Maart, 2017
___________________________________________________________________________
Beste ATC’er,
Clubactiviteit
Misschien hebben sommigen het al op de facebookpagina gelezen. Op 18 juni 2017, zal er een
baan estafette marathon worden georganiseerd. In het trainersoverleg werd besloten om door
de trainers een activiteit te organiseren en Paul Terpstra, Ina van Es en Hermen Grasman
hebben dit plan opgepakt. Meer informatie zal binnenkort via de website van ATC’75 worden
weergegeven.
Algemene ledenvergadering
Zoals in de agenda aangeeft zal op 23 maart de algemene ledenvergadering in Restaurant
Astoria te Haren plaatsvinden, hiervoor nodigen wij een ieder van harte uit.
Aan de orde zal in ieder geval komen hoe we in de toekomst dienen om te gaan met het
werven van vrijwilligers. Gelukkig lukt het elk jaar weer om leden en niet leden (meestal
dezelfde) te vinden die willen helpen, maar dit kun je mijn inziens niet iedere keer blijven
vragen ondanks het feit dat wij weten dat ze er geen probleem mee hebben.
We krijgen voor het mede-organiseren van de 4 mijl een bedrag van 6000 euro per jaar. Het
contract voor het jaar 2017 is weer besproken met de Golazo. Ook hier vinden de
besprekingen rondom vrijwilligers plaats. We kunnen er natuurlijk voor kiezen om niet meer
mee te werken aan de 4 mijl of een andere loop van ATC’75. Maar dat houdt dan in dat de
contributie omhoog gaat. Dat klinkt misschien hard, maar volgens mij kun je niet de
werkgroepen van de 4 mijl, Halve van Haren of de Sylvesterloop in spanning laten zitten of
er wel voldoende vrijwilligers zijn. Ook kun je denken om voor de Halve van Haren, eigen
leden uit te sluiten totdat we wel voldoende vrijwilligers hebben. Ook dit wordt geopperd
door sommige leden.
Maar om alle leden toch zoveel te betrekken is er een formulier ontwikkeld waar ieder lid kan
aangeven bij welke loop te willen helpen. Dit formulier zal op de algemene ledenvergadering
worden vastgesteld.
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Bestuur
Nadat de nieuwsbrief van februari ‘de deur’ was uitgegaan, kreeg het bestuur de vraag of de
functies van secretaris en voorzitter nu open staan en of de secretaris en voorzitter zich weer
verkiesbaar stellen.
Beiden functies staan open. De secretaris en voorzitter stellen zich niet verkiesbaar.
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.
Halve van Haren
Het is de organisatie van de Halve van Haren weer gelukt om alles voor elkaar te krijgen.
Veel deelnemers konden deze mooie klassieker op hun naam zetten. De verwachtingen waren
goed, mooi weer en natuurlijk een mooi parcours. Ik denk, dat ik voor heel ATC spreek, als ik
de complimenten geef aan de hele organisatie van de halve van Haren.

Los van bovenstaande geldt natuurlijk altijd dat het plezier in het hardlopen voorop staat.

Met sportieve groeten,
Albert Heikens, voorzitter ATC’75
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