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van de redactie 
Een nieuw jaar met nieuwe kansen, mooie uitdagingen, betere mogelijkheden en 
goede voornemens. Wat 2022 ons gaat brengen weten we volgend jaar om deze 
tijd.  Wat je wel kan doen is goed voor jezelf zorgen door te blijven sporten en de 
lat een stukje hogere te leggen dan het afgelopen jaar. Namens de redactie wen-
sen we alle leden en lezers een heel gelukkig, gezond, succesvol en vooral een 
sportief 2022 en veel leesplezier met deze nieuwe editie van de nieuwsbrief. 
 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 

van het bestuur 

Op naar een gezond en succesvol 2022! 

2021 was net als 2020 een bewogen jaar, toch hebben we samen mooie dingen 
voor elkaar gekregen. De steeds wijzigende maatregelen deden steeds weer een 
beroep on ons aanpassingsvermogen. Toch slaagden onze trainers, coördinato-
ren, commissies, accommodatie- en kantinebeheerders erin er een succesvol jaar 
van te maken, wat resulteerde in een vele hoogtepunten. Er waren namelijk weer 
wedstrijden (o.a. drukbezochte KMK, interne wedstrijden in het voorjaar, club-
kampioenschappen, wegwedstrijden, Conditioloop) en activiteiten (kamp op de 
baan, najaars- en voorjaarswandeling, puzzelzoektochten, fotowedstrijd, online 
bootcamp lessen, etc.). Langs deze weg wil ik iedereen ontzettend bedanken die 
het afgelopen jaar hiervoor tijd, energie en creativiteit heeft geleverd.  
We wensen jou en jouw dierbaren een succesvol 2022. Zorg goed voor elkaar en 
blijf sporten! Bewegen in de buitenlucht is gezond en verkleint de kans op ziekte. 
 

Namens het bestuur, 
Paul Hoen 
Voorzitter 
 
 
 
 

de pen 

Liesje Mulder schrijft … 
Mijn naam is Liesje Mulder, en ik doe aan Nordic Walking sinds eind 2018. Zowel 
mijn man als ik zijn geen Bestenaren. Maar Best bevalt ons heel goed. We wonen 
hier sinds december 1986.  
Hoe kwam ik bij Nordic Walking? Van een vriendin kregen nog een paar dames 
en ik, een traktatie voor haar verjaardag, in de vorm van een een proefles Nordic 
Walking. Toevallig is ze vandaag, de dag waarop ik dit stukje schrijf, weer jarig. 
2 november dus. Het is ons goed bevallen, en zijn dan ook nog allemaal actief bij 
het Nordic Walking.  
In het begin had ik er moeite mee dat het op zaterdag was, dat was voor ons nog 
altijd weekend, maar inmiddels is het routine geworden. Weer of geen weer wan-
delen, evenals afgelopen zaterdag. Het regende om 7 uur ’s morgens pijpenste-
len, maar tijdens de wandeling bleef de regen nagenoeg uit. Het komt maar zel-
den voor dat je kleddernat wordt. 
Het is niet alleen wandelen, je hebt ook contact met anderen, je praat en kijkt wat 
de natuur te bieden heeft. Zo beleef je ieder seizoen weer een andere natuur. Dit 
jaar vallen de vele paddenstoelen erg op, er zijn prachtige exemplaren bij. Zo 
heeft elk seizoen zijn charme, maar de lente heeft toch mijn voorkeur. Na de win-
ter, het frisse groen en alles wat zich uit de aarde naar boven wringt. Een explo-
sie. Niet tegen te houden, gelukkig. 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 februari 2022 
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 

mailto:nieuwsbrief@avgm.nl
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Ik hoop nog lang te mogen wandelen met de AVGM Nordic Walking club, te ge-
nieten van de natuur en de contacten. 
 
