Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Juni 2017
Van bestuur
Onze laatste nieuwsbrief dateert alweer van februari dit jaar. Hoog tijd dus voor een vervolg,
want in de tussentijd is er genoeg gebeurd om met een nieuwsbrief op terug te blikken en op
vooruit te lopen. Echter, het bestuur merkt dat met de functie ’pr- en communicatie’ nog steeds
vacant (helaas), het artikelen schrijven voor een nieuwsbrief niet tot de kerntaken van het
bestuur behoort en het er door tijdgebrek, simpelweg snel bij inschiet. Geen excuus, maar wel
de realiteit. Mocht er iemand zijn die na dit te lezen denkt enige affiniteit te hebben met
communicatie en hieraan voor de vereniging een bijdrage wil leveren is zijn/haar aanmelding
meer dan welkom!
Veel leesplezier met deze juni editie.
Bestuur AV de Liemers

Een nieuwe look voor de nieuwsbrief?
Dat heb je goed gezien, de nieuwsbrief zal een nieuw uiterlijk krijgen en in deze editie zijn de
eerste stappen al gezet. Om de nieuwsbrief met enige regelmaat goed gevuld te krijgen zijn we
opzoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om zo af en toe een stukje te schrijven. Dus lijkt het
jou leuk om zo nu en dan een stukje te schrijven in de nieuwsbrief, laat het dit dan weten via
(info@avdeliemers.nl). We zoeken een zo'n divers mogelijk team zodat alle kanten en groepen
van de vereniging belicht worden.

Zeer succesvolle 18e editie Ooyse Landloop
Met schitterend weer stond tweede Pinksterdag,
maandag 5 juni 2017 de Kroon Ooyse landloop
voor de 18de keer op de hardloopkalender. Wie nog
wil nagenieten van deze fraaie wedstrijd en alle
rubrieken, check het foto-overzicht
http://www.ooyselandloop.nl/fotos-2017/
Stond ‘s ochtends bij aanvang de teller nog op 450
aanmeldingen, werd het hierna voor de organisatie
nog een ware uitdaging om het aantal nainschrijvingen tijdig geregistreerd te krijgen, waarbij
de rij tot buiten Café Careza de Kroon stond opgesteld. Het aantal deelnemers liep uiteindelijk
op tot ruim 700!
Een hartelijk dank namens bestuur AVL aan alle sponsors, maar bovenal en vooral een
Dankjewel en dik Compliment! voor het organisatieteam bestaande uit Erik Sanders, Jorre Vink,
Jolanda Golembiewski en Marianne van Braak die deze hardloopwedstrijd tot een succes
hebben gemaakt, samen met alle hier-niet-bij-naam-genoemde vrijwilligers, niet te vergeten!

Hardlopen op de weg bij AV de Liemers
Vanaf 11 mei geeft trainer André van Zwam iedere donderdag van 19:30 tot 21:00 uur buiten de
baan training. Als atleet van AV de Liemers kun je hier uiteraard aan mee doen! Om deel te
nemen zijn onderstaande criteria opgesteld om zo goed en veilig mogelijk te kunnen lopen.
6-8 km volhouden aan een stuk door
Snelheid minimaal 6 minuten per km (10 km binnen een uur lopen)
Veiligheidshesje dragen (deze zijn aanwezig, bij voorkeur graag zelf een aanschaffen met
verlichting)
Voldoe je aan bovengenoemde criteria en wil je graag deelnemeni, stuur dan een mail
naar trainer.andre@avdeliemers.nl of kom gezellig langs.

