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Nieuws van het Bestuur
De lente is begonnen, de zomertijd weer
ingesteld en de pupillen en junioren bereiden
zich volop voor op hun eerste optreden tijdens
de wedstrijden van het outdoor seizoen als te
zien op het whiteboard in de kantine.

Didam op Stelten
Stichting De Liemers
Breedtesport

Voor ons als bestuur ligt er een enerverende
maand achter ons waarin veel is gebeurd, veel
werk is verzet en bovenal het contour van de
nieuwbouw nu eindelijk zichtbaar is en in een
stevig funderingsbed nu goed is uitgehard.
De basis ligt!

Chronologisch de highlights van de afgelopen periode:
Woensdag 2 maart gingen we echt start met de nieuwbouw met als eerste het afvoeren van de systeemunits
van het oude clubgebouw.

Vrijdag 11 maart hebben we samen met de Gelderse
Sport Federatie een presentatie mogen houden tijdens de
Conferentie van de Provincie Gelderland met de titel:
Open Sportclub: op weg naar de toekomst!
Vanuit de visie en ambitie die wij als atletiekvereniging in ons Bidbook hebben neergelegd hebben we voor een
groep van 30 deelnemers ons verhaal mogen doen hoe wij straks -als de nieuwbouw is gerealiseerd- de
multifunctionele accommodatie beogen te gaan inzetten. In de allereerste plaats voor de eigen
atletiekvereniging en alle verenigingsuren die zijn gewenst, maar daarnaast -‘in de dal-uren’- om de
accommodatie zoveel mogelijk in te zetten voor een maatschappelijke invulling, zo mogelijk (en liefst
natuurlijk!) in combinatie met sport.
De Provincie presenteerde 11 maart deze video met bijgaand document over “Toekomstbestendige
sportverenigingen”
Donderdag 17 maart: ‘s ochtends stond gereserveerd voor de
ondertekening plaats van de Erfpachtovereenkomst op het
gemeentehuis door Voorzitter Erik van den IJssel en Secretaris
Femke Dijkstra.
’s Middags hebben we samen met bestuurslid Arnold Janssen van
de stichting, jurist Arnold Leenders en ambtenaar sportzaken Piet
Gesthuizen en de landmeter van het Kadaster het exacte
perceeloppervlak voor de erfpachtovereenkomst vastgesteld. Na
wat heen-en-weer gepraat werd ons verzoek gehonoreerd door de
gemeente ambtenaren om de ‘2e lantaarnpaal’ als goed herkenbaar
markeerpunt te kiezen. Hierdoor is de perceelgrootte nu definitief
vastgesteld op 23 are en 20 ca. (in eerste instantie was dit vastgesteld op
2035 m2).
Vrijdag 25 maart was de dag waarop de officiële ondertekening
plaatsvond van de aanbestedingsbrief en contractdocumenten door
Voorzitter Erik van den IJssel en aannemer Gerard Heijneman.
Gelukkig was twee weken voorafgaand de geldlening met de Bank
Nederlandse Gemeenten rond gekomen. Voorzitter Erik van den IJssel
heeft de onderhandeling met de BNG gevoerd. Als bestuur doet het ons
erg deugd en heeft het zich dubbel en dwars geloond dat we in juli vorig
jaar bij de gemeente Zevenaar het BNG borgstellingstraject hebben
opgestart!
De nieuwe maand begon goed!: Dinsdag 5 april kennismakingsgesprek
met Jan Hendriks.
Clublid Jan Hendriks, zelf trainend op de dinsdagavond (dochter Nina traint
eveneens bij AVL) had aan Pierre Schreven kenbaar gemaakt bereid te zijn zich in
te gaan zetten voor de opengevallen functie van Secretaris. Als bestuur zijn we
heel blij dat Jan de geledingen binnen ons team wil komen versterken en
meehelpen om de mooie ambities van de vereniging waar te maken. @Jan: van
Harte welkom! en graag stellen we je kandidatuur voor aan de
leden tijdens de eerst volgende ALV.
Woensdag 6 april: Regulier bouwteamoverleg
Deze vergaderingen vinden plaats op kantoor van de aannemer
in Oud-Zevenaar. Dit keer was Fa. Senhorst, leverancier van de
Electra uitgenodigd voor toelichting op zijn electra voorstel.
Peter Senhorst had voor dit onderdeel een vertegenwoordiger
meegebracht die monster-exemplaren demonstreerde van de in
de aanbieding voorgestelde LED armaturen.
Foto: René Thus, Bart Thuss, Arnold Hageman,
Gerard Heijneman, Peter Senhorst, vertegenwoordiger LED armaturen en op de rug gezien
Arnold Janssen

