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Jeremy Robbemond, Genomineerd Sportman 2018 in Harderwijk
2018 was zeker een geweldig sportjaar voor Jeremy:
* Goud met 1.74m hoogspringen:
* Brons met 60m Horden op het NK Indoor Masters;
* Goud met 12,00s 100m NK Masters
* Goud met 1,76m hoogspringen NK Masters
* 1.80m Hoog gesprongen in Harderwijk.
* WK 20-kamp gedaan in augustus, met een tevreden 5de plaats
1.80 meter in Harderwijk was toch wel mijn persoonlijke hoogtepunt, omdat ik
deze hoogte al 4 jaar niet meer heb kunnen springen vanwege het langdurig
herstel van een nare ziekte in 2014
STEM op Jeremy voor 6 januari a.s.
Gebruik voor het stemmen de link hieronder
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe4uVzQKJyI7fOz2…/viewform…
Klik op de link voor een youtube-film over de sportverkiezing in Harderwijk.
https://www.youtube.com/watch?v=w8pU_LQq4CE&feature=share
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Digitaal lid worden.
Met ingang van 1 januari 2019 kan men zich alleen nog maar aanmelden als lid
van onze vereniging via het digitale aanmeldingsformulier op onze website. Het
is dan niet meer mogelijk een aanmeldingsformulier te downloaden en het
toekomstige lid via de papieren weg aan te melden. Als het
toekomstig/ aspirant lid aan de trainer vraagt om lid te worden moet de trainer
aangeven dat dit alleen maar digitaal kan via de Athlos
website. Het toekomstig/ aspirant lid moet dit zelf doen met behulp van het
digitale aanmeldingsformulier op onze website. De controle of een lid dit ook
daadwerkelijk heeft gedaan geschiedt door de ledenadministratie met behulp
van het ledenoverzicht die de trainers 3-maandelijks opstellen en mailen naar
de ledenadministratie. Het is op dit moment nog niet mogelijk dat de trainers
zelf in de digitale administratie kunnen inloggen om hun groepsleden bestand
in te kunnen zien. De trainers moeten dus zelf een ledenbestand bijhouden van
hun groep en hier (eventuele) nieuwe leden aan toevoegen. Controle, zoals
gezegd, geschiedt 3-maandelijks door de ledenadministratie aan de hand van
het door de trainers ingediende ledenoverzicht van hun groep.

Clubblad De Wissel no.5 2018
De laatste Wissel van dit jaar staat online. Met interessante, leuke en zelfs
ontroerende verhalen. Opnieuw een dik nummer met
bijdragen vanuit de baan, de weg en het
wandelen! Natuurlijk de vaste rubrieken van Alida en
Kees, maar ook een uitnodiging voor een erg mooie
uitdaging ( Homerun) en een verhaal over zin of geen
zin in hardlopen door Linda.
Je kunt ook een app van Issuu downloaden op tablet of
smartphone. Zoek dan naar Wissel Athlos.
https://issuu.com/wisselathlos/docs/wissel_5_2018
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Sinterklaas bezoekt Athlos Pupillen
Zaterdag 2 december was het voor de pupillen van Athlos weer de vraag of
Sinterklaas en zijn Pieten tijd zouden hebben om Athlos te bezoeken.
Deze ochtend zijn de jongste pupillen gestart met een speciale Sint en
Pietentraining. Er werden pakjes in schoorstenen gegooid en de behendigheid
en snelheid werd getest.

En ja hoor aan het einde van de training hoorden
we een hoop
getoeter…………………….de Pieten
maakten op spectaculaire wijze hun
entree op de baan! Eerst even lekker
pepernoten uitdelen en dan naar
binnen.
Sinterklaas stond ons al op te wachten met Quizpiet voor een
prachtige tent.
Deze tent is gerealiseerd door de sponsorcommissie en kan meegenomen
worden naar wedstrijden. Een prachtige eyecatcher, wat zijn wij (trainers) hier
blij mee. Bedankt!! Vanuit deze tent werd deze ochtend heerlijke warme
chocolademelk uitgedeeld aan alle atleten.

Sinterklaas en zijn Pieten namen uitgebreid de tijd om een feestje te vieren.
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Er waren moppen, challenges, spellen, een Sinterklaas-quiz, pepernoten,
warme chocolademelk, kortom een heleboel gezelligheid. Bij het weggaan
kreeg iedereen nog een leuk cadeautje.
Een zeer geslaagde ochtend……. tot volgend jaar Sinterklaas?!