Liesje Mulder 
 

Van het bestuur 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en 
aankondiging ledenvergaderingen 
In 2021 heeft het bestuur zich voorbereid op de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen. Deze nieuwe wet is op 1 juli 2021 ingegaan. Er zijn strengere 
regels voor besturen van verenigingen. Het doel van die strengere regels is het 
voorkomen van: 

• Belangenverstrengeling: denk aan een bestuurslid  
   die zijn eigen bouwbedrijf opdracht geeft om de  
   verenigingskantine te verbouwen; 
• Financieel wanbeheer: te grote financiële risico’s  
    nemen; 
• Onbestuurbaarheid: bijvoorbeeld wanneer het be   

         stuur geen besluiten kan nemen door afwezigheid  
         van diverse bestuursleden. 

 
De strengere regels hebben geleid tot onder andere 
een bestuursreglement. De huidige bestuurders heb-
ben dit bestuursreglement allemaal ondertekend en 
ook nieuwe bestuurders van GM zullen dit bestuurs-
reglement in de toekomst moeten ondertekenen. Er 
staan vanzelfsprekende dingen in, maar goed om hier extra aandacht voor te 
hebben. De statuten van onze vereniging moeten worden aangepast. De Atletiek-
unie heeft de verenigingen hierin gefaciliteerd door een concept beschikbaar te 
stellen. Sinds een aantal jaren is GM ook lid van de Koninklijke Wandelbond Ne-
derland (KWbN). Het bestuur heeft dus in de nieuwe concept statuten ook direct 
de KWbN verwerkt. Notariskantoor van de Meulengraaf zorgt in ruil voor hun 
sponsorbedrag van dit jaar voor de afhandeling van deze statuten. De concept 
statuten moeten eerst worden goedgekeurd door de bonden.  Hierna wordt een 
ledenvergadering gehouden waar de leden een besluit nemen over de statuten-
wijziging. In deze ledenvergadering moet tweederde van de leden aanwezig zijn. 
Indien dit aantal niet wordt bereikt moet een tweede vergadering worden geor-
ganiseerd, waar het aantal aanwezigen geen minimum meer kent. Het bestuur 
verwacht niet dat circa 350 leden aanwezig zullen zijn bij een ledenvergadering. 
Normaal zijn dat er nog geen 100. Daarom worden direct twee vergaderingen 
gepland op één avond, waarbij het bestuur natuurlijk net als altijd hoopt op een 
goede opkomst. Deze ledenvergaderingen, waaronder de jaarlijkse algemene le-
denvergadering, staan gepland op vrijdag 11 maart 2022. Schrijf dit dus vast in 
je agenda. De vergaderingen vinden plaats in ons clubhuis D’n Opstap. Vanwege 
de huidige corona-crisis zijn de datum en locatie echter onder voorbehoud. De 
officiële uitnodiging zal enkele weken voor de vergaderingen worden verstuurd 
aan alle leden. 
 
Ingrid Wouters – de Haan 
Secretaris 
 

algemeen 

AVGM bestaat in april 65 jaar 

Het is dit keer geen kroonjaar, dus we gaan het niet groots met een groot feest 
vieren. 
Maar... Het is wel leuk als we het vieren met een activiteit waaraan alle leden 
kunnen deelnemen. 
 
Bij het 60-jarig jubileum had ik de eer de coördinatie op me te mogen nemen.  
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onze sponsoren 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
  

http://kemkenssolar.nl/
http://www.cyclepointbest.nl/
http://www.dunaro.nl/
https://h-f-a.nl/nl
https://www.snsbank.nl/
https://friedvandelaar.nl/
https://lsls.nl/
https://balanspodotherapie.nl/
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Dankzij een enorm team met keihard werkende vrijwilligers werd het een 
mooie dag met ruim 400 aanwezigen. 
 
Ik zou graag het stokje willen overdragen aan iemand die in april 2022 'iets' wil 
organiseren. Wie pakt deze uitdaging op? Misschien leuk om het met een paar 
vrienden 'samen' op te pakken? 
 