Tot slot: Vervolg planning nieuwbouw (volgens opgave Gerard
Heijneman)
Wk. 15 (11-15 apr.): staalconstructie (start di. 12 april)
Wk. 16 (18-22 apr.): dak- en wandbeplating (planning 2 wk.)
Wk. 18 (2-6 mei): start dakdekker
Wk. 20 (16-20 mei): plaatsen kozijnen
Wk. 21 (23-27 mei): vervangen deuren in bestaand gebouw
Eind wk. 21: nieuwbouw glas- en waterdicht

Tot slot:
Noteer alvast de voorlopig vastgestelde datum voor de
Algemene Leden Vergadering : donderdag 19 mei 2016

Jeugdzaken
Het is april en dat betekent dat het outdoor seizoen weer is begonnen. Gister, 9 april, hebben de C en D
junioren al weer mogen schitteren in Wageningen bij de eerste stedenwedstrijd. Volgende week zijn de
pupillen aan de beurt, voor de eerste stedenwedstrijd in Nijmegen. Het volledige overzicht van wedstrijden is
te vinden op de website.
Let op, dit jaar is het niet meer mogelijk om na-inschrijvingen te doen en zal er een vergoeding worden
gevraagd wanneer je zonder geldige reden niet aanwezig bent bij de wedstrijd.
Groeten,
Jouke Dijkstra

Trainers, bestuurders en vrijwilligers getraind
Op zaterdag 19 maart vond de jaarlijkse dag van de atletiek plaats. Voor bestuurders, trainers en andere
vrijwilligers is dit altijd een leuke en leerzame dag waar ze de mogelijkheid hebben om workshops te volgen op
heel veel verschillende gebieden binnen de atletiek. Zo zijn onze trainers weer voorzien van nieuwe oefenstof
op de onderdelen kogelstoten, speerwerpen en hoogspringen.
Ben je benieuwd welke onderwerpen er allemaal aan bod zijn gekomen of wil je zelf meer inhoudelijke
informatie over bepaalde gebieden van atletiek? Bekijk dan de hand-outs op de website van de
atletiekunie https://www.atletiekunie.nl/hand-outs

Wedstrijdkleding AV de Liemers

Didam op Stelten

In een vorige nieuwsbrief is het nieuwe logo
gepresenteerd. Ook bovenaan deze nieuwsbrief
prijkt het nieuwe logo.
Er is nog wedstrijdkleding op voorraad met het
oude logo. Deze kleding is nog nieuw en mag
tijdens de wedstrijden gebruikt worden. Er zit geen
verloopdatum op!
Deze kleding verkopen we nu met maar liefst 40%
korting !
Niet alle maten zijn mee op voorraad. OP=OP
Voor informatie en een pasafspraak kan je een
email sturen naar Ingrid Hanou,
wedstrijdkleding@avdeliemers.nl

Zin in een wedstrijd in de buurt? Op 5 juni wordt er
een wedstrijd in Didam georganiseerd.
De Diemse Torenloop wordt dit jaar in een nieuw jasje
gestoken en ook anders genoemd:
de Diemse Experience Run!
Onder het motto: ‘Beleef het in Diem’ wordt lopers
een extra ervaring gegeven. De Diemse Experience
Run bestaat uit vier verschillende onderdelen, zodat
je zelf kunt kiezen welke run bij jou past!

Stichting De Liemers Breedtesport
Ook de afgelopen weken heeft de Stichting De Liemers Breedtesport niet stil gezeten, we hebben weer een
belangrijk aantal mijlpalen bereikt m.b.t. de nieuwbouw. Zo hebben we als bestuur bij de gemeente Zevenaar
de erfpachtovereenkomst getekend welke samenhangt met de subsidiebijdrage van de gemeente. En ook zijn
de vele papieren voor de geldlening bij de BNG ondertekend en allemaal definitief verstuurd waardoor we de
lening begin april hebben ontvangen.
Tot slot hebben we samen met de aannemer Gerard Heijneman de aanbiedingsbrief ondertekend waardoor de
bouw officieel van start kon gaan. Zoals de vele foto’s al hebben laten zien verloopt de bouw voorspoedig en
ziet het ernaar uit dat de oplevering zoals gepland rond eind juli zal worden gehaald.
Verder zijn we samen met het bestuur van AVL druk bezig met de voorbereidingen voor de grote opening die
rond eind september / begin oktober zal plaats vinden. Mogelijk kunnen we hier in de volgende nieuwsbrief wat
meer over vertellen.
Erik van den IJssel
Voorzitter

Sponsors & Partners

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.

