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Rookvrij sportterrein
Wellicht is het je al opgevallen, sinds
begin januari zijn we in samenwerking met
de Hartstichting de campagne Rookvrij
Sporten gestart. Als vereniging vinden we
dat roken en sporten niet bij elkaar
passen. Sporten is gezond, terwijl (mee)
roken schadelijk is voor de gezondheid.
Door het creëren van een rookvrij
sportterrein geven we kinderen het goede

voorbeeld en bieden we een gezonde omgeving op te sporten. Middels deze campagne werken we mee aan het
realiseren van een Rookvrije Generatie waar de Hartstichting naar streeft. Wil je meer informatie over deze
campagne? Bekijk dan is de informatie flyer die in het kantine te vinden is of neem contact op met Jouke
Dijkstra (Jeugdzaken). Wil je toch roken dan vragen we je om dit buiten het hek te doen, alvast bedankt voor de
medewerking.

Nieuws van het Bestuur
De laatste nieuwsbrief verscheen in november 2016; hoogste tijd voor een update.
Ondanks de winterkou in deze maanden is het gezellig druk tijdens doordeweekse trainingsavonden. Als bestuur
mogen we regelmatig getuigen zijn dat clubleden hun uiterste best doen hun sportieve prestaties te verbeteren,
elkaar onderling uitdagen op de baan en de recreantlopers hun niveau goed op peil proberen te houden.
Jolanda Golembiewski heeft vanuit wedstrijdzaken besprekingen gehad met de competitie-organisatie.
Inmiddels is voor 2017 het wedstrijdprogramma bekend met data en locaties die al zijn toegewezen. Het
wedstrijdoverzicht staat bij Laatste Nieuws op onze website.
Datum Algemene Ledenvergadering 2017: vrijdag 10 maart
Achter de schermen zijn we volop bezig met de uitwerking van het Beleidsplan dat we graag aan de leden zullen
presenteren tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook is er volop activiteit op financieel vlak bij beide
besturen over de uitsplitsing van welke posten voor de begroting 2017 bij de vereniging blijven en welke
overgaan naar de stichting. Ook hierover zullen we verslag doen tijdens de ALV. Komt dus allen; temeer omdat
we het als nieuw initiatief willen combineren met een informele clubavond met live muziek!
Programma:
19.00-21.00 uur: Algemene ledenvergadering
21.00-23.00 uur: Clubavond met live muziek en gratis
hapje en drankje

CliniClowns New York Marathon 2017
Open uitnodiging aan Leden AV de Liemers voor het
bijwonen van de informatiebijeenkomst op zondag 26
februari, 09:30 uur, Clubgebouw
Of je de Marathon kunt lopen? Lees onderstaand citaat
van een deelneemster in 2016. Bovendien voor een heel
goed doel.

