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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 1  
 

Onderwerp: NIEUWS-NIEUWS-NIEUWS  
 
 

De nieuwe diGM-er is online.  
 

Wil je ons gezellige clubblad direct gaan lezen, klik dan "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Di-GMer 
oktober!.pdf". 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 2  
 

Onderwerp: Uitloting obligaties  
 
Uitloting Obligaties 2008  
 

Uitloting obligaties 2008  
 

De obligaties dienen ter aflossing te worden aangeboden. 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 3  
 

Onderwerp: De Broos van Erp Cross Competitie 2008 / 2009  
 
Op 23 november gaan we van start met de Broos van Erp Cross Competitie.  
 

Wedstrijdgegevens.  
Op 23 november gaan we van start met de Broos van Erp Cross Competitie. Wij zouden het leuk vinden als 
alleGM ers meedoen aan de Broos van Erp Cross Competitie daarom gaan we weer proberen ervoor te zorgen dat 
als je aan 3 crossen hebt meegedaan je weer een T-shirtkrijgt. Om alles zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden 
is het voor ons prettig als je van te voren inschrijft, wij zorgen er dan voor dat je startnummer bij de start klaarligt. 
Ook kun je alvast je maat T-shirt doorgeven. 
De data voor de Broos van Erp Cross Competitie 2008/2009: 

 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 22  
 

Onderwerp: diGMer Maart  
 
De nieuwe diGMer staat voor u klaar  
 

diGMer Maart  
 

Als je direct de diGMer wilt lezen klik dan "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - diGmer 
Maart(1).pdf" 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 23  
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Onderwerp: ledenenquete  
 
Wij vragen al onze leden mee te doen aan deze  enquete. Dit enqueteformulier kunt u ook 
rechtstreeks van de website downloaden. Kijk bij > de club > wat is G.M.? > vrijwilligers. 
Alvast bedankt!  
 

Inventarisatie vrijwilligers  
 

Beste leden en ouders / verzorgers van jeugdleden 
Onlangs ben ik door het bestuur benaderd met de vraag of ik de taak van vrijwilligerscoördinator binnen GM op me 
wil nemen. Misschien hebt u dat inmiddels al gehoord.Ik ben nog maar ruim een jaar lid en kwam er heel snel 
achter, dat ik terecht was gekomen bij;een gezellige vereniging met veel;enthousiaste vrijwilligers die er samen 
steeds opnieuw in slagen om trainingen, wedstrijden en al die activiteiten daaromheen tot een succes te maken. 
Over bovengenoemde vraag van het bestuur heb ik dan ook niet lang hoeven na te denken. 
 
Mijn eerste actie was een inventarisatie te maken van de vrijwilligers, die het laatste jaar actief waren. Dat leverde 
tot mijn grote verrassing een lijst op van meer dan 200 personen, meestal leden maar ook veel ouders van 
jeugdleden. Veel vrijwilligers zijn zelfs in touw bij meerdere activiteiten. 
 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 24  
 

Onderwerp: Belijnen van de atletiekbaan.  
 
Eindelijk is het zover dat men wil gaan beginnen met de belijning van de baan.  
 

Informatie trainingen.  
 

Beste GM-ers, Eindelijk is het zover dat men wil gaan beginnen met de belijning van de baan.  
Vandaag, vrijdag 10 april wordt de atletiekbaan gereinigd. Dat betekend dat vrijdag niemand op de baan mag 
komen en er dus GEENtrainingen zijn, dus ook geen vrije training. Van zaterdag t/m dinsdagavond 14 april mogen 
we wel op de baan mits deze niet vuil gemaakt wordt. Dit houdt in dat we niet vanaf het gras of zand cq zandbak 
en de kogelsectoren de baan op mogen. Hier willen we dus geen risico mee nemen want het is belangrijk dat het 
belijnen door gaat. Vanaf vandaag zijn er op onze baan tot nader tijdstip geen trainingen op de volgende 
onderdelen: 
Kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen / balwerpen, verspringen / hink-stap-springen. Vanaf woensdag 15 april 
zijn er op onze baan helemaal GEENtrainingen tot dat de baan klaar is voor gebruik. Op onze site onder volgende 
link http://www.avgm.nl/, komt telkens te staan of dat we wel of niet op de baan mogen.   
 Dinsdag arriveert de belijningsploeg vanuit Duitsland. Deze gaan woensdagmorgen de belijning uitzetten en aan 
het belijnen beginnen als de baan droog is. 
Hoe lang het gaat duren weten we niet, bepalend is ook het weer. De baan moet door en door droog zijn voordat 
men met het belijnen begint. 
; 
<Baanatleten: 1a. De atleten die op dinsdag en donderdag trainen mogen weer in Veldhoven gaan trainen op de 
dinsdag en vrijdag van 19:30u tot 21:00u en op donderdag dezelfde tijd maar alleen voor kogel en hoog. C junioren 
en ouder. We verzamelen om 18:45u bij het clubhuis van GM en vertrekken om 19:00u. Hiervoor hebben we weer 
de hulp van de ouders nodig. Het kan zijn dat niet iedere trainer in Veldhoven zijn training gaat afwerken. Vraag bij 
de vertrektijd aan je trainer waar hij/zij gaat trainen.1b. De specials krijgen van hun trainers te horen wat zij in die 
periode gaan doen.1c. De atleten die op maandag en woensdag trainen, de pupillen en junioren D 1 stejaars, gaan 
we proberen om op de maandagavond ook in Veldhoven te laten trainen. Omdat daar de baan op maandag door 
een andere sportvereniging in gebruik is zullen we hierover nog afspraken moeten maken. Hierover komt een 
nieuwe Nieuwsbrief maar ook op onze site in eerder genoemde link komt te staan hoe en waar de trainingen zullen 
plaatsvinden.  
<Loopgroepen, wandelen en Nordic:Deze groepen zullen als vanouds vanaf het clubhuis of vanaf de plaats die hun 
trainers hebben afgesproken vertrekken. Vertrekt men vanaf het clubhuis dan mag men geen gebruik maken van 
de baan en hoort men van de eigen trainers waar men gaat trainen. De lopers die altijd op de baan trainen krijgen 
van Rob Rebel te horen waar hun training zal plaatsvinden.< 
    Komend weekend is het Pasen en dan zijn er op maandag, tweede Paasdag;geen trainingen.Wij vertrouwen op 
ieders medewerking en begrip voor deze tijdelijke situatie. 
    ; 
    Namens GM, 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 25  
 

Onderwerp: De Atletiekbaan is weer open voor gebruik.  
 
De lijnen zijn allemaal getrokken.  
 

Trainingen.  
 

Na een weekje hard werken staan alle lijnen dan op de baan en;mogen we;weer op onze baan om te trainen.; De 
komende weken zien we nog veel werkzaamheden rondom de baan want er moet links en rechts nog wat gras 
komen. Delen zullen opnieuw ingezaaid worden en op sommige delen komen graszoden. We doen er dan ook 
goed aan om niet over het zand te lopen en het gras de gelegenheid geven om te groeien. 
Train ze met veel plezier. 
; 
 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 26  
 

Onderwerp: Heilige Eikloop  
 
Zondagmorgen 31 mei 2009  organiseert Atletiekvereniging Generaal Michaelis  weer de jaarlijkse 
gezelligheidsloop naar de Heilige Eik. De deelname staat open voor iedereen. Hierdoor krijg je de gelegenheid om 
familieleden en kennissen als introducÃ© aan d  
 

Hardlopers  
 

De (hard)lopers vertrekken vanaf;9.45 uur.  
De afstand ;D'n Opstap - Heilige Eik bedraagt 9,6 kilometer. 
Voor degenen die ook terug lopen bedraagt de totale afstand 20 kilometer. 
Er worden groepen gevormd uit de bestaande loopgroepen. De Heilige Eikloop is een recreatieve loop en geen 
wedstrijd, de diverse groepen zullen ook als groep de tourloop volbrengen. 
Onderweg zijn er drie verzorgingsposten; Mie Koeksebrug - H. Eik ; Paters Monfortanen. 
 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 27  
 

Onderwerp: di-GMer April 2009  
 
De di-GMer is weer uit.  
 

di-GMer April  
 

De opening van de baan en nog veel meer. Wil je verder lezen klik 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/GM-er April.pdf" 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 28  
 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Onderwerp: Opening baan met Coopertest  
 
23 mei Opening baan  
 

Opening baaan met Coopertest voor Alpe dHuZes  
 

; 
Op 23 mei vindt de feestelijke opening van onze nieuwe baan plaats. 
; 
Bij deze gelegenheid wordt een Coopertest georganiseerd ten bate van Alpe d;HuZes. 
De leden van GM mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken. 
Van jong tot oud kan meedoen aan de Coopertest. Inschrijven kan ter plekke. 
Voor deelname aan deze Coopertest doneer je euro; 5,- . 
; 
De Coopertest zal vooraf worden gegaan door een gezamenlijke warming-up;op muziek onder leiding van Lonneke 
van Oort. 
; 
Die zaterdag is er g&eacute;&eacute;n training voor de loopgroepen!;  
; 
Programma: 
15:00 Ontvangst 
15:15 Start toespraken Jos, Atletiekunie, Wethouder 
15:45 Gezamenlijk Warming up 
16:00 Startschot eerste Coopertest door wethouder 
16:15 Naborrelen 
16:30; Tweede start Coopertest 
17:30 einde 
; 
; 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 29  
 

Onderwerp: Vacatures  
 
Hieronder een overzicht van de meest dringende vacatures bij onze vereniging op dit moment. Er is een zeer 
gevarieerde vraag naar vrijwilligers, dus iedereen die een steentje wil bijdragen moet iets kunnen vinden dat 
hem/haar past. 
Alle actuele vacatures  
 

Vacatureoverzicht  
 

 Onderstaand het overzicht. Meer informatie over deze vacatures vind;je door erop te klikken, dan kom je op de 
vacaturepagina terecht. 
  
Voor algemene vragen of opmerkingen over vacatures en/of vrijwilligers kun je contact opnemen met 
Marleen Smulders (Coördinator Vrijwilligers), telefoon 0499-390298, m.smulders@onsbrabantnet.nl 
 
 1. Onderhoud Clubgebouw 
  
 2.; Assistent)trainer voor de Jeugd 
  
 3. Assistent trainer Schoolatletiek 
  
 4. Stand Sociale Markt bemannen (bevrouwen) 
  
 5. Tekstschrijver / reviseur 
  
 6. Juryleden 
  
 7. Sponsor Bingo Loterij 
  
 8. Assistent Materiaalbeheer (WOC) 

http://avgm.evenkijken.eu/
mailto:m.smulders@onsbrabantnet.nl
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 9. Coördinator Parcoursopbouw loopwedstrijden 
  
 10. Parcoursbewaking Marathon Eindhoven 
  
 11. Medewerker Bar 
  
 12Organisator activiteiten zomerkamp 
 ;Marleen Smulders 
 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 30  
 

Onderwerp: Ekiden  
 
Ekiden (loopgala) op donderdag 18 juni 2009 wordt weer een spektakel! Je kunt je tot 14 juni aanmelden.  
 

Dit jaar de 10e Ekiden  
 

De TC Lopen hield vorig jaarvoor de negende keer haar Ekiden over een halve marathon en voor de zesde keer 
werden er familieteams uitgenodigd. Maar liefst 4 familieteams en 8 overige teams stonden aan de start en gezien 
het enthousiasme van vorig jaar verwachten we dit jaar uiteraard weer meer teams aan de start, zeker gezien de 
uitnodiging wederom aan AV Oirschot om ook dit jaar weer mee te doen aan ons Ekiden spektakel.  
; 
Ook dit jaar nodigt de TCLopen alle leden van GM, en dus ook van AV Oirschot,;uit om aan deze 
10<sup>e</sup>;Ekiden mee te doen. 
Gm leden opgeven via je trainer. Av Oirschot leden aanmelden via Cees van de Schoot.  
; 
Een Ekiden is een estafetteloop waarbij, in ons geval, 5 lopers/loopsters (of 4 lopers en 2 junioren) ieder ca. 4 
kilometer lopen. Uiteraard is de bedoeling dat dit zo snel mogelijk gebeurt. 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 31  
 

Onderwerp: De nieuwe di-GMer staat voor je klaar  
 
 

di-GMer juni 2009  
 

Als je het clubblad meteen wilt lezen klik dan "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - di-
GMer juni 09.pdf" 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 32  
 

Onderwerp: Jeu de Boules  
 
Een activiteit van NAC-AVGM  
 

Jeu de Boules - Jeu de Boules - Jeu de Boules  
 

Een gezellige zomeravond met jouw atletiekvrienden terwijl je toch actief bezig bent? 
Alvast een beetje proeven of juist nog nagenieten van het mooie Frankrijk? 
Kom dan op vrijdag 17 juli naar d'un Opstap voor een gezellige Jeu de Boules-avond, die georganiseerd is door 
Nel, Ria en Bram. 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Als je er bent om 19.00 uur kun je onder het genot van een lekkere kop koffie of thee de 
spelregels aanhoren, daarna het spel spelen en achteraf proeven van stokbrood met franse 
kaasjes. Behalve eventuele drankjes achteraf kost de avond je niets. 
Dus spreek samen met de trainingsvrienden af voor een leuke avond, neem jouw partner 
eventueel mee en meld je aan bij mailto:nac@uitdagers.nl nac@uitdagers.nl of via de website. 
"mailto:nac@uitdagers.nl Hier kun je je ook aanmelden. 
Natuurlijk liggen er ook inschrijfformulieren in d'un Opstap. Deze kun je invullen en afgeven aan de bar of aan 
Brigitte, Edwin of IJsbrand. 
; 
Jeu de Boules 
Ook een activiteit van NAC-AVGM 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 33  
 

Onderwerp: di-GMer juli  
 
Ons clubblad is weer uit!  
 

di-GMer juli  
 

Nog snel even lezen voordat je op vakantie gaat: "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/di-GMer Juli.pdf de 
di-GMer van juli 
Ook niet vergeten,; zie pag.13 van;de di-GMer, ;onze jaarljkse feestavond in Oktober; 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Aanmeldformulier diskoos.doc Goes Diskoos 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 34  
 

Onderwerp: Kermismeerkampen en Kermisloopgala 2009.  
 
De Kermismeerkampen 2009 zitten er alweer op en het zijn weer twee succesvolle dagen geweest. 
Dit jaar zijn we echter ruim over de grens gegaan qua aantal deelnemers op de meerkampen. Veel atleten uit 
geheel Nederland maar ook daarbuiten, bezochten Best v  
 

Men komt niet aleen voor de kermis.  
 

Waarom is deze wedstrijd dan zo goed dat iedereen er aan mee wil doen? 
Op de eerste plaats de vrijwilligers. Waar moet je dan beginnen?Ik begin met de wedstrijd zelf, de mensen die in 
het veld staan en twee lange dagen voor de boeg hebben.Het wedstrijdsecretariaat. Het crisiscentrum van een 
wedstrijd. Als ze ;s morgens alle atleten van startnummers hebben voorzien, de financi&euml;n en etensbonnen 
afgehandeld hebben dan kunnen ze beginnen met de jurylijsten. Vele jurylijsten moeten er gemaakt en verwerkt 
worden voor de meerkampen en het loopgala. De Kermismeerkamp is geen gewone wedstrijd maar een heel 
ingewikkelde wedstrijd waar van alles door elkaar loopt, waar je dus het overzicht goed in de gaten moet houden. 
Nu hebben ze een mooi programma, WAP, als hulpmiddel om alles te verwerken. Een mooi programma als het 
goed werkt. Uitgerekend bij deze wedstrijd liet het programma ons in de steek en werden de verkeerde punten aan 
prestaties toegekend. Gevolg; alle puntentotalen 2 dagen lang handmatig optellen. Uitslagen en ranglijsten die 
men eigenlijk niet kan publiceren omdat alles door elkaar staat. Dit is een hele zware belasting geweest, 2 keer 
12uur per dag. Ga er maar aan staan. En dan zorg je er ook nog eens voor dat de uitslagen dezelfde dag op onze 
site staan zodat iedereen ze kan zien.De materiaalmensen. Zij zorgen er voor dat het wedstrijdterrein en het 
materiaal op tijd klaar stond voor de jury. De werpmaterialen van de atleten innemen. Deze moeten gewogen 
worden  en van een stickertje , van goedkeuring, voorzien  Zij zorgen dat daarna alles weer netjes op hun plaats 
wordt opgeruimd.De juryleden en de helpers in nood. Aan wie  de Kermismeerkampen hun succes mede te 
danken hebben maar, maar dat geldt ook voor  ook andere wedstrijden van GM, zijn de juryleden. Heel vakkundig 
staat de jury zijn taak. Nooit hebben ze zoveel atleten en onderdelen voor hun kiezen gehad. Een krap tijdschema, 
waarbij de vaart erin gehouden moest worden. Veel juryleden van GM maar ook heel veel mensen van andere 
verenigingen die mee hebben geholpen met jureren en de wedstrijdleiding. Meer dan 18uur is men in touw 
geweest om deze klus te klaren. e komt er dan snel achter dat je altijd juryleden te kort komt wat weer een extra 
belasting is voor de mensen die er wel zijn. Sommige vielen bij thuiskomst meteen in hun stoel in slaap. Vele 

http://avgm.evenkijken.eu/
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hadden dagen nodig om te herstellen. Bij deze een oproep om ons jurykorps te versterken.ET, 
Elektronische Tijdwaarneming. De mensen van GAC Gemerthebben weer een geweldige klus 
geklaard en het  was voor hen ook geen probleem om wat langer door te werken. Snel de 
series afwerken en daarbij de juiste tijd aan de juiste atleet toekennen. Snel en vakkundig alles 
verwerken. Starters en startcommissarissen. Als het over ET hebt dan kom je ook bij deze twee functies. Vele 
atleten werden snel weggeschoten. 18uur lang. De wedstrijddagen beginnen met de sprint- en hordeonderdelen. 
Daar moet de eerste tijdwinst gemaakt worden. En dan kom je er ineens achter dat we nog maar voor 6 lanen 
horden hebben en moet men snel een nieuwe serie-indeling maken. Jullie beginnen met de wedstrijd en jullie 
eindigen de wedstrijd.Microfonist. de persoon die alle informatie op de wedstrijddagen overbrengt. De wedstrijd 
aan elkaar praat en de uitslagen en uitzonderlijke prestaties doorgeeft.Scheidsrechters. Dan lopen er die twee 
dagen ook nog eens scheidsrechter rond voor iedere discipline, lopen, springen en werpen. Ja, dan doe je de 
Kermismeerkampen. Er is in die 2 dagen, 18 uur, weinig tijd om stil te staan en ben je druk bezig om je onderdelen 
in goede banen te leiden, de jurylijsten controleren en aftekenen en protesten afhandelen.JUCO. Binnen een 
atletiekvereniging heb je ook de JUCO, Jury Coördinator, die zorgt er voor dat ieder onderdeel met 4 &agrave; 5 
juryleden bemand is. Bij de Kermismeerkampen loop je dan snel tegen onderdelen aan die sneller gaan maar ook 
onderdelen die langer duren. Je hebt van te voren een juryschema gemaakt en dan is die wedstrijd bezig en moet 
je gaan schuiven om ieder onderdeel van juryleden te voorzien. Daarbij moet je ook nog even het overzicht houden 
zodat je niet iemand op 2 onderdelen tegelijk inplant. Ja, dan heb je het druk om 2 dagen lang alles in goede 
banen te leiden.Wedstrijdleider.De wedstrijdleider, de persoon die verantwoordelijk is voor de wedstrijd. Hij houdt 
het overzicht over het geheel en zorgt er voor dat alle onderdelen in de goede volgorde afgewerkt worden met 
voldoende rustmomenten. Hij bepaalt  waar er geschoven moet worden in aanvangstijd en doet dat in overleg met 
de scheidsrechters en JUCO. De wedstrijdleider leidt de wedstrijd en zijn mensen in goede banen. Daarnaast is hij 
verantwoordelijk voor de veiligheid van atleten en juryleden tijdens de wedstrijd .Voor de Kermismeerkampen wordt 
het chronoloog door de wedstrijdorganisatie in elkaar gezet maar wordt  daarbij de hulp van de wedstrijdleider 
gevraagd omdat die toch op de wedstrijddagen de verantwoordelijke is. Vervolgens is het 2 dagen, 20uur lang 
regelen en regelen, leiden en lijden.Langs de wedstrijd heb je ook nog de EHBO.Door de kermis in Best was deze 
post bij GM 2 dagen lang maar met 1 persoon bezet. Onverantwoord, onderbezet, maar we moesten het er mee 
doen. Deze personen worden die dagen dan ook zwaar belast en moeten toch de goede beslissing nemen en hun 
klanten goed en vakkundig ter zijde staan.De kantine. Voor hen begint het weekend  al  op zaterdag in de vroege 
uren om het ontbijt te verzorgen. Daarnaast doen ze alle kantine werkzaamheden en zorgen ze er voor dat de 
toiletten en douches er keurig bij blijven te liggen. Dit jaar geen barbecue maar een frietkar waardoor men het toch 
wat gemakkelijker had. Maar voor hen waren het ook 2 zware lange dagen om alle klanten tevreden te stellen.Na 
iedere meerkamp en onderdeel van het loopgala volgt er ook nog een prijsuitreiking die op verschillende tijden 
plaatsvinden. Laat ik eindigen met de mensen die de Kermismeerkampen organiseren. Zij hebben van te voren al 
vele uren in dit evenement gestoken om er weer een mooi evenement van te maken. Daarnaast zijn het deze 
mensen die de dagen beginnen en de dagen be&euml;indigen. Zij zijn de krachten achter dit evenement. Kantine, 
Materiaal, JUCO, Wedstrijdsecretariaat, Prijzen, WOC en de Organisator. 
 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 35  
 

Onderwerp: nieuwe diGM-er  
 
De nieuwe diGM-er staat voor u klaar  
 

Vol met leuke nieuwtjes  
 

De nieuwe diGM-er staat voor u klaar. Lees hem goed door, er staan diverse leuke activiteiten in waarvoor je je 
ook meteen kunt aanmelden. Verder leuke nieuwtjes en weetjes. Ben je benieuwd? Klik dan 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/diGMer september 09.pdf" en lees het meteen! 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 36  
 

Onderwerp: uitloting obligaties 2009  
 
Uitloting op 14 oktober  

http://avgm.evenkijken.eu/
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Uitloting obligaties 2009  
 

; ;Op woensdag 14 oktober 2009 om 21:00 zal de uitloting van de tweede groep van de 
obligaties (2003) worden verricht evenals de loting van de premies. ; Het uitstaande bedrag 
van de obligaties is momenteel;euro; 20900,-. ; De uitloting van de tweede groep en de drie premies, groot euro; 
10,-, vindt plaats ten overstaan van twee leden van het bestuur. 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 37  
 

Onderwerp: Uitslag loting obligaties  
 
 
Uitslag loting obligaties  
 

Uitloting Obligaties 2008-2017.  
 

