
 

 

Woordje van de redactie 
 
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat RREL is opgericht en in 2018 25 jaar 
geleden dat de vereniging officieel bestaat. Dit jubileum laten we natuurlijk 
niet ongemerkt aan jullie voorbij gaan. Op dit moment wordt er achter de 
schermen hard gewerkt aan de viering van ons jubileumjaar. Dit 
jubileumjaar zal lopen van oktober 2017 t/m september 2018. We hebben 
ervoor gekozen gedurende een heel jaar aandacht te besteden aan het 
jubileum tijdens al onze reguliere (loop)evenementen. Verderop in deze 
nieuwsbrief ook aandacht voor deze feestelijke gebeurtenis vanuit de 
feestcommissie onder leiding van Michel Bego, Fer van Bergen en Joost 
Evers. 
 

Loopagenda zie ook de 
website: 
- boscrossen in de 
Pagnevaart nog 2 zondagen: 
19-02-2017 
12-03-2017 
Aanvang: 9.45u 
 
- 25 maart: 
RunBikeWalk, aanvang 
17.00u . Meer informatie op 
de site: 
www.runbikewalketten-
leur.nl 
 
Wist je dat…. 

- Onze jongste 
boscrossdeelneemst
er pas 5 jaar oud is 
en de haas is voor 
loopsters uit groep 
2a; 

- Jolanda van 
Rijckevorsel en Bert 
Geilgens als 
voormalig 
bestuursleden 
onlangs van een 
heerlijk 
afscheidsetentje 
hebben mogen 
genieten verzorgd 
door het bestuur; 

- Zes personen de 
opstapcursus op 21 
december 2016 
hebben voltooid; 

- ELKV de nieuwe 
kantine op 25 maart 
officieel in gebruik 
neemt;  

- 31 december RREL 
het jaar feestelijk 
heeft afgerond met 
een boscross met 
oliebollen? 

Nieuwsbrief februari 2017 

Info RREL 
- In de vorige nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd over de 

RunBikeWalk in Etten-Leur. Schrijf je ook in via de website: 
www.runbikewalkettenleur.nl. Dit kan voor zowel de 
running teams met hun begeleiders als voor alle wandelaars 
en Nordic Walkers. Wij hopen RREL leden, vrienden en 
familie in grote getalen aan de start te mogen begroeten op 
zaterdag 25 maart a.s. 

- Voor de RunBikeWalk zijn we nog op zoek naar 
verkeersregelaars. Zonder verkeersregelaars geen 
evenement! Jij vormt samen met een team van andere 
verkeersregelaars een belangrijke schakel in het veilig laten 
verlopen van dit evenement. 
Lijkt het je leuk om op deze manier je steentje bij te dragen, 
meld je dan aan via info@rrel.nl. Na een korte instructie van 
15 minuten (online) ben je bevoegd verkeersregelaar voor 
dit evenement.  

- Op 14 maart start er weer een nieuwe opstartgroep. Ken je 
iemand die onder begeleiding wil starten met lopen? Meer 
informatie vind je op onze site www.rrel.nl. 
Aanmelden kan via: opstap@rrel.nl 

- Onlangs hebben we de vrijwilligers binnen onze vereniging 
in het zonnetje mogen zetten op onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Meer hierover verderop in deze 
nieuwsbrief. 

- Binnenkort staat de Algemene Ledenvergadering op het 
programma: dinsdag 21 februari 2017 aanvang 20.45u. De 
training start die avond om 19.00u! 

- Meld je snel en kosteloos aan als lid van de Rabobank, om 
jouw stem op RREL uit te kunnen brengen bij de 
RaboClubKascampagne. 
 



 

 
 

 
 
 

 

Woordje van het bestuur 
Geschreven door Petra van Eikeren (penningmeester) 
 
Sinds oktober 2014 ben ik nauw betrokken bij onze vereniging en actief in het dagelijks 
bestuur als penningmeester.   
Als bestuur vergaderen we 6 x per jaar en waar nodig plannen we een extra sessie om over 
een agendapunt dieper te brainstormen. Hierbij kun je denken aan het sponsorbeleid, 
actualiseren van formulieren, verantwoordelijkheden op papier zetten  (wie doet wat, hoe is 
de communicatie) etc. 
 
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het maken van een begroting, het bewaken 
van deze begroting, het doen van betalingen en het innen van de contributie. 
Daarbij word ik geholpen door een softwarepakket (pc leden), waarin al jullie gegevens 
verwerkt staan.  Tevens zorg ik er voor dat nieuwe leden aangemeld en opzeggers afgemeld 
worden bij de AtletiekUnie.  Het boekjaar loopt van 1-1 t/m 31-12. In januari maak ik de 
balans op. De kascommissie controleert alles en tijdens de algemene ledenvergadering laat 
ik de cijfers zien.  
 