Vragen over wat er mogelijk is? Mail even naar voorzitter@avgm.nl. Onze 
voorzitter Paul Hoen kan je precies aangeven wat de mogelijkheden zijn. 
 
Tom Lassing 
 

bootcamp 

Bootcamp nieuws! 

Nieuwe bootcamp shirts 

Wie op dinsdag of donderdag avond traint heeft 
ze waarschijnlijk opgemerkt op de atletiekbaan: 
de nieuwe bootcamp shirts. Na een wat moei-
zame start maken sinds enkele weken verschil-
lende bootcampers van de bootcampgroep van 
Bas Leermakers gebruik van deze multifunctio-
nele training shirts, welke zijn ontworpen door 
AVGM's eigen Nick van der Worp, zelf ook fanatiek bootcamper. 
"Deze shirts bieden net wat meer bewegingsvrijheid die je nodig hebt bij het uit-
voeren van de verschillende (zware) bootcamp oefeningen", volgens Nick. 
Trainer Bas is ook in zijn element: "Dit geeft net dat beetje meer motivatie om de 
zware trainingen vol te houden en om de losse atleten samen te voegen tot één 
team. Mochten er geïnteresseerden zijn in een bootcamp shirt, dan zijn ze te be-
stellen bij Nick. 

Één team 

Zoals hierboven geschreven vormt de bootcampgroep één team. Ie-
dereen helpt elkaar bij de trainingen en de verschillende obstakels. 
Hierbij worden grenzen verlegd, worden atleten sterker en sneller. 
Dit past goed bij Thijs, die in zijn vrije tijd graag zijn grenzen ver-
legd. Zo gaat hij, samen met teamgenoot Roy, deelnemen aan de Iron 
Viking run: 42km lopen en 100 obstakels! 
Deze bootcamptrainingen kwamen ook van pas tijdens zijn oplei-
ding tot militair die hij volgde aan de KMA. Veel van de onderdelen 
die bij bootcamp aanbod kwamen heeft hij ook toegepast tijdens 

zijn opleiding. Ook de instructeurs hadden veel weg van trainer Bas. “Het was 
geen vakantie, maar door de bootcamptraining ben ik erg goed voorbereid op de 
opleiding aan de KMA”, vervolgt Thijs. 

Burpee 

Vanwege Covid-19 mag er niet 
op de baan getraind worden, 
zodat Bas gedwongen is om 
zijn training anders vorm te 

geven. Hierbij worden de tractorbanden en kettlebells 
die normaal favoriet zijn bij de training vervangen door 
oefeningen met het eigen lichaamsgewicht. Een van de oefeningen die Bas inzet 
om zijn atleten te pijnigen is de burpee: vanuit ligsteun omhoog springen en her-
halen. Deze oefening wordt door velen vervloekt maar is nu ook een reden voor 
een klein feestje: Brian Peeters heeft de 100.000ste burpee uitgevoerd sinds de 
bootcamp trainingen zijn gestart. Brian is pas sinds 1,5 jaar lid, maar is in deze 
korte tijd gegroeid in spiermassa en uithoudingsvermogen, mede dankzij de 
burpees. Het heugelijke feit werd gevierd met een oorkonde en een serie van 20 

mailto:voorzitter@avgm.nl
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burpees voor de hele groep. “Heerlijk”, gaf Brian na de serie aan, “Hier doen we 
het voor!”. 

Beesten zijn het!  

Is een veelgehoorde opmerking tijdens de training. Vol-
gens velen gaat het er nogal wild aan toe. Met een vurige 
trainer Bas, die luid roepend zijn atleten tot nieuwe 
hoogten pusht. Hierbij twijfelen veel mensen of het wel 
bij ze past. “Het zijn alleen van die zwaargebouwde jon-
gens die daar trainen, met van die zware gewichten en 
tractorbanden, ik weet niet of dit wel iets voor mij is”. 
Naast de “zware jongens” zijn er ook dames die graag 
mee trainen. Één ervan is Inge. Wie Inge in het dagelijks 

leven ziet is verrast als ze vertelt dat ze bij de Bootcampgroep van Bas Leerma-
kers traint. Inge is met haar 167 cm en 54 kg de kleinste en lichtste atleet die 
meetraint. Waarbij ze met haar inzet en krachtsinspanningen zeker niet onder-
doet voor haar grotere en zwaardere teamgenoten. Haar deelname aan de ver-
schillende obstakel- en mudruns geven aan dat Inge haar mannetje wel staat in 
dit bootcamp geweld. 