 ;; 
Voor 2009 is groep 1 uitgeloot. 
; 
De premies groot euro; 10,- zijn gevallen op de nummers 2, 8 en 26. 
; 
Tegen afgifte van uw obligatie (euro; 50 per stuk) kunt u deze, samen met de eventuele premie, verzilveren;bij de 
penningmeester. 
; 
Arjo vd Kerkhof, tel 399342 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 38  
 

Onderwerp: Het NAC presenteert....  
 
Feest - Feest - Feest - Feest - Feest  
 

Laatste oproep voor een heel leuk feest  
 

Heb je zin en tijd om een leuk feestje mee te maken op zaterdag 24 oktober in d;n Opstap? Dan heb je nu de 
laatste mogelijkheid om je in te schrijven. Wij hebben nog een aantal aanmeldingen nodig om De Brabantse Avond 
Goes Diskoos doorgang te laten vinden. ; Wilde je jezelf al de hele tijd inschrijven maar vergat je het of heb je 
alsnog zin. Doe het dan nu want aanstaande zondag kijken we naar het aantal aanmeldingen en nemen we de 
beslissing om het feest wel of geen doorgang te laten vinden. ; Het kost je 4 euro per persoon maar daarvoor krijg 
je een welkomstdrankje en zorgen we voor lekkere hapjes gedurende de hele avond. Dus meld je aan en kom 
gezellig met jouw partner en (sport)vrienden naar d;n Opstap om heerlijk ouderwets feest te vieren. ; Inschrijven 
kan bij nac@uitdagers.nl, of via de volgende link http://www.avgm.nl/index.php?pagina=evenementen&amp;id=61 ; 
Nogmaals, laat snel van je horen als je er zin in hebt. Het gaat zeker leuk worden! ;  
; 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 39  
 

Onderwerp: Wie helpt er mee?  
 
Aanstaande vrijdag (6 november) wordt begonnen met het bestraten van het stuk gras van de baan naar de 
zijpoort.  
 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Wie wil de stratenmaker helpen?  
 

Het bestraten zal;vijf &agrave; zes weken;in beslag nemen;en zal steeds op vrijdag &eacute;n 
zaterdag plaatsvinden. We zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen met het aangeven 
van de tegels. Voor aanstaande vrijdag 6 november hebben we al hulp. Voor zaterdag 7 
november en de 4 of 5 vrijdagen en zaterdagen daarna (dus tot eind november / begin december) kunnen we nog 
hulp gebruiken. Een persoon per keer;is voldoende. Anton Kon co&ouml;rdineert de werkzaamheden. Wil je in 
deze periode een dagje komen helpen? Heel graag!Geef dit dan door aan Anton Kon telefoon 06-11368225.;;Vele 
handen maken ligt werk!!; ; 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 40  
 

Onderwerp: Broos van Erp Cross competitie  
 
Op 22 november gaan we van start met de Broos van Erp Cross Competitie.  
 

Schrijf je nu in voor de cross  
 

Wedstrijdsecretariaat GM 
 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 41  
 

Onderwerp: di-GMer november  
 
Het nieuwe clubblad is weer uit.  
 

di-GMer november  
 

Het nieuwe clubblad is weer uit. Klik hier en lees alles over de cijfers van het ledenaantal van GM en de nieuwe 
rubriek; drie generaties. 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 42  
 

Onderwerp: di-GMer november  
 
Het nieuwe clubblad is weer uit.  
 

di-GMer november  
 

Het nieuwe clubblad is weer uit. "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/di-GMer november 2009..pdf Klik 
hier en lees alles over de cijfers van het ledenaantal van GM en de nieuwe rubriek;  
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 43  
 

Onderwerp: di-GMer  
 
Met een oproep van het NAC om allen te komen trainen op 3e Kerstdag.  
 

De nieuwe di-GMer staat voor u klaar.  
 

Het clubblad is weer de moeite waard om te lezen, leuke verhalen en weetjes.  

http://avgm.evenkijken.eu/
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Ook het NAC heeft niet stilgezeten en roept iedereen op om op 3e Kerstdag te komen trainen. 
Veel trainers zijn bereid om die dag een leuke training te geven;of wandeling te organiseren, 
met na afloop een leuk samenzijn in d'n Opstap met een lekker hapje en drankje. Lees meer 
hierover in de nieuwe di-GMer.  
Wil je direct gaan lezen, klik dan "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - di-GMer december 
2009.pdf". 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 44  
 

Onderwerp: Kerst-training voor lopers/wandelaars/Nordic wandelaars  
 
Kom allemaal trainen op 3e Kerstdag, met na afloop een lekker hapje en drankje in d\\\'n Opstap  
 

Een activiteit van NAC-GM  
 

Beste mensen, 
; 
Het NAC wil jullie allemaal hele leuke kerstdagen wensen. Maak er twee heerlijke dagen van! Mocht je nou zondag 
denken; ;Pfffff, nog een dag binnen&hellip;;. Nou, kom dan ;s morgens lekker naar een training om daarna met zijn 
allen;wat koffie/een drankje;met lekkers te komen halen in ons clubhuis. 
; 
De trainers voor die dag zijn: 
Patrick Bindels  
Frank Coppelmans 
Kathinka van Dijk 
Gijs Koekenbier 
Marion en Pieter van de Sanden 
; 
Tot zondag, 
; 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 45  
 

Onderwerp: Vrijwilligers gezocht voor de GBB loop!!!!  
 
De Goed Beter Best Loop wordt op zondagmorgen 24 januari gehouden.  
 

Geen vrijwilligers, geen loop  
 

Tenminste&hellip;..als we genoeg vrijwilligers hebben om mee te helpen met de wegafzettingen.  
Ondanks het feit dat wij een grote, fijne en zeer sociale groep vrijwilligers hebben, zijn er nog steeds vrijwilligers te 
kort en zonder afzettingen kunnen we geen (veilige) GBB-loop organiseren!!!!! 
; 
Tot op heden hebben zich 38 vrijwilligers zich opgegeven om mee te helpen met de wegafzettingen. Wij hebben er 
echter minimaal 48 nodig. 
; 
Bij deze wordt er nogmaals een beroep gedaan op alle vrijwilligers, familie, kennissen en vrienden daarvan, om 
zich beschikbaar te stellen om mee te helpen met de wegafzettingen.  
Alstublieft help ons, anders hebben wij een groot probleem. Nogmaals, geen vrijwilligers, geen loop!!!. 
; 
U kunt zich via de email of telefonisch aanmelden bij het commissielid Anton Kon 
Email: mailto:anton.kon@hotmail.com anton.kon@hotmail.com of 06 - 11.36.82.25 
; 
Met vriendelijke groeten; 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Anton Kon 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 46  
 

Onderwerp: di-GMer januari  
 
di-GMer januari  
 

di-GMer januari 2010  
 

Ons nieuwe clubblad is weer uit. Nieuwsgierig......."http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/GM-er jan.....pdf 
klik hier 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 47  
 

Onderwerp: Vrijwilligers gezocht bij De Tent bij Carnaval  
 
Net als voorgaande jaren heeft GM in ieder geval Ã©Ã©n avond \\\'geadopteerd\\\' in De Tent. Dit houdt in dat wij 
die avond de vrijwilligers zullen leveren!  
 

Wil je meehelpen?  
 

 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 49  
 

Onderwerp: Jaarverslagen 2009  
 
 
De jaarversalgen liggen ter inzage en zijn on line te bekijken.  
 

jaarverslagen  
 

 De jaarverslagen, die behandeld worden op de jaarvergadering op 26 februari, liggen ter inzage in de kantine. 
 Klik op onderstaande links voor on line inzage. 
 ; 
Jaarverslag secretaris 2009.pdf Jaarverslag secretaris 
Jaarverslag TCBaan 2009.pdf Jaarverslag TCBaan 
FinancieelJaarverslag 2009.pdf Financieel Jaarverslag  
Jaarverslag TCLopen 2009.pdf Jaarverslag TCLopen 
Jaarverslag TCWandelen 2009.pdf Jaarverslag TCWandelen 
Jaarverslag  WOC 2009.doc.pdf Jaarverslag WOC  
jaarverslag clubhuiscommissie 2009.pdf Jaarverslag Clubhuiscommissie 
Jaarverslag 2009 sponsorcommissie.pdf Jaarverslag Sponsorcommissie 
Jaarverslag 2009 NAC.pdf Jaarverslag Nevenactiviteitencommissie 
Jaarverslag JUCO 2009.pdf Jaarverslag JUCO 
Jaarverslag Public Relations.pdf Jaarverslag externe communicatie. 
Jaarverslag vertrouwenspersoon 2009.pdf Jaarverslag Vertrouwenspersoon 
 ; 
 Namens het bestuur, 
 ; 
 Jan Meesters. 
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 50  
 

Onderwerp: Jaarvergadering  
 
 
Beperkte financiele verantwoording en begroting.  
 

financiele verantwoording en begroting uitgesteld  
 

Wegens ziekte van onze penningmeester, Arjo vd Kerkhof, zullen tijdens de jaarvergadering de financiele 
verantwoording over 2009 en de begroting voor 2010 slechts beperkt behandeld worden.; 
In een later stadium worden deze stukken, in een extra vergadering,;alsnog behandeld. 
De lopende zaken, zoals betalingen, worden door Bram Flierman overgenomen. 
U wordt verzocht bij eventuele correpondentie per mail uitsluitend het e-mailadres 
mailto:penningmeester@avgm.nl penningmeester@avgm.nl te gebruiken. 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 51  
 

Onderwerp: Vrijwilligersevenement  
 
 

Vrijwilligersevenement Best 20 maart  
 

< De gemeente Best organiseert elke twee jaar een groot evenement waarvoor alle vrijwilligers in Best worden 
uitgenodigd. Ook de vrijwilligers van onze vereniging zijn daarbij welkom.  
Het evenement vindt plaats in de sporthal, op zaterdagavond 20 maart. In de folder van de gemeente vind je meer 
informatie daarover.  
Mocht je graag van de partij zijn, dan kun je dat tot  uiterlijk 4 maartdoorgeven aan Marleen Smulders 
mailto:vrijwilligers@avgm.nl Via haar krijg je dan een toegangsbewijs.;  
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 52  
 

Onderwerp: diGM-er maart 2010  
 
Lees hem nu:  
 

de nieuwe diGM-er is uit  
 

In deze uitgave van de diGM-er weer;leuke;verhalen en nieuwtjes. Ook tref je de NAC-agenda aan, een 
aantal;gezellige activiteiten zijn al gepland. 
Zoals een super seventies disco-avond op 17 april aanstaande. Meld je vlug aan, het wordt gezellig. 
Veel leesplezier. 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 53  
 

Onderwerp: 17 april AVGM-feest  
 
NAC presenteert:  
 

17 april AVGM-feest  -  17 april AVGM-feest  
 

Beste mensen, 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Zaterdagavond 17 april gaan de deuren van ons clubhuis open voor een supergezellig feest. 
En natuurlijk wil je daarbij zijn! Vraag je je af waarom????? 
Wat is er nou gezelliger dan de sfeer van de jaren zeventig? 
Wat is er nou leuker dan met jouw (sport)vrienden een leuke avond door te; brengen? 
Wat is er nou heerlijker dan weer lekker kunnen dansen op die oude discohits? 
Wat is er nou lekkerder dan die retro hapjes? 
Dus we verwachten jullie in grote getalen de 17devanaf een uur of half negen in ons clubhuis. En neem jouw 
partner en eventuele vrienden mee voor een ouderwets gezellige avond. 
Het kost je 4 euro per persoon maar daarvoor heb je dan ook lekkere hapjes door de hele avond heen en zorgen 
wij voor een welkomstdrankje! 
Laat door een mailtje te sturen naar  mailto:NAC@uitdagers.nl\ NAC@uitdagers.nl of door de invulformulieren die 
vanaf dinsdag in het clubhuis liggen weten dat je hierbij zult zijn.  
Tot 17 april op het AVGM feest 
IJsbrand, Edwin en Brigitte 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 54  
 

Onderwerp: Paastraining  
 
Voor alle sportievelingen  
 

Doe mee met de paastraining  
 

Beste mensen, 
; 
Na het succes van 3 ekerstdag zal ook aanstaande maandag, 2 epaasdag een ochtendtraining gegeven worden. 
Er is een intervaltraining, een wandel/nordic walking groep en een duurloop. Daarna is het goed toeven in d;n 
Opstap met koffie en veel lekkers! 
; 
De groepen starten tussen half 10 en half 11. De juiste informatie krijg je van jouw trainer. 
; 
Wil je mee doen, stuur dan snel een mailtje aan de trainer! 
Wandelen/Nordic Walking: Kathinka (mailto:kathinkavandijk@onsbrabantnet.nl kathinkavandijk@onsbrabantnet.nl) 
Interval: Frank (mailto:fcpcoppelmans@onsbrabantnet.nl fcpcoppelmans@onsbrabantnet.nl) 
Duurloop: Jan (mailto:janvandijk@onsbrabantnet.nl janvandijk@onsbrabantnet.nl) 
; 
Wil je zelf nog een training geven, geef dat dan even door aan ons (mailto:nac@uitdagers.nl nac@uitdagers.nl) 
; 
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten aanstaande maandag, 
; 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 55  
 

Onderwerp: Oproep Philips Healthcare in Best  
 
Wij ontvingen van Philips Healthcare in Best het verzoek om een oproep te doen voor vrijwilligers voor de Open 
Oncologie Dag.  
 

Oproep voor vrijwilligers  
 
 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 56  
 

Onderwerp: Vrijwilliger sponsorcommissie  
 
Wie wil als vrijwilliger de sponsorcommissie komen versterken?  
 

Aanvragen Subsidies  
 

 De sponsorcommissie is op zoek naar een vrijwilliger, die zich gaat bezighouden met de subsidie-aanvragen. Het 
zal duidelijk zijn, dat subsidies voor een vereniging als GM van groot belang zijn, omdat hierdoor de contributies 
betaalbaar kunnen blijven. De vrijwilliger ori&euml;nteert zich op de mogelijkheden die er zijn om subsidie te 
ontvangen bijvoorbeeld voor de evenementen die wij organiseren en het opleiden van trainers. Hij/zij;heeft verder 
contacten met de subsidieverleners en verzorgt de papierwinkel die erbij hoort, want vaak gaat het aanvragen van 
subsidies gepaard met het invullen van formulieren. Je;gaat deel uitmaken van de sponsorcommissie, die;eenmaal 
per maand een vergadering heeft van ongeveer een uur.;Belangstelling of wil je meer informatie?Neem dan 
contact op met Peter Cras mailto:petercras@bestion.nl petercras@bestion.nl;telefoon;06 50655556. 
 ; 
 Een"http://www.avgm.nl/index.php?pagina=  nieuw;overzicht van andere actuele vacatures, waarvoor dringend 
vrijwilligers gezocht vind je op de website  
 ; 
 Heb je vragen over vrijwilligerswerk of lijkt het je leuk iets te doen wat je niet in de vacaturelijst terugvindt? Neem 
dan contact op met 
 Marleen Smulders, vrijwilligerscoördinator 
 mailto:vrijwilligers@avgm.nl vrijwilligers@avgm.nl 
 0499-390298 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 57  
 

Onderwerp: di-GMer april  
 
 

di-GMer april  
 

Het clubblad is weer uit. Lees over de ervaringen in Barcelona, de eerste Roze Loop van GM en nog veel meer. 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/dinsdag 10.00(1).pdf Nieuwsgierig? Klik hier... 
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Uitgave: 58  
 

Onderwerp: di-GMer april  
 
Het clubblad is weer uit  
 

di-GMer april  
 

Het clubblad is weer uit. Lees over de ervaringen in Barcelona, de eerste Roze Loop van GM en nog eel meer. 
Nieuwsgierig? "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/dinsdag 10.00.pdf Klik hier... 
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Onderwerp: Heilige Eikloop  
 
 
Heilige Eikloop 2010  
 

Op naar de Heilige Eik  
 

Zondagmorgen 30 mei 2010;Heilige Eikloop 
; 
Atletiekvereniging Generaal Michaelis organiseert weer de jaarlijkse gezelligheidsloop naar de Heilige Eik. De 
deelname staat open voor iedereen. Hierdoor krijg je de gelegenheid om familieleden en kennissen als 
introduc&eacute; aan deze gezellig&shy;heidsloop te laten deelnemen. 
Ook is het mogelijk om fietsend of (nordic) wandelend naar de Hei&shy;lige Eik te gaan. 
Bij de Heilige Eik is er gelegenheid tot biechten of een kaarsje op te steken. 
; 
De (hard)lopers vertrekken vanaf;9.45 uur. De afstand;D'n Opstap - Heilige Eik bedraagt 9,6 kilometer. Voor 
degenen die ook terug lopen bedraagt de totale afstand 20 kilometer. 
Onderweg zijn er drie verzorgingsposten; Mie Koeksebrug - H. Eik ; Paters Monfortanen. 
Er worden groepen gevormd uit de bestaande loopgroepen. 
; 
Voor de fietsgroep wordt in overleg de vertrektijd en de route vastgesteld. De wandelaars,;gewoon en nordic, 
vertrekken om 8 uur ( heen en terug ) of om 9.30 uur ( alleen heen ). 
; 
Bij de Heilige Eik staat vervoer gereed om degenen, die zich daarvoor opgeven hebben terug te brengen naar;D'n 
Opstap. Kosten voor vervoer euro; 2,00 per persoon. 
; 
 Brunch  
Tussen twaalf uur en twee uur verwachten wij iedereen terug en zal er van de brunch genoten kunnen worden. De 
kosten hiervoor bedragen euro; 8,00 per persoon. Te voldoen via eenmalige machtiging aan de achterzijde van dit 
inschrijfformulier. 
; 
De H. Eikloop is een recreatieve loop en geen wedstrijd, de diverse groepen zullen ook als groep de tourloop 
volbrengen. 
; 
Achterkant invullen en voor 23 mei inleveren in de brievenbus bij de kleedkamers in d;n Opstap. 
;  
; 
Dit jaar proberen we het vervoer van de H. Eik terug naar het clubhuis weer zelf te regelen. 
Wie kan met eigen auto, om 11.30uur, enkele lopers of wandelaars terugbrengen? 
De chauffeur die zich aanbiedt en enkele GMers mee terugbrengt mag als tegenprestatie gratis  
meebrunchen.  
Graag aanmelden bij Anton Verkooijen tel 330365 of mailto:ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl 
ajgverkooijen@onsbrabantnet.nl. 
; 
; 
neemt deel aan de H. Eikloop op zondag 30 mei 2010 
; 
; 
0 alleen heen  0 heen en terug 
0 wandeltocht heen;; 0 wandeltocht heen en terug 
0 nordic wandelend heen  0 nordic wandelend heen en terug 
0 fietstocht 
0 brunch euro; 8,00;; 0 vervoer;euro; 2,00 
; 
; 
  
            Incasso bedrag 
  
            Automatische incassering van het volgende bank-/gironummer 
  
            Ten name van. Juiste naam en voorletters 
  
            Plaats 
  
            Telefoonnummer 
  

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

22 

              
            <td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: #d4d0c8; 
PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 3.5pt; 
WIDTH: 230.3pt; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-
RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="307  
  
            Euro &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. 
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Uitgave: 60  
 

Onderwerp: nieuws wk poule  
 
AVGM WK-Poule  
 

Doe mee met de WK-poule van AVGM  
 

WK Zuid-afrika 
 11 juni ; 11 juli 2010 
AVGM WK Poule 
Doo mee aan de AVGM WK Poule en win leuke geldprijzen! 
 Hoe doe je mee? 
In het clubhuis en op de site vind je WK Poule formulieren. Vul hierop jouw naam en emailadres in en vervolgens 
vul je jouw verwachte eindstanden. Ook worden er nog wat andere vragen gesteld die je moet beantwoorden. Op 
de achterkant van het formulier geef je vervolgens aan wie jij denkt dat doorgaan naar de beste zestien, de beste 
acht, de beste vier en tenslotte wie de winnaar en nummer 2 wordt. 
  Stop jouw formulier samen met 5 euro in een enveloppe en geef het af aan Brigitte, IJsbrand of Edwin (Vlamstraat 
22 / Jacob van Wassenaerstraat 13) of doe het in de doorzichtige brievenbus naast de herenkleedkamer in het 
clubgebouw. 
   Wat zijn de prijzen?  
  Er zijn diverse prijzen. Natuurlijk voor degenen die alles het beste hebben voorspeld maar ook voor hen die de 
vragen het beste heeft beantwoord. Hoe hoog de prijzen zijn is afhankelijk van het aantal deelnemers maar er gaat 
80 procent van het geld wat er binnenkomt in de prijzenpot. De overige 20 procent wordt besteed aan de 
prijzenavond op 16 juli!. Bij de start van de WK zullen de prijzen op de site vermeld worden!  
   Wie kunnen er mee doen?  
  Alle AVGM leden en hun familie/vrienden. 
   Wanneer is de uitslag?  
  Die zal zijn op vrijdag 16 juli. Op deze avond maken wij alle prijswinnaars bekend. Mensen die deze avond er niet 
bij kunnen zijn en een prijs winnen, krijgen deze natuurlijk achteraf! 
   Vragen?   Stel ze aan Brigitte, Edwin of IJsbrand of aan nac@uitdagers.nl 
; 
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Onderwerp: Oranjekoorts  
 
Leuke actie van onze sponsor Get Running  
 

Leuke actie alleen voor GM leden  
 

Vrijdagavond 4 juni aanstaande,;koopavond bij Get Running van 18.00 uur tot 21.00 uur. 
15% korting voor GM leden op alle artikelen en een GRATIS Oranje loopshirt;twv 29,95 ( zolang de voorraad strekt 
). 
Kom dus allemaal op vrijdagavond naar de Lardinoisstraat 9 in Eindhoven, tegenover het Beursgebouw. 
; 
 
 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

23 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 62  
 

Onderwerp: Parcoursbewaking Marathon Einhoven  
 
Wegafzetters en Verkeersregelaars Gezocht  
 

Marathon Eindhoven 10-10-2010  
 

 
            Op zondag 10 oktober 2010 wordt weer de jaarlijkse Marathon van Eindhoven gehouden. De organisatie 
van de Marathon doet ook dit jaar weer een beroep op vrijwilligers, voor het bezetten van verzorgingsposten, 
kruispunten (verkeersregelaars en wegafzetters, etc.) 
            Zoals ook andere jaren gebeurt, levert ook dit jaar onze atletiekvereniging weer massaal steun aan de 
marathon Eindhoven. Onder andere door het leveren van Verkeersregelaars en Wegafzetters. 
  