Karin Tomassen, deelneemster in 2016: "De New York Marathon mogen lopen
voor CliniClowns was een onvergetelijke ervaring. Met de steun van het
begeleidingsteam van CliniClowns heb ik mooie acties op touw kunnen zetten
om geld in te zamelen. Echt te gek dat het eindbedrag boven de € 9.000
uitkwam. En dan ook nog de marathon, mijn eerste. Met behulp van de
uitstekende trainingsbegleiding heb ik uiteindelijk met plan D de marathon
makkelijk uitgelopen. Als je je eerste marathon wil lopen, absoluut een
aanrader om je bij CliniClowns aan te sluiten."
Uitnodiging: Ben jij gemotiveerd geraakt door Karin? Wil jij je in 2017
inzetten voor Cliniclowns en de marathon van New York lopen? Kom dan
zondag 26 februari naar de vrijblijvende training en informatiebijeenkomst bij
AV Liemers. Ontvangst vanaf 9:30uur, start training om 10:00uur o.l.v. Bram
Som, rond 12.00uur start de informatiebijeenkomst onder het genot van een gezonde sportmaaltijd. De reis, de
kosten, de sponsoring, het verblijf in New York en overige begeleiding door onder andere een fysiotherapeut
komen aan de orde.
Nieuws van Stichtingsbestuur
Oprichtingsbestuur aangepast naar dagelijks operationeel bestuur
Het oprichtingsbestuur bestaande uit: Erik van den IJssel, Femke Dijkstra, Ingrid van Buuren, Arnold Janssen en
Monique Fierkens heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een operationeel dagelijks bestuur. Aanleiding hiervoor
waren variërend van werkdruk en verhuizing tot het voorkomen van een mogelijke verdenking van
belangenverstrengeling.
Het huidige stichtingsbestuur wordt gevormd door Erik van den IJssel (voorzitter), Arnold Janssen (secretaris),
Hugo Keurentjes (penningmeester), René Thus (accommodatiezaken), Joop Hoefnagels (Algemeen Bestuurslid).
Meer nieuws over activiteiten en reilen en zeilen van de stichting op: www.deliemersbreedtesport.nl
Loopt bestuurlijk alles goed voor de stichting? … nou nee, helaas twee zaken niet.
Liander
Op 8 november 2016 werden we geconfronteerd met een stroomstoring bij de ingang van ons terrein onder de
bestrating. Nutsbedrijf Liander werd ingeschakeld om de stroomstoring te verhelpen. Het storingsteam van
Liander heeft daarbij een cruciale procedurefout gemaakt door voorafgaand aan hun testonderzoek (o.a.
netspanning opvoeren), niet eerst de stroomtoevoervoorziening van het gebouw af te koppelen. Hierdoor is bij
ons aanzienlijke schade opgetreden aan de beide cv-installaties, electrische garageboxdeuren, RADA douchesysteem en de verlichting in de kantine.
Het bestuur van de stichting is nu in een slepende kwestie verwikkeld waarin Liander tot nog toe consequent de
schadeclaim afwijst. Liander doet dit af als een ‘tijdelijke stroomonderbreking waartegen apparatuur bestand
moet zijn’. Liander vindt dientengevolge dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. Wordt
vervolgd.
Patstelling Sportbedrijf Ataro en stichting De Liemers Breedtesport
Ondanks een vijftal pogingen van stichting- en verenigingsbestuur vanaf voorjaar 2016 om met de directie van
Ataro tot onderhandeling te komen over een overeenkomst voor gebruik van de atletiekbaan, werd dit steevast
afgewezen door de directeur van Ataro. Om uit de impasse te komen hebben wij de politiek in Zevenaar erbij
betrokken en gebruik gemaakt van het Inspreekrecht tijdens de Raadscommissie Middelen op 8 december jl.
Hierdoor is er ruchtbaarheid aan ons vraagstuk gekomen.
Ons voorstel is héél eenvoudig: de stichting (en niet de Atletiekvereniging) huurt de baan van Ataro en is
gerechtigd de baan tijdens de overeengekomen (betaalde)huurperiode onder te verhuren zonder winstoogmerk
(aan o.a. atletiekvereniging). Uiteraard blijft het aan Ataro vrij de atletiekbaan buiten onze ‘gebruikers-uren’
de baan commercieel te verhuren aan andere partijen.
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 februari gaf de wethouder aan het eind van de vergadering
onverwacht een reactie over de laatste stand van zaken: voor geïnteresseerden hierna terug te zien vanaf
fragment: 1.11:00' tot 1.16:40'
https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20170209_1
Zaterdag 11 februari verscheen het als artikel in De Gelderlander
http://www.gelderlander.nl/zevenaar/conflict-over-verhuur-clubgebouw-atletiekvereniging-deliemers~ac6e4f81/
We hopen, zoals wethouder Gerard Hendriksen tijdens de raadsvergadering aangaf, dat we op zeer korte termijn
tot een oplossing komen, waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Namens bestuur :
Allen veel sportief plezier gewenst met je trainingen en voorbereiding op het nieuwe seizoen. We hopen op een
grote vertegenwoordiging bij alle discipline-onderdelen tijdens onze Testwedstrijd op zaterdag 1 april 2017;
meld je tijdig aan.
En tot slot graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 maart!

Femke Dijkstra gestopt als trainster
Al vanaf haar zevende was Femke Dijkstra te vinden op de atletiekbaan in Zevenaar. Op haar 16e begon zij
samen met een aantal teamgenoten aan de opleiding Jeugd Atletiektrainer en begon ze met het geven van
trainingen bij Atletiekvereniging De Liemers. Tot begin januari trainde Femke onder andere de mini pupillen, Cjunioren en had ze een werpgroep onder haar hoeden. Begin van dit jaar kreeg Femke een baan aangeboden in
Zwolle en heeft ze haar vertrek bij AV de Liemers moeten verkondigen. We wensen Femke heel veel succes met
haar nieuwe baan en haar zoektocht naar een woning in Zwolle!
Bericht namens Femke:
Ik wil iedereen bedanken voor de leuke tijd die ik bij AV de Liemers heb gehad. Ik ben altijd met veel plezier
naar de baan gegaan en heb genoten van de trainingen die ik heb mogen geven en zelf heb mogen volgen. Voor
de toekomst hoop ik dat de vereniging een groter en leuk trainerscorps krijgt die met zijn allen bij zullen
dragen aan de groei van de vereniging. De kans is groot dat ik in Zwolle bij av pec 1910 ga trainen dus wie weet
kom ik sommige nog tegen op de atletiekbaan en anders ben ik vast nog af en toe bij AV de Liemers te vinden.
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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
Oudere nieuwsbrieven terug lezen? Kijk op de website voor het archief.

