Juli, 2018
__________________________________________________________________________________________

Beste ATC-er,
Bestuur
Na een jaar zonder voorzitter geweest te zijn kan ik mededelen dat ik, Bert Veen de
voorzittersrol heb opgepakt. Ik ben de afgelopen twee jaar actief geweest in het bestuur als
jeugd coördinator. Deze functie is nu vacant. Voor zolang het duurt zal ik deze rol ook nog
vervullen. Mocht je interesse hebben in de functie van jeugd coördinator of het secretariaat
laat het ons dan weten. Vanaf maart 2019 stoppen Heleen Oterdoom als
trainerscoördinator en Gerben Stallinga als penningmeester. Mocht je interesse hebben om
een van deze functies te vervullen in het bestuur dan horen wij het graag.

Jeugd
In het eerste weekend van juli is de jeugd op kamp
geweest in Grolloo. Het thema was camp of thrones.
Een verwijzing naar Game of thrones. Er werden
allerlei spellen gespeeld en mee gedaan met de
hardloopwedstrijd omloop van Grolloo. Voor een
uitgebreid verslag verwijs ik je naar de website.
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Sylversterloop
De afgelopen jaren is de Sylversterloop uitgegroeid naar een bekende loop in de omgeving.
Dit is mede tot stand gekomen door de inzet van Annemieke Stuit en Maria Best. Samen
hebben ze besloten om te stoppen met het organiseren van deze loop. Tijdens de algemene
ledenvergadering zijn ze bedankt voor hun inzet. Gelukkig zijn er ook nieuwe coördinatoren
te weten: Ans de Boer en Greet van Rijn. Het bestuur wenst hen succes met de organisatie.
Halve van Haren
In maart is de halve van Haren weer geweest. We kunnen wel zeggen dat dit een erg
succesvolle loop is. Het evenement was uitverkocht en verliep mede dankzij de vrijwilligers
zonder problemen. Namens het bestuur wil ik Ben Scholte en zijn team feliciteren met het
neerzetten van dit prachtige evenement.
4 mijl
Op zondag 14 oktober vindt weer de 4 mijl plaats. De eerste mail met de roep om
vrijwilligers is inmiddels de deur uit. Maria Best doet ieder jaar haar best om de vrijwilligers
weer voor elkaar te krijgen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het een gezellig en leuke
tijdsbesteding is.
Vrijwilliger
Zoals hierboven te lezen organiseren wij Ieder jaar ‘onze lopen’ (halve van Haren, Sylvester
loop, 4 mijl) veel werk en tijd gaat in het werven van vrijwilligers zitten dit vinden wij als
bestuur jammer. Het moet toch mogelijk zijn om zonder al te veel inspanningen genoeg
vrijwilligers te krijgen. We zijn het afgelopen jaar gestart met de vraag bij de trainers neer te
leggen en dit heeft helaas nog niet het gewenste effect gehad.

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 22 maart is in café Boelens in Eelde de algemene ledenvergadering gehouden.
De opkomst was met 28 leden hoger dan vorig jaar. Tijdens de vergadering zijn enkele
aanpassingen van het huishoudelijk regelement besproken. Deze worden aangepast. Ook
was er aandacht voor het dalende leden aantal. Net als andere hardloopgroepen in de
omgeving heeft ook ATC’75 last van teruglopende leden aantallen. Met uitzondering van de
Jeugd. Als mogelijke oplossing werd aangedragen om een beginnersgroep te gaan beginnen.
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Extra loopgroep
Op zaterdag ochtend van 10 uur tot 11:15 wordt er getraind door de jeugd. Al vanaf het
begin trainen er ouders mee. Een erg leuke mix. Maar jeugd wordt ouder en stopt met
trainen. De ouders bleven echter komen. Hier hebben we een nieuwe groep voor opgericht.
We trainen op dezelfde tijd en in de buurt van de jeugd. Het staat eenieder vrij om eens
mee te trainen met deze groep.
Kleding
We zijn erin geslaagd om een kleding leverancier te vinden. Het Forte uit Assen geworden. In
september willen we een passessie organiseren waarna de kleding besteld kan worden. Het
bestellen gaat via een website. Deze site wordt twee keer per jaar opengesteld. De
bestellingen worden dan verzameld en de kleding wordt dan naar het huisadres gestuurd.
Het bestuur heeft weer de intentie uitgesproken om de BTW te betalen. Dit houdt in dat de
prijzen die op de website te zien zijn 21% lager zijn dan dat ze daadwerkelijk kosten.
Voor de data van de passessies volgt nog een aparte mail en zal het op de website gemeld
worden.

Trainers
Als club willen we dat al onze trainers gediplomeerd zijn. Dit jaar gaan er 8 trainers op
cursus. Het is prachtig om het enthousiasme bij de trainers te zien en ook de wil om de
looptrainer 3 te gaan doen.
Voor de woensdag groep in Haren zijn tijdelijk de drie groepen samengevoegd naar 2
groepen. Als bestuur en trainers doen we ons best om er weer drie groepen van te maken
zodat eenieder in Haren weer met zijn eigen groep kan trainen.

Met sportieve groeten namens het bestuur,
Bert Veen
Voorzitter.
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