Deelname?! 

Ben je enthousiast geworden? Heb je twijfels en 
denkt dat het te zwaar voor je is? Heb je twijfels 
en denkt dat het te licht voor je is? Train een keer 
mee! Je zult versteld staan van je eigen kunnen!  
 
Bas Leermakers 
 

algemeen 

Sponsoracties  
 
 
 
 
 

 
 

Recentelijk hebben er een drietal sponsoracties plaatsgevonden: 
 
Rabo Clubsupport met een opbrengst van:  €   770,- 
Plus Actie met een opbrengst van:  €1.400,- 
Grote Clubactie met een opbrengst van:   €3.314,- 
Dit is een geweldige score waar wij met zijn allen trots op mogen zijn! 
 
Ik bedank, mede namens het voltallige bestuur, dan ook: 
• Alle Rabobank leden die onze vereniging hun stem hebben gegeven 
• Alle leden die hun inkopen bij de Plus hebben gedaan en meer nog alle vrijwil 
   ligers die thuis eindeloos de vele loten hebben zitten krassen... 
• Alle jeugdleden en vrijwilligers die tezamen een ongelooflijk bedrag bijeen  
   hebben gekregen met de GCa 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Nico Leijtens 
Penningmeester  
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onze sponsoren 
  

https://www.mhsonline.nl/
https://nl.bavaria.com/nl/nl.html
https://www.denotenshop.nl/
http://xinglin.nl
http://www.refen.nl/
https://wijnhuisbest.nl/
https://www.hetrughuis.nl/
https://www.htbaccountants.nl/
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wandelen 

2e Joe Mann Wandelevent, zondag 30 januari 2022 
Na het succes van 2019 – met 430 deelnemers – heeft GM gemeend om voor de 
2e keer een wandeltocht te gaan organiseren. De geplande datum was 31 januari 
2021 maar - zoals bij veel activiteiten - gooide Corona ‘roet in het eten’ en kon 
deze editie niet doorgaan. We gaan er daarom vanuit dat de 2e editie zal worden 
gehouden op zondag 30 januari 2022.  
 

Daar waar in 2019 nog was gekozen voor 
het Boshuys als startlocatie, zullen de wan-
delaars deze keer vertrekken vanaf het ei-
gen clubhuis, d’n Opstap aan de Gildelaan. 
De route zal dan ook niet meer voeren over 
de bos- en heidepaden in de nabijheid van 
het Boshuys en Joe Mann, maar gaan over de 
karakteristieke wegen en paden van de Mor-
telen. Er zijn voor de langste afstand (21 km) 

twee caférusten (herberg de Schutskuil en ’t Zand) in de route opgenomen. De 
14 km lopers buigen eerder af om vervolgens alleen ’t Zand aan te doen.  
Als afstanden is zoals gezegd gekozen voor 
21 km, 14 km én de 7 km. De laatste afstand 
maakt een mooie lus vanuit ons clubhuis. 
Starten kan vanaf 08:30 uur en uiterlijke fi-
nishtijd is 14:30 uur. En uiteraard kunnen 
leden van GM gratis deelnemen. 
Houd de in- en externe media goed in de ga-
ten, maar wellicht al handig om dit wandel-
event in je agenda te zetten. Wil je op voor-
hand al nadere informatie dan kun je contact opnemen met Henk Plasman, via 
bestuurslidwandelen@gmail.com. Hopelijk tot ziens op 31 januari 2021. 
 