            Iedere vrijwilliger krijgt van de organisatie een mooi T-shirt en een lunchpakket. Voor koffie en thee wordt 
ook gezorgd. 
  
            Verkeersregelaars en Wegafzetters kunnen zich via onderstaand formulier bij ondergetekende aanmelden 
via parcoursbewaking@avgm.nl 
            Een aantal Verkeersregelaars heeft een schrijven gehad van de organisatie Marathon Eindhoven, met het 
verzoek om zich bij hen op te geven. U wordt dringend verzocht dat niette doen, maar via GM aan te melden.  
            Onze atletiekvereniging krijgt namelijk voor iedere geleverde Verkeersregelaar en Wegafzetter een 
financi&euml;le vergoeding. 
  
            Nogmaals wordt een ieder dringend verzocht om zich niet rechtstreeks aan te melden bij de Stichting 
Marathon Eindhoven. 
  
            Let wel het gaat hier niet om bezetting van de GM drankpost.;Vrijwilligers daarvoor wordt;verzocht om 
contact op te nemen met Henk van de Einden. Zij kunnen dat doen via  \\\ hvdeinden@gmail.com ;of via zijn 
telefoonnummer  
            0499 - 39.57.34 / 06 - 13.82.14.15 
  
            Mocht u voorkeur hebben voor een bepaalde locatie (kruispunt); en evt. met wie;samen, dan kunt u dat ook 
bij de opgave vermelden. 
 ; 
            Mocht u nog vragen hebben, dan svp  ;&oacute;r;7 juni 2010 contact opnemen met ondergetekende. 
  
            Vriendelijke groeten,  
  
            Anton Kon,lid atletiekver. Generaal Michaelis uit Best,Tijdelijk coördinator inzet Verkeersregelaars en 
Wegafzetters,GSM. 06 - 11.36.82.25 
              
 
Ik meld me aan voor de Marathon van Eindhoven 10-10-10 als:;  
; 
Verkeersregelaar 
Wegafzetter 
; 
Achternaam; 
Voorvoegsels;; 
Voornaam;  
man / vrouw 
Straat en huisnummer 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoonnummer (dit is alleen voor intern gebruik GM) 
Geboortedatum 
emailadres (dit is alleen voor intern gebruik GM) 
; 
Wegafzetter / Verkeersregelaar 
Eventuele voorkeurslocatie: 
Voorkeur met wie samen: 

http://avgm.evenkijken.eu/
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 63  
 

Onderwerp: di-GMer  
 
Lees hem nu  
 

de nieuwe di-GMer staat voor u klaar  
 

Lees hem meteen "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - diGm-er juni 2010.pdf", of later op 
de site. 
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Onderwerp: di-GMer  
 
Van de rubriek welkom aan de nieuwe leden is een gedeelte weggevallen in de laatste di-GMer, dus hier alsnog 
een volledig welkom  
 

Welkom aan onze nieuwe leden  
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Onderwerp: Nieuws  
 
Jeu de Boules en WK Poule  
 

laatste nieuws  
 

 Aanstaande vrijdag 16 juli begint om 19:00 uur een gezellige Jeu de Boules avond. Je bent welkom in d;un Opstap 
waar de koffie en de thee klaar staat. Daar zullen Bram en Ria jullie opwachten om uitleg te geven en de avond te 
begeleiden.  
 ;  
 Als je mee wilt doen kun je een mailtje sturen aan mailto:nac@uitdagers.nl nac@uitdagers.nl.  
 ;  
 Na de Jeu de Boules avond kleurt de kantine oranje omdat dan het feestje van onze helden gevierd wordt en de 
uitslag van de WK poule bekend wordt gemaakt. Genoeg redenen dus om een gezellige avond door te brengen in 
d;n Opstap!!!!  
 ;  
 ;  
 Het NAC  
 ;  
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Onderwerp: Clubblad juli  
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di-GMer juli  
 

di-GMer juli  
 

Het clubblad van juli is weer uit. Deze maand boordevol, met o.a. tips voor trainen met warm 
weer en enthousiaste verhalen van enkele van onze leden. Nieuwsgierig? 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/di-GMer juli 2010.pdf klik hier 
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Onderwerp: diGm-er september  
 
Het nieuwe clubblad staat weer klaar  
 

diGM-er september 2010  
 

De nieuwe diGM-er kunt u "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - di-Gmer september 
2010.pdf" lezen. 
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Onderwerp: Sponsorloterij  
 
Verzoek aan alle leden  
 

Wie helpt??  
 

  VRAGEN AAN ALLE LEDEN!!!!!!!  
  ;  
  Elke club heeft altijd wel behoefte aan extra financi&euml;n. Zo ook AVGM. Nu is het morgelijk om in 
samenwerking met de Sponsorloterij daarvoor te gaan zorgen. Hiervoor gaan we proberen een belavond te 
houden. Het is die avond de bedoeling om zoveel mogelijk loten te verkopen. Van elke lot dat verkocht wordt krijgt 
AVGM de helft.   
  ;  
  Inmiddels is bekend dat er een belavond zal zijn in de week van 18 ; 24 oktober. Inmiddels hebben er al 2 
mensen zich opgegeven. Peter Cras en Frank Coppelmans. Wij zoeken nu mensen die hun gaan helpen!  
  ;  
  Twee vragen:  
  ;  
  WIJ ZOEKEN NOG BELLERS VOOR DIE AVOND. ALS JE EEN AVONDJE MEE WILT BELLEN, LAAT DIE DAN 
WETEN DOOR EEN MAILTJE AAN mailto:NAC@UITDAGERS.NL NAC@UITDAGERS.NL TE STUREN!!!  
  WIJ ZOEKEN MENSEN DIE LID WILLEN WORDEN VAN DE SPONSORLOTERIJ. ALS JE DAT WIL, LAAT DIT 
DAN WETEN VIA EEN MAILTJE AAN NAC@UITDAGERS.NL. JE ZULT DAN DIE AVOND GEBELD WORDEN 
DOOR IEMAND VAN AVGM.  
  ;  
  Hartelijk dank alvast voor jullie reacties,  
  ;  
  Brigitte, Edwin en IJsbrand  
  ;  
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Onderwerp: uitloting obligaties 2010  
 
Uitslag uitloting  
 
 

Uitloting Obligaties 2008-2017. 
Voor 2010 is groep 9 uitgeloot 
De premies groot 15,- euro zijn gevallen op de nummers 11, 25 en 27 
Tegen afgifte van uw obligatie (50 euro per stuk) kunt u deze, samen met de eventuele premie, verzilveren bij de 
penningmeester: 
Arjo vd Kerkhof, tel 399342, ( mailto:administratiekantoor@denationale.com\ 
administratiekantoor@denationale.com) 
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Onderwerp: De Broos van Erp Cross Competitie 2010/2011  
 
Op 31 oktober gaan we van start met de Broos van Erp Cross Competitie. Wij zouden het leuk vinden als alle GM 
ers meedoen aan de Broos van Erp Cross Competitie daarom gaan we weer proberen ervoor te zorgen dat als je 
aan 3 crossen hebt meegedaan je weer  
 

Data en inschrijfformulier.  
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Onderwerp: Herinnering  
 
Kom je ook veurpreuven?  
 

Geef je snel op!  
 

HERINNERING VEURPREUVEN 12 NOVEMBER HERINNERING VEURPREUVEN 12 NOVEMBER 
HERINNERING VEURPREUVEN 12 NOVEMBER HERINNERING VEURPREUVEN 12 NOVEMBER 
HERINNERING VEURPREUVEN 12 NOVEMBER  
; 
; 
In d;n Opstap zal op vrijdag 12 november het VEURPREUVEN plaatsvinden. Een gezellig feest waar het thema de 
komende feestdagen zijn! Gewoon alvast even een voorproefje van wat de wintermaanden ons gaat brengen.  
; 
Zij die op de Vrijwilligersavond waren, weten al dat er een optreden van tonproater Wichard de Benis zal zijn en 
daar zal het niet bij blijven. En het blijft niet bij Carnaval. Ook de andere feesten zullen voorbij komen!  
; 
Heb je zin in een gezellige avond? Zorg dan dat je er bij bent op 12 november. De koffie is heet, het bier koud en 
voor de entreeprijs hoef je het niet te laten. Voor 3 euro ben je er bij. Maar dan zorgen wij ook voor een leuke 
avond. 
; 
Wat wij willen is in ieder geval een opkomst van minimaal 40 mensen.  
; 
  Geef je dus snel op als je er bij wilt zijn want anders kan de avond niet doorgaan!  
; 
  De inschrijfdatum eindigt 21 oktober. Dan zal bekend worden gemaakt of de avond doorgaat!  
  ;  
  Mail naar mailto:nac@uitdagers.nl nac@uitdagers.nl als je er bij wilt zijn!  
; 
Wij hopen op een hele gezellige avond en op een grote opkomst! 
; 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
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; 
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Onderwerp: Reanimatie cursus 20 november  
 
Laatste kans om dit jaar bij GM de reanimatie cursus te volgen.  
 

Reanimeren van levensbelang  
 

Op zaterdag 20 november 2010;zal Huub Oomes weer reanimatiecursussen verzorgen voor de trainers en leden 
van GM. 
; 
Programma; 12.00 - 14.00 uur: Cursus;1. Bestemd voor trainers en leden die al eerder een reanimatiecursus 
hebben gevolgd en hun kennis en vaardigheden op peil willen houden door middel van een jaarlijkse 
herhalingscursus.;14.30 - 17.00 uur: Cursus 2. Bestemd voor trainers en leden die nog niet eerder een 
reanimatiecursus hebben gevolg. In deze cursus wordt de basale reanimatie en het gebruik van;de AED 
behandeld. 
In beide groepen kunnen maximaal 20 leden worden geplaatst. Trainers zijn al eerder uitgenodigd en geplaatst; 
overige leden kunnen zich voor 5 november aanmelden via  \\\ petulavandijck@gmail.com; Plaatsing geschiedt op 
volgorde van aanmelding. Houd er rekening mee dat de reanimatiecursus vanaf heden nog maar 
&eacute;&eacute;n keer in november zal worden gegeven. Naar verwachting zal de herhalingscursus snel 
volstromen, dus wees er snel bij! 
; 
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Onderwerp: Nieuws  
 
Goed nieuws  
 

Het veurpreuven gaat door  
 

12 NOVEMBER: VEURPREUVEN GAAT DOOR!!!!!!! 
; 
; 
Hoewel we nog niet aan de 40 aanmeldingen komen hebben we in ieder geval genoeg aanmeldingen om te 
kunnen zeggen! HET VEURPREUVEN GAAT DOOR!!! In d;n Opstap zal op vrijdag 12 november het 
VEURPREUVEN plaatsvinden. Een gezellig feest waar het thema de komende feestdagen zijn! Gewoon alvast 
even een voorproefje van wat de wintermaanden ons gaat brengen. Een onderdeel hebben we al verklapt; Wichard 
de Benis zal er bij zijn en een veurpreufje geven van het tonproaten!!!!! 
; 
We willen dus nog ieders aanmelding! Heb je zin in een gezellige avond? Zorg dan dat je er bij bent op 12 
november. De koffie is heet, het bier koud en voor de entreeprijs hoef je het niet te laten. Voor 3 euro ben je er bij. 
Maar dan zorgen wij ook voor een leuke avond. 
; 
  Mail naar mailto:nac@uitdagers.nl nac@uitdagers.nl als je er bij wilt zijn!  
; 
Wij hopen op een hele gezellige avond en op een grote opkomst! 
; 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
; 
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Nieuwsbrief algemeen  
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Onderwerp: Financieel verslag 2009, jaarverslag WOC 2009  
 
Het financieel verslag over 2009, de begroting voor 2010 en het jaarverslag van de WOC zijn beschikbaar.  
 

nagekomen jaarverslagen  
 

De kascontrolecommissie heeft de financiele stukken over 2009 goedgekeurd. Deze zijn nu;beschikbaar voor de 
leden.Het nagekomen verslag van de WOC is ook beschikbaar.Op verzoek zijn de energiekosten berekend.Klik op 
onderstaande links voor on line inzage (als de link niet werkt, kopieer de tekst dan boven in uw web-browser) 
Jaarverslag WOC: 
Financieel Jaarverslag:; 
; 
Energiekosten:; 
;Namens het bestuur,  
Jan Meesters, secretaris. 
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Onderwerp: Jaarverslagen met werkende links  
 
 
De jaarverslagen uit nieuwsbrief 74 met werkende links.  
 

Nagekomen jaarverslagen.  
 

; 
Onderstaande links verwijzen naar de nagekomen jaarverslagen van 2009. 
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Onderwerp: di-GMer November  
 
Er is weer een nieuw clubblad uit.  
 

di-GMer november  
 

Er is weer een nieuw;clubblad uit waarin veel te lezen staat over de;ervaringen bij de marathon van Eindhoven. 
Meteen lezen?  
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Onderwerp: di-GMer  
 
Een nieuw clubblad is uit.  
 

di-GMer november  
 

Het nieuwe clubblad maar nu met link. 
<a target=\"_blank\" href=\"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/di-GMer nov 2010(2).pdf\ Lees over de 
ervaringen van de marathon in Eindhoven. 
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Onderwerp: Meld je aan  
 
12 NOVEMBER: LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN VOOR VEURPREUVEN!!!!!!! 
  
 

Feest - feest - feest  
 

Aanstaande vrijdag gaan we een gezellige avond beleven als we gaan VEURPREUVEN wat er ons in de komende 
maanden te wachten staat!!! In d;n Opstap zal op vrijdag een gezellig feest plaatsvinden waar het thema de 
komende feestdagen zijn! Gewoon alvast even een voorproefje van wat de wintermaanden ons gaat brengen. Een 
onderdeel hebben we al verklapt; o.a. Wichard de Benis zal er bij zijn en een veurpreufje geven van het 
tonproaten!!!!! 
; 
We willen dus nog ieders aanmelding! Heb je zin in een gezellige avond? Zorg dan dat je er bij bent op 12 
november. De koffie is heet, het bier koud en voor de entreeprijs hoef je het niet te laten. Voor 3 euro ben je er bij. 
Maar dan zorgen wij ook voor een leuke avond. 
; 
  Mail naar mailto:nac@uitdagers.nl none nac@uitdagers.nl als je er bij wilt zijn!  
; 
Wij hopen op een hele gezellige avond en op een grote opkomst! 
; 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
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Onderwerp: Nieuws  
 
Nieuwjaarstraining/borrel op 2 januari 2011  
 

Geef je nu op  
 

We gaan weer een heerlijke feestmaand tegemoet met als klapstuk (letterlijk en figuurlijk) Oud en Nieuwjaar. En 
vanaf 1 januari willen we de mensen in onze omgeving natuurlijk weer alle goeds wensen voor het nieuwe jaar. 
 ; 
 Voor iedereen die zijn of haar sportvrienden van AVGM een sportief, mooi en gelukkig 2011 wil wensen houden 
wij een Nieuwjaarborrel op zondag 2 januari in d;n Opstap. Deze middag zal d;un Opstap open zijn van twee uur ;s 
middags tot en met vijf uur. En natuurlijk zullen de oliebollen die middag vers gemaakt worden! 
 ; 
 Voorafgaand aan deze middag heeft iedereen de mogelijkheid om het nieuwe jaar sportief te beginnen door aan 
de Nieuwjaarstraining mee te doen. Er zal een wandeltraining, een nordic-walking training en diverse 
looptrainingen zijn. Diverse trainers hebben inmiddels aangegeven dit te willen organiseren. 
 ; 
 Natuurlijk kan iedereen vrij inlopen maar om enig idee te hebben van het aantal mensen die we die middag 
kunnen verwachten zouden we het heel prettig vinden als we een mailtje mogen ontvangen waarin staat of je die 
middag aanwezig zult zijn (eventueel met partner) en of er aan een training wordt deelgenomen (en zo ja, welke 
training). Een mailtje kan gestuurd worden aan  ; 
 Wij wensen iedereen een heerlijke decembermaand en graag tot 2 januari 
 ; 
 Brigitte, Edwin en IJsbrand 
; 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

30 

 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 82  
 

Onderwerp: ED Glazen Huis Loop, Serious Request  
 
Oproep  
 

Glazen Huis  
 

Wandelen en lopen voor het goede doel 
ED Glazen Huis Loop, Serious Request 
; 
Jij doet toch ook mee als AVGM;er om Radio 3FM te steunen in hun geldinzamelingsactie voor kinderen die 
slachtoffer zijn van HIV en AIDS? Dat kan door een sportieve en financi&euml;le bijdrage! 
; 
; 
Wie 
Wandelaars en lopers van GM. 
; 
Wat 
Een loop van 5 km door de binnenstad van Eindhoven die langs het Glazen Huis gaat.  
Start- en eindpunt is bij het Klokgebouw op Strijp S. 
; 
Wanneer 
Zondag 19 december 2010 om 10.30 uur. 
; 
Kosten 
Kinderen tot en met 13 jaar betalen euro;3,50. Deelnemers van 14 jaar en ouder betalen euro;7,50. 
Dit geld komt geheel ten bate van het goede doel. 
; 
Extra sponsoring 
Zoek zelf sponsors die jouw loop financieel willen ondersteunen.  
; 
Actiepunten 
&middot Extra sponsorgeld werven bij familie, vrienden, collega;s, enz. 
&middot Extra deelnemers werven bij familie, vrienden, collega;s, enz. 
&middot Individueel inschrijven via internet: ed.nl/glazenhuis. (inschrijven.nl) 
Tijdens de inschrijfprocedure kan je aangeven hoeveel extra gesponsord wordt.  
Dus ga eerst werven en dan inschrijven.  
Inschrijven via internet kan tot en met 15 december. 
; 
&middot Als je meedoet stuur dan ook een mail naar ondergetekenden (mailadres onderaan). Geef hierin aan 
hoeveel extra sponsorgeld en deelnemers je eventueel hebt geworven. En ook of je wil carpoolen en of je een auto 
beschikbaar hebt.  
&middot Op zondag 19 december 2010:Verzamelenom 9.15 uur bij d;n Opstap om te carpoolen naar Eindhoven.  
; 
We gaan kijken of we de loop gezamenlijk in een of twee groepen kunnen doen. 
; 
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op via de mail. 
; 
Met sportieve groeten, 
; 
Carla en Ren&eacute; Uijthoven 
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Onderwerp: Speciale kennismakingskortingen voor alle GM-leden  
 
Vanaf heden hebben wij een nieuwe sponsor!  
 

Runnersworld nieuwe sponsor GM !!!  
 

Runnersworld Eindhoven, de hardloopspeciaalzaak gevestigd op de Willemstraat 2 in Eindhoven is vanaf heden 
onze nieuwe clubsponsor! 
Normaal gesproken krijg je als lid van een atletiekvereniging 10% korting bij aankoop van hardloopartikelen bij je 
sponsor maar als kennismaking krijgt elke GMer tot de Kerst maar liefst20% korting op alle hardloopartikelen. Dus 
heb je nog nieuwe;schoenen, die warme winterbroek of dat windjack nodig? Op naar Runnersworld in de 
Willemstraat 2 in Eindhoven en maak kennis met de eigenaar Roland Hollanders, Joop Broeders en onze eigen 
good old Mirjam Verhagen. Ook voor de wandelaars ligt er een aantrekkelijk assortiment;wandelschoenen te 
wachten. 
; 
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Onderwerp: Sponsor actie Runnersworld!  
 