Nieuw in assortiment: AV de Liemers running
shirt en jack
Het idee is opgebracht tijdens de Algemene
Ledenvergadering door trainer Jan Lieftink; de wens voor een
wedstrijdshirt in clubkleur met AVL- logo. Het bestuur heeft dit
opgepakt, waarbij tussentijds de wens voor een jack eraan
werd toegevoegd. Hierna hebben we Intersport Luising en
Titussport gevraagd een aanbieding te maken voor een Craft
running shirt en Craft jack en tevens een prijsgunstiger
alternatief voor beiden, uiteraard ook van goede kwaliteit. De
commissie wedstrijdkleding Marianne van Braak en Ingrid
Hanou, samen met Jan Lieftink hebben de modellen beoordeeld en de keus gemaakt.
De jacks (Craft en Erima) gaan we afnemen bij Intersport Luising en de shirts (Craft en Rogelli)
bij Titussport. De shirts hebben naast het logo op de voorkant, ‘AV de Liemers’ als bedrukking
op de rugzijde.
Welke maat moet ik hebben?
Het passen van shirts en jack kan in week 28, op di. 11, wo. 12 en do. 13 juli van 19:30 tot 21:00
uur in het clubgebouw, waar dan de diverse pasmaten beschikbaar zijn. Marianne van Braak
regelt de bestelling en heeft bestelformulieren beschikbaar. Prijzen voor shirts en jacks, inclusief
bedrukking en incl. btw is:
Craft shirt kindermaat
Craft shirt heren/dames
€ 39,€ 31,110-122-134-146-158
€ 60,00
Craft jack heren/dames
Rogelli shirt heren/dames

€ 20,-

Rogelli kindershirt
128/140 en 152/164

€ 18,50

Vrijwilligers met ongekend talent
Op en rondom de atletiekbaan zijn hun technische kwaliteiten voor accommodatie-onderhoud al
genoegzaam bekend bij menigeen. Maar waar we op een zonnige lentedag in maart wel van
opkeken was, dat het duo Ab Lubbers en Stella Buning er niet voor schroomde zelfs het
straatwerk(!) van de sinds de nieuwbouw open liggende stukken aan de achterzijde van het
terrein gezamenlijk op te pakken en netjes weer dicht te leggen. Dankzij Ab en Stella is de
achterzijde van het terrein tot aan ingang van de bijkeuken sindsdien voor een auto weer goed
bereikbaar, evenals de Vodafone zendmast weer bereikbaar is voor hun onderhoudsdienst. Een
dikke pluim voor deze twee vrijwilligers en oprecht: Dankjewel!

Verloop onderhandelingsgesprekken met directie
Ataro BV
Info van bestuur Stichting de Liemers Breedtesport
Onderhandelingsgesprekken met de Directie van Ataro bv hebben helaas niet geleid tot een
bevredigende oplossing voor samenwerking in de richting die het stichtings- en
verenigingsbestuur steeds voor ogen heeft gehad. Inzet van de stichting was tot een akkoord te
komen waarbij beide partijen wederzijds voor hun eigen klanten de gehele accommodatie
(atletiekbaan + gebouwvoorzieningen + sportattributen) in één opdracht mogen aanbieden en
doorbelasten. De directie van Ataro BV stemt hier uiteindelijk definitief niet mee in. In alle
gevallen blijft Ataro BV de partij die de atletiekbaan beschikbaar stelt en factureert.
Wel positief is na bestudering van de situatie door de twee betrokken fiscalisten dat beiden
hebben bevestigd, dat voor de belastingdienst fiscaal gezien, Stichting de Liemers Breedtesport
de zaken goed op orde heeft en voldoet aan de gestelde criteria voor ‘het gelegenheid bieden
tot sport’ conform wetgeving van Het Sportbesluit (middels de combinatie van exploitatie van
kantine, kleedkamervoorzieningen, kracht- & fitnessruimte, buitensportterrein en
sportattributen).
Zakelijk gezien is een goede samenwerking met Ataro BV voor beide partijen wenselijk. Op 20
juni vindt een eindgesprek plaats door voorzitter Erik van den IJssel, adviseur Wil de Ruyter
(collega bestuurder van Watervrienden Zevenaar) met Ataro’s directeur Driecus Reedijk. De
agenda wordt om te komen tot goede afspraken voor wederzijds inzage in, en gebruik van
beider agenda- en reserveringssysteem en het uitwisselen van gegevens over tariefstelling.
Voor de toekomst geldt voor alle boekingen dat Ataro BV de atletiekbaan naar klanten factureert
en stichting www.deliemersbreedtesport.nl. factureert het gebruik van kleedkamervoorzieningen,
EHBO, kracht-/fitnessruimte, kantine, vergaderkamer, buitensportterrein en sportattributen.

