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van de redactie 
 
Deze nieuwsbrief staat weer boordevol interessante, leuke, leerzame en grap-
pige artikelen, Tevens starten we met een nieuwe rubriek ”Vrijwilliger in het 
zonnetje”. De vereniging drijft op heel veel vrijwilligers en de meesten doen hun 
werkzaamheden in stlte en op de achtergrond. Deze rubriek is er om meer begrip 
en inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de verschillende vrijwilligers. We 
starten met Jozef en Stiphout. 
Heel veel leesplezier 
 
Paul van Bree 
 
 
 
 
 
 

vrijwilliger in het zonnetje 

Jozef van Stiphout 

Het jaarabonnement van dochter Angela zorgde ervoor dat Jozef van 
Stiphout vrijwilliger werd.  
 
In 1989 had zijn dochter Angela bij een wedstrijd bij GM 
als prijs een jaarabonnement bij de atletiekclub in Best 
gewonnen. Ze werd lid en dan is het logisch dat je als 
vader komt kijken naar trainingen en wedstrijden van 
de Bestse atletiekvereniging. “Wanneer je dan vaak je 
gezicht laat zien bij de club, gaan automatisch bestuurs-
leden en andere actieve leden binnen de club je de vraag 
stellen of je vrijwilliger wilt worden. Na lang aarzelen 
werd ik 1990 jurylid, na een cursus daarvoor te hebben 
gevolgd “. Zo vertelt Jozef bij hem thuis in de P.J. 
Haagenstraat in Best, terwijl we gezellig koffiedrinken 
en de vele foto`s die op zijn computer staan bekijken. 
“Eigenlijk had ik niets met atletiek. Tijdens mijn dienst-
tijd in 1972 stimuleerde een kameraad me te gaan hard-
lopen en haalde ik het A.M.V.-diploma. Na de diensttijd 
ging ik weer voetballen. Eerst bij Best Vooruit, daarna Unitas en tenslotte in een 
lager elftal bij de Wilhelmina Boys” vertelt van Stiphout. “Vanaf 1990 richtte ik 
me meer op het atletiekgebeuren. Nadat ik jurylid was geworden, volgde ik een 
opleiding tot scheidsrechter en daarna als starter en parcoursopbouwer”. Wan-
neer je met Jozef praat, valt het woord “samenwerken” verschillende keren. Je 
kunt volgens hem alleen maar iets bereiken wanneer je er samen voor gaat. “We 
moeten elkaar niet zien als concurrenten, maar zo werken met elkaar dat hogere 
doelen (een persoonlijk record bijvoorbeeld) worden bereikt. Van Stiphout is 

ook al jaren betrokken bij activiteiten buiten de vereni-
ging om. Als voorbeeld noemt hij het assisteren bij an-
dere activiteiten, waaronder de marathon van Eindho-
ven (met de motor), de conditioloop in het Joe Mann, de 
ambtenarenloop etc. “Wij klagen weleens dat de heden-
daagse jongeren alleen maar individueel bezig zijn. Wat 
heb ik eraan en wat levert het mij op?” Bij de jongere 
jeugd zie je volgens Jozef het “samenwerken” langzaam 
weer boven komen drijven”.  Hij is daarom niet zo bang 
voor de toekomst. ”Vrijwilligers vormen de bouwstenen 
van een vereniging en daarom is het goed dat jeugd zich 
daarvan bewust wordt. Alleen door samenwerking op 
alle vlakken blijft een vereniging groeien en bloeien”.  
Jozef noemt als voorbeeld het uitzetten van een par-
cours. “Een te lopen parcours opbouwen is heel mooi, 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk op 15 december 2022  
versturen naar het volgende e-mailadres: nieuwsbrief@avgm.nl 
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maar het begint met het verkennen van een gebied, het maken van een ontwerp, 
het regelen van vergunningen etc. etc. En dat doe je niet alleen, maar met vele 
andere vrijwilligers. Samen word je sterk, individueel loop je snel vast”. De vrij-
williger wil het vanaf volgend jaar het rustiger aan gaan doen……………………maar 
of dat lukt? 
 