Runnerworld Kerstaanbieding  
 

Tot 25 december 20% korting op alle loopartikelen  
 

Tot de Kerst krijgen alle GMers 20% korting op alle hardloopartikelenvan onze nieuwe clubsponsor. Ook;de 
wandelaars krijgen 20% korting op hun wandelschoenen en ook op;de Polar apparatuur krijg je 20% korting. Kom 
eens kijken naar het zeer uitgebreide assortiment van de hardloopspeciaalzaak op de Willemstraat 2 in Eindhoven. 
Dus voor je cadeau;onder de Kerstboom, voor;die warme hardloopbroek, die nieuwe schoenen voor de cross of 
voor op de weg, voor die warme onderkleding, dat regenjack en vele andere hardloopartikelen;;op naar 
Runnersworld! 
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Onderwerp: Nieuwe di-GMer  
 
Vol nieuws-weetjes-en andere leuke dingen  
 

Lees hem snel  
 

De nieuwe di-GMer staat weer voor jullie klaar. Met uiteraard een uitnodiging voor de 
nieuwjaarstraining/borrel/oliebollen eten op 2 januari. Je kunt je vanaf nu aanmelden.  
Ook wordt er een nieuwe wandelgroep opgezet die gaat trainen voor de Vierdaagse in Nijmegen. Iedereen kan 
meedoen. Hoe? Lees snel verder. 
Om meteen naar het clubblad te gaan klik "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - di-Gmer 
december 2010.pdf". 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 86  
 

Onderwerp: nieuwjaarstraining/borrel  
 
Doe mee!  
 

Zondag 2 januari 2011  
 

 FONT-FAMILY: Geek a byte; COLOR: #00b0f0;  26pt Nieuwjaarstraining/Borrel 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

32 

; 
Aanstaande zondag 2 januari zijn er een aantal nieuwsjaarstrainingen gepland. Wil je hier aan 
meedoen, geef dat dan even door aan mailto:nac@uitdagers.nl nac@uitdagers.nl of jouw 
trainer. 
; 
De aanvangstijd voor alle trainingen is kwart over 12! 
Loopgroepen:; start bij het Clubhuis (trainers zijn Rene, Norbert en Patrick) 
Wandelgroep:; start bij het Clubhuis (trainer is Pieter) 
Nordic Walkinggroep: trainer is Kathinka, beginlocatie krijg je als je een mailtje stuurt aan 
mailto:kathinkavandijk@onsbrabantnet.nl kathinkavandijk@onsbrabantnet.nl. 
; 
Om 14:00 uur begint de Nieuwjaarsborrel! Behalve degenen die mee hebben gedaan aan een training is natuurlijk 
iedereen van harte welkom. 
; 
Heb een fantastische jaarwisseling 
; 
Brigitte, Edwin en IJsbrand 
; 
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Onderwerp: Glazen Huis  
 
GM-ers brengen geld bij elkaar voor Glazen Huis  
 

Bijzondere actie jeugdlid Hidde Stek  
 

  
 Vorige week vrijdag is de actie Serious Request be&euml;indigd en is er een recordbedrag van ruim   7,1 miljoen 
euroopgebracht. Een van de acties om geld te werven was de   ED Glazen Huis Loopop zondag 19 december. Na 
een oproep via de <st1:personname>nieuwsbrief</st1:personname> van GM hebben zich 33 mensen van binnen 
en buiten de vereniging aangemeld. Hiervan hebben 12 mensen de afstand van 5 km gelopen en de andere 21 
hebben gewandeld. Bij elkaar is er door deze enthousiaste groep lopers en wandelaars een bedrag van ruim   270 
euroopgebracht, bestaande uit inschrijfgelden en extra donaties en sponsoring.  
 ; 
 De ED Glazen Huis Loop ging van start in het Klokgebouw aan de Beukenlaan. Het parcours ging naar de markt 
langs het Glazen Huis en weer terug naar het startpunt. Er deden bijna 4000 mensen mee en zij hebben bij elkaar   
38.000 euroopgebracht.  
 ; 
 Hidde Stek (9 jaar) verdient een bijzondere vermelding. Hij heeft naar aanleiding van de oproep sponsorgeld 
geworven binnen de eigen familie- en vriendenkring. Hij heeft maar liefst   42 eurobinnengehaald! Samen met zijn 
moeder is hij naar het Glazen Huis gewandeld en heeft de enveloppe met het geld in de brievenbus gedaan. Hidde 
heeft het volgende nummer aangevraagd: <em style=\"mso-bidi-font-style: \ Pitbull ; I Know You Want Me . 
 Petje af voor deze volhouder! 
 ; 
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Onderwerp: Nieuwjaarsborrel  
 
Vanmiddag nieuwjaarstraining en -borrel  
 

Kom allemaal  
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Onderwerp: Sponsorcontract AVGM & Runnersworld getekend.  
 
 
Jos de Kooning en Roland Hollanders van Runnersworld tekenen contract. 
  
 
 

 Rond de Kerst bracht onze voorzitter Jos de Kooning een bezoek aan Runnersworld Eindhoven,  
 de hardloopspeciaalzaak  in de Willemstraat 2 in Eindhoven. Het;sponsorcontract werd ondertekend 
 en handen werden geschud.  
  
 Runnersworld is de komende 3 jaar;hoofdsponsor van  onze vereniging.  
 Er is een zeer ruim assortiment aan hardloopschoenen, hardloopkleding en  wandelschoenen.  
  
 Leden krijgen deskundig advies, op de loopband met camera wordt een loopanalyse  gemaakt en zo  
 worden de juiste schoenen aangemeten.; 
 Je;krijgt als lid van AVGM;10% korting op alle hardloop-  en wandelartikelen.  
 Bovendien krijgt onze club euro; 10,- voor elk verkocht paar schoenen.  
  
 Parkeren kun je dichtbij op het Wilhelminaplein. 
 Wij hopen op een vruchtbare samenwerking. 
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Onderwerp: Vacatures  
 
Hieronder een overzicht van de meest dringende vacatures bij onze vereniging per januari 2011.  
Wil je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger, maar er staat hier geen vacature bij die bij je past? Neem dan 
contact op met de vrijwilligerscoÃ¶rdinato  
 

Vier nieuwe vacatures  
 

 Geluidsman (of ;vrouw) Waar we naar op zoek zijn, is iemand die het leuk vindt om met geluidsapparatuur om te 
gaan. Het is dus niet nodig dat je echt een opleiding in die richting hebt genoten. Belangrijk is dat je er bij 
wedstrijden voor zorgt, dat de apparatuur in orde is. iter vergt dat niet veel extra inspanning, omdat de meeste 
wedstrijden op de baan worden gehouden, maar twee keer per jaar (bij de Joe Mann bosloop en bij de GBB-loop) 
moet je ook de installatie buiten de baan installeren. Onze huidige geluidsman Martin Nijkamp zal je alle 
bijzonderheden leren en je terzijde staan totdat je het helemaal in je vingers hebt. Belangstelling of wil je meer 
informatie? Neem dan contact op met Martin Nijkamp  mailto:materiaal@avgm.nl\  materiaal@avgm.nl ;telefoon  
06-15314371 of  ;Marleen Smulders  mailto:vrijwilligers@avgm.nl\  vrijwilligers@avgm.nl telefoon 0499-390298. 
 Toezichthouder (;s nachts) bij de Kermismeerkampen Tijdens de Kermismeerkampen (1 eweekend juli) kamperen 
er deelnemers op het terrein. Dat betekent dat er ook ;s avonds en ;s nachts toezicht moet zijn. Hiervoor zoeken 
wij twee vrijwilligers;die zullen fungeren als aanspreekpunt voor eventuele vragen. Daarnaast zorg je ervoor, dat de 
poort op tijd gesloten wordt, dat het rustige deel van het terrein ook echt rustig is en je neemt maatregelen wanneer 
er zich ongeregeldheden mochten voordoen. Je kunt je bed opslaan in het clubhuis. Voorwaarde is natuurlijk wel, 
dat je enig overwicht hebt en je niet meteen uit het veld laat slaan bij een confrontatie. Lijkt het je wel wat of wil je 
nog meer informatie?Neem dan contact op met Adri Raaimakers  mailto:amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl\  
amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl  telefoon 399464. 
 Coördinator NACB Naast atletiek komen er bij onze vereniging nog enkele andere activiteiten aan bod, die 
eigenlijk niets met atletiek te maken hebben, de zogenaamde nevenactiviteiten. Hiervoor hebben we een aparte 
commissie, bij de baan noemen we die Neven Activiteiten Commissie Baan (NACB). Deze commissie verzorgt 
onder meer het kampweekend, zwemavond en bingo- en feestavond. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die deze 
activiteiten gaat co&ouml;rdineren. Je hoeft het uiteraard niet allemaal in je eentje te regelen, maar je bent wel de 
persoon die het overzicht houdt en indien nodig initiatieven neemt.Belangstelling of wil je meer informatie?Neem 
dan contact op met Adri Raaimakers  mailto:amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl\  
amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl  telefoon 399464. 
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EHBO-ers Iedereen zal begrijpen dat het bij wedstrijden noodzakelijk is dat er EHBO;ers 
paraat staan. Vaak hoeven ze helemaal niet in actie te komen, maar als dat wel nodig is, zijn 
ze onmisbaar. Gelukkig kunnen we al een beroep doen op een trouw groepje EHBO;ers, maar 
die zijn ook wel eens verhinderd. Daarom zoeken we vrijwilligers die we hiervoor kunnen 
benaderen. Dus: ben je verpleegkundige, BHV;er of een ander soort hulpverlener met EHBO-diploma? Meld dit 
dan a.u.b. bij ons. Hoe meer EHBO;ers bij ons bekend zijn, hoe minder vaak wij je zullen vragen. Je kunt je 
aanmelden bij Adri Raaimakers  mailto:amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl\  amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl  
telefoon 399464 of bij Ben Saris  mailto:bmsaris@onsbrabantnet.nl\  bmsaris@onsbrabantnet.nl  telefoon 329911. 
 Bestaande vacatures 
 Onderhoud Clubgebouw  Het clubgebouw is het centrale punt van onze vereniging en voor veel leden een 
aantrekkelijk plaats om elkaar te ontmoeten. Om dat zo te houden is goed onderhoud uiteraard reuze belangrijk, 
zodat het uitnodigend blijft om binnen te lopen. We zijn dringend op zoek naar enkele vrijwilligers die willen 
meehelpen bij het onderhoud van het gebouw. Je moet dan denken aan schoonhouden van het gebouw en het zo 
nodig verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden.  Belangstelling of wil je meer informatie?Neem dan 
contact op met Bram Flierman  mailto:aflierman@onsbrabantnet.nl\  aflierman@onsbrabantnet.nl telefoon 310203 
 (Assistent)trainer voor de Jeugd Vier avonden per week traint de jeugd. Er zijn veel groepen in alle 
leeftijdscategorie&euml;n, dus er zijn ook veel trainers nodig. Voor enthousiaste mensen, die in staat zijn dat 
enthousiasme op jeugdige atleten over te brengen, is binnen onze vereniging altijd wel een plaats als 
(assistent)trainer. Wanneer je ervaring hebt op het gebied van begeleiden en motiveren van jeugd, is dat natuurlijk 
mooi meegenomen, maar niet perse noodzakelijk. Belangrijker is dat je enthousiast en leuk met kinderen kunt 
omgaan.De vereniging zorgt voor een opleiding, mocht je die nog niet hebben genoten. Belangstelling of wil je 
meer informatie?Neem dan contact op met Adri Raaimakers  mailto:amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl\  
amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl  telefoon 399464. 
 Assistent trainer Schoolatletiek 2x per jaar, in maart/april en september/oktober, organiseert GM op 6 
woensdagmiddagen schoolatletiek voor kinderen van groep 3 van de basisscholen van Best. Deze kinderen 
kunnen dan kennismaken met atletiek. Dat is voor de vereniging natuurlijk zeer belangrijk, want het is een manier 
om kinderen enthousiast te maken voor deze sport. Adri Raaimakers verzorgt deze middagen, maar hij is op zoek 
naar een atleet, die hem daarbij wil assisteren. Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en ze enthousiast te 
maken voor atletiek? Dan is dit iets voor jou.Belangstelling of wil je meer informatie?Neem dan contact op met Adri 
Raaimakers  mailto:amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl\  amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl  telefoon 399464. 
 Juryleden Gelukkig kunnen we bij wedstrijden een beroep doen op een groot aantal enthousiaste (ouders van) 
leden die als jurylid willen optreden. Maar niet iedereen kan altijd en bij een evenement als bijvoorbeeld de 
Kermismeerkampen hebben we ontzettend veel juryleden nodig. Daarom zoeken we doorlopend vrijwilligers, die 
opgeleid willen worden tot jurylid. Die opleiding;(vier dagdelen ) is nodig omdat het vaak om offici&euml;le 
wedstrijden gaat. Als je een diploma hebt, kun je meehelpen. De tijd die je er in steekt is te overzien. Je kunt zelf 
aangeven welke wedstrijden je wilt jureren. Gemiddeld komt dit neer op 3 &aacute; 4 wedstrijden per jaar. 
Juryleden die ambitie hebben om vaker en bij belangrijke wedstrijden te jureren of als starter, microfonist, 
wedstrijdleider of scheidrechter op willen treden kunnen door extra cursussen volop aan hun trekken komen. 
Belangstelling of wil je meer informatie?Neem dan contact op met Ben Saris  mailto:bmsaris@onsbrabantnet.nl\  
bmsaris@onsbrabantnet.nl  telefoon 329911. 
 Sponsor Bingo LoterijWe zoeken;nog een paar personen;die &eacute;&eacute;n middagje acquisitie willen doen. 
Dit kan de club een aardig bedrag opleveren.; Belangstelling of wil je meer informatie?Neem dan contact op met 
Peter Cras  mailto:petercras@bestion.nl\  petercras@bestion.nl;telefoon ;06 50655556. 
 Medewerker Bar Het clubhuis is minimaal vier avonden per week en de zaterdagochtend geopend en op die 
momenten moet er dus bediening zijn. Bovendien vinden er regelmatig evenementen plaats, waarbij ook een 
beroep op vrijwilligers wordt gedaan voor bediening. Gelukkig kunnen we al een beroep doen op een grote groep 
leden die met veel enthousiasme de klanten van een drankje voorzien, maar nieuwe vrijwilligers voor de bar zijn 
altijd welkom. Je kunt vooraf afspraken maken of je een of meerdere keren per maand een vaste avond wilt 
draaien of alleen incidenteel gevraagd wilt worden, bijvoorbeeld bij evenementen of wanneer iemand wegens 
ziekte of vakantie verhinderd is.Belangstelling of wil je meer informatie?Neem dan contact op met Anton Verkooijen   
mailto:anton.verkooijen@hetnet.nl\  anton.verkooijen@hetnet.nl ;telefoon; 330365. 
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Onderwerp: Jaarvergadering 2011  
 
Algemene Ledenvergadering op 25 februari 2011  
 

Jaavergadering 2011  
 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

35 

ALGEMENE LEDENVERGADERING;  
; 
De jaarvergadering staat gepland voor 25 februari 2011 om 20:00 uur. 
De agenda is als volgt: 
; 
1.Opening door de voorzitter 
2.Ingekomen stukken 
3.Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 
4.Jaarverslag 2010 van het bestuur, door de secretaris 
5.Jaarverslagen Commissies 
6.;Jubilarissen 
7.Uitreiking van de bekers 
8.Pauze 
9.Financieel verslag van de penningmeester, inclusief vaststelling van de balans en staat van baten en lasten 
10.Verslag van de kascontrolecommissie 
11.Vaststelling van de contributies 
12.Vaststelling van de begroting voor 2011 
13.;Bestuursverkiezing 
14.Benoeming kascontrolecommissie 
15.<span style=\"FONT:  Times New Roman\  Rondvraag 
16.Sluiting 
; 
BESTUURSWIJZIGINGEN 2011 
; 
Overeenkomstig het rooster van aftreden (zie statuten)  
zullen in 2011 de volgende functies/personen aftreden: 
; 
Penningmeester;; : Arjo van de Kerkhof 
Voorzitter TC Lopen;; : Peter Cras 
; 
De laatste heeft zich herkiesbaar gesteld. 
Voor de functie van penningmeester draagt het bestuur de heer Ties de Vaan voor als kandidaat. 
; 
; 
Tegenkandidaten voor bovengenoemde functies dienen door tenminste drie leden  
te worden voorgedragen. Aanmelden voor 15 februari 2011 bij de secretaris. 
; 
Jan Meesters  
Tel 0499-395030 
e-mail:; mailto:secretaris@avgm.nl\ secretaris@avgm.nl 
; 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 92  
 

Onderwerp: onze clubwinkel actief op onze site!  
 
Steun vanaf nu je club zonder veel te hoeven doen!  
 

www.onzeclubwinkel.nl  
 

Steun vanaf nu je club zonder veel te hoeven doen!; Inkopen doen we allemaal wel eens online. Als je iets gaat 
kopen via internet doe dat dan even via de link op onze site en onze club ontvangt een commissie hiervoor! Via  
http://www.onzeclubwinkel.nl\ www.onzeclubwinkel.nl kun je dan naar verschillende online winkels. Het kost jouw 
niks extra en je komt op dezelfde site ( bijvoorbeeld bol.com ) als wanneer je er direct;naar toe zou gaan. Probeer 
het uit en help gelijk je club. 
Onze voorzitter TCB, Tom Lassing,;deelde zijn eerste ervaringen; Ik ben direct overgestapt van mijn aanbieder van 
gas en licht, wat scheelt me dat?; Bruto scheelt het me zo\'n euro; 100,- per jaar, netto, na aftrek van 
administratiekosten zo\'n;euro; 60,- per jaar en de club krijgt nu euro; 25,- overgemaakt. Dat is het voordeel voor 
GM. Ook kocht ik wat inktcadridges via deze link. Ik was niet alleen veel goedkoper uit dan in de winkel maar ook 
GM krijgt een deel van de gemaakte omzet overgemaakt. Ook dus hier voordeel voor iedereen. 
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Dus; klik eens op het logo op onze home-page;en kijk wat jouw voordeel;is!; Gewoon doen 
dus. 
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Onderwerp: Kortingsweekend  Runnersworld  
 
Prijsvraag Runnersworld  
 

kortingsweekend en prijsvraag voor GM leden  
 

Runnersworld, de hardloopspeciaalzaak en onze hoofdsponsor, gevestigd op de Willemstraat 2 in Eindhoven 
heeft;voor de;GM leden;volgend weekend van 11 en 12 februari speciale kortingen met hieraan gekoppeld een 
leuke prijsvraag. Dit weekend krijgen de GMers 25% korting op de kleding (;uitgezonderd clubkleding ) en kan je 
een reflectie armbandje met ledverlichting kopen voor euro; 5,- in plaats van euro; 14,95.; Let erop, deze speciale 
aanbiedingen gelden alleen volgend weekend, 11 en 12 februari. 
Nu de prijsvraag; 1/ Hoeveel mensen staan er bij Runnersworld maximaal klaar om je te helpen?;2/ Hoeveel paar 
kinderschoenen staan er bij Runnersworld in de winkel? 
Geef je antwoord door per mail aan  mailto:runnersworld.ehv@chello.nl\ runnersworld.ehv@chello.nl; Er zijn 3 
leuke functionele loopprijzen te winnen. De winnaars worden volgend weekend in de winkel bekend gemaakt en 
kunnen hun prijs dan meteen in ontvangst nemen. 
; 
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Onderwerp: Jaarverslagen 2010  
 
De jaarverslagen zijn beschikbaar.  
 

Jaarvergadering 2011  
 

; 
De jaarverslagen, die behandeld worden op de jaarvergadering op 25 februari, liggen ter inzage in de kantine. 
Klik op onderstaande links voor on line inzage. 
; 
Notulen_Jaarverg_2010.pdf\ Notulen jaarvergadering 2010 
Financieel Jaarverslag  
Jaarverslag_secretaris_2010.pdf\ Jaarverslag secretaris 
Jaarverslag_TCBaan_2010.pdf\ Jaarverslag TCBaan 
Jaarverslag_TCLopen_2010.pdf\ Jaarverslag TCLopen 
Jaarverslag TCWandelen_2010.pdf\ Jaarverslag TCWandelen 
Jaarverslag_WOC_2010.pdf\ Jaarverslag WOC  
Jaarverslag_WOC_Materiaal 2010.pdf\ Jaarverslag WOC Materiaal 
Jaarverslag_ClubhuisCommissie_2010.pdf\ Jaarverslag Clubhuiscommissie 
Jaarversllag_sponsorcommissie_2010.pdf\ Jaarverslag Sponsorcommissie 
Jaarverslag_NAC_2010.pdf\ Jaarverslag Nevenactiviteitencommissie 
Jaarverslag_JUCO_ 2010.pdf\ Jaarverslag JUCO 
Jaarverslag_Public_Relations_2010.pdf\ Jaarverslag externe communicatie 
jaarverslag_vertrouwenspersoon_2010.pdf\ Jaarverslag Vertrouwenspersoon. 
; 
Namens het bestuur, 
; 
Jan Meesters. 
; 
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 95  
 

Onderwerp: Samenloop voor Hoop  
 
24 uur samen voor kanker  
 

Samenloop juni 2011  
 

\ Op 18 en 19 juni 2011zal in Best weer de Samenloop voor Hoop plaatsvinden in het centrum rond het plein bij het 
Gemeentehuis. 
\  
\ Ook wij als atletiekvereniging willen hier graag ons steentje bijdragen en met een team meedoen van zeker 25 
personen. 
; 
Teamleden lopen gedurende dit weekeinde 24 uur afwisselend. Daarnaast willen we nog een kraam bemannen.  
Teamleden betalen euro; 15,00, 10 euro inschrijfgeld en 5 euro voor een kaarsenzak. Dit geld komt volledig ten 
goede aan de strijd tegen kanker (het KWF).  
Wil je meer weten? Kijk ook op  http://best.samenloopvoorhoop.nl/\ http://best.samenloopvoorhoop.nl/ 
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Onderwerp: Samenloop voor Hoop  
 
24 uur samen voor kanker  
 

Doe mee!  
 

\ Wil je meedoen en/of wil je teamaanvoerder worden? 
\  
\ Meld je dan snel aan bij Nel van Oort 
\ Tel 0499-398678 of 
\  mailto:nzielschot@hotmail.com\ nzielschot@hotmail.com 
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Onderwerp: Financieel Verslag 2010  
 
Het financieel verslag 2010 en begroting 2011.  
 

