens onze atletiektrainer bij de jeugd zal ook worden gevraagd. En natuurlijk niet
vergeten de jeugdtrainers.
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Algemene ledenvergadering
Het bestuur wil iedereen uitnodigen voor de komende algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op 23 maart en vindt plaats in restaurant Astoria te Haren, aanvang
20.00 uur.
Bestuur
Ik realiseer me, dat de tijd van 3 jaar als voorzitter van zo'n mooie vereniging snel is gegaan.
Afgelopen jaren is er veel gebeurd en ook veel veranderd. Te denken valt, aan de groei van
gediplomeerde trainers die we nu als vereniging hebben, een voltallig bestuur, twee mooie
lopen (Halve van Haren en de Sylvesterloop) waar we elk jaar met tevredenheid op terug
kunnen kijken. Toch blijven er altijd zaken over om te verbeteren of zaken die we door
verandering van tijd anders willen doen.
Naast de functie van voorzitter staat ook de functie van secretaris open.
Leden die één van deze functies zouden willen uitoefenen worden uitdrukkelijk gevraagd om
zich aan te melden. Heb je belangstelling voor één van deze functies dan horen wij als
bestuur dat graag, je kunt je aanmelden bij het secretariaat van ATC'75.
Doe dit wel uiterlijk 1 week voor de geplande algemene ledenvergadering zodat dit nog via
de mailing de deur uit kan naar alle leden.

Los van bovenstaande geldt natuurlijk altijd, het plezier in het hardlopen staat voorop.
Met sportieve groeten,
Albert Heikens
Voorzitter.
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