Foto’s: Tiny Steenbakkers 
Tekst: Henk Plasman 
 

algemeen 

Opgave telefoonnummer contactpersoon bij 
noodgevallen 

GM beschikt over contactgegevens van al onze 
leden. Leden krijgen nu ook allemaal de moge-
lijkheid om een telefoonnummer van een con-
tactpersoon voor eventuele noodgevallen op te 
geven. Nieuwe leden kunnen dit telefoonnum-
mer al opgeven in het nieuwe inschrijfformulier. 
Denk hierbij aan een direct familielid of goede 
kennis. Het telefoonnummer zal alléén voor dit 
doel gebruikt worden, waarbij GM natuurlijk 

hoopt dat dit in de toekomst niet nodig zal zijn. Het is echter goed dat wanneer 
iemand tijdens de training of een activiteit van GM bijvoorbeeld onwel wordt een 
naaste direct kan worden geïnformeerd. Overleg met deze persoon voordat je 
zijn/haar telefoonnummer aanmeldt en zorg ervoor dat het een telefoonnummer 
is waarop deze persoon het meest bereikbaar is in de avonden en weekenden. Ga 
voor het opgeven van het telefoonnummer naar de volgende webpagina: 
https://www.avgm.nl/noodnummer 
Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de ledenadministratie via 
ledenadministratie@avgm.nl 
 
René Schenk, Ledenadministratie 
Ingrid Wouters – de Haan, Secretaris 
 

mailto:bestuurslidwandelen@gmail.com
https://www.avgm.nl/noodnummer
mailto:ledenadministratie@avgm.nl
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lopen 

Beginnerscursus hardlopen september 2021 
Omdat starters vaak blijven trainen op de dagen dat zij de cursus volgen, is dit 
keer gekozen om de cursus voor de beginnende loper op woensdag en zaterdag 
te houden. Dit om de instroom in deze groepen te bevorderen. Ook is ervoor ge-
kozen dit, net als vroeger, weer in eigen beheer te doen en niet meer onder de 
vlag van Yakult start to run. In onze optie had Yakult geen toegevoegde waarde 
meer. Zoals vroeger betekent ook niet meer naar eerst van 0 naar 3 km maar in 
3 maanden van 0 naar 5 km. Effectief is er overigens niets veranderd. 
Op woensdag 29 september was het dan zover. Een twintigtal lopers begon vol 
goede moed aan hun eerste stappen op het hardlooppad. In de loop van de cursus 
kwamen er nog wat lopers bij en ook lopers die lang niet geweest waren om wat 
voor reden dan ook wisten ons te vinden. En nu zijn we bijna zover. In de eerste 
week januari zal de 5 km test gelopen worden. Zonder andere groepen tekort te 
willen doen is dit een constante groep met goede lopers, zij gaan dit allen vol-
brengen. 
Maar ook wij werden verrast door de nieuwe Corona-maatregelen waarbij trai-
nen alleen nog toegestaan was in groepjes van twee exclusief de trainer. Ervaren 
lopers weten elkaar wel te vinden en hebben de kennis en kunde om zelf hun 
trainingen voort te zetten, maar starters dreigen dan tussen wal en schip te val-
len.  
Gelukkig waren veel trainers en assistent-trainers bereid ondersteuning te bie-
den, dus 2 lopers per trainer was snel gewaarborgd. Bleef over het feit dat er ook 
niet verzameld mocht worden bij GM, groepsvorming was immers ook niet toe-
gestaan. Dit werd opgelost door niet allen tegelijk om 19.30 uur te starten, maar 
door vanaf 19 uur om de 5 minuten steeds twee lopers met trainer te laten ver-
trekken. Strakke communicatie hierin was een vereiste, zowel lopers als trainers 
toonden hierin flexibiliteit, sommigen moesten zich hiervoor wel haasten, maar 
iedereen was blij dat er doorgegaan kon worden. 