Jaavergadering 2011  
 

De jaarverslagen, inclusief het financiele verslag,;voor de jaarvergadering op 25 februari, liggen ter inzage in de 
kantine. 
Namens het bestuur, 
; 
Jan Meesters. 
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Onderwerp: de nieuwe di-GMer van maart  
 
di-GMer  
 

di-GMer maart  
 

"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/maart 32(1).pdf Een nieuw clubblad met veel informatie. Het is een 
dikke uitgave deze keer dus het openen kan even wat tijd nemen. 
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Onderwerp: Verslag Jaarvergadering  
 
 
Mededelingen naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering  
 

Verslag en contributie  
 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2011 is beschikbaar. 
Klik "http://www.avgm.nl/ Notulen_Jaarverg_2011.pdf" voor inzage. 
Klik "http://www.avgm.nl/ " voor de nieuwe contributiebedragen. 
Bij de incasso van de contributies is helaas een fout gemaakt in het bedrag voor Pupillen AB. Er is 95 euro 
geincasseerd in plaats van 105 euro. Binnenkort zal deze fout worden hersteld door 10 euro te incasseren. 
Onze excuses voor het ongemak. 
Namens het bestuur, Jan Meesters, secretaris. 
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Onderwerp: Nieuws  
 
Zaterdag 23 april  
 

Stollenbikken  
 

STOLLENBIKKEN 
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Onderwerp: Nieuws  
 
De nieuwe diGmer is uit  
 

Lees hem nu  
 

Nieuwsgierig naar alle leuke nieuwtjes en artikelen? Klik dan 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - clubblad juni 2011 OK.pdf" 
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Onderwerp: Juli kortingsmaand Runnersworld  
 
Speciale kortingen voor GM leden  
 

Extra korting Runnersworld in juli  
 

Runnersworld, onze hoofdsponsor en de hardloopspeciaalzaak in Eindhoven, gevestigd op de Willemstraat 2 in 
Eindhoven heeft in de maand juli acties;met extra voordeel voor de GM leden. 
Op de kleding krijg je 15% korting, koop je 2 kledingstukken dan krijg je 20% korting en koop je 3 kledingstukken 
dan krijg je 25% korting over het totale aankoopbedrag. Deze actie geldt per persoon ( dus niet bij elkaar optellen 
van meerdere personen ) en artikelen die meetellen zijn; t-shirts, korte broeken, truien lange mouw, lange broeken, 
singlets en windjacks. 
Daarnaast een speciale aanbieding van de hardloopsokken RU 4 van Falke; deze kosten vanaf juli euro; 16,- per 
paar. Koop je 3 paar Falke hardloopsokken dan betaal je slechts euro; 35,- voor deze 3 paar;in plaats van 
euro;;48,- 
Elke GMer krijgt bovendien, zoals altijd, 10% korting op;hardloopschoenen. 
Als je langs komt bij Runnersworld en je hebt nog een leuke hardloopfoto van jezelf dan is er altijd wel een plaatsje 
in de winkel waar ze jouw foto op willen hangen. Jouw foto hangt dan te pronken tussen een aantal loopfoto\'s van 
andere lopers uit onze regio. 
Dus loop in juli even binnen op de Willemstraat 2 in Eindhoven en zorg dat de collectie van je hardloopkleding op 
peil blijft! Je steunt daarmee ook nog onze clubkas. 
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Onderwerp: Grote Clubactie 2011  
 
 

Grote Clubactie 2011  
 

 
; 10 SEPTEMBER IS HET WEER ZO VER! 
ELK JAAR KUNNEN WE ALS CLUB WEER WAT EXTRA EURO'S VERDIENEN DOOR MEE TE DOEN AAN DE 
GROTE CLUBACTIE. 
 OOK DIT JAAR DOEN WE NATUURLIJK WEER MEE. 
Je ontvangt begin september een boekje met de nodige formulieren, instructies en verkooptips. Daarmee probeer 
je bij zoveel mogelijk familieleden, buren en kennissen &eacute;&eacute;n of meerdere loten te verkopen. 
Vanuit de organisatie Grote Club Actie krijg je ondersteuning en zij stellen ook dit jaar weer leuke prijzen 
beschikbaar voor de best verkopende lotenverkopers van elke deelnemende club. 
 
Wil jij dit jaar ook bij de beste verkopers horen: maak dan nu al afspraken met iedereen die je kent dat ze dit jaar bij 
jou hun loten kopen. 
 
Net als andere jaren zal GM ook dit jaar weer een extra bonus beschikbaar stellen voor alle verkopers.  
 
  Bovendien verloten we weer bioscoopbonnen onder al onze verkopers en wint de beste verkoper 2 
toegangsbewijzen voor de Efteling! 
 
Mee doen dus! 
 
Ties de Vaan 
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Onderwerp: Parcoursbewaking marathon Eindhoven  
 
 
Wegafzetters en Verkeersregelaars gezocht  
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Marathon Eindhoven 9-10-2011  
 

   Op zondag 9 oktober 2011 wordt weer de jaarlijkse Marathon van Eindhoven gehouden. De 
organisatie van de Marathon doet ook dit jaar weer een beroep op vrijwilligers, voor het 
bezetten van verzorgingsposten, kruispunten (verkeersregelaars en wegafzetters, etc.) 
   Zoals ook andere jaren gebeurt, levert ook dit jaar onze atletiekvereniging weer massaal steun aan de marathon 
Eindhoven. Onder andere door het leveren van Verkeersregelaars en Wegafzetters. 
; 
   Iedere vrijwilliger krijgt van de organisatie een mooi T-shirt en een lunchpakket. Voor koffie en thee wordt ook 
gezorgd. 
; 
   Verkeersregelaars en Wegafzetters kunnen zich bij ondergetekende aanmelden via <a 
title="mailto:parcoursbewaking@avgm.nl 
Druk op CTRL en klik als je de link wilt volgen" href="mailto:parcoursbewaking@avgm.nl 
parcoursbewaking@avgm.nl. 
; 
   Een aantal Verkeersregelaars heeft een schrijven gehad van de organisatie Marathon Eindhoven, met het 
verzoek om zich bij hen op te geven. U wordt dringend verzocht dat niette doen, maar via GM.  
   Onze atletiekvereniging krijgt namelijk voor iedere geleverde Verkeersregelaar en Wegafzetter een 
financi&euml;le vergoeding. 
; 
   Nogmaals wordt een ieder dringend verzocht om zich niet rechtstreeks aan te melden bij de Stichting Marathon 
Eindhoven. 
; 
   LET OP:  
   Het gaat hier niet om bezetting van de GM drankpost. Deze personen worden verzocht om kontakt op te nemen 
met Henk van den Eijnden. Zij kunnen dat doen via COLOR: blue;  mailto:hvdeinden@gmail.com 
hvdeinden@gmail.com COLOR: blue;  ;of via;zijn elefoonnummer  
0499;-;39.57.34 / COLOR: black;   06 - 13.82.14.15 
; 
   Mocht u voorkeur hebben voor een bepaalde locatie (kruispunt); en evt. met wie;samen, dan kunt u dat ook bij de 
opgave vermelden. 
    ;; 
   Mocht u nog vragen hebben, dan svp na maandag 5 september 2011 contact opnemen met ondergetekende. 
; 
   Vriendelijke groeten,  
; 
   Anton Kon,lid atletiekver. Generaal Michaelis uit Best,Coördinator inzet Verkeersregelaars en 
Wegafzetters,GSM. 06 - 11.36.82.25 
; 
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Onderwerp: extra actie van onze clubwinkel  
 
Maand september actie maand  
 

Steun je club met aankopen via onze clubwinkel  
 

Of je nu bij bol.com of bij vliegtickets.nl besteld; als je dit doet via;de doorlink op onze site ( rechtsonder op onze 
homepage staat het logo van onze clubwinkel ) dan krijgt onze club 5% commissie;over elke;aankoop.; 
Voor jou kost dit geen cent extra, bestel je rechtstreeks op de site van bol.com of vliegtickets.nl ;dan betaal je 
hetzelfde als via de doorlink op onze site. Het enige verschil is dus dat onze vereniging 5% commissie over de 
aankoop krijgt. 
In de maand september wordt er een bonus van euro; 1,- per bestelling uitgekeerd indien we meer dan 10 
bestellingen doen. Geen spectaculair bedrag maar met de 5% commissie helpen alle kleine beetjes. 
Kijk eens via de doorlink op onze site van onze clubwinkel,;constateer dat er geen prijsverschillen zijn;en wil je toch 
een boek bestellen, een vakantie boeken of een andere internet aankoop doen, doe dit dan via;die doorlink op 
onze site, dan help je;onze club er ook nog mee. Mooi meegenomen dus! 
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Onderwerp: Parcoursbewaking Marathon eindhoven  
 
 
Wegafzetters en verkeersregelaars gezocht  
 

Marathon Eindhoven 9-10-2011  
 

    
   Op zondag 9 oktober 2011 wordt weer de jaarlijkse Marathon van Eindhoven gehouden. De organisatie van de 
Marathon doet ook dit jaar weer een beroep op vrijwilligers, voor het bezetten van verzorgingsposten, kruispunten 
(verkeersregelaars en wegafzetters, etc.) 
   Zoals ook andere jaren gebeurt, levert ook dit jaar onze atletiekvereniging weer massaal steun aan de marathon 
Eindhoven. Onder andere door het leveren van Verkeersregelaars en Wegafzetters. 
; 
   Iedere vrijwilliger krijgt van de organisatie een mooi T-shirt en een lunchpakket. Voor koffie en thee wordt ook 
gezorgd. 
; 
   Verkeersregelaars en Wegafzetters kunnen zich bij ondergetekende aanmelden via <a 
title="mailto:parcoursbewaking@avgm.nl 
Druk op CTRL en klik als je de link wilt volgen" href="mailto:parcoursbewaking@avgm.nl 
parcoursbewaking@avgm.nl. 
; 
   Een aantal Verkeersregelaars heeft een schrijven gehad van de organisatie Marathon Eindhoven, met het 
verzoek om zich bij hen op te geven. U wordt dringend verzocht dat niette doen, maar via GM.  
   Onze atletiekvereniging krijgt namelijk voor iedere geleverde Verkeersregelaar en Wegafzetter een 
financi&euml;le vergoeding. 
; 
   Nogmaals wordt een ieder dringend verzocht om zich niet rechtstreeks aan te melden bij de Stichting Marathon 
Eindhoven. 
; 
   LET OP:  
   Het gaat hier niet om bezetting van de GM drankpost. Deze personen worden verzocht om kontakt op te nemen 
met Henk van den Eijnden. Zij kunnen dat doen via COLOR: blue;  mailto:hvdeinden@gmail.com 
hvdeinden@gmail.com COLOR: blue;  ;of via;zijn telefoonnummer  
0499;-;39.57.34 / COLOR: black;   06 - 13.82.14.15 
; 
   Mocht u voorkeur hebben voor een bepaalde locatie (kruispunt); en evt. met wie;samen, dan kunt u dat ook bij de 
opgave vermelden. 
    ;; 
; 
   Vriendelijke groeten,  
; 
   Anton Kon,lid atletiekver. Generaal Michaelis uit Best,Coördinator inzet Verkeersregelaars en 
Wegafzetters,GSM. 06 - 11.36.82.25 
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Onderwerp: Uitloting obligaties 2011  
 
 
Uitloting Obligaties 2011  
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4-okt-11  
 

Op dinsdag 4 oktober 2011 om 20:00 zal de uitloting van de vierde groep van de obligaties 
(2003) worden verricht evenals de loting van de premies. 
; 
Het uitstaande bedrag van de obligaties is momenteel; 
euro; 16250,-. 
; 
De uitloting van de vierde groep en de drie premies, groot euro; 20,-, vindt plaats ten overstaan van twee leden van 
het bestuur. 
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Onderwerp: di-GMer september  
 
Het nieuwe clubblad is weer uit  
 

di-GMer september 2011  
 

Er is weer een clubblad uit, boordevol informatie. 
Met o.a. het afscheid van onze voorzitter Jos de Kooning en de introductie van de nieuwe voorzitter Bert van 
Drunen. 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/dinsdag20.00.pdf Lees hem hier. 
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Onderwerp: di-GMer september 2011  
 
Het nieuwe clubblad is weer uit  
 

di-GMer september 2011  
 

 Er is weer een clubblad uit, boordevol informatie. 
 Met o.a. het afscheid van onze voorzitter Jos de Kooning en de introductie van de nieuwe voorzitter Bert van 
Drunen. 
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Onderwerp: di-GMer  
 
di-GMer september  
 

Een nieuw blad is weer uit!  
 

De di-GMer is weer uit. 
Lees hierin over het afscheid van Jos de Kooning en de nieuwe voorzitter Bert van Drunen die zich;voorstelt.  
Nu lezen, "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/di-GMersept2011.pdf klier hier. 
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Onderwerp: Vraag een sportkeuring aan bij SportMÃ¡x  
 
Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
  
 

Sportkeuring SportMÃ¡x geen overbodige luxe  
 

\ Een gezonde geest in een gezond lichaam is een hele mooie combinatie. Maar is het lichaam wel zo gezond als 
we denken? Helaas hebben we onlangs weer in de pers kunnen lezen dat 2 lopers zijn overleden tijdens een 
hardloopevenement. Ga daarom voor een sportmedisch onderzoek naar SportM&aacute;x. Met de meest 
eenvoudige keuring heb je een anamnese;en uitgebreid lichamelijk onderzoek; lengte, gewicht,;vetpercentage. 
visus, bloeddruk, urine, longfunctie, vragenlijst met cardiale screening. Kijk maar eens op  
http://www.sportmax.mmc.nl/\ www.sportmax.mmc.nl; Je kunt;op deze site;meer vinden over de;verschillende 
sportmedische onderzoeken. Vaak worden deze onderzoeken geheel of gedeeltelijk vergoed;door je 
zorgverzekeraar. Voor de vergoeding van je zorgverzekeraar kun je in je polis kijken, je verzekeraar bellen of op de 
site van SporM&aacute;x kijken.  
\ Wil je een sportmedisch onderzoek bij SportM&aacute;x ondergaan, vul dan je naam, adres, woonplaats, 
geboortedatum;en telefoonnummer;in op een van de lijsten die in de kantine liggen of mail deze gegevens;naar  
mailto:petercras@bestion.nl\ petercras@bestion.nl; Onze club heeft een samenwerkingsverband met 
SportM&aacute;x dus laat in ieder geval weten dat je een GMer bent. Onze club krijgt een percentage van de 
keuringskosten maar veel belangrijker is natuurlijk;jouw gezondheid en loopplezier! 
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Onderwerp: Extra ledenvergadering  
 
 
Extra Ledenvergadering  
 

3-nov  
 

;Voor donderdag 3 november 2011 om 20:00 uur staat een extra ledenvergadering gepland. 
De agenda is als volgt: 
; 
Opening door de waarnemend voorzitter 
; Ingekomen stukken 
; Bestuursverkiezing 
; Stand van zaken gemeenteijke plannen 
  Rondvraag 
an ; Sluiting 
BESTUURSWIJZIGING 
; 
:   tussentijds afgetreden als voorzitter. 
Het bestuur draagt de heer Bert van Drunen voor als kandidaat voor deze functie. 
; 
Tegenkandidaten voor bovengenoemde functie dienen door tenminste drie leden  
te worden voorgedragen. Aanmelden voor 15 oktober 2011 bij de secretaris. 
; 
Jan Meesters  
Tel 0499-395030 
e-mail:;mailto:secretaris@avgm.nl secretaris@avgm.nl 
; 
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Onderwerp: Uitslag uitloting obligaties  
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Uitslag 2011  
 

Uitslag uitloting obligaties 2011  
 

; 
 Voor 2011 is groep 6 uitgeloot. 
 ; 
 De premies groot euro; 20,- zijn gevallen op de nummers 11, 13 en 33. 
 ; 
 Tegen afgifte van uw obligatie (euro; 50 per stuk) kunt u deze, samen met de eventuele premie, verzilveren;bij de 
penningmeester. 
 ; 
 ; 
De stand van zaken voor wat de obligaties betreft is nu: 
; 
; 
 Ties de Vaan, tel 393596, (mailto:penningmeester@avgm.nl penningmeester@avgm.nl</a>) 
 ; 
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Onderwerp: herhalingscursus reanimatie en gebruik AED  
 
zaterdag 19 november herhalingscursus en gebruik AED  
 

Nog 20 plaatsen beschikbaar, reageer snel  
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Onderwerp: Extra Ledenvergadering  
 
Aanvang 20.30 uur  
 

Herinnering Extra Ledenvergadering  
 

Voor donderdag 3 november 2011 staat een extra ledenvergadering gepland. 
Op verzoek is de aanvangstijd verzet naar 20.30 uur. 
; 
De agenda is als volgt: 
; 
1.Opening door de waarnemend voorzitter 
2.Ingekomen stukken 
3.Bestuursverkiezing 
4.Stand van zaken gemeenteijke plannen 
5.<span style=\"FONT:  Times New Roman\  Rondvraag 
6.Sluiting 
Jan Meesters, secretaris. 
; 
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Onderwerp: ONZE CLUBWINKEL  
 
 

OOK DE SINT EN DE KERSTMAN KOPEN VIA \"ONZE CLUBWI  
 

Het kost de Sint of de Kerstman niks extra en de club ontvangt 5% commissie over elke aankoop. 
 
 
BOL.com, Wehkamp, Halfords, zomaar een aantal winkels waar Sinterklaas en de Kerstman toch al hun inkopen 
deden.  
En zo zijn er nog veel meer! 
 
 
< Zo worden niet alleen de kinderen verrast maar krijgt GM ook nog wat kado! 
 
 
Op avgm.nl vind je het onderstaande logo en zo kom je op de website van Onze Club Winkel. 
 
 
Sinterklaas en Kerstman, bedankt namens  
AV Generaal Michaelis! 
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Onderwerp: Jas verwisseld  
 
 
Jas verwisseld  
 

Jas Erwin verwisseld na BBQ  
 

 
Na de BBQ op 21 oktober;heeft iemand per ongeluk de jas van Erwin Pieschel meegenomen. 
Het is een bruine leren jas. 
Erwin is als laatste weggegaan, er hing toen nog wel een leren jas in de herenkleedkamer, maar niet die van 
Erwin. 
De jas hangt nog steeds in de kantine. 

Wil degene die de verkeerde jas heeft even contact met Erwin opnemen. tel 371606. 
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Onderwerp: De Broos van Erp Cross Competitie 2011-2012  
 
Op 4 december gaan we van start met de Broos van Erp Cross Competitie. De winnaars in de diverse 
categorieÃ«n mogen zich een jaar lang de crosskampioenen van GM• noemen.  
 

Doe mee!  
 

Wij zouden het leuk vinden als alle GM ers meedoen aan de Broos van Erp Cross Competitie daarom gaan we ook 
dit jaar proberen ervoor te zorgen dat als je aan 3 crossen hebt meegedaan je weer een T-shirtkrijgt. Om alles zo 
goed mogelijk te kunnen voorbereiden is het voor ons prettig als je van te voren inschrijft, wij zorgen er dan voor 
dat je startnummer bij de start ligt. 
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Onderwerp: Kids Run en Rabobank Goed Beter Best Loop 2012  
 
Atletiekvereniging Generaal Michaelis organiseert op zondag 22 januari voor de vijfde keer de 
Rabobank Goed Beter Best Loop. Alle basisschoolkinderen van Best mogen meedoen aan de 
speciale Kids Run (vorige jaren bekend als de Scholierenloop). Wil jij ook  
 

Kids Run  
 

Met medewerking van Korein Kinderplein organiseren wij voor de kinderen een KIDS RUN. COLOR: windowtext 
De Kids Run heeft twee afstanden: 1000 meter en 3000 meter. Ben je 4, 5 of 6 jaar oud? Dan mag je 1000 meter 
hardlopen. Kinderen tussen de 7 en 13 jaar oud mogen kiezen welke afstand ze willen lopen. Na afloop krijgt 
iedere deelnemer een leuke herinnering, een diploma en een medaille. Tussen 10.00 en 11.00 uur is het 
trainingscomplex van AVGM het domein van de kinderen om aan ouders en grootouders hun hardloopkunsten te 
tonen. Voor de start krijgen ze een professionele warming up, verzorgd door Lonneke (http://www.dans-a-lon.nl 
www.dans-a-lon.nl). Als organisatiecomit&eacute; vinden we het heel leuk als onze jeugdleden van AVGM tussen 
4 en 13 jaar massaal meedoen aan de KIDS RUN. Maar nog leuker vinden we het als jullie ook vriendjes en 
vriendinnetjes mee laat doen. De basisschool uit Best met de meeste deelnemers kan ook nog een mooie beker 
winnen!!! ;Voor meer informatie: zie onze verenigingsite http://www.avgm.nl/ COLOR: windowtext www.avgm.nl 
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Onderwerp: Kids Run en Rabobank Goed Beter Best Loop 2012  
 
Atletiekvereniging Generaal Michaelis organiseert op zondag 22 januari voor de vijfde keer de Rabobank Goed 
Beter Best Loop. Alle basisschoolkinderen van Best mogen meedoen aan de speciale Kids Run (vorige jaren 
bekend als de Scholierenloop). Wil jij ook  
 

Rabobank Goed Beter Best Loop  
 

Ook dit jaar kunt u individueel kiezen om 7,4 km, 14,2 of 21,1 km te lopen op het schitterende parcours door het 
buitengebied van Best. Dit parcours is vorig jaar bij alle deelnemers zeer goed in de smaak gevallen en heeft veel 
persoonlijke records opgeleverd. We hebben dit jaar dan ook slechts enkele kleine wijzigingen in het parcours 
doorgevoerd. Belangrijkste wijziging hierbij is dat de finish net buiten het AVGM-complex is komen te liggen, maar 
de warme kantine is na afloop binnen handbereik;!!! 
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Onderwerp: Kids Run en Rabobank Goed Beter Best Loop 2012  
 
Atletiekvereniging Generaal Michaelis organiseert op zondag 22 januari voor de vijfde keer de Rabobank Goed 
Beter Best Loop. Alle basisschoolkinderen van Best mogen meedoen aan de speciale Kids Run (vorige jaren 
bekend als de Scholierenloop). Wil jij ook  
 

Nieuw in 2012 : Halve marathon estafette  
 

Als organisatiecomit&eacute; willen we streven naar een steeds grotere deelname van onze eigen Bestse 
bevolking. Om dit te stimuleren bieden wij dan ook de mogelijkheid om dit jaar de halve marathon in estafettevorm 
te lopen. Met een team van drie lopers/loopsters legt u elk circa 7 km af om uiteindelijk een mooie tijd op de halve 
marathon in de boeken te kunnen zetten. Deze estafettevorm biedt u als lid ook de mogelijkheid om met uw 
vrienden/buren/familie of vereniging of bedrijf eens lekker sportief bezig te zijn. Start van de RABOBANK GOED 
BETER BEST LOOP: 11.00uur. Informatie: http://www.avgm.nl/ COLOR: windowtext www.avgm.nl 
Wij wensen je een sportieve, en vooral gezellige Kids Run, Rabobank Goed Beter Best loop of halve Marathon 

 

start klaarligt. Ook kun je alvast je maat T-shirt doorgeven. 
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 119  
 

Onderwerp: Verslag extra ledenvergadering  
 
 
Verslag van de extra ledenvergadering van 3 november  
 

ledenvergadering 3 november 2011  
 

Het verslag van de extra ledenvergadering, waarin de nieuwe voorzitter is gekozen, is beschikbaar. 
Klik "http://www.avgm.nl/uploads/File/Extra ledenvergadering_2011.pdf" voor het verslag. 
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Onderwerp: clubblad december  
 
Het nieuwe clubblad staat online  
 

diGM-er december 2011  
 

Het nieuwe clubblad is nu te lezen. 
Het staat boordevol leuke interviews en interessante onderwerpen. 
Lees hem nu door "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/Microsoft Word - diGMer december 2011.pdf" te 
klikken of later via de site van AVGM. 
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Onderwerp: Oudjaar  
 
 

OLIEBOLLEN EN GLUHWEIN.  
 

