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Ledenadministratie in andere handen
Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering
heeft Hans Wortel uit Zeist aangegeven de ledenadministratie te willen overnemen van Johan van Santen. Tijdens
de algemene ledenvergadering van 2017 had Hans al toegezegd hierover te zullen nadenken.

Hans Wortel

In 2007 had Corry, de partner van Johan, de ledenadministratie overgenomen van Wietske Sikkens. Omdat Johan
in 2012 stopte met werken heeft hij langzamerhand de
leden-administratie van Corry overgenomen.
Omdat Johan ook nog secretaris en wedstrijdsecretaris
is, hebben we als bestuur besloten een oproep te doen
om de taak van ledenadministrateur over te nemen. Dit
om problemen in de toekomst te vermijden. Het is altijd
handig als meer mensen van bepaalde zaken op de hoogte
zijn. Het is heel fijn dat Hans gehoor heeft gegeven aan
deze oproep. Hij zal samen met Arjan Robben de ledenadministratie op zich nemen. Hans handelt de nieuwe leden,
verhuizingen, overschrijvingen en afmeldingen af, terwijl
Arjan zich bezighoudt met alles in lijsten te verwerken en
dan de ledenlijsten, verzendlijsten voor het clubblad, de
verjaardagslijsten en de incassobestanden aanlevert aan
de verschillende bestuursleden, medewerkers, verzender
van het blad en de Rabobank. Samen hebben zij dus een
flinke klus!
Vanaf 1 mei neemt Hans het over; vanaf die datum kunt
u dus al uw wijzigingen (opzeggingen, veranderen van
lidmaatschap, adreswijzigingen, verandering van emailadres en/of telefoonnummer etc.) bij hem kwijt. Avvn.
hanswortel@gmail.com

Wij maken u er op attent dat opzeggingen voor 1 november schriftelijk (mail of post) bij Hans aangegeven dienen te
worden. Er volgt altijd een bevestiging. Leden die per post
opzeggen krijgen de bevestiging per post, leden die per
mail opzeggen ontvangen de bevestiging per mail.
Waarom zo vroeg in het jaar al? De Atletiekunie hanteert
als afmelddatum 1 december 00.00 uur. Iedereen die hierna wordt opgezegd is automatisch nog een jaar lid. Om dus
tijdig de lijst met afmeldingen/veranderingen aan de AU
door te geven is gekozen voor 1 november. Ook heeft Arjan
Robben dan wat meer de tijd om alle afmeldingen en veranderingen te verwerken en het nieuwe incasso-bestand
bij de Rabobank aan te leveren. Vaak gebeurt dit rond de
20e november. Rond de 26e/27e november worden dan de
contributies geïnd. Het is uiteraard belangrijk dat u op die
datum genoeg saldo op uw rekening heeft staan en ook is
het aan te bevelen tijdig door te geven als u van bank- of
rekeningnummer verandert.

www.avVN.net
www.avVN.net
www.inion.nl

Voor meer informatie of vragen over diverse evenementen kunt u altijd contact opnemen met een bestuurslid.
Voor Baanactiviteiten kunt u contact opnemen met Toon Verkerk.
Contactgegevens zijn te vinden in de colofon van ons clubblad en via onze website

www.avVN.net

Belangrijke wedstrijden voor Masters
ULTRALOPEN MASTERS STEENBERGEN (max. 12 uur)
zondag 13 mei 2018
Start is zondag om 9.00 uur
www.ultraloopsteenbergen.nl

NK 100 KM SENIOREN EN MASTERS WINSCHOTEN
8 september 2018
inschrijven t/m 29 augustus 2018
www.runwinschoten.nl

NK ATLETIEK MASTERS GOUDA
vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni 2018
inschrijven vanaf 1 maart 2018
www.avgouda.nl

NK SNELWANDELEN ROTTERDAM
zondag 7 oktober 2018
www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl
NK MARATHON SENIOREN EN MASTERS AMSTERDAM
zondag 21 oktober 2018
www.tcsamsterdammarathon.nl

Ter herinnering
In Fons zijn leven was sportiviteit en doorzetten een centraal punt.
Daar doet hij de laatste 10 jaar nog een
schepje boven op, als hij tijdens het trainen
even over het hoofd wordt gezien door een
automobilist
En daardoor in een rolstoel komt, met een
hoge dwarslaesie.
Hoe anders ziet je wereld er dan uit als je
van het ene moment op het andere de
kortsluiting voelt in je lichaam.
Ondanks alles blijft er de interesse voor de
sport en kijkt hij met gepaste trots terug op
zijn Zeeuwse records:
- de 15 en 20 km bij de mannen 50+
- de 25 km bij de 60+
- en de halve marathon in Roosendaal .
Dat zijn inspiratie voor velen een voorbeeld
mag zijn.

Kloosterzande maart 2018
Fam . Warrens

Bestuur avVN

De beste avVN-er op de diverse afstanden (ranglijsten)
Kilometerteller
Wallenloop in Heusden

WK ATLETIEK MASTERS IN MALAGA, SPANJE
dinsdag 4 tot en met zaterdag 16 september 2018
inschrijven t/m 15 juli 2018
http://www.rfea.es/competi/2018_Malaga

Fons Warrens - 1945-2017

We gaven al aan dat we het heel fijn vinden dat Hans de taken van Johan overneemt. Uiteraard gooien we Hans niet
in het diepe. Johan zal zeker als vangnet/vraagbaak op de
achtergrond actief blijven.
Ook gaven Mart Verboord (onze penningmeester) en Toon
Verkerk (redacteur van het blad) op de jaarvergadering aan
dat het ook fijn zou zijn als er leden zijn die bij hen over de
schouder willen meekijken met misschien de intentie in de
toekomst hun taak over te nemen.
Gegadigden zijn uiteraard van harte welkom en kunnen
zich bij Johan van Santen aanmelden.

Activiteiten waarbij avVN betrokken is in 2018
Geheel 2018
Geheel 2018
7 oktober 2018

In Memoriam

In Memoriam
Janwillem Meurs - 1936-2018

