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Info ochtend jeugdatleten en ouders
In dit nummer:
Info ochtend
Mastersgroep
Bouwcommissie

Op zaterdag 14 november is er een info ochtend en kledingmarkt voor alle ouders/
verzorgers en atleten, in de kantine. Tijdens de info ochtend zullen Jouke Dijkstra en
Sylvia de Jager informatie geven over wedstrijden, activiteiten etc.
Aansluitend aan de info ochtend voor de pupillen is er een kledingmarkt voor de
pupillen en junioren. Heb je bijvoorbeeld nog oude spikes in de kast liggen die gerust
nog een ronde mee kunnen? Neem ze mee en zet ze te koop. Alle sportkleding van
spikes tot clubkleding is toegestaan om aan te bieden tijdens de kledingmarkt.
Info ochtend pupillen 9:30-10:15 uur
Sportkleding markt 10:15-10:45 uur
Info ochtend junioren 10:45-11:30 uur
Tijdens deze ochtend zullen alle jeugdtrainingen gewoon doorgaan.

Wedstrijdgroep voor senioren/masters?
Soms krijgen we een verzoek en vraag van senioren/
masters leden die willen deelnemen aan
baanwedstrijden.
Als je in het bezit bent van een wedstrijdlicentie is
het natuurlijk mogelijk om je als individuele atleet in
te schrijven bij de ‘open’ baanwedstrijden. Leuker is
het natuurlijk om met een groep naar wedstrijden te
gaan.
Heb jij interesse om met mede-atleten naar een
baanwedstrijd te gaan om daar een afstand te lopen
of deel te nemen aan de technische nummers?

SPONSORKLIKS: Help AV de Liemers met
jouw aankopen via internet
Iedereen doet wel eens een aankoop via internet,
sommige mensen doen dat zelfs vaak.
Als je via de link van Sponsorkliks naar de webwinkel van
jouw keuze gaat, profiteert de vereniging daarvan mee.
Het kost jou niets extra’s (alleen 2 keer extra klikken)
en de webwinkel betaalt een percentage van de
aankoopsom (kan oplopen tot 12%) aan AV de Liemers.
De meest gebruikte webwinkels zijn aangesloten bij
Sponsorkliks

Meld je bij Jolanda Golembiewski via het mailadres
wedstrijdzaken@avdeliemers.nl. Bij voldoende
interesse zullen we dan bekijken of er wat
gezamenlijk georganiseerd kan worden.

Waardering voor Bouwcommissie
In een van de vorige nieuwsbrieven is een overzicht gepresenteerd van de gebeurtenissen rondom de nieuwbouw
van het clubgebouw in de periode 2014-2015.
Zoals bekend was de bouwcommissie vanaf 2008 actief met de voorbereiding van de nieuwbouw. De
commissieleden hebben hier vele uren aan besteed ten behoeve van de vereniging, waarbij voortdurend
afstemming is geweest met het bestuur. Het bestuur heeft veel waardering voor de inzet van de bouwcommissie
gedurende al die jaren. Mocht uit de eerder genoemde nieuwsbrief een ander beeld zijn ontstaan, dan is dat
zeker niet de bedoeling.
In de maand maart 2015 was er nog geen deugdelijk onderbouwde begroting voor de nieuwbouw! Toen gaf de
bouwcommissie aan niet de verantwoordelijkheid op zich te nemen het reeds goedgekeurde bouwplan ter
openbare inzage af te drukken in de plaatselijke kranten.
Het bestuur gaf vervolgens aan dat er nog een besparing van € 35.000,00 moest worden gerealiseerd om een
haalbaar plan te krijgen. De bouwcommissie heeft toen in overleg met de aannemer een aantal wijzigingen
doorgevoerd, die leidden tot de gewenste besparingen. De nieuwe bouwsom is in juni aan het bestuur
geoffreerd.
Toen echter bleek dat de financiële haalbaarheid van het plan voortdurend onder druk heeft gestaan en er in de
loop van het afgelopen jaar een aantal kostenposten zijn bijgekomen die eerder niet in beeld waren en bij de
bouwcommissie niet bekend waren.
De bouwcommissie heeft daarop op 18 juni 2015 in een vergadering met het bestuur haar opdracht terug
gegeven. Uiteindelijk is in de ledenvergadering van 13 juli 2015 de keuze gemaakt voor een alternatief plan. De
bouwcommissie distantieert zich – weliswaar met spijt – van dit alternatieve bouwplan.

Sponsors

E-mailadres en webversie
Deze nieuwsbrief wordt verzonden aan alle leden van AV de Liemers waarvan het e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Is jouw
e-mailadres gewijzigd of nog niet bekend bij de ledenadministratie geef dit dan zo snel mogelijk door. Het e-mailadres van de
ledenadministratie is: ledenadministratie@avdeliemers.nl
Is de nieuwsbrief niet goed te lezen? Kijk dan op de website voor een PDF versie.