 
Op de laatste zaterdagmorgen van dit jaar, nu dus 31 december, serveert de clubhuiscommissie volgens traditie, 
de door Sjaak en Peter gebakken oliebollen en gl&uuml;hwein. 
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom in D\'N OPSTAP 
Het kopje koffie/thee of een ander drankje kunt u dan nog nuttigen tegen de huidige prijzen. 
Noodgedwongen worden de consumptieprijzen per 1 januari 2012 verhoogd. Na de Kerst hangen de aangepaste 
prijzen in de kantine. 
DE CLUBHUISCOMMISSIE 
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Onderwerp: Sponsoractie & prijsvraag van Runnersworld  
 
De nieuwe eigenaar van Runnersworld, Sander Halin, nodigt GMers uit in zijn zaak in de Willemstraat 2, voor 
weekend met extra kortingen en een leuke prijsvraag, speciaal voor GMers!  
 

Kom 20 en 21 januari naar Runnersworld.  
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De nieuwe eigenaar van Runnersworld, Sander Halin, heeft; vrijdag en;zaterdag, 20 en 21 
januari, een speciaal GM weekend georganiseerd met speciale aanbiedingen en een leuke 
prijsvraag voor de leden van onze club. Kom daarom dat weekend naar de Willemstraat 2in 
Eindhoven, steek je in het nieuw en maak kans op een leuke prijs;; 
   
<font size=\"2\" face=\"Arial\">25% Korting op alle kleding. 
<font size=\"2\" face=\"Arial\">10% Korting en een paar hardloopsokken bij aanschaf van een paar 
hardloopschoenen. 
<font size=\"2\" face=\"Arial\">15% Korting op alle Polar en Garmin horloges. 
                                    ;;  
Sander loopt, mits blessurevrij, onze halve marathon, de Rabobank Goed Beter Bestloop mee. Hij loopt dan de 
halve marathon, maar wat is zijn eindtijd..............? Degene die dat weekend in de winkel is en de tijd raadt die het 
dichtst bij de finishtijd van Sander ligt die wint een waardenbon ter waarde van;euro; 50,- bij besteding van 
minimaal euro; 100,- aanloopschoenen.Je kunt aan de balie bij Runnersworld de geschatte eindtijd van Sander;en 
je e-mailadres doorgeven. 
; 
; 
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Onderwerp: komend weekend kortingen + prijsvraag bij Runnerworld  
 
Reminder; flinke kortingen & leuke prijsvraag bij Runnersworld op de Willemstraat 2 in Eindhoven  
 

Kom vrijdag en zaterdag naar de Willemstraat 2  
 

De nieuwe eigenaar van Runnersworld, Sander Halin, nodigt GMers uit in zijn zaak in de Willemstraat 2, voor 
weekend met extra kortingen en een leuke prijsvraag, speciaal voor GMers!< 
            De nieuwe eigenaar van Runnersworld, Sander Halin, heeft; vrijdag en;zaterdag, 20 en 21 januari, een 
speciaal GM weekend georganiseerd met speciale aanbiedingen en een leuke prijsvraag voor de leden van onze 
club. Kom daarom dat weekend naar de Willemstraat Eindhoven, steek je in het nieuw en maak kans op een leuke 
prijs 
Sander loopt, mits blessurevrij, onze halve marathon, de Rabobank Goed Beter Bestloop mee. Hij loopt dan de 
halve marathon, maar wat is zijn eindtijd..............? Degene die dat weekend in de winkel is en de tijd raadt die het 
dichtst bij de finishtijd van Sander ligt die wint een< waardenbon ter waarde van;euro; 50,- bij besteding van 
minimaal euro; 100,- aanloopschoenen.Je kunt aan de balie bij Runnersworld de geschatte eindtijd van Sander;en 
je e-mailadres doorgeven 
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Onderwerp: bevrijdingsvuurestafette  
 
Noord-Brabant centraal  
 

4-5 mei 2012  
 

; 
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de bevrijdingsvuurestafette op 4 en 5 mei. 
We;vertegenwoordigen wij Noord-Brabant, die dit jaar centraal staat bij de nationale viering in Breda. 
Klik http://www.avgm.nl/uploads/File/bevrijdingsvuur2012.pdf\" voor nadere informatie.; 
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Onderwerp: Pieter Grootes verzorgt PR  
 
Vanaf eind december 2011 heeft Pieter Grootes de PR van Ben Saris overgenomen. Voor 
Pieter is dit geen onbekend terrein. Jarenlang heeft Pieter de PR voor onze vereniging 
verzorgd (o.a. in clubblad, voor Groeiend best en het Eindhovens Dagblad).  
 

PR door Pieter Grootes overgenomen van Ben Saris  
 

Zeven jaar lang heeft Ben Saris de PR voor GM gedaan. Ben zorgde o.a. wekelijks voor een artikel is Groeiend 
Best. 
Materiaal hiervoor werd vaak aangeleverd door onder meer Adri Raaimakers, Gerhard Hein en Peter Cras. Ben 
maakte van de aangeleverde informatie een prettig leesbaar verhaal, en zorgde ervoor dat het vaak met een 
passende foto tijdig bij de redactie van Groeiend Best kwam. Op die manier bracht hij onze vereniging wekelijks 
onder de aandacht van de inwoners van Best. 
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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering  
 
9-mrt-12  
 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  
 

; 
De jaarvergadering staat gepland voor 9 maart 2012 om 20:00 uur. 
De agenda is als volgt: 
; 
1 Opening door de voorzitter 
2 Ingekomen stukken 
3 Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 
4 Jaarverslag 2011 van het bestuur, door de secretaris 
5 Jaarverslagen Commissies 
6 ;Jubilarissen 
7 Uitreiking van de bekers 
8 Pauze 
9 Financieel verslag van de penningmeester, inclusief vaststelling van de balans en staat van baten en lasten 
10  Verslag van de kascontrolecommissie 
11  Vaststelling van de contributies 
12  Vaststelling van de begroting voor 2012 
13  ;Bestuursverkiezing 
14  Benoeming kascontrolecommissie 
15. Rondvraag 
16  Sluiting 
; 
BESTUURSWIJZIGINGEN 2012 
; 
  Overeenkomstig het rooster van aftreden (zie statuten)  
  zullen in 2012 de volgende functies/personen aftreden: 
  ; 
Voorzitter  ;;         ;; : Bert van Drunen 
Algemeen bestuurslid      ;; ;: Nel van Oort 
; 
Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. 
; 
Tegenkandidaten voor bovengenoemde functies dienen door tenminste drie leden  
te worden voorgedragen. Aanmelden voor 20 februari 2012 bij de secretaris. 
; 
Jan Meesters  
Tel 0499-395030 
e-mail:;  secretaris@avgm.nl\">secretaris@avgm.nl 
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; 
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Onderwerp: Jurycursus algemeen  
 
 
Er wordt weer een Jurycursus Algemeen gehouden bij GM op 17 en 24 maart.  
 

Jurycursus Algemeen  
 

 
Voor iedereen die ge&iuml;nteresseerd is in goed georganiseerde wedstrijden voor onze leden 
; 
; 
Beste (ouders van) leden van;Generaal Michaelis 
Trainers, trainsters, assistent trainers,  
; 
Zoals jullie weten is GM vrij actief met het organiseren van allerlei wedstrijden. Zowel interne wedstrijden (Denk 
aan bv de clubkampioenschappen, avondwedstrijden) als met regionale wedstrijden zoals , competitiewedstrijden, 
Joe mann Bosloop, Goed beter bestloop etc. Bij elke wedstrijd zijn flink wat algemene juryleden nodig. Bij een 
beetje baanwedstrijd al zo;n 40 .. 
; 
Om het voor iedereen te laten blijven proberen we zoveel juryleden op te leiden dat iedereen maximaal een keer of 
5 ( minimaal 3);per jaar op moet draven.  
; 
Op de zaterdagen ;17 en 24 maart;( van ca.9.30 uur tot 16.00 uur) wordt er op onze accommodatie weer een 
cursus verzorgd. 
; 
In het voortraject hebben zich alle enkele kandidaten (vnl.;moeders van pupillen);gemeld. 
; 
Wil jij ook een bijdrage leveren tot het slagen van onze wedstrijden? Maar wat ook mooi is meegenomen: beleef 
de;atletieksport, de sport waaraan jezelf doet of die je kind beoefend, (nog) intenser door op de hoogte te zijn van 
de vele regels die je in twee zaterdagen worden bijgebracht. 
En wij van de;Wedstrijd Organisatie Commissie zijn heel blij met weer enkele nieuwe juryleden 
; 
Meld je dus nu aan: 
; 
Dat kan met vermelding van naam, geboortedatum, adres, evt. een lycentienr. van de AU en e-mailadres;dmv van 
e-mail aan   bensaris@onsbrabantnet.nl\">bensaris@onsbrabantnet.nl  
; 
Dat dient, ivm toesturen van het lesmateriaal, voor 5 maart a.s. te gebeuren. 
; 
Onze atleten, groot en klein, rekenen op jullie om deze mooie vrijwilligerstaak binnen GM;mee op te pakken. 
; 
; 
Ben saris 
; 
Jury Contactpersoon  
AV Generaal Michaelis 
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Onderwerp: Jaarvergadering  
 
De jaarvergadering? Waarom zou je daar als lid van GM heen gaan? 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

51 

  
 

Oproep jaarvergadering  
 

 
De jaarvergadering, waarom zou je daar als lid van de club heen gaan? 
Nu, bijvoorbeeld voor de gezellige borrel achteraf, maar ook de onderwerpen op de agenda kunnen leuk of 
interessant zijn. 
Niet aanwezig zijn is om meerdere redenen jammer want de jaarvergadering (op 9 maart om 20:00 uur zet in uw 
agenda!) verdient ook uw aanwezigheid! 
Zo worden op de jaarvergadering de leden van de club gehuldigd die sportief of als vrijwilliger iets opmerkelijks 
gepresteerd hebben. Uw aanwezigheid is ook uw dank aan hen die zoveel voor de club doen. Ook worden 
eventuele jubilarissen van het afgelopen jaar, leden die al jaren lid zijn van onze vereniging, op de jaarvergadering 
gehuldigd. Ook zij stellen uw aanwezigheid op prijs. 
Tevens is de jaarvergadering het moment waarop het bestuur laat zien wat er bestuurlijk zoal gedaan is en wat er 
nog gaat gebeuren. Dat kan dus een moment zijn om daar inhoudelijk vragen over te stellen, maar het kan ook het 
moment zijn waarop u als lid van de vereniging door uw komst aan het bestuur laat weten dat u het vele werk 
achter de schermen weet te waarderen. 
Veel van het bestuurswerk wordt immers (ver) achter de schermen verricht. Vergaderingen bij andere clubs, bij de 
landelijke bond, bij de gemeente en bij derden. Zaken die moeten gebeuren, maar waar u als lid vrijwel nooit 
rechtstreeks iets van ziet. 
Natuurlijk kunt u met uw idee&euml;n, kritiek of opmerkingen altijd bij het bestuur terecht, maar juist de 
jaarvergadering is het moment waarop we het samen met de leden over de toekomst van de club hebben. 
Als bestuur zouden we het dan ook bijzonder op prijs stellen als blijkt dat we bij de jaarvergadering op 9 maart de 
kantine bomvol hebben zitten. U bent van harte welkom. Het wordt ook de eerste jaarvergadering voor onze 
nieuwe voorzitter Bert van Drunen. Een mooi moment om even kennis te maken? 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 129  
 

Onderwerp: jaarverslagen 2011  
 
De jaarverslagen over 2011 zijn beschikbaar.  
 

Jaarverslagen 2011  
 

De jaarverslagen, die behandeld worden op de jaarvergadering op;9 maart, liggen ter inzage in de kantine. 
Klik op onderstaande links voor on line inzage. 
; 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Notulen_Jaarvergadering_2011.pdf\">Notulen jaarvergadering 
2011 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Notulen Extra ledenvergadering_2011.pdf\">Notulen Extra 
ledenvergadering 2011 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarrapport financieel 2011-2.pdf\">Financieel Jaarverslag  
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarverslag secretaris 2011.pdf\">Jaarverslag secretaris 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarverslag TCBaan 2011.pdf\">Jaarverslag TCBaan 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarversalg TCLopen 2011.pdf\">Jaarverslag TCLopen 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarverslag TCWandelen 2011.pdf\">Jaarverslag 
TCWandelen 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarverslag WOC 2011.pdf\">Jaarverslag WOC  
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarverslag Sponsorcommissie 2011.pdf\">Jaarverslag 
Sponsorcommissie 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/JaarVerslag vertrouwenspersoon 2011.pdf\">Jaarverslag 
Vertrouwenspersoon 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarverslag Public Relations 2011.pdf\">Jaarverslag PR 
Commissie 
http://www.avgm.nl/uploads/File/jaarverslagen 2011/Jaarverslag CHC 2011.pdf\">Jaarverslag Clubhuiscommissie 
; 
Namens het bestuur, 
; 
Jan Meesters. 
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 130  
 

Onderwerp: Vacatures  
 
Hieronder een overzicht van de nieuwste vacatures bij onze  vereniging.  
 

Onderhoud Clubgebouw  
 

Het clubgebouw is het centrale punt van onze vereniging en voor veel leden een aantrekkelijk plaats om elkaar te 
ontmoeten. Een dertigtal vrijwilligers zijn regelmatig in de weer om dat zo te houden. Soms zichtbaar (achter de 
bar) of niet zichtbaar (achter stofzuiger, ragebol, stoffer en blik of de mop).We zoeken een vrijwilliger die van de 
genoemde huishoudelijke apparaten zou willen en kunnen bedienen. De dinsdagochtenden staan daarvoor in ons 
wekelijkse schema. Belangstelling of wil je meer informatie?Neem dan contact op met Bram Flierman 
aflierman@onsbrabantnet.nl" telefoon 310203 
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Onderwerp: Viering 55 jarig jubileum AV Generaal MichaÃ«lis  
 
Op zondag 15 april bestaat onze vereniging 55 jaar. Een leeftijd om niet heel groots te vieren maar toch wel de 
moeite waard om er even bij stil te staan. 
We gaan het op een sportieve wijze vieren. Iedereen, jong en oud, kan meedoen en nog winnen ook. Tevens 
koppelen we daaraan een brunch met overloop naar een gezellig samenzijn.  
 

Programma  
 

10.00 uurStart eerste deelnemers aan handicaploop over 10 km ( 
"http://www.avgm.nl/uploads/File/Evenementen/uitleg handicaploop.pdf">voor uitleg handicaploop klik hier) 
Ca. 11.25uur start laatste deelnemer aan handicaploop over 10 km. 
; 
11.30 uurStart eerste deelnemer aan handicap jeugdloop over 2 km 
11.40 uurStart laatste deelnemer aan handicap jeugdloop over 2 km. 
11.50 uurBinnenkomst deelnemers jeugdloop 
; 
Ca. 12.00 uurfinish handicaploop senioren 
Ca. 12.30 uurbrunch Ca;13.15 uurprijsuitreiking 
Overloop brunch in gezellig onderons 
17.00 uur;Einde . 
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Onderwerp: Clubblad  
 
di-GMer maart  
 

Een nieuw clubblad  
 

Er is weer een nieuw clubblad. "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/donderdag 13.45.pdf">Klik hier 
wanneer je deze direct wil lezen. 
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 133  
 

Onderwerp: Vacatures webmaster en eindredacteur  
 
 

Word jij onze nieuwe webmaster of eindredacteur?  
 

www.avgm.nl is het communicatiemiddel van onze vereniging.;Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om van 
je sport en hobby te kunnen genieten. Natuurlijk is het wel van belang dat die website voor iedereen goed 
toegankelijk en up-to-date is. We zoeken een aantal vrijwilligers die dit gaan aanpakken. Wat we voor ogen hebben 
is een team van vrijwilligers, te weten 2 webmasters en 2 eindredacteuren, die er samen voor zorgen dat de 
website optimaal blijft draaien. De webmasters zorgen voor het technisch deel van de site. De eindredacteuren 
bewaken o.a. de lay-out (gelijk lettertype, kleur etc.),;verwijderen oude informatie e.d. Omdat het de bedoeling is 
dat de website een nieuwe opzet krijgt, zal dit in het begin wat extra tijd vragen. Per functie zoeken we twee 
personen, zodat bij vakantie of ziekte altijd iemand paraat is om lopende zaken af te werken. Ren&eacute; 
Uijthoven heeft zich reeds als vrijwilliger voor eindredacteur aangediend. Dus we zoeken nog 2 webmasters en 1 
eindredacteur. 
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Onderwerp: GM“voorjaarswandeling  
 
Op zaterdag 14 april a.s. houden we traditiegetrouw de GM-voorjaarswandeling  
 

Informatie over de voorjaarswandeling  
 

   
      Datum: Zaterdag 14 april    
      Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom.    
      Verzamelen vanaf 8.45 uur bij de bushalte   ;station Best ;.    
      Vertrek stipt om 9.01 uur met de bus naar Oirschot.    
   
Details van de wandeltocht   ;Richting het zonnige zuiden ;: 
   
      Afstand bijna 23 km waarbij we tussentijds 2  ; 3 keer pauzeren.    
      Het terrein varieert: verhard maar ook bospaden.    
      Eerste koffiebreak na ruim anderhalf uur lopen: sk&ocirc;n terras deze keer.    
      Een zelf meegebrachte lunch nabij het Grootmeer of het Kleinmeer. Zwemmen mag er vermoedelijk niet.    
      Onderweg aan- of afhaken kan altijd; echter een priv&eacute; bezorg- of afhaalservice is dan nodig. 
Gegadigden voorzie ik graag van de benodigde details.   
      Vanuit Steensel gaan we eerst met de bus en vervolgens met de trein terug. Tussen 4 en 5 uur hoop ik weer in 
Best te zijn.    
      Openbaarvervoertip: de OV-chipkaart is het handigst voor de twee busreisjes en het enkele treinreisje. Losse 
kaartjes kan ook maar is een paar euro duurder; dan is het vooraf kopen van het treinkaartje een pr&eacute;.    
   
Voor de reguliere zaterdagwandeling: hopelijk doen jullie allemaal mee met de GM-handicaploop op zondag 15 
april. Wij hebben dan wat te vieren: GM bestaat 55 jaar!!!! 
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Onderwerp: 55 jaar GM  
 
Op 15 april a.s. bestaat GM 55 jaar. Niet iets om dat groots te vieren maar toch de moeite waard om er even bij stil 
te staan is de algemene mening.  
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Wat staat er te gebeuren?  
 

15-4-1958    ;; 55 jaar     15-4-2012Al eerder hebben we in een nieuwsbrief het programma 
bekend gemaakt. Dat ziet er als volgt uit: 
10.00 uureerste start voor een jubileumhandicaprace over 10 km. voor wandelaars, Nordic 
walkers en hardlopers (alleen voor huidige GM leden, "http://www.avgm.nl/ zie AVGM.nl nieuwsbrief archief uitgave 
131) 
11.30 uureerste start voor een jubileumhandicaprace over 2 km. voor de jeugd. (alleen voor GM leden) 
12.00 uurfinish jubileumhandicaprace 
; 
12.30 uurBrunch (tegen betaling van euro; 5,-- ( jeugd 3,--) kan iedereen hieraan meedoen    ;(wel vooraf 
aanmelden via bensaris@onsbrabantnet,nl)  
; 
De brunch gaat over in een gezellig borrel met hapjes 
; 
Voor de jeugd is er een opblaasbare atletiekarena met allerlei (alternatieve) atletiekonderdelen. 
; 
Ons lijkt het gezellig als we je mogen begroeten en om weer eens   ;even stevig bij te buurten   ;.  
We sluiten af om ca. 17.00 uur 
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Onderwerp: Fotoboek Henk van Gerven kwijt  
 
Wie heeft het fotoboek van Henk van Gerven gezien?  
 