Henk van den Heuvel 
 

lopen 

Tilburg Ten Miles 
Op zondag 25 september liepen we met een 
klein groepje van AVGM de CZ Ten Miles in Til-
burg. Het weer was erg mooi, misschien zelfs net 
iets te warm. Langs de route was het gezellig 
druk. Het beloofde een mooie dag te worden. 
Met enige lichte spanning verschenen we om 
14.00 uur aan de start. Tijdens de zomervakan-
tie in het buitenland had ik net iets te weinig ge-
lopen. Met de halve marathon van Eindhoven in 
het vooruitzicht liep de spanning toch wel een 
beetje op. 
Als groep hebben we de Ten Miles volledig sa-
mengelopen. Ook hier zijn we terug gaan lopen 
om de laatste loper op te halen. De aanmoedigin-
gen langs de kant, de high-fives van kinderen en 
voor Jeroen zelfs een shotje onderweg maakte dat de 16 kilometers voorbij zijn 
gevlogen. 
Na ruim 1,5 uur door Tilburg gelopen te hebben kwamen we als één team over 
de finish. We hebben het allemaal super goed gedaan. Ik vond het geweldig dat 
we dit als team hebben gedaan; samen getraind, een mooie route gelopen en uit-
eindelijk samen over de finish. Alex, Naima, Carla, Alex, Tim en Jeroen: super be-
dankt het was een hele mooie ervaring! 
Op zondag 11 december gaan Carla en ik de KLM Urban Train Eindhoven lopen. 
Loop jij mee? 
 
Daan Walraven 
 

algemeen 

Besparing gasverbruik op onze accommodatie 
De renovatie van de kleedlokalen en het sanitair in het oude gedeelte van ons 
clubgebouw is bijna afgerond. Het tegelwerk, de toiletten, wastafels, douches en 
vloeren zijn vernieuwd. Daarnaast zijn, waar nodig, verlaagde plafonds aange-
bracht. Tenslotte is i.v.m. de geldende legionellarichtlijnen een systeem geïnstal-
leerd dat automatisch de douches spoelt. Op dit moment is het in alle kleedloka-
len in ons clubgebouw mogelijk om te douchen. 
De warmwatervoorziening voor alle douches wordt gevoed vanuit één grote boi-
ler die zich achter de EHBO/massageruimte bevindt. Om de douches van kleed-
lokaal 1 & 2 van warm water te voorzien ligt een ringleiding boven het plafond, 
waardoor 7 dagen per week en 24 uur per dag heet water wordt rondgepompt. 
Met de huidige gasprijzen is dit een dure oplossing. De gemeente Best is eigenaar 
van kleedlokaal 1 & 2 (incl. de douches en toiletten aan deze zijde van ons ge-
bouw). Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente om de warmwater-
voorziening voor de douches in kleedkamer 1 en 2 energetisch te verbeteren. 
 



AVGM Nieuwsbrief 4 

nieuwsbrief@avgm.nl 1 november 2022 

 
Omdat er de afgelopen jaren in beperkte mate bij GM wordt gedoucht is in de 
bestuursvergadering besloten de douches in kleedkamer 3 en 4 af te sluiten.  
 
Martin Nijkamp 
 

wandelen 

2e Joe Mann Wandelevent zondag 29 januari 2023! 
Na het succes van 2020 – met 430 deelnemers – heeft GM gemeend om voor de 
2e keer een wandeltocht te gaan organiseren. Al twee keer kon de geplande tocht 
door Corona geen doorgang vinden, maar we kennen het spreekwoord: “drie 
keer is…”. Op dit moment gaan we ervan uit dat de 2e editie zal worden gehouden 
op zondag 29 januari 2023.  

De wandelaars zullen vertrekken vanaf het 
eigen 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 (de Vrolijke Jager en ’t Zand 
Brabants Gastvrij) in de route opgenomen. 

