NIEUWSBRIEF
Beste leden,
Het is weer eens tijd voor een Nieuwsbrief.
Door alle maatregelen rondom Corona
kunnen we elkaar minder ontmoeten dan
anders. We hopen dat we kunnen blijven
sporten en uiteraard dat al onze leden en
hun families gezond blijven!
Wij vinden het fijn om te merken dat onze
leden zich eigenlijk moeiteloos aanpassen
aan alle maatregelen die de overheid ons
verplicht stelt. Complimenten aan alle leden en heel erg bedankt voor jullie medewerking en
begrip!
Blijf lekker lopen, pas goed op jezelf en je naasten en tot ziens!
Bestuur Road Runners Etten-Leur

Coronamaatregelen
Op de persconferentie van zaterdag 18 december is medegedeeld dat
een rondje rennen of wandelen zeker mag en ook goed voor je is. Dat
wisten wij natuurlijk al
.
Voor het sporten in club of groepsverband buiten geldt volgens de Rijksoverheid het volgende:
Een instructeur mag aan niet meer dan twee personen lesgeven (houd 1,5 meter afstand tot
elkaar). Meerdere kleine groepjes worden gezien als een groot georganiseerd verband en is
niet toegestaan.
De afgelopen weken zijn jullie op de hoogte gehouden door jullie trainers over
trainingsmogelijkheden. Zij zullen dat blijven doen. Heb je vragen, dan kun je altijd bij hen
terecht.
Helaas kan de Nieuwjaarsboscross van 2 januari hierdoor niet doorgaan. Er zal ook geen
nieuwjaarsreceptie zijn.

Opbrengst Rabo Club support
We zijn goed gesponsord door jullie allemaal en hebben een mooi
bedrag opgehaald van

€ 307,50.
Dank jullie wel allemaal. Wij als club zijn er zeker mee geholpen en gaan aan de slag met ons
doel.

Afscheid Esther
Velen van ons wisten dat het eraan zat te komen, maar nu is
het definitief. Esther van Nijf, trainer van groep 2, gaat
definitief stoppen als trainer per 1 februari 2022. Een groot
gemis voor de club, maar we wensen haar heel veel succes
en woongenot in het door haar zo geliefde Rotterdam!

Cursus assistent looptrainers
Inmiddels is de cursus voor assistent looptrainers bijna afgerond (even vertraging door de nieuwste
maatregelen). Er zijn maar liefst 10 enthousiaste deelnemers! Wellicht dat een van deze talenten
Esther wil opvolgen?

Bardienst medewerkers gevraagd
De bar in het Trivium is voorlopig nog even dicht. Toch wordt er achter de schermen
gehoopt dat we snel weer open kunnen. We zoeken voor dan nieuwe vrijwilligers. Vind je
het leuk om af en toe een bardienst te draaien na de training? Geef je dan op bij Conny
Rijken.

Jubileumjaar 2022
In 2022 bestaat onze club 30 jaar. Wij zullen dit zeker niet zomaar
voorbij laten gaan. Heb je leuke ideeën om dit te vieren, meld het
ons gerust bij secretaris@rrel.nl.

Nieuwe website
Door velen is al opgemerkt dat er een nieuwe website is. Deze is gemaakt door René
Punselie en Thijs Staps. Het bestuur is hen erg dankbaar voor deze klus. Tijdens de ALV aan
komend voorjaar zullen zij nog wat uitleg geven hierover. Heb je feedback, kun je dat altijd
melden bij webmaster@rrel.nl.
De komende tijd zal de website verder aangevuld worden.

Jaarkalender
In de bijlage vind je de nieuwe jaarkalender. Daarin staan
o.a. de bostrainingen en bijzondere activiteiten. Uiteraard
onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen.
Binnenkort komt de kalender ook op de website natuurlijk.

ALV op 12 oktober en 9 november
Op 12 oktober hebben we onze ALV gehouden. Zodra de notulen zijn vastgesteld, zullen we
ze verspreiden onder de leden. Op 9 november hadden we de tweede ALV waarbij 2/3 deel
van de aanwezigen ‘voor’ de nieuwe statuten moest stemmen om ze vastgesteld te krijgen.
Beide avonden was er een goede opkomst en interesse vanuit de leden. De nieuwe statuten
zijn onderweg naar de notaris door wie ze officieel vastgesteld moeten worden. Dit alles laat
wegens privé omstandigheden binnen het bestuur nog even op zich wachten. Met dank aan
Ronald Demmers zijn we ruim op tijd en komen we geen enkel moment in de problemen.
Meer informatie vind je op www.wbtr.nl