Fotoboek Jungfrau marathon spoorloos.....  
 

Henk van Gerven heeft in de kantine zijn fotoboek van de Jungfrau marathon laten liggen zodat iedere GMer de 
gelegenheid had om mee te genieten van deze prachtige marathon. 
Het fotoboek lag in de glazen vitrinekast;voor iedereen ter inzage. 
Nu Henk het fotoboek weer mee naar huis wil nemen is het spoorloos verdwenen. 
Wie heeft het fotoboek van Henk per ongeluk meegenomen? Wil diegene het fotoboek weer in de glazen 
vitrinekast terug leggen of aan de mensen achter de bar overhandigen. 
; 
; 
; 
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Onderwerp: Stollen bikken op Paaszaterdag  
 
 

Stollen bikken....al jaren een traditie  
 

Paaszaterdag, na de ochtentrainingen, zijn al onze leden van harte uitgenodigd om in ons clubhuis d\'n Opstap 
mee te doen aan het traditonele en bikken.  
Dus zorg dat je erbij bent op zaterdagmorgen 7 april! 
; 
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Onderwerp: Vacatures  
 
 

Baantrainers gezocht voor recreanten  
 

Er is een groep baanatleten, die niet op de eerste plaats voor de prestaties gaat, maar gewoon wekelijks wil trainen 
om in beweging te blijven en de conditie op peil wil houden. Voor deze atleten zoeken we nog steeds trainers. Ook 
is het mogelijk om met meerdere vrijwilligers samen de trainingen te verzorgen. Er wordt getraind op dinsdag en 
donderdag van19.00  ; 20.30 uur.Uiteraard is het van belang dat je zelf ook baanatleet bent (geweest) en dat je het 
leuk vindt om met een groep om te gaan. Indien nodig kun je een trainingscursus gaan volgen.Belangstelling of wil 
je meer informatie?Neem dan contact op met Adri Raaimakers   
amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl\">amjhraaimakers@onsbrabantnet.nl,; telefoon 399464. 
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Onderwerp: Clinic snelwandelen + open training  
 
Op zaterdag 12 mei 2012, av Generaal MichaÃ«lis, Constantijnlaan2, 5684 CZ Best.  
 

Informatie over de clinic snelwandelen en open tra  
 

Atletiek  ; de moeder der sporten  ; is vrijwel zeker in geen enkel sportonderdeel zo ge&iuml;ntegreerd als in 
snelwandelen. Immers techniek, duurvermogen, snelheid, lenigheid, kracht en tactiek zijn nodig in deze discipline. 
Een gemengde trainingsgroep, bestaande uit Nederlanders en Vlamingen, traint regelmatig gezamenlijk op diverse 
plaatsen in Belgi&euml; en Nederland. Op 12 mei zijn ze te gast in Best en zal deze training worden gecombineerd 
met een clinic snelwandelen voor alle ge&iuml;nteresseerden. Iedereen (atleten, trainers, ouders van atleten, 
gewone wandelaars, beginnende sporters, enz.) is welkom, van jong tot oud. Wij willen iedereen de mogelijkheid 
geven om met onze sport kennis te maken.  
De clinic en open training staan onder deskundige leiding van Henk Plasman. Deelname is gratis. 
Programma: 
09.30 uur -; 10.00 uur:     verzamelen in het clubgebouw   ;d’n Opstap ; van GM. 
10.00 uur  ; 11.30 uur:    snelwandelclinic voor de nieuwelingen en training voor gevorderden. 
11.30 uur  ; 11.45 uur:    onderlinge wedstrijd over 1.000 meter om de training af te sluiten. 
11.45 uur  ; 12.00 uur:    afsluiting van de clinic en nabespreking.    
12.15 uur  ; 13.30 uur:    lunch en pauze. 
13.30 uur  ; 15.30 uur:    duurtraining voor gevorderden. 
15.45 uur -; 16.30 uur:   ;; douchen en nabespreking. 
;  
Er is gelegenheid tot douchen en het nuttigen van een zelf-meegebrachte lunch. Ook in het clubhuis kun je terecht 
voor het kopen van diverse etenswaren en dranken. 
In de weken na de training is er de mogelijkheid om nog een aantal maal verder te werken aan techniek om 
eventueel op zaterdag 30 juni 2012 deel te nemen aan de snelwandelwedstrijd over 1000/3000/5000 meter tijdens 
de kermismeerkampen in Best. Ook deze trainingen staan o.l.v. Henk Plasman. De data hiervoor zijn: 1 juni, 8 juni 
en 22 juni steeds van 19.00 uur  ; 20.30 uur. 
Voor nadere informatie over en aanmelding voor de clinic kun je terecht bij Henk Plasman: 
  henk.plasman@postnl.nlhenk.plasman@postnl.nl of 06-10980674 
Nadere informatie over snelwandelen is te vinden. 
http://www.tigch.nl/snelwandelen/i  
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 140  
 

Onderwerp: Onderhoud op de baan  
 
In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen is in Best besloten dat sportverenigingen het kleine 
(groen)onderhoud op de sportvelden voortaan zelf uitvoeren. 
Dat kost ons extra vrijwilligerstijd, maar aan de andere kant hebben we de kwaliteit dan wel zelf onder controle. 
\\\"Ieder nadeel heb zo ze voordeel.\\\"  
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Wat blijft de gemeente doen  
 

Grasmaaien en de heg knippen. Verder zal ook groot onderhoud door de gemeente gedaan 
blijven worden. 
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Onderwerp: GM (Nordic) Wandeltocht en Amnesty sponsorloop  
 
Op woensdag 9 mei aanstaande organiseert de Nordic Wandelafdeling een dag-wandeltocht voor GM\\\'ers. 
In de nacht van 4 en 5 mei organiseert Amnesty international een sponsorwandeltocht waar ook GM\\\'ers aan mee 
kunnen doen.  
 

Details en informatie wandeling woensdag 9 mei 201  
 

De wandeling wordt georganiseerd door de Nordic wandeltrainsters Joke Peters en Helly van Oudenhoven ;;Alle 
GM leden zijn uitgenodigd ;;Vertrek 9.00 uur met auto;s, terugkomst tussen 4 en 5 uur ;;Afstand 22 kilometer met 
2; ; 3 pauzes ;;Gehele afstand over bospaden ; Er kan gelopen worden met of zonder Nordic wandelpoles ;;Eerste 
pauze na 1,5 uur bij een zeer mooi ven ;;Zelfmeegebrachte lunch kan genuttigd worden bij de Achelse Kluis 
;;Laatste pauze bij een zeer aardig terrasje in Leenderstrijp 
 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 142  
 

Onderwerp: Functies ingevuld  
 
Nieuwe Webmaster en Eindredacteur.  
 

Functies rondom website ingevuld  
 

De functies rondom de website zijn ingevuld. 
Ren&eacute; Uijthoven en Kathinka van Dijk nemen het eindredacteurschap op zich. 
Zij worden verantwoordelijk voor de;leesbaarheid, begrijpbaarheid en consistentie van de teksten op de website. 
; 
Ren&eacute; Kreijveld wordt webmaster, geassisteerd door Herman Wester. 
Zij staan voor het technisch beheer van de website. 
; 
In het kader van het opzetten van onze nieuwe website zijn we nog op zoek naar een grafisch ontwerper. 
Als iemand binnen GM hierin bedreven is en mee wil werken aan de niewe vormgeving van <a 
href=\"http://www.avgm.nl\">www.avgm.nl dan graag contact opnemen met de secretaris. 
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Onderwerp: Vrijwilligers gevraagd voor Run for Kika op Aquabest  
 
Op zondag 24 juni organiseert Kika (Stichting Kinderen Kankervrij) een sponsorloop in Recreatiepark Aquabest. 
Deelnemers kunnen kiezen uit: 5 of 10 km hardlopen, 10 km wandelen en een geweldige KidsRun van 1 km. In het 
recreatiepark is een feestelijk start- & finishterrein opgebouwd met leuke activiteiten voor sporters en bezoekers 
met hun hele gezin. Het terrein is geopend van 9.30 tot 16.30. Kijk voor alle details op 
www.runforkika.nl/eindhoven.  
 

Wie helpt mee 23 of 24 juni bij de Run voor Kika?  
 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

57 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we hier al de aandacht op gevestigd.Geen tijd of 
gelegenheid om zelf te lopen? De organisatie is ook op zoek naar enthousiaste en 
gemotiveerde vrijwilligers!  
Onderstaand een overzicht van vrijwilligerstaken die er zijn, met de tijdstippen. Mocht u tijd en 
zin hebben om mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden via de vrijwilligersco&ouml;rdinator van GM:Marleen 
Smulders   vrijwilligers@avgm.nl\">vrijwilligers@avgm.nl.; Wel graag even er bij vermelden voor welke taak (taken) 
u belangstelling hebt. 
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Onderwerp: Runnersworld  Ronde van Naestenbest  
 
Op zaterdagavond 18 augustus aanstaande organiseren we deze jaarlijkse wedstrijd en trimloop. Leden van GM 
kunnen zich hiervoor nog aanmelden.  
 

Wedstrijd en trimloop  
 

De start en finish van de wedstrijd en trimloop zijn op de baan aan de Constantijnlaan in Best. Het parcours bestaat 
uit 3 ronden van ruim 3.200m door de wijk Naastenbest en een aanloopronde op de atletiekbaan. De wedstrijd gaat 
over de afstand van 10 km. De deelnemers aan de trimloop kunnen tijdens de loop beslissen of zij 1, 2 of 3 ronden 
willen lopen. De wedstrijd en trimloop starten gelijktijdig om 19.30 uur. Wij nodigen onze leden uit om hieraan mee 
te doen!! 
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Onderwerp: di-GMer juni  
 
Vooral veel loopverhalen in het nieuwe clubblad  
 

di-GMer juni 2012  
 

Deze maand een extra volle di-GMer. Het downloaden kan dus even duren. Nu 
lezen?"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/di-GMer juni 2012.pdf"> klik hier. Veel leesplezier. 
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Onderwerp: diGMer  
 
diGMer september  
 

diGMer september  
 

"http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/diGMer sept. 2012...pdf">Klik hier voor het clubblad van september 
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Onderwerp: GM -Najaarswandeling  
 
 

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

58 

Najaarswandeling op 6 zaterdag oktober  
 

Al over twee weken houden we traditiegetrouw de GM-najaarswandeling:- Alle GM-leden zijn 
hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom.- Verzamelen vanaf 9.15 uur bij   ;station 
Best ;.- Vertrek stipt om 9.28 uur met de trein naar Helmond.- Details van de wandeltocht  
;Helmond  ; multiple choice ;:- Keuze A. Afstand iets meer dan 23 km waarbij we tussentijds 2 keer pauzeren.- 
Keuze B. Voor diegenen die niet de hele dag meegaan:   ;afstappen ; na iets meer dan 16 km kan.- Keuze C. Wat 
ook kan is heel lang uitslapen en alleen de laatste 7 km meedoen.- Meestal wandelen we op verharde wegen.- In 
Stiphout heb ik een sk&ocirc;n terras gevonden met koffie en quukskes.- Voor de lunch is een (beperkt) aantal 
bankjes gereserveerd op Station Helmond Brandevoort.- Vanuit Helmond gaan we weer met de trein terug; 
omstreeks vijf uur zijn we weer in Best.- Treinkaartje enkel Best-Helmond euro; 4,40 zonder korting. 
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Onderwerp: Uitloting obligaties 2012  
 
 
Uitloting  
 

11-okt  
 

;Op donderdag 11 oktober 2012 om 20:00 zal de uitloting van de vierde groep van de obligaties (2003) worden 
verricht evenals de loting van de premies. 
Het uitstaande bedrag van de obligaties is momenteel; 
; 
De uitloting van de vierde groep en de drie premies, groot euro; 25,-, vindt plaats ten overstaan van twee leden van 
het bestuur. 
; 
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Onderwerp: Reanimatiecursus  
 
Op zaterdag 24 november wordt een reanimatiecursus gegeven  
 

Cursusinformatie  
 

De cursus /; herhalingscursus wordt gegeven door Huub Oomes 
Datum             24 november  
          
          
             Tijdstip:  
             vanaf 12:00 uur, afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn er meerder aanvangstijden mogelijk  
          
          
             Plaats:  
             d'n Opstap  
          
          
             Voor:  
             trainers (hebben voorrang), leden, en A en B junioren  
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Nieuwsbrief algemeen  
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Onderwerp: GM Kortingsboekje  
 
De verkoop van het GM Kortingsboekje is van start gegaan.  
 

GM Kortingsboekje  
 

Via het clubblad heb je er al kennis mee gemaakt, het GM kortingsbonnen boekje. 
Middels deze nieuwsbrief willen we je medewerking vragen voor de actie die de sponsorcommissie heeft 
voorbereid en die onze club dit jaar, maar bij succes zeker ook in de toekomst vele duizenden euro's op kan 
leveren. 
De leden van de sponsorcommissie zijn ruim twee maanden bezig geweest om winkeliers en andere ondernemers 
in en rond Best te bewegen om mee te doen in dit bonnenboekje. 
In het kort komt het hier op neer: de ondernemers mogen een gratis advertentie plaatsen in dit boekje. Wel dienen 
ze een aardige actie te bedenken die het voor de kopers van de boekjes aantrekkelijk maakt om minstens Ã©Ã©n 
boekje te kopen. 
En dat hebben we geweten. 
Ruim 60 ondernemers (toen moesten we stoppen anders werd het boekje te dik), waren meteen enthousiast en dat 
heeft geresulteerd in een boekje dat vol met, leuke, smaakvolle, sportieve maar vooral ook waardevolle acties 
staat. 
Door â‚¬ 10,-- per boekje te betalen haal je het veelvoud van dit bedrag aan kortingen op allerlei gebied in huis. Dit 
in een handig formaat, zodat je de te verzilveren bonnen gemakkelijk in je portemonnee stopt. 
Om de verspreiding vlot te laten verlopen verzoeken we alle leden (per gezin) om in de loop van de maand oktober 
twee bonnenboekjes aan de bar in ontvangst te nemen en af te rekenen. 
Deze boekjes, die een waarde vertegenwoordigen die wel kan oplopen tot â‚¬ 300,-- Â kunnen beiden worden 
doorverkocht aan geÃ¯nteresseerde bekenden, buren of familieleden. 
Ook kun je ze natuurlijk zelf houden. Twee boekjes is dubbele winst. 
Of tenslotte, schenken aan iemand die je dierbaar is. Wanneer gaf je voor het laatst zoâ€™n waardevol cadeau 
weg? 
  
Meer boekjes kopen mag ook! 
  
Met deze mooie actie, die zowel voor GM, voor de winkeliers, maar vooral ook voor de bonnenbezitters voordeel 
oplevert, willen we de steeds maar stijgende kosten die een sportvereniging met zich meebrengt, op een heel 
positieve manier voor blijven. 
De Sporsorcommissie 
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Onderwerp:   
 
 

 Orientatieloop20 oktober a.s.  
 

Op zaterdagmorgen 20 oktober a.s. (de zaterdag na de marathon van Eindhoven) staat weer de jaarlijkse  
Orientatieloopop het programma. Een evenement dat bestaat uit een combinatie van hardlopen/wandelen en 
kaartlezen. 
Voor velen wellicht een gezellige bezigheid na alle trainingen voor Eindhoven; er kan in een leuke ontspannen 
sfeer worden genoten van het spel en de natuur. 
Dit keer ook met deelname van teams van AV Oirschot en AV Reusel. 
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Onderwerp: GM bouwt aan een nieuwe website!  
 
 

Enthousiaste werkgroep website  
 

Onze huidige website doet al weer vele jaren dienst als bron van nieuws en informatie voor leden en als 
voorportaal voor ge&iuml;nteresseerde bezoekers van buitenaf. Binnen onze vereniging is behoefte aan 
vernieuwing van de website. Informatie op de website moet eenvoudig zijn te plaatsen en snel te vinden. Ook de 
vormgeving mag in een moderner jasje. In maart van dit jaar is er een werkgroep opgericht met het doel een 
nieuwe website te realiseren. Deze werkgroep bestaat uit acht enthousiaste leden die door hun beroep of hobby de 
nodige kennis en ervaring hebben met het opzetten en onderhouden van websites. De werkgroep wordt gevormd 
door Jan Meesters, Nel van Oort, Ren&eacute; Kreijveld, Herman Wester, Kathinka van Dijk, Ren&eacute; 
Uijthoven, Patrick Bindels en Rohan de Bresser. 
Met Ren&eacute; Kreijveld hebben we een professionele websitebouwer en Joomla-specialist in huis, dankzij wie 
al in dit stadium een goed werkend prototype van de nieuwe website in ons ;laboratorium; staat. 
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Onderwerp: Nieuwe website GM  
 
 

Nieuwe website ook voor tablets en smartphones  
 

In onze vorige nieuwsbrief gaven we een paar links naar voorbeelden van;onze nieuwe wesbite. In ons 
enthousiasme hierover ging het helaas niet helemaal goed. Niet iedereen kon de;voorbeelden openen. Deze willen 
we jullie zeker niet onthouden! Hieronder dus nogmaals een paar voorbeelden (concepten);van de nieuwe website. 
"http://www.avgm.nl/websitenieuw/avgm_homepage_desktopscreenshot_1903x1479.jpg">Homepage 
"http://www.avgm.nl/websitenieuw/avgm_homepage_ipadschreenshot778x1446.jpg">Homerpage op ipad 
"http://www.avgm.nl/websitenieuw/avgm_lidworden_desktopscreenshot_1903x2670.jpg">Vervolgpagina lid worden 
; 
 
 

Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 159  
 

Onderwerp: Uitlslag loting obligaties 2012  
 
 
  
 

Uitloting Obligaties 2008-2017  
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Onderwerp: Het GM Kortingboekje  
 
 

GM Kortingboekje  
 

Goed nieuws! We zijn vanuit het GM Kortingboekje nu uit de kosten. De uitdaging is dat het de club nu ook geld 
gaat opleveren! 
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 162  
 

Onderwerp: De Broos van Erp Cross Competitie 2012-2013  
 
 

De Broos van Erp Cross Competitie 2012-2013  
 

Op 25 november gaan we van start met de Broos van Erp Cross Competitie. De winnaars in de diverse 
categorie&euml;n mogen zich een jaar lang de   ;crosskampioenen van GM ; noemen. 
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Onderwerp: Reanimatiecursus  
 
Door ziekte van de instructeur kan de reanimatie les van 24 november geen doorgang vinden. 
  
 

Nieuwe cursusdatum 15 december  
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Onderwerp: Nieuw Wedstrijdkleding GM  
 
We zijn overgegaan naar een nieuw clubtenue omdat we vonden dat het na 20 jaar wel aan vernieuwing toe was.  
 

Informatie nieuw wedstrijdkleding  
 

De nieuwe wedstrijd clubkledingis in ieder geval verplicht als je aan competitiewedstrijden en kampioenschappen 
meedoet.          <span style="color: black;">;Op trainingen en andere wedstrijden kan het oude clubtenue gewoon 
gedragen blijven worden.  
In week 50worden pasavonden en een pasdag georganiseerd. 
Het is wel verstandig om toch, al wil je pas over een paar maanden nieuwe kleding kopen, de kleding te komen 
passen/bestellen en bekijken wat er allemaal te koop is.; 
De pasavonden(dag) zijn: 
Maandag 10 december  ; ;van 19.00 tot 21.00 uur 
Dinsdag 11 december   ; van 19.00 tot 21.00 uur 
Woensdag 12 december   van 19.00 tot 21.00 uur 
Zaterdag 15 december    van 10.00 tot 12.00 uur 
Voor vragen kun je terecht bij : 
Miriam van Oirschot 
Tel. 0499 378795 
Tel. 06-53407554 
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Onderwerp: Reanimatiecursus en IJsbaan Best  
 
Nog enkele plaatsen vrij op reanimatie cursus van 15 december. 
Stichting IJsbaan Best zoekt vrijwilligers  
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Nog plaatsen vrij op reanimatiecursus 15 december  
 

De cursus /; herhalingscursus wordt gegeven door Huub Oomes op zaterdagmiddag 15 
december a.s.. Er zijn vanaf 12.00 uur; twee groepen en in beide groepen zijn nog enkele 
plaatsen vrij.Hiervoor kunnen zich trainers, A en B junioren en leden opgeven. FONT-WEIGHT: 
bold Aanmelden bij kathinkavandijk@kpnmail.nl Hierbij vermelden:- of je trainer bent of lid- of je beginner bent of 
dat het om een herhaling gaat 
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Onderwerp: di-GMer december 2012  
 
De laatste di-GMer van 2012  
 

di-GMer december 2012  
 

Er is weer een nieuw clubblad met o.a.;informatie over nieuwe wedstrijdkleiding en enthousiaste leden die over hun 
(marathon)ervaringen vertellen. Nieuwsgierig? "http://www.avgm.nl/uploads/File/Clubbladen/diGMer 
december2012.pdf klik hier 
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Onderwerp: Sponsor Screenrun verhuisd  
 
Sponsor en specialist in textieldruk Henk van Gerven verhuisd naar Industrieweg 5C in Oirschot.  
 