Op 22 december werd het verzamelen op de-
zelfde wijze gedaan, maar dan bij Quatre Bras. 
Op deze wijze was het mogelijk de Kerstroute te 
lopen en elkaar nergens in de weg te lopen. Voor 
velen een verrassing, zij hadden dit nog nooit ge-
zien. 
Superblij zijn wij met de inzet, creativiteit en 
flexibiliteit van iedereen die het mogelijk ge-
maakt heeft dat de starters door konden gaan 

met hun trainingen. Immers, starters zijn de leden van de toekomst, leden die wij 
als vereniging keihard nodig hebben. 
Voor het vervolg zijn er uiteraard plannen, maar ook hier moeten we afwachten 
wat er qua maatregelen weer besloten gaat worden. Dat we verder gaan is zeker, 
in welke vorm moet nog bekeken worden. 
Inmiddels staat ook de volgende starterscursus in de steigers, nu weer op don-
derdag en later komt daar de maandag weer bij. Start is voorzien op donderdag 
10 februari, met de week daarvoor, op donderdag 3 februari de proeftraining. 
Maar ja, die maatregelen, wat gaan die ons weer brengen? Daar zijn we helaas 
van afhankelijk. 
 
Kathinka van Dijk 
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onze sponsoren 
  

http://foudraineoptiek.nl/
http://www.vandemeulengraaf.nl/
http://www.bestion.nl/
http://www.onzeclubwinkel.nl/
http://www.apkvanrijssel.nl
http://www.raaijmakersbest.nl/nl/
http://www.samenspel.nl
http://nxtfysio.nl./
http://www.coppelmans.nl
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algemeen 

Aanpassing prijslijst kantine 
Beste leden, 
Onze huidige prijslijst dateert alweer van 2017 (!) 
Gezien de vele inkoopprijsverhogingen sindsdien, inclusief de btw-verhoging in 
2019, zijn wij helaas genoodzaakt onze prijslijst aan te passen.  
De nieuwe prijslijst gaat in per 1 februari 2022 en is te vinden in de kantine. 
Wij hopen jullie ook dit nieuwe jaar, zodra het weer toegestaan is, in de kantine 
te mogen verwelkomen. 
 
Met vriendelijke sportgroeten namens het Beheer Clubhuis., 
Nico Leijtens 
Penningmeester 

 

vacatures 

Vacature-overzicht vrijwilligers 
Hieronder een overzicht van de vacatures bij onze vereniging. 
Wil je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger, ook al staat er hier geen vaca-
ture bij die bij je past? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator In-
grid Wouters vrijwilligers@avgm.nl . Ook voor algemene vragen of opmerkingen 
over vrijwilligerstaken binnen de vereniging kun je bij haar terecht. 
 

Secretaris 
Bestuurslid Baanatletiek 
Kandidaten voor opleiding looptrainer 
EHBO-ers 
Parcoursopbouwer 
Trainer voor C-junioren 
Sponsorcommisie 
Huishoudelijk werk clubgebouw 
(Assistent) trainer voor de jeugd 
Juryleden 
Medewerker Bar 
Onderhoud accommodatie 
 
Voor een gedetaileerde beschrijving van bovenstaande vacatures klik op vaca-
tureoverzicht vrijwilligers 
 

colofon 
Corrector:  Henk van den Heuvel 
Eindredactie:  Paul van Bree 
 
  

mailto:vrijwilligers@avgm.nl
https://www.avgm.nl/vereniging/organisatie/vacatures-vrijwilligers
https://www.avgm.nl/vereniging/organisatie/vacatures-vrijwilligers
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algemeen 

WhatsApp Klusjesgroep 
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EINDHOVEN 

onze sponsoren 
 

https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://www.empuls.nl/
http://bosenslegers.nl/
http://dieder.nl/
http://www.bikebest.nl/
http://korenbest.nl/
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
http://www.printendruk.com/
https://anfongbest.nl/
http://www.osteopathiekleuters.nl/