De 14 km lopers buigen eerder af om vervolgens alleen ’t Zand aan te doen.  
Er is opnieuw gekozen voor 3 afstanden met ieder een eigen route. De afstanden 
en starttijden staan hieronder. Afmelden voor alle afstanden is uiterlijk om 14:30 
uur. 
21 km:  08:30 uur - 09:30 uur 
14 km:  08:30 uur - 10:30 uur 
7 km:  08:30 uur - 11:30 uur 
 
Het inschrijfgeld voor alle afstanden be-
draagt € 5,00 (inclusief consumptie) en le-
den van de KWBN krijgen € 1,00 korting (op 
vertoon van ledenpas). En uiteraard kunnen 
leden van GM gratis deelnemen. 
De in- en externe media goed in de gaten 
houden, maar wellicht is het al handig om dit 
wandelevent in je agenda te zetten. Wil je op 
voorhand al nadere informatie dan kun je 
contact opnemen met Henk Plasman, via bestuurslidwandelen@gmail.com. Ho-
pelijk tot ziens op 29 januari 2023. 
 
Henk Plasman 
Foto’s Tiny Steenbakkers 

mailto:bestuurslidwandelen@gmail.com
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onze sponsoren 
  

https://www.mhsonline.nl/
https://nl.bavaria.com/nl/nl.html
https://www.denotenshop.nl/
http://www.refen.nl/
https://wijnhuisbest.nl/
https://www.htbaccountants.nl/
http://dieder.nl/
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Algemeen 

Van de bestuurstafel 
Met ingang van 1 september jl., zijn de inschrijfvoorwaarden lidmaatschap ge-
wijzigd: 
Inschrijfkosten AVGM, éénmalig € 15,00 (inclusief GM-recreantenshirt) 
Inschrijfkosten Atletiekunie, éénmalig € 8,20 
Tevens is de prijs van het 
mooie blauwe recreanten 
shirt verlaagd van €30 naar 
€ 20 (voor zover de voor-
raad strekt).   
Het shirt is van het kwali-
teitsmerk Gato, en uiter-
aard allemaal in het GM-
blauw met wit, voorzien 
van GM-logo op borst en 
rug. Damesshirts zijn ver-
krijgbaar in de maten XS 
t/m XL en herenshirts zijn 
verkrijgbaar in de maten XS t/m XXL. Ook voor kinderen zijn deze shirts beschik-
baar in kindermaten. 
Het shirt is dus beschikbaar voor alle GM leden en kan, na afspraak met en tegen 
pinbetaling, afgehaald worden bij Emmy van Duijnhoven. (clubkle-
ding@avgm.nl) 
 
Nico Leijtens 
 

Bootcamp 

Bootcamp nieuws 5 
De afgelopen periode is het voor velen weer tijd geweest om zowel het lichaam, 
maar soms ook de geest te testen door deel te nemen aan verschillende sportieve 
evenementen.   
Naast verschillende obstakelruns wordt er door de bootcampgroep van Bas ook 
fanatiek deelgenomen aan de verschillende loopevenementen.  

City-Pier-City run 

Als eerste heeft Menno op zondag 25 september deelgenomen aan de City-Pier-
City Loop 2022. Hier heeft hij meegedaan aan de halve marathon en gefinisht in 
een mooie tijd van 1uur 53.   

 

 
 

 

 

mailto:clubkleding@avgm.nl
mailto:clubkleding@avgm.nl
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Buffelrun 

Al sinds enige jaren staat voor menig bootcam-
per de buffelrun op het programma. En ondanks 
dat het geen race is, is het toch mooi om te zien 
dat bootcamper Kees bij de top 10 zit van Buffel-
runlopers, met een tijd van 1 uur en 33 minuten. 
Naast de bootcampers van Bas doen ook ver-
schillende bootcampers van de groep van Mar-
cel en Nicolai mee. Tijdens de buffelrun wordt 
een parcours van 12 kilometer afgelegd met 
daarbij diverse obstakels. Hierbij wordt door de twee groepen intensief samen-
gewerkt om de tocht tot een daverend succes te brengen. 

   
Zoek de 10 verschillen: de eerste foto is de foto vooraf, waar iedereen nog vol 
goede moed klaar was voor het avontuur en tweede foto is de finishfoto, waarbij 
we blij zijn dat we het gehaald hebben! 

  
De oplettende kijker heeft gezien dat op de eerste foto 8 personen staan en op de 
tweede slechts 6. Dat wil niet zeggen dat deze twee zijn afgevallen, maar zij zijn 
achter Kees aangegaan om ook een goede tijd neer te zetten maar zijn daarbij net 
buiten de top 10 gevallen. 