Waar ik binnen onze vereniging ontzettend trots op ben is de sociale cohesie en de inzet van 
veel vrijwilligers op diverse evenementen. Afgelopen jaar hebben 84 vrijwilligers (bestuur, 
trainers, assistent trainers, zorgcoaches,  fotografen, Lelieloop medewerkers, hulp bij de 
clubkampioenschappen etc..)  meegeholpen om de vereniging levendig te houden.   
Ik ben er dan ook van overtuigd dat  als iedereen een steentje bijdraagt, het niet veel tijd 
hoeft te kosten en dat er hierdoor een sterke vereniging ontstaat.  
 
Als bestuur kijken wij ook naar de toekomst en zien in oktober 2017 de start van het 25-jarig 
bestaan van de vereniging. Er is hier reeds een commissie voor opgericht die al volop bezig 
is met het maken van plannen.  
Ik wens jullie allen een zeer sportief 2017 toe en bedank jullie zo vast voor de inzet als 
vrijwilliger. 
 
Petra van Eikeren 
 



 

 

 

Marc Hoskens is wedstrijdorganisator van de van Oers Marathon Brabant 

Onlangs vroeg onze voorzitter of ik eens een stukje wilde schrijven. Deze vraag kwam er naar 
aanleiding dat ik officieel ben aangesteld als wedstrijdorganisator van de Van Oers Marathon 
Brabant.  

Vorige week heb ik mijn eerste bestuursvergadering in de richting van de jubilee editie van de 
Marathon Brabant bijgewoond. Het is bijna het 35e jaar dat dit evenement wordt georganiseerd. 
Tot mijn verbazing stond op onze agenda een vraag van RREL, RREL start namelijk haar 
jubileumjaar op de het Marathon evenement. Andere bestuursleden vonden het een eer dat 
RREL de Marathon Brabant daarvoor heeft benaderd. Wat de vraag was, daarover zal de RREL 
feestcommissie jullie tijdig op de hoogte brengen. Mijn gedachte is dat ieder RREL lid het beste 
de laatste zondag van Oktober vrij houdt!   

Om deel uit te maken van het bestuur van zo’n groot evenement als de Marathon Brabant is een 
hele eer. In juli vorig jaar werd Ad van Gils benaderd door het bestuur van de Marathon Brabant 
met de vraag of er iemand bij RREL interesse had om mee te werken binnen de organisatie. Ad 
dacht daarbij aan mij, daar mijn lopen op een lager pitje heb staan. Ik had er meteen wel 
interesse in. De voornaamste reden is dat ik steeds heb kunnen deelnemen aan goed 
georganiseerde evenementen, voor mij het punt is aangebroken om iets terug te doen voor de 
loopsport.  

Op dit moment ben ik al druk bezig aan enkele punten die zijn aangebracht door atleten en 
vrijwilligers, mijn missie is: “steeds iets te verbeteren”. Dat verbeteren is onmogelijk zonder de 
input van deelnemers en mensen die een organisatie groot maken. Zo hoop ik mijn steentje te 
kunnen bijdragen aan de organisatie van de Van Oers Marathon Brabant de komende jaren.  
Een puntje waarvan jullie waarschijnlijk niet van op de hoogte zijn is dat Brigitte Voorn deel 
uitmaakt van het atleten forum waarvan wij als organisatie goede feedback hebben gekregen, 
Brigitte langs deze weg hartelijk dank daarvoor! 

Hopelijk zijn de Road Runners Etten-leur massaal aanwezig bij de start van het RREL 
jubileumjaar en mag jullie begroeten op de Van Oers Marathon Brabant.  

 

Marc Hoskens 

 



 

 

 

Op vrijdag 27 januari vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Dit jaar in het thema 
ROOD. Deze kleur stak leuk af tegen de zwart-groene kantine in wording van ELKV. Met 
ruim 40 vrijwilligers was het een gezellige drukte. De avond werd verzorgd door het bestuur 
in samenwerking met Judith … van ElKV achter de bar. Er was voor iedereen een hapje en 
een drankje. Topper van de avond was de zogenoemde pubquiz, waarbij de aanwezigen in 
groepen van ongeveer 8 personen een aantal vragen moesten beantwoorden. Er waren 3 
rondes van 10 vragen. De teams waren erg fanatiek en er werd hevig gediscussieerd over 
correcte antwoorden op lastige vragen. Want wat is nu toch een rij van 10 toiletpotten achter 
elkaar? Na het beantwoorden van de vragen werden de punten geteld en bleken 2 teams 
gelijk te zijn geëindigd. Met nog een laatste lastige vraag als klapper op de vuurpijl; werd het 
team van Lucie Verhoeve de winnaar van deze quiz. Alles bij elkaar dus leuke ingrediënten 
voor een geslaagde avond. Ook langs deze weg nog een keer: vrijwilligers bedankt 
allemaal! 

Overigens kunnen we als vereniging niet zonder vrijwilligers. Mocht het je leuk lijken om op 
welke manier dan ook te helpen, meld je dan aan via info@rrel. Nl.. Elke vrijwilliger is er een 
en is even belangrijk!! 

Hierbij nog een paar foto’s. Op de avond zelf heeft Adrie Raaymakers de foto’s gemaakt en 
vertoond op een beamer. Zowel Ronald Demmers (beamer) als Adri, bedankt voor jullie 
inzet 


