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Bestuur: ALV op 9 maart, cluborganisatie, stormschade, scholen, kleding
ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 9 MAART (IPV 2 MAART)
Eerder kondigden we aan dat de ALV op 2 maart zou zijn
maar i.v.m. de schoolvakanties bleek dat geen verstandige
keus. De ledenvergadering is nu op 9 maart en begint om
19.30 uur met de uitreiking van de jaarprestatiebekers en de
huldiging van de jubilarissen. Na een korte pauze gaan we
verder met de ALV-agenda. Midden februari verschijnen alle
stukken op de website en liggen deze ter inzage in de
kantine.
Het bestuur is dringend op zoek naar een secretaris. Deze
taak werd dit jaar door de voorzitter waargenomen maar
dat kan niet de bedoeling zijn voor een langere periode. Ben
je geïnteresseerd in een bestuursfunctie neem dan contact
op met onze voorzitter (voorzitter@avcialfo.nl). We
informeren je dan graag over deze taak die een paar uurtjes
per week kost naast het maandelijkse bestuursoverleg.

CLUBORGANISATIE
Veel gaat er goed, maar ook dit verenigingsjaar bleek weer
hoe moeilijk het is om de vacatures te vullen. We denken
dan aan een bestuurslid algemeen, een secretaris, een
tweede penningmeester, commissieleden sponsoring,
interne en externe communicatie, klubhuisbeheer,
jeugdcommissie en schoonmaakgroep, niet te vergeten juryleden en (assistent) atletiek- en looptrainers.
Het is niet altijd gelukt hier in te voorzien en zo is er naar alternatieve oplossingen gezocht. Inmiddels zijn vacatures in
de kantine opgelost door de trainingsgroepen zelf de kantinediensten te laten uitvoeren. De betaalde schoonmaak is
uitgebreid.
Hoe moeten we hier verder mee?, is nu de vraag. Hoe om te gaan met vacatures? Hoe blijven we onze vereniging
goed organiseren?
Daarover praten we met
vertegenwoordigers van de
werkgroepen en commissies op 7
februari. Mogelijk komt uit het
overleg een voorstel dat we de
ALV in maart kunnen voorleggen.
Ben je als lid of ouder ook
geïnteresseerd in de
verenigingsorganisatie kom dan op
woensdag 7 februari naar ons
clubhuis. We beginnen om 20.00
uur en stoppen uiterlijk om 22.00
uur. Laat even weten dat je komt:
secretaris@avcialfo.nl

STORMSCHADE
Nadat we in december heel Epe hadden voorzien van verlichting en kerstbomen, en die ook weer hadden opgeruimd
(zie foto), waren er onverwacht een tweetal nieuwe klussen te
doen.
Eerst werden we verrast door bezoek van wilde zwijnen. Het gaf
aanleiding nog eens de hekken te controleren en deze dieper in
de grond te verankeren. Met de hockeyvereniging zijn onze
terreinen – letterlijk - nog eens nagelopen.
En dan was er plotseling een storm die twee overkappingen weg
blies en daarbij de baan op een drietal plekken beschadigde.
Ook de jurytribune liep schade op. Onze maandagavondgroep
lukte het helaas niet om gezamenlijk de overkappingen terug te plaatsen en zo werd afgelopen dinsdag de hulp van de
firma Herms ingeroepen. Op bijgaande foto is te
zien hoe in de baan noodreparaties worden
uitgevoerd en hoe de overkappingen zijn
teruggeplaatst. Er is nog veel aan te repareren
maar dat is onze klussers wel toevertrouwd.

KLEDING: WIL JE MEEDENKEN?
in de senioren wedstrijdgroep is het initiatief
genomen om nieuwe kleding aan te schaffen. Het
kan betekenis hebben voor de hele club, wat
uiteindelijk kan leiden tot aanpassing van
clubtenue. Wellicht beperkt het zich tot aanschaf
van kleding, gewoon om gezamenlijk als
vereniging herkenbaar te zijn bij wedstrijden en recreatielopen. Als bestuur zien we graag een breed gedragen
aanschafvoorstel. Het liefst van betrokkenen uit de baanatletiek én de loopsporten. We zoeken daarom nog één of
twee deelnemers uit de recreantengroepen. Wil je meedenken? Mail naar secretaris@avcialfo.nl.

SCHOLEN: REN.SPRING.GOOI
In het kader van het schoolatletiekprogramma Ren.Spring.Gooi hebben de Atletiekunie, Atletiekvereniging Cialfo en
Buurtsportcoach Epe de handen ineen geslagen. Ren.Spring.Gooi (http://bit.ly/2jL0I4h) laat basisschoolkinderen op
een leuke en goede manier zo veel mogelijk bewegen.
Wanneer een kind plezier heeft in bewegen, motiveert dat om te blijven bewegen. Het beweegprogramma en het
materialenpakket zijn samengesteld ter inspiratie voor leerkrachten, zodat ze ook na de lessen zelf aan de slag kunnen
gaan. Het beweegprogramma is in het najaar van 2017 gestart op zes basisscholen in Epe, waar groep 5 en 6 drie
weken lang les krijgen van trainers van AV Cialfo en zo al spelenderwijs kennis maken met atletiek. In januari krijgen
wederom vier scholen de kennismakingslessen Atletiek aangeboden en komen de deskundige trainers van AV Cialfo
langs om de trainingen
te verzorgen.
Uiteindelijke doel is om
alle basisscholen en dus
alle kinderen in de
gemeente kennis te
laten maken met
atletiek. (Publicatie
heelepebeweegt d.d. 18
jan. 2018)
Fred van Gasteren (hier
op foto) en Henk Liefers,
dank voor jullie inzet!