Marathon Eindhoven 

Dat bootcampers niet alleen deelnemen aan obstakelruns blijkt wel uit het ver-
haal van Bootcamper Nick, ook wel bekend als “the Dutch Viking”. Deze jongen 
is niet te stoppen!  
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Zoals op de foto’s te zien is draagt Nick 2 startnummers! 
In eerste instantie neemt Nick met zijn bedrijf deel aan de 
business run estafette en legt hij zijn 10 kilometer af in 59 
minuten. Alsof dat nog niet genoeg is, neemt hij daarna 
ook nog deel aan de halve marathon met een tijd van 2 uur 
24. 
 Achteraf was Nick niet zo tevreden over zijn tijd van de 
halve marathon, wat waarschijnlijk te wijten is aan het 
aantal biertjes dat Nick heeft genuttigd tussen de twee 
runs. Ook de onfortuinlijke aanvaring met een paaltje tijdens de businessrun 
speelde hem parten bij de halve marathon. 
De 32 kilometer van Nick is al prachtig! Bootcamper Roy gaat daar nog eens over-
heen. Hij heeft de hele marathon gelopen met een mooie tijd van 4 uur 44! Roy is 
samen met Nick gestart, wat waarschijnlijk ook Nick’s aanvaring met het paaltje 
kan verklaren.  
Ondanks de ijzeren discipline en de uitgebreide voorbereiding die Roy heeft ge-

troffen voor deze marathon heeft hij het er 
zwaar mee gehad, waardoor hij met de finish 
in zicht door zijn energiereserves heen zat 
(“te hard begonnen”). Dit is door zijn sup-
portteam goed opgelost door Roy van de 
juiste energie-gevende drank te voorzien. 
Hierna ging het voor Roy niet sneller, maar 
wel gezelliger! 
 

 

Iron Viking 
Is een marathon zwaar genoeg? Voor velen is het een 
brug te ver, voor sommigen slechts het begin. Wat te 
denken van de Iron Viking? Dit is een marathon, gecom-
bineerd met 180 obstakels! Bootcampers Roy en Tijs 
hebben aan deze monstertocht meegedaan en ook tot 
een goed einde gebracht! 
Tijdens de Strong Viking runs is er een keuze uit 4km, 
7km, 13km, 19km of 42km, waarbij de Tijs en Roy voor 
de 42 kilometer zijn gegaan. Tijdens deze tocht waren 
zij herkenbaar aan hun groene vestje. Behalve dat het 
vest voordelen heeft zoals voorrang krijgen bij de obsta-
kels, dwingt het ook meteen respect af bij de overige 
deelnemers. 
Op de actiefoto is Roy te zien als hij van de Fjord Drop 
afgaat. Dit obstakel staat bekend om zijn extreem hoge 
snelheden (120 km/uur), maar ook om zijn verschrik-
kelijke hoogte. Waar menig loper dit obstakel met knikkende knieën links laat 
liggen, gaat Roy de uitdaging aan en stort zich, zonder angst, naar beneden! 
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EINDHOVEN 

onze sponsor 
  

https://www.runnersworld.nl/vestigingen/eindhoven
http://shop.runnersworld.nl/stores/eindhoven/
http://www.empuls.nl/
http://www.bikebest.nl/
http://korenbest.nl/
http://vdsarbeidsdeskundigen.nl/
http://www.printendruk.com/
https://anfongbest.nl/
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Instromers 
Prachtig om al dit sportieve geweld te zien, maar ik wil ook even stil staan bij de 
nieuwe instroom binnen de bootcamp groep! Avelon, Wouter en Roderick heb-
ben een aantal keer meegedaan met de training. Ondanks de nog jonge leeftijd 
(14 jaar) hebben zich goed staande gehouden tussen al het bootcampgeweld. 
Hierbij zijn ze goed begeleid door trainer Bas: eerst de technieken onder de knie 
krijgen voordat we met de (zware) gewichten aan de slag gaan.  
Deze jeugdige enthousiastelingen wilden zich weleens meten met de “oude rot-
ten” van de bootcamp. En ondanks dat de kracht en techniek nog moest groeien, 
was de bootcampgroep erg onder de indruk. De dagen erna hadden deze “mini-
beesten” wel wat spierpijn maar zijn ze toch gemotiveerd om naast de atletiek-
trainingen ook wat bootcamp trainingen mee te volgen! 
Mocht je net als Avelon, Wouter of Roderick ook een keer mee willen trainen, ben 
je op dinsdag en donderdag vanaf 19.00 uur van harte welkom! 
 