Voor je GM sporttas met naam naar Industrieweg 5C  
 

Onze sponsor en specialist in textieldruk Henk van Gerven van Screenrun is verhuisd naar de Industrieweg 5C, 
5688 DP in Oirschot. Tel. 0499 -;577262 of mobiel;06 - 16955448  
Henk is de laatste weken druk;met zijn verhuizing bezig geweest en is helemaal in zijn nopjes met zijn nieuwe 
pand.; Er zijn nog een paar dagen tot de Kerst te gaan en wil je iemand nog een leuke GM sporttas met een;naam 
erop;cadeau doen dan kun je bij Henk terecht.  
Henk geeft op 23 februari van 10.00;tot 16.00 een openinsborrel en elke GMer is hierbij van harte uitgenodigd. 
Henk en Corry hopen jullie dan ook allemaal te verwelkomen.  
Wil je deze week nog bij Henk langs voor een Kerstcadeau voor onder de boom, bel dan even voor de zekerheid 
dan weet je zeker dat hij er is. 
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Onderwerp: Incasso contributies  
 
Contributie 2013  
 

Incasso  
 

; 
Zoals afgesproken op de jaarvergadering van 2012 worden de contributies met 10 euro verhoogd voor alle 
categorieen. 
Uitgezonderd zijn (Nordic) wandelen en Mannen Veld, daarvoor geldt een verhoging van 5 euro. 
Binnen enkele weken zal de incasso plaatsvinden. 
Bestuur AV Generaal Michaelis. 
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Nieuwsbrief algemeen  

Uitgave: 169  
 

Onderwerp: Hoge Hakkenbal t.b.v. Voedselbank  
 
Hoge Hakkenbal  
 
 

; 
DAG MOOIE VROUW, 
Zaterdag 2 februari vindt de eerste editie van het Hoge Hakkenbal plaats. Tijdens een wervelende avond worden al 
je zintuigen geprikkeld. Geniet van heerlijke easy listening-muziek. Kijk je ogen uit en laat je verrassen door volop 
entertainment. Word hebberig tijdens de veiling voor het /www.hogehakkenbal.nl/goed-doelgoede doel En proef 
daarnaast van vele culinaire verwennerijen. Aansluitend word je getrakteerd op een bruisende feestavond met live 
muziek. Wie er precies optreedt, blijft nog even een verrassing, maar het wordt zeker de moeite waard! Uiteraard 
krijg je na afloop van de avond nog een leuke goodybag mee naar huis.De totale opbrengst van het Hoge 
Hakkenbal gaat naar de Voedselbank Best e.o. 
Dus dames, geef je hardloopschoenen of wandelschoenen een avondje rust en trek je feestjurk en hakken maar 
aan! 
Wil je meer informatie over het Hoge Hakkenbal of direct je kaarten bestellen, klik dan door naar de website  
Hartelijke groet, 
 
Ineke Vliem  
 
Inham 
Goudenregen 10 
5682 EM; Best 
0499-871242 
"http://www.neicoach.nl/ <www.neicoach.nl 
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Onderwerp: SPONSORCOMMISSIE  
 
Sponsorcommissie zoekt jou!  
 

De Sponsorcommissie zoekt jou!  
 

; 
DE SPONSORCOMMISSIEHEEFT JOU HULP NODIG! 
GENIET U OOK ZO VAN ONZE MOOIE ACCOMODATIE? 
NEEMT U OOK ZO GRAAG DEEL AAN DE WEDSTRIJDEN DIE DOOR GM GE&Ouml;RGANISEERD 
WORDEN? 
TIJDEN ZIJN VERANDERD, KOSTEN GAAN OMHOOG, SUBSIDIES GAAN OMLAAG 
OM DIT ALLES TE KUNNEN VOORTZETTEN IS GM GEBAAT BIJ SPONSORS ZONDER WIE E.E.A. NIET 
MOGELIJK ZOU ZIJN. 
DE SPONSORCOMMISSIE IS HIERVOOR  
 
 
DRINGEND 
 
 
OP ZOEK NAAR  
NIEUWE COMMISSIE LEDEN. 
BEN JIJ HET FANATIEKE CLUBLID DAT WIJ ZOEKEN? 
>HET KOST JE NIET VEEL TIJD, ALLEEN EEN BEETJE LEF OM BEDRIJVEN TE BEZOEKEN IS VOLDOENDE. 
HET GM KORTINGSBOEKJE 
IS 1 VAN DE ACTIES DIE DOOR DE SPONSORCOMMISSIE BEDACHT IS.  
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ALS JE GEEN TIJD HEBT OM HET HELE JAAR BEZIG TE ZIJN MET DE SPONSORING 
MAAR WEL MEE WIL WERKEN AAN EEN BLOEIENDE VERENIGING KAN JE JE OOK 
AANSLUITEN BIJ HET GROEPJE MENSEN DAT ONS KORTINGSBOEKJE TOT STAND 
BRENGT. 
MET 3 MAN KUNNEN WIJ GEEN 100 BOEKJES VERKOPEN, MET 10 MAN WEL! 
MELD JE AAN WANT SAMEN KUNNEN WE ZORGEN DAT GM DE  
MOOIE CLUB BLIJFT DIE HET AL IS! 
 
TIES DE VAAN:  
 
mailto:PENNINGMEESTER@AVGM.NL PENNINGMEESTER@AVGM.NL 
 
PETER CRAS 
 
mailto:PETERCRAS@BESTION.NL PETERCRAS@BESTION.NL 
 
 
 
Estafette! 
 
 

Nieuwsbrief Wandelen  

Uitgave: 1  
 

Onderwerp: G.M. Winterwandeling  
 
 

Winterwandeling op 27 december  
 

   Binnenkort, op 3 ekerstdag, is het eindelijk zover: de GM-winterwandeling.  
     Deze keer is er geen intekenl   ijs   t; gewoon even aanmelden bij ons volstaat.  
   ; 
   Informatie over deze tocht: 
 
     
    Zoals altijd zijn ook nu alle GM-leden welkom &eacute;n deze keer mogen introduc&eacute;smee. 
     
     
    We verzamelen met fiets of auto op de onbewaakte carpoolplaats op de hoek Willem de Zwijgerweg en de Oude 
Rijksweg. Vandaar uit vertrekken we te voet richting Aqua-Best en Joe Mann. 
     
     
    Let op: vertrek al om 08.30 uur   . 
     
     
    Afstand ca. 15 km met rond half 11 een koffiepauze. 
     
     
    De verhouding verhard - onverhard is ongeveer fifty-fifty. 
     
     
    Als afsluiting gaan we gezamenlijk met fiets/auto terug naar D;n Opstap waar Sjaak ons rond de klok van half 
&eacute;&eacute;n zal verwelkomen met  14pt Oliebollen en Gl&uuml;hwein   . 
     
 
  -   ;   Aanmelden mondeling of anders: 
  o      liefst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 24 december; 
  o      ;bij Wil tel. 39 77 57, mailto:vandeven-philips@planet.nl vandeven-philips@planet.nl; 
  o   ;   bij Pieter tel. 31 02 63, mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl marionpieter@onsbrabantnet.nl. 
; 
   Met vriendelijke wandelgroet, Wil v.d. Ven &amp; Pieter v.d. Sanden 
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Nieuwsbrief Wandelen  

Uitgave: 2  
 

Onderwerp: G.M.-voorjaars wandelprogramaa  
 
Zeer binnenkort is het zover: de GM-voorjaarswandeling op zaterdagmorgen 25 april een Nordic wandeltocht op 
woensdagmorgen 6 mei en de Heilige Eikloop op 31 mei a.s. . Gegevens hierover:  
 

Wandeling op 25 april  
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Onderwerp: Najaarswandeling  
 
 

GM wandeling op 24 oktober  
 

Gegevens hierover:  
Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 
Verzamelen vanaf 9.00 uur bij de bushalte station Best 
Vertrek stipt om 9.16 uur met lijn 145 richting Eindhoven 
Details van de wandeltocht Rondom Eindhoven e.o 
Afstand ruim 10 km ;s ochtends en ruim 10 km ;s middags. 
De verhouding hard/onverhard is ongeveer &eacute;&eacute;n 
Een koffiebreak ;s morgens vroeg zit er niet in:;dus voor de cafe&iuml;ne-verslaafden onder ons zal de thermoskan 
uitkomst moeten bieden. 
En ook rond het middaguur wordt het krap vanwege de huidige horecatijden: ik doe mijn best.;;Als we er aan toe 
zijn een zelf meegebrachte lunch al zittend in de vrije natuur. 
Einde wandeltocht: tussen 4 en 5 uur bij Best Centraal Station 
Weersvoorspelling:  
een zonnige herfstdag.  
Reiskosten: strippenkaart of een dagkaart &agrave; 3 euro.  
Overige kosten: zelf weten.;; 
De reguliere zaterdagochtendwandeling komt op deze dag te vervallen.; 
Aanmelden kan bij Pieter tel. 31 02 63, marionpieter@onsbrabantnet.nl.  
Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 ; 30 10 18 44. ; ; 
; 
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Onderwerp: G.M. - Voorjaarswandeling  
 
Over â€˜n week is het weer zover:  
 

de GM-voorjaarswandeling.  
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Onderwerp: G.M. najaarswandeling  
 
Zeer binnenkort staat de GM-najaarswandeling op het programma.  
 

Wandeling op zaterdag 2 oktober  
 

 Gegevens hierover: 
 
     
     Alle GM-leden zijn hierbij uitgenodigd; ervaring met de afstand is welkom. 
     
     
     Verzamelen vanaf 9.00 uur bij station Best. 
     
     
     Vertrek stipt om 9.16 uur met de trein naar Heeze. 
     
 
 ; 
 Details van de wandeltocht Heezerenbosch ; Hasselsvennen - Malpie: 
 
     
     Afstand 22 km waarbij we tussentijds 2 of 3 keer pauzeren. 
     
     
     Het merendeel wandelen we ditmaal over verharde bospaden. 
     
     
     Eerste koffiebreak na ca. anderhalf uur lopen. 
     
     
     Een zelf meegebrachte lunch in the-middle-of-nowhere. 
     
     
     De terugreis start in Dommelen en gaat met de streekbus en de stoptrein. De planning is dat we omstreeks half 
6 weer terug zijn in Best. 
     
     
     Reiskosten: een strippenkaart en 2 enkeltjes trein, samen 7 euro; of 4 euro; met korting. Compleet met de OV-
chip kan ook al.  
     
     
     Overige kosten: zelf weten. 
     
 
 ; 
 De reguliere zaterdagochtendwandeling komt op deze dag te vervallen.  
 ; 
 Aanmelden kan bij Pieter v.d. Sanden, tel. 31 02 63,  
 met wandelgroet. Pieter v.d. Sanden 
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Onderwerp: G.M. Voorjaarswandeling  
 
Over een kleine maand houden we traditiegetrouw de GM-voorjaarswandeling.  
 

Voorjaarswandeling 9 april  
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Nieuwsbrief Wandelen  

Uitgave: 7  
 

Onderwerp: Najaarswandeling  
 
Zaterdag 1 oktober G.M. najaarswandeling voor alle leden  
 

Informatie over de wandeling  
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Onderwerp: Najaarswandeling  
 
Zaterdag 1 oktober G.M. najaarswandeling voor alle leden  
 

Aanmelden  
 

150% Aanmelden kan bij Pieter v.d. Sanden, tel. 31 02 63, mailto:marionpieter@onsbrabantnet.nl 
marionpieter@onsbrabantnet.nl. Op de dag zelf ben ik bereikbaar op 06 ; 30 10 18 44. 
150% ; 
150% met wandelgroet, Pieter v.d. Sanden 
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Onderwerp: Najaarswandeling  
 
Binnenkort houden we de traditionele G.M. najaarswandeling  
 

op zaterdag 1 oktober voor alle leden  
 

  Voor de reguliere zaterdagwandeling: deze gaat niet door tenzij er een vervanger beschikbaar is. 
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Onderwerp: Najaarswandeling  
 
Binnenkort houden we de traditionele G.M. najaarswandeling  
 

Aanmelden  
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Onderwerp: Busreis Chimay 11 april a.s.  
 
Na Hoegaarden nu Chimay ontdekt door GMers als perfecte loop- en wandellocatie  
 

Busreis Chimay 11 april a.s.  
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Na enkele jaren naar Hoegaarden te zijn geweest;is nu;Chimay,; een andere plaats waar een 
biermerk naar vernoemd is, ontdekt door GMers als perfecte loop- en wandellocatie.;Je kunt in 
Chimay een wedstrijd lopen van 4,8 en 13,2 km door heuvelachtig terrein en als wandelaar kun 
je afstanden wandelen van 5, 10, 15 of 20 km. De bus vertrekt 's morgens om 9.30 uur bij ons 
clubhuis. Verdere informatie kun je vinden op onze website onder evenementen voor april. In verband met het 
regelen van de bus graag opgeven  ;&oacute;r 8 maart via mailto:jmoggel@onsbrabantnet.nl 
jmoggel@onsbrabantnet.nl; Heb je nog vragen bel dan naar Marco Oggel 393317 of 06-50734453 
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Uitgave: 17  
 

Onderwerp: Bevrijdingsvuurestafette  
 
 
Ook in 2010 doen we mee aan de bevrijdingsvuurestafette van Wageningen via Best naar Den Bosch. 
  
 

bevrijdingsvuur  
 

  16pt BEVRIJDINGSVUURESTAFETTELOOP 2010 
; 
  Op 4 mei 2010, zal een vertegenwoordiging van onze atletiekvereniging voor de 4 ekeer het bevrijdingsvuur gaan 
ophalen in Wageningen en brengen naar Best. Het is thans nog niet bekend of het vuur wordt ontstoken bij het 
Gemeentehuis of bij het Museum Bevrijdende Vleugels. De Directeur van het Museum  Harry Smits   is hiermee 
druk bezig. De voorkeur gaat uit naar het Gemeentehuis.  
; 
  Het bevrijdingsvuur wordt om middernacht ontstoken door de Burgemeester van Wageningen, de heer v Rumund. 
Hij overhandigt vervolgens de fakkel met het vuur aan de Gouverneur van Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen. Hij 
zal het vuur overhandigen aan de lopers van Roermond, waarmee de Bevrijdingsvuurestafette 2010 begint. 
  De provincie Limburg is de provincie waar dit jaar de Nationale Start is van de viering Dag van de Vrijheid. 
; 
  Als de sporters van uit de provincie Limburg gevolgd door lopers, fietsers, skaters en andere sporters uit de rest 
van het land het Vrijheidsvuur hebben ontvangen, verspreidt het zich als een lopend vuurtje door heel Nederland. 
Dit is een indrukwekkend symbool van nationale eenheid. 
; 
  Voorlopig schema: 
  04-05-10, 20.45 uur,;; vertrek vanaf het clubgebouw met de gele bus van het museum Bevrijdende  
  ;; Vleugels. 
  04-05-10, 23.00 uur,;; welkomswoord namens de Gemeente Wageningen. 
  04-05-10, 23.15 uur, ;aanvang bevrijdingsvuurceremonie. 
  05-05-10, 00.00 uur, ;ontsteken bevrijdingsvuur en daarna spelen Wilhelmus 
  05-05-10, 00.03 uur,;; toespraak door Burgemeester van Wageningen en overhandiging  
  ;; ;bevrijdingsvuur aan de Gouverneur van Limburg, de heer L.J.P.M. Frissen 
  05-05-10, 00.30 uur, ;Burgemeester van Wageningen begint met het ontsteken van de fakkels van  
  ;; de lopersgroepen overige Provinciale Bevrijdingsfestivals, waaronder wij. 
Wij lopen in estafettevorm via Arnhem, Nijmegen, Uden, St. Oedenrode en Nijnsel, naar het Museum Bevrijdende 
Vleugels cq. Gemeentehuis in Best.; 
; 
  05-05-10, 09.45 uur, ;aankomst in cafe ;t Leeuwke in Nijnsel 
2pt  05-05-10, 10.00 uur, ;vertrek naar het Museum Bevrijdende Vleugels cq. gemeentehuis Best, ;met begeleiding 
van meerdere oude legervoertuigen uit de 2 ewereldoorlog, afkomstig van Wheels. 
 
 
Zie ookwww.4en5meiwageningen.nl ;(Wageningen), 
www.wingsofliberation.nl;; (Museum Bevrijdende Vleugels) en  
/ www.clubwheels.nl  (oude legervoertuigen) 
; 
  Op 5 mei 2010, omstreeks 11.00 uur, zal op het terrein van het Museum Bevrijdende Vleugels het bevrijdingsvuur 
in ontvangst worden genomen door de Burgemeester van Best of op een iets later tijdstip bij het Gemeentehuis. 
  Bij de ceremonie zullen ook dit jaar weer de oudstrijders van het Korps Commando Troepen aanwezig zijn. Na 
het spelen van het Wilhelmus, het hijsen van de vlag en het ontsteken van het Bevrijdingsvuur, zullen wij ook dit 
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jaar weer doorgaan naar ;s-Hertogenbosch om aldaar het Bevrijdingsvuur te ontsteken bij het 
Provinciaal Bevrijdingsfestival. Aankomst aldaar omstreeks 14.30 ; 14.45 uur. 
; 
  14pt Voor de Bevrijdingsvuurestafette zijn wij op zoek naar: 16 lopers, die naast het lopen ook 
als fietser willen begeleiden. Ook zoeken wij een masseur en een fotograaf voor het nemen van foto;s en/of filmen. 
; 
  Een ieder kan zich via de mail en/of telefonisch opgeven bij ondergetekende. 
; 
  Vriendelijke groeten van de coördinator Bevrijdingsvuurestafetteloop, 
  Anton Kon 
  Email: ;;mailto:anton.kon@hotmail.com anton.kon@hotmail.com 
  Gsm: 06 ; 11.36.82.25 
; 
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Onderwerp: Pannekoekenmolenloop Zeeland  
 
 

Pannekoekenmolenloop  
 

; 
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Onderwerp: Run for Kika  
 
Op 24 juni wort op Aquabest de Run for Kika gehouden  
 

Run for Kika op 24 juni  
 

 
Verleg je grenzen en help zieke kinderen! 
Wil je wel eens iets bijzonders doen voor een heel goed doel? Denk dan eens aan Run for KiKa, een hele reeks 
sportieve en uitdagende sponsor-events voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Op 5 plaatsen in Nederland kun 
je deze zomer je sportieve grenzen verleggen &eacute;n kinderen met kanker daadwerkelijk helpen! 
; 
Nu ook Run for KiKa in Eindhoven! 
Ook in Eindhoven wordt deze zomer Run for KiKa georganiseerd. Het evenement vindt plaats op zondag <span 
style=\"COLOR: navy\ 24 juni in Recreatiepark Aquabest. Deelnemers kunnen kiezen uit: 5 of 10 km hardlopen, 10 
km wandelen en een geweldige KidsRun van 1 km. In het recreatiepark is een feestelijk start- &amp; finishterrein 
opgebouwd met leuke activiteiten voor sporters en bezoekers met hun hele gezin. Het terrein is geopend van 9.30 
tot 16.30. Kijk hier voor alle details op  http://www.runforkika.nl/eindhoven\ www.runforkika.nl/eindhoven.  
; 
Hoe meer sponsorgeld, hoe beter 
Alle onderdelen van Run for KiKa zijn sponsor-events. Dat betekent dat de sporters sponsorgeld bij elkaar brengen 
voor KiKa.; Bij 5 of 10 km hardlopen en 10 km wandelen is er geen minimum-sponsorbedrag. Natuurlijk geldt: hoe 
meer, hoe beter voor alle kinderen met kanker, nu &eacute;n in de toekomst! Op de websites vind je alle informatie 
en veel tips over het bij elkaar brengen van sponsorgeld. Laat je daar inspireren door andere sporters en hun 
idee&euml;n voor leuke activiteiten! 
; 
Waar gaat het sponsorgeld naartoe? 
KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) werd tien jaar geleden opgericht om m&eacute;&eacute;r kinderen met kanker 
te genezen. KiKa zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. 
KiKa heeft een ambitieuze missie: in 2025 moet 95% van alle jonge kankerpati&euml;nten genezen. Iedereen kan 
helpen, door mee te doen aan een van de sportieve sponsor-events voor KiKa.; Run for KiKa Eindhoven is een 
uitdagend, sportief &eacute;n gezellig evenement voor families, collega;s, vriendengroepen en verenigingen. 

http://avgm.evenkijken.eu/
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; 
Geen tijd of gelegenheid om zelf te lopen? Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste en 
gemotiveerde vrijwilligers!  
Meld je snel aan bij het leukste sponsor-event van het jaar! 
 
 

Nieuwsbrief Lopen  

Uitgave: 40  
 

Onderwerp: vrijdagavond 11 mei 19.00 uur lezing in ons clubhuis  
 
Milou Beelen, sportarts verbonden aan SportMÃ¡x geeft, in ons clubhuis d’n Opstap, een presentatie houden over 
blessures, training en sportvoeding.    
  
 

Blessures, training en sportvoeding  
 

 

Nieuwsbrief Lopen  

Uitgave: 41  
 

Onderwerp: Op naar de Heilige Eik  
 
Zondagmorgen 27 mei Heilige Eikloop, geef je nu op voor deze gezelligheidsloop met brunch.  
 

Wandelend, fietsend of hardlopend naar de H. Eik  
  

http://avgm.evenkijken.eu/


 

 

71 
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Nieuwsbrieven algemeen Datum uitgave 
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Uitgave 164 - Nieuw Wedstrijdkleding GM 17 november 2012  

Uitgave 163 - Reanimatiecursus 8 november 2012  

Uitgave 162 - De Broos van Erp Cross Competitie 2012-2013 7 november 2012  

Uitgave 161 - Het GM Kortingboekje 21 oktober 2012  

Uitgave 159 - Uitlslag loting obligaties 2012 12 oktober 2012  

Uitgave 158 - Nieuwe website GM 11 oktober 2012  
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Uitgave 155 9 oktober 2012  

Uitgave 148 - Uitloting obligaties 2012 4 oktober 2012  
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Uitgave 129 - jaarverslagen 2011 16 februari 2012  
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Uitgave 118 - Kids Run en Rabobank Goed Beter Best Loop 2012 18 november 2011  

Uitgave 117 - De Broos van Erp Cross Competitie 2011-2012 11 november 2011  

Uitgave 116 - Jas verwisseld 6 november 2011  
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