Grote clubactie opnieuw een succes!
De Grote Clubactie 2018 was ook dit jaar weer een succes. Dankzij de vele
enthousiaste lotenverkopers hebben we dit jaar weer meer verkocht dan de
jaren ervoor. Dat is goed nieuws want met de opbrengst kunnen we weer
mooie dingen doen voor de vereniging.
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Met de opbrengst van vorig jaar hebben we een tent gekocht die door de
baanjeugd gebruikt kan worden tijdens wedstrijden. Hiermee zal zichtbaar zijn
dat de Athlos talenten aanwezig zijn. In de tent kan bij regen geschuild worden
en kunnen tassen en droog worden opgeslagen. Tijdens het Sinterklaasfeest is
de tent voor het eerst opgezet en heeft iedereen hem kunnen bewonderen.
Ook zijn tijdens het Sinterklaasfeest de lotenverkopers in het zonnetje gezet. Er
waren prijzen voor de best verkopende jeugdleden en iedereen kreeg een mooi
presentje van Sinterklaas.
Graag bedank ik ALLE lotenverkopers, trainers, Hennie, Arnoud en Paul die
door hun inzet voor dit mooie resultaat hebben gezorgd!

Marc Bezemer
Sponsorcommissie
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Nieuwjaarsloop 2019
Op zaterdag 5 januari 2019 wordt de traditionele Nieuwsjaarloop gehouden.
Een prachtige tocht door de bossen en over de zandvlaktes van de Veluwe
tussen Nunspeet, Hulshorst en Harderwijk. Je kunt op de volgende manieren
aan deze loop meedoen:
- Vanaf Athlos met de trein naar Nunspeet en lopend terug, coördinator
Harry Petersen
- Vanaf Athlos lopend naar Nunspeet en
vervolgens met de groep teruglopen
(ongeveer 27 km en minimaal tempo
heen is 6 min/km, enkel voor getrainde
lopers vanaf niveaugroep LA3),
coördinator Ronald Weeren
- Vanaf Athlos met auto’s naar Hulshorst en
dan terug naar Athlos achtervolgd door de
groep uit Nunspeet, coördinator en
opgeven bij Marian van Rijn per mail
marianvanrijn75@gmail.com
- Wandelaars/Nordic Walkers krijgen de informatie van hun eigen trainer

Het tijdsschema voor de Nieuwjaarsloop ziet er als volgt uit:
Vanuit Nunspeet:
12.45 uur: Vertrek lopend vanaf Athlos naar het station Harderwijk;
13.08 uur: Vertrek met de trein naar Nunspeet;
13.16 uur: Aankomst station Nunspeet;
13.20 uur: Verzamelen treinreizigers en
lopers vanaf Athlos en vervolgens
gezamenlijk vertrek richting Athlos.
Lopend vanaf Athlos naar Nunspeet:
12.00 uur: vertrek vanaf Athlos
door de bossen naar Nunspeet olv
Ronald Weeren
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Vanaf Athlos, met auto’s naar Hulsthorst en lopend naar Athlos:
13.30 uur: vertrek vanaf Athlos, olv Marian van Rijn, ivm regelen vervoer
opgeven bij Marian (marianvanrijn75@gmail.com)
Vanaf 15.15 ben je uitgenodigd voor de aansluitende nieuwjaarsreceptie waar
de heerlijkste snert, gesponsord door Auto Versteeg Buurman, dampend op je
staat te wachten.
Een mooie tocht toegewenst.
Harry Petersen
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Sponsorkliks
Op de website van Athlos staat een banner van SponsorKliks. Door op deze
banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels,
waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze
bedrijven levert jouw sponsordoel ( AV Athlos) een commissie op terwijl u zelf
dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.
Zeker in deze tijd van aankopen voor Kerst kan het ook voor Athlos een leuk
cadeautje opleveren.
Op dit moment (13 december) staat de teller op € 87,02
Halen we dit jaar de € 100,- ??

Broekhuis en Athlos
 Heb je in 2018 een auto gekocht bij
Broekhuis; nieuw, gebruikt of lease?
 Of heb je in 2018 een
onderhoudsbeurt bij Broekhuis laten
uitvoeren?
 Of heb je in 2018 een schade bij
Broekhuis laten herstellen?
Dan kun jij Athlos helpen door je kenteken
en je naam door te geven aan de
penningmeester
(penningmeester@athlos.nl).
Voor elke verkochte auto krijgt Athlos €
150,-, voor elke onderhoudsbeurt € 15,- en
voor elke schadeherstel € 25,-.
Het kost je niks en het levert de vereniging mooi geld op.
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