Bas Leermakers 
 

Algemeen 

Verkoopmiddag Grote Clubactie 
Zaterdag 24 september was de aftrap van de 
Grote Clubactie. Dit jaar hebben we ervoor geko-
zen om met de atleten die dat leuk vonden geza-
menlijk te starten vanuit het clubhuis. Om 15.30 
uur hebben de atleten en begeleiders verzameld 
in d’n Opstap. Na de ontvangst en uitleg met 
ranja en chips, zijn we naar buiten gegaan om 
een foto te maken met de groep bij het clubactie 
spandoek. 
Vervolgens zijn de begeleiders en atleten met de fiets vertrokken naar verschil-
lende winkelcentra en wijken verspreid door Best. Mike heeft een bezoek ge-

bracht aan de verkopertjes bij de Plus in Heivel-
den, enkele straten in Heuveleind en in winkel-
centrum Boterhoek. Er werd enthousiast ver-
kocht door onze atleten. Na afloop van de actie 
zijn we teruggegaan naar het clubhuis, waar de 
atleten en begeleiders genoten hebben van 
broodjes hamburger met frietjes.  
Je kunt onze Clubactie nog steeds steunen via: 
www.avgm.nl/clubactie. 

 
 

Lopen 

Van 12km naar de halve Marathon in Eindhoven 
1,5 jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen 
bij de AVGM omdat ik graag in de openlucht 
wilde lopen en me aansluiten bij een groep die 
geniet van het lopen.  
Toen ik begon was mijn enige doel bewegen en 
genieten van de tijd voor mijzelf. Dat lukte snel! 
Ik geniet intens van mijn trainingen op maan-
dag, woensdag en zaterdag. In mijn maandag-
avondgroep trainden enkele lopers voor de 
halve Marathon in Eindhoven. Dit gaf mij inspiratie om me in te schrijven voor 
de halve Marathon. 
In het begin twijfelde ik even of het mij zou lukken om meer dan 12km hard te 
lopen. Tegelijkertijd besefte ik dat als ik met meer regelmaat zou trainen en leer 
luisteren naar mijn lichaam dit zou lukken. Met dit in het achterhoofd ben ik con-
sequenter en frequenter gaan trainen. Ik ben 2 à 3 keer in de week gaan trainen. 
Tijdens de trainingen leerde ik meer over looptechnieken, kreeg ik individuele 

http://www.avgm.nl/clubactie
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feedback van de trainers en leerde ik beter te luisteren naar mijn lichaam. Dit 
samen zorgde voor een zichtbare verbetering in mijn loophouding en uithou-
dingsvermogen.   
 
Ten Miles 

Toen een van de leden aangaf om de Ten Miles 
te gaan lopen hebben we ons met de hele maan-
dagavondgroep aangemeld. Op 25 september 
was het zover. Gezamenlijk zijn we naar Tilburg 
gereisd om daar de Ten Miles te lopen. Voor mij 
een geheel nieuwe ervaring. De mensen die ons 
aan de kant van de weg aanmoedigden en toe-
juichten gaf me zoveel energie! Ik had voor het 
eerst 16,1 km gelopen zonder blessures en met 

veel plezier. Ik voelde zelfs dat ik meer had kunnen lopen. Dit gaf een enorme 
boost aan mijn vertrouwen en ik wist dat het mij ook zou lukken om de halve 
marathon uit te kunnen lopen. 
 
Halve Marathon 
9 Oktober, 2 weken na de Ten Miles was de Marathon in Eindhoven. Ik had afge-
sproken om samen met 2 leden uit mijn maandagavondgroep te lopen. Zij lopene 
in hetzelfde tempo als ik. Geen van ons had eerder een afstand van meer dan 
16,1km gelopen dus begonnen we rustig. En het is ons gelukt! Wat was dat een 
mooie ervaring! Na 2.08 uur ben ik gefinished. Dit was zo bijzonder en mooi om 
te ervaren, dit smaakt naar meer!  
 