Sponsorovereenkomst Running Team
Liemers getekend
Zondag 21 mei was het voltallig bestuur ’s ochtends om 9:30
uur present om, voorafgaand aan de training van het
wedstrijdteam, een officieel moment te creëren voor de
ondertekening van de sponsorovereenkomst.
In de daaropvolgende week heeft Hét Gemeentenieuws het
door Jouke aangedragen artikel gepubliceerd.
Voor een overzicht van alle behaalde prijzen en individuele prestaties van de wedstrijdatleten
zie: www.runningteamliemers.nl
De website wordt momenteel uitgebreid met aanvulling van de nieuwe Jeugdselectie
wedstrijdatleten van Running Team Liemers,

Pilot Samen Sportief wordt verlengd t/m eind
augustus
Het in samenwerking met Caleidoz in maart dit jaar startte het
programma Samen Sportief op de donderdagmiddag, waarbij
deelnemers een uur ‘actief sportief bewegen’ en afsluiten met
een gezamenlijke maaltijd bereid door vrijwilligers, blijkt bij
tussenevaluatie dusdanig succesvol, dat besloten is de pilot
met twee maanden te verlengen t/m eind augustus. Het
sportuur wordt verzorgd door trainer Jouke Dijkstra en Tom
van Beusekom van Running Team Liemers.

RaceRunner Clinic woensdag 21 juni
Met een primeur voor de Liemers zullen 16 leerlingen van
basisschool Lichtenbeek en voortgezet onderwijs Het Prisma
uit Arnhem, basisschool Mariëndaal uit Doetinchem en
voortgezet onderwijs De Ziep uit Didam op woensdag 21 juni
van 10:30-12:00 uur deelnemen aan een kennismakingsclinic
met de nieuwe sport RaceRunning.
De organisatie is in handen van AV de Liemers, Stichting de
Liemers Breedtesport, Uniek Sporten en de clinic staat onder
leiding van medewerkers van het RaceRunning Team van het
VU Medisch Centrum A’dam(www.Racerunning.nl).
De fietsen voor deze clinic worden beschikbaar gesteld door
de importeur voor Nederland, de Firma Rollick BV uit
Enschede.
Sportdocenten van het Liemers College waarderen het
initiatief en ‘sponsoren’ mee door het beschikbaar stellen van de atletiekbaan voor de clinic en
gaan hun sportlessen deze ochtend elders organiseren.
Voor een indruk van RaceRunning, zie: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/146101/almereracerunner-geintroduceerd-bij-almere-81#.WO0-RCs3IR4.whatsapp
Dr. Petra van Schie van het RaceRunner Team van de VU verzorgt een presentatie in de
kantine voor ouders, leerlarenteam en genodigden en haar collega Arnoud Edelman Bos
verzorgt de clinic met begeleiding en assistentie van trainers Frank Harmsen en Jouke Dijkstra.
Bij voldoende animo van de deelnemers starten we hierna een 8-weekse pilot.
We zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor hand- en spandiensten bij het afregelen van
de fietsen voor de deelnemers en voor bediening in de kantine. Aanmelden kan via:
info@avdeliemers.nl

Noteer alvast in je agenda: maandag 10 juli 2017
Coopertest bij AV de Liemers
Exact programma en aanvangstijden voor de verschillende startcategorieën wordt binnenkort
gecommuniceerd, maar de datum 10 juli staat vast. Het trainersteam Jan Lieftink, Titus Fierkens
en Jouke Dijkstra hebben de organisatie opgepakt om, zoals voorheen gebruikelijk, de
Coopertest weer niet leven in te blazen. De frequentie voor de Coopertest wordt 3x per jaar,
telkens in april, juli en oktober.
Deelname staat open voor iedere hardloper die interesse heeft in ‘een ijkmoment’ van zijn/haar
persoonlijke presteren op de bewuste 12 minuten. Een aankondigingsadvertentie publiceren we
binnenkort in de lokale weekbladen van Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en
Montferland.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@avdeliemers.nl toe aan uw adresboek.