Naima Geerings 
 

Algemeen 

Workshop krachttraining en hardlopen door 
NXTfysio 
Op 4 oktober vond de, door de de hitte in 
september uitgestelde, workshop sport-
specifieke krachttraining en hardlopen 
plaats voor trainers. De presentatie was in 
handen van Frank van der Valk en Hanna 
Wagner, fysiotherapeuten van NXT-fysio. 
Gezamenlijk verzorgden zij eerst het theo-
riegedeelte waarbij oa ingegaan werd wat 
er op spierniveau gebeurt. Ook werd er 
uitgelegd dat krachttraining voor hardlo-
pers voor een belangrijk deel coördinatietraining is. In het zeer interactieve 
theoriegedeelte, ook met dank aan de aanwezige trainers, werd ook ruim tijd 
besteed aan blessurepreventie, ketenproblematiek en wat er vooral nodig is 
voor preventie. Voor het praktijkgedeelte werd de groep in tweeën gedeeld. De 
helft ging mee met Hanna en werden er allerlei springvormen geoefend die di-
rect toepasbaar zijn. De andere helft ging met Frank mee voor de sportspeci-
fieke krachttraining. Hierbij werd met nadruk geen gebruik gemaakt van de 
toestellen maar werden allerlei krachtoefeningen gedemonstreerd die buiten 
toepasbaar zijn. Na enige tijd werd er gewisseld. Samengevat was het een zeer 
interactieve workshop wat door beide fysiotherapeuten 
zo enthousiast werd ontvangen dat er al meteen voorstellen voor volgende 
workshops werden gedaan en we daarvoor ook uitgenodigd werden voor een 
workshop in de praktijkruimte van NXT-fysio. 
Met dank aan alle enthousiaste aanwezige trainers: wordt zeker vervolgd. 
 
Kathinka van Dijk 
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algemeen 

Renovatie oud gedeelte clubgebouw 
De renovatie van de kleedlokalen, douches en toiletten in het oude gedeelte van 
ons clubgebouw zit er inmiddels bijna op! Na het slopen is gestart de opbouw.  
 
Wat is er zoal gedaan: 
• De indeling van het herentoilet (aan de hal) is gewijzigd 
• Alle tegelwerk is vernieuwd, zowel op de wanden als de vloer van de douche 
   ruimte 
• De verlichting is in de meeste ruimtes vernieuwd en werkt op sensor 
• In de hal, kleedlokalen en toiletten is een gietvloer gelegd 
• Al het sanitair is vernieuwd 
• In de ruimtes waar dit noodzakelijk was zijn verlaagde plafonds aangebracht 
• De douches zijn voorzien van een systeem ter preventie van legionella, zodat   
   we aan alle regelgeving hieromtrent voldoen in dit gedeelte van het gebouw 
 
Afgelopen weken zijn regelmatig updates rondgestuurd. Hieronder vind je de 
links naar de AVGM-berichten die tot het schrijven van dit stukje zijn verstuurd, 
mocht je ze gemist hebben: 
 

• De indeling van het 

15-09-2022 Renovatie-update 1 - Start werkzaamheden 
29-09-2022 Renovatie-update 2 – Sloop en hakwerk afgerond, start 

met opbouw   
10-10-2022 Renovatie-update 3 – Tegelwerkzaamheden afgerond 
25-10-2022 Renovatie-update 4 – Verlaagde plafonds   

 
  
Voordat we het oude deel van het gebouw heropenen gaan we schilderen. Dit 
doen we, zoals je in de AVGM-berichten hebt kunnen lezen zelf, met vrijwilligers. 
Martin Nijkamp 
 

https://www.avgm.nl/nieuwsbrief?idm=524
https://www.avgm.nl/nieuwsbrief?idm=527
https://www.avgm.nl/nieuwsbrief?idm=527
https://www.avgm.nl/nieuwsbrief?idm=530
https://www.avgm.nl/nieuwsbrief?idm=531
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onze sponsoren 

  

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

Bestuurslid afdeling lopen 
Organisator “GM” verzorgingsport Marathon Eindhoven  
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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onze sponsoren 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

http://kemkenssolar.nl/
http://www.dunaro.nl/
https://h-f-a.nl/nl
https://friedvandelaar.nl/
https://lsls.nl/
https://balanspodotherapie.